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RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar, a partir da literatura disponível, metodologias básicas 

correntes para o controle de perdas de água em redes de distribuição, abordando os principais 

aspectos envolvidos no desenvolvimento das atividades do controle. Com base nos dados 

levantados na CAESB discute-se a aplicabilidade das metodologias propostas, bem como é feita 

uma avaliação do controle de perdas adotado pela companhia. 

É apresentado um método de cálculo de perda diária a partir da determinação da vazão 

mínima noturna, bem como o controle dessa vazão noturna em conjunto com atividades de controle 

e redução de pressão, testados para alguns sistemas da CAESB. 

Alguns casos da CAESB são apresentados como forma de avaliar o índice de perdas, bem 

como uma tentativa de refinar a forma usual de obtenção do mesmo. Visando permitir uma 

comparação mais coerente do desempenho de diferentes sistemas, discute-se a utilização de fatores 

de escala que levam em conta o volume perdido em relação a algumas características do sistema, 

tais como o número de ligações, a pressão e a extensão de rede. Discute-se, também, uma proposta 

de utilização do valor de referência de perdas que serve como parâmetro para comparação com a 

perda corrente de cada sistema, podendo-se, a partir da relação entre o valor da perda corrente e o 

valor de referência, realizar comparações entre sistemas e entre companhias. 

Os resultados apontam para a necessidade de implementação de atividades de controle 

direto, tais como o monitoramento da vazão noturna em conjunto com o controle e redução de 

pressão, de modo que se obtenha um uso mais eficiente das atividades complementares, como a 

pesquisa de vazamentos e de ligações clandestinas.   
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ABSTRACT 

 
This work presents, based on the literature review, standard methodologies for the 

management of water losses in distribution networks, the main aspects involved in the development 

of the control activities. Based on data from the Water and Wastewater Company of Brasília 

(Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB) the use of the methodologies proposed is 

discussed, as well as an evaluation of the water losses control adopted by the company. 

A method of calculation of daily loss, based on the evaluation and control of the minimum night 

flow together with activities of control and pressure reduction, tested for some systems of CAESB, is 

presented. 

Some cases from CAESB are presented as a mean of evaluation of the percentage of losses, 

as well as an attempt of refining the usual form of obtaining this index. Aiming at a more coherent 

comparison between performance of different systems, it is discussed the use of scale factors which 

take into account the water losses in relation to some characteristic of the system, such as the 

number of connections, the length of mains and pressure. It is discussed a proposition for the use of a 

loss benchmark as a parameter for comparison with the current losses, and, based on the ration of 

the current losses and benchmark values, to carry out comparisons among different  systems and 

companies. 

The results bring out the needs for implementation of direct control activities, such as night flow 

monitoring together with pressure reduction, in order to have a more efficient use of the 

complementary activities, such as detection of leaks and unauthorised consumption.   
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

 

Amplos programas de economia e uso racional da água podem adiar as onerosas e 

problemáticas soluções de aumento de oferta, que, face ao permanente aumento de demanda, 

acabam utilizando mananciais cada vez mais distantes. Incorporando num mesmo contexto o uso 

racional da água, conservação de mananciais, reuso, participação da comunidade e controle de 

perdas, pode-se obter uma melhor eficiência nos sistemas de abastecimento de água. 

 

Tem-se observado uma crescente preocupação das companhias de saneamento no Brasil e 

no mundo com a questão de perdas nos sistemas de abastecimento de água. Apesar de que na 

América do Norte e principalmente na Europa já existam, há bastante tempo, programas de controle 

de perdas com metodologias bem definidas e grandes investimentos na implementação desses 

programas, no Brasil também estão sendo feitos esforços nesse sentido. Porém, o que se percebe é 

a carência de uma melhor sistematização e operacionalização do controle de perdas. 

 

Torna-se imprescindível a realização de estudos que possam, a partir dos dados disponíveis 

nas companhias e de futuras análises acerca do sistema de distribuição das mesmas, chegar a uma 

sistematização das medidas a serem adotadas, norteando as ações de controle e redução de perdas, 

bem como indicar os melhores caminhos para os investimentos futuros.  

 

Por outro lado, um grande desafio no enfoque de perdas na distribuição de água é a utilização 

de índices representativos para o valor da perda de um sistema, que proporcionam a tomada de 

decisões que reduzam as perdas de forma eficiente. Esses índices devem permitir a comparação de 

desempenho, quanto a perdas de água em sistemas com diferentes características e mesmo entre 

companhias. 

 

 

 

1.2 - OBJETIVOS 
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O presente trabalho visa, primeiramente, apresentar uma revisão dos principais aspectos que 

envolvem a questão de perdas, bem como propor uma seqüência básica de ações a serem 

realizadas no controle de perdas. Posteriormente, através do levantamento de dados da Companhia 

de Água e Esgotos de Brasília - CAESB, deve-se comparar a prática da companhia com o que é 

proposto na bibliografia, adequando os dados quando possível e sugerindo alteração e atividades a 

serem realizadas pela companhia. 

 

Um outro objetivo deste trabalho é abordar as formas atuais de determinação de perdas nos 

sistemas de distribuição, através do questionamento e análise do cálculo do índice de perdas 

amplamente usado no Brasil, sugerindo o uso de uma metodologia para expressar perdas a partir da 

vazão mínima noturna. Face à dificuldade atual em se comparar o desempenho das diversas 

companhias brasileiras, através do uso do índice de perdas levantado por cada uma delas, 

apresenta-se aqui uma tentativa de expressar perdas a partir do cálculo de fatores de escalas que 

levam em consideração algumas características dos sistemas de abastecimento de água, e, a título 

de exemplo, esses índices foram levantados para sistemas da CAESB com diferentes 

características. Nesse contexto, tem-se, também, a tentativa do uso do cálculo de um valor de 

referência de perdas que possa servir de base de comparação de desempenho de um sistema, 

podendo estender o seu uso para comparação entre diversos sistemas.  

 

O enfoque do presente trabalho será voltado às perdas que ocorrem no sistema de 

distribuição, especialmente em redes, uma vez que a determinação das perdas que ocorrem na 

produção são feitas de forma direta, e na maioria dos casos, os valores das perdas são bem 

inferiores aos ocorridos na distribuição. 
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1.3 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

No Capítulo 2 tem-se, com base na bibliografia consultada, as atividades e os aspectos 

abordados na questão do controle e redução de perdas. É apresentado também uma discussão 

teórica sobre a importância das atividades de controle de perdas, bem como o embasamento 

teórico para a proposta para a implantação de um programa de controle de perdas. 

 

No Capítulo 3 é proposta uma metodologia básica para o controle de perdas, elencando as 

atividades pertinentes ao controle, bem como especificando os itens necessários à implantação de 

cada uma dessas atividades, apresentados numa seqüência lógica e adequada para o 

desenvolvimento do programa de perdas. São apresentados os valores padrões, encontrados na 

bibliografia (principalmente no Reino Unido), para os componentes da vazão noturna, bem como o 

procedimento básico para o uso do controle e redução de pressão em conjunto com atividades de 

controle da vazão mínima noturna. Também, tem-se uma proposta para determinação de 

indicadores de perdas mais representativos, bem como o refinamento do calculo do índice de 

perdas, além das outras atividades que constam de um controle de perdas. 

 

A partir da elaboração da proposta feita no Capítulo 3, com base nas atividades de rotina da 

CAESB e em atividades propostas no âmbito deste trabalho, são apresentados no Capítulo 4 os 

dados obtidos, bem como a comparação com a metodologia proposta. Com base nas informações 

obtidas, é verificada, para cada uma das atividades propostas, a adequação da prática da CAESB 

com o que está sendo proposto. São sugeridos ajustes para o caso da CAESB, e quando for o 

caso, alterações no controle adotado pela companhia. 

 

No Capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões sobre a situação da CAESB com 

relação ao controle de perdas e a aplicabilidade da metodologia proposta, além de sugestões para 

futuras pesquisas. 
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2 - FUNDAMENTOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Face a uma emergente preocupação dos setores de saneamento e de organizações 

ambientais quanto ao uso racional da água, grande atenção tem sido dada ao aprofundamento 

da questão de perdas no abastecimento de água. Isso pode ser observado tanto a nível nacional 

como mundialmente. No entanto, existem poucos estudos que abordam a questão de perdas, 

sendo que a maior parte deles foi realizada em países desenvolvidos. 

 

 

2.1 - PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

2.1.1 - Definições de perdas de água 

 

Face ao aumento de demanda e à redução da disponibilidade dos recursos naturais, tem-

se aumentada a preocupação em utilizar a água de forma mais racional, uma vez que soluções 

para novos sistemas de abastecimento implicam em elevados custos (Alves e Rocha,1997). 

Assim sendo, uma política de gerenciamento e controle de perdas deve ampliar sua atuação, 

passando a abranger, além das perdas que ocorrem nas unidades operacionais do sistema de 

abastecimento, a necessidade de combate aos desperdícios e de conscientização quanto ao uso 

adequado da água. 

Mesmo em países com água em abundância, as perdas são motivos de preocupação 

visto que a água, antes de chegar ao consumidor, normalmente deve ser bombeada, tratada, 

armazenada e distribuída. Todas essas operações exigem equipamentos e instalações 

onerosas, produtos químicos, energia elétrica e outros custos diretos e indiretos. 

As perdas em um sistema de abastecimento de água ocorrem na produção (da captação à 

estação de tratamento) e/ou na distribuição (após o tratamento):  

a) Na produção, as perdas podem ocorrer nos próprios mananciais (através de 

assoreamento, retiradas indevidas para irrigação, etc.), acontecendo também em 

adutoras e/ou linhas de recalque de água bruta, em equipamentos/conexões de 

estações elevatórias e de tratamento; e  

b) Na distribuição, podem ocorrer perdas em adutoras e/ou linhas de recalque de água 

tratada, estações elevatórias, reservatórios, redes de distribuição e ramais prediais, e 

unidades consumidoras. 



 5

Pode-se definir, ainda, as perdas sob dois aspectos: a) água que se perde dentro da terra 

ou que escoa para linhas de esgotamento pluvial e sanitário, advinda das tubulações de rede e 

ramais, o que se pode chamar de vazamentos (perdas físicas); e b) água que não é medida, ou 

que não tenha o seu uso definido, bem como consumo de quantidades desconhecidas para 

propósitos também desconhecidos (perdas não físicas), tais como as ligações clandestinas, 

imprecisão e erros de leitura dos equipamentos medidores de vazão (Piñero e Cubillo, 1996). 

Segundo Lambert (1993), as perdas na rede de distribuição de água são calculadas 

através da diferença entre a vazão medida na entrada da rede e a vazão fornecida aos 

consumidores, a qual inclui as perdas ocorridas em suas instalações prediais. As perdas 

ocorridas na distribuição também são consideradas como água não contabilizada, 

representando a somatória das perdas físicas e não físicas. 

Um outro conceito é apresentado por Fávero e Suzuki (1992), onde perda de água pode 

ser associada à toda perda que determina o aumento do custo da produção ou que impede a 

realização plena da receita operacional. As perdas do primeiro tipo seriam: vazamentos, 

extravasamentos, consumos operacionais excessivos (lavagem, descargas, limpezas e 

reparos), consumos especiais (combate a incêndio, limpeza de ruas e irrigação de jardim 

público). Quanto às perdas do segundo tipo tem-se: erros de micromedição (hidrômetros), 

erros de estimativa de consumos faturáveis (ligações sem hidrômetros), consumos 

clandestinos (ligações executadas sem permissão) e consumos ignorados (ligações não 

cadastradas). 

 

2.1.2 - Perdas em unidades operacionais do sistema de abastecimento de água 

 

a) Perdas em adutoras 

Os vazamentos em adutoras podem ocorrer devido aos seguintes fatores: i) pressão, a 

qual afeta a quantidade, freqüência e localização de vazamentos, além do que os ciclos de 

pressão podem causar fadigas nas instalações hidráulicas e o fechamento ou abertura de 

válvulas, de forma rápida, pode causar fraturas nas tubulações; ii) características e movimento 

do solo; iii) deterioração da rede de água; iv) baixa qualidade de instalações e de materiais; v) 

falhas na concepção de projeto; vi) manutenção ineficiente; vii) tráfego de veículos; e viii) 

idade das adutoras. No Reino Unido (R.U.), registrou-se que 81% das adutoras testadas 

apresentaram valores de vazamentos menores que 1.000 litros por quilômetro por hora (l/(km 

x h)), apenas 3% das adutoras com valores superiores a 3.000 l/(km x h), sendo que o valor 
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máximo encontrado foi de 6.000 l/(km x h) (Technical Group on Waste of Water, 1980). 

 

b) Perdas no tratamento de água 

As causas mais comuns de perdas em uma estação de tratamento de água (ETA) são: i) 

mão de obra não qualificada; ii) rachaduras e/ou problemas de impermeabilidade nos 

decantadores, filtros e demais partes da ETA; iii) equipamentos inadequados; iv) meios de 

comunicação ineficientes; e v) deficiência de projeto. Estações projetadas ou operadas com 

deficiências podem ter perdas de até 10% do volume tratado para lavagem dos filtros (Coelho, 

1996). 

 

c) Perdas na Reservação 

Na reservação podem ocorrer perdas elevadas devido aos seguintes fatores: i) 

rachaduras e/ou permeabilidade das paredes do reservatório; ii) extravasamento devido à 

operação deficiente; iii) mão de obra não qualificada; e iv) meios de comunicação ineficientes 

ou inadequados (Coelho, 1996). 

Segundo o Technical Group on Waste of Water (1980), a maioria dos reservatórios no 

Reino Unido apresenta vazamentos menores que 0,5% de sua capacidade total diária de 

armazenamento e em poucos casos, verificou-se vazamentos diários de quase 30%. 

 

d)  Perdas na rede de distribuição 

As perdas na rede principal ocorrem de forma semelhante às perdas em adutoras, tendo 

como fator agravante os problemas de deficiência do cadastro técnico da rede. Nos ramais 

prediais a perda se dá de maneira semelhante à da rede, acrescidas pelo uso de padrões de 

ramais prediais inadequados. Pode-se citar, como perda adicional, a existência de ramais 

prediais clandestinos que se deve ao cadastro de usuários deficiente e à falta de 

conscientização da população (Coelho, 1996).  

Segundo o Technical Group on Waste of Water (1980), a maior parte dos vazamentos 

ocorre na rede de distribuição e no R.U. encontrou-se valores, em áreas sem controle de 

perdas, em torno de 18,6 litros por propriedade por hora (l/(prop x h)). Já em áreas com 

controle de perdas o valor médio foi de 6,1 l/(prop x h). 

 

e) Perdas nas unidades consumidoras 

As perdas nessas unidades ocorrem das seguintes formas:  

i) Desperdício de usuários sem hidrômetros devido ao abuso ou mesmo defeito nas 
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instalações prediais de água;  

ii) Perdas por submedição devido à falta de uma manutenção corretiva e preventiva dos 

hidrômetros instalados;  

iii) Perdas por submedição devido ao superdimensionamento de hidrômetros; e  

iv) Desvio fraudulento do hidrômetro ou by-pass, bem como intervenções por parte do 

usuário visando alteração no funcionamento do hidrômetro (Coelho, 1996). 

 

2.1.3 - Uso racional da água 

 

Geralmente ao tratar-se da questão de perda de água, preocupa-se basicamente com o 

sistema de abastecimento até a ligação predial do consumidor. Então, as perdas dentro dos 

locais de consumo e o uso indevido da água por parte do consumidor são de responsabilidade 

exclusiva do mesmo, até porque toda a água que entra em sua propriedade é, a princípio, 

faturada, e a companhia responsável pelo abastecimento está recebendo pelo fornecimento 

dessa água. 

Pode-se dizer, como foi visto anteriormente, que as perdas geram, além do  aumento do 

custo e  redução no faturamento de água por parte das companhias locais de saneamento, o 

não aproveitamento da totalidade de água produzida. Pode-se, entretanto, ampliar o conceito 

de perdas, através da inclusão do conceito do uso racional da água, como maneira de também 

garantir um melhor aproveitamento da água. 

Segundo Buchberger e Wells (1996), através da determinação do perfil de consumo de 

uma certa localidade, pode-se obter os elementos necessários para avaliação de uma conduta a 

nível de estipular um melhor uso da água.  

Trabalhos desenvolvidos em São Paulo, através de convênio entre a Companhia de 

Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

apontam para a necessidade e importância da avaliação do consumo como instrumento capaz 

de indicar, a partir da redução desse consumo, para soluções de abastecimento de água mais 

simples do que a implantação de novos sistemas, diante da necessidade de suprir o aumento 

de demanda de água (Yoshimoto, 1997). 

Agthe e Billings (1996) propuseram modelos de regressão para explorar o efeito do 

preço da água em função dos preços de instalação de dispositivos de redução de vazão em 

residências particulares e apartamentos (onde o consumo não é  medido individualmente). 

Após o tratamento estatístico, pôde-se obter a  influência positiva do aumento da tarifa de 
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água nos esforços de conservação de água por parte dos consumidores, tanto dentro das 

residências (cozinha, banheiro, etc.), quanto nas partes externas (jardinagem, etc.). 

A utilização racional da água é uma questão de transcendental importância, 

principalmente para os países e regiões onde há escassez de água e de recursos financeiros. É 

de grande importância que os sistemas de abastecimento de água disponham de um eficiente 

sistema de medição dos consumos que estimule a utilização racional da água disponível, 

através do conhecimento de toda a água produzida, fornecida à rede de distribuição e 

consumida pelos usuários (Coelho, 1996). 

De modo geral, observa-se cada vez mais a realização de campanhas através dos meios 

de comunicação, visando o esclarecimento da população quanto à escassez dos recursos 

naturais, principalmente em relação à água (Ross, 1994). 

 

 

2.2 - CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS 

 

O controle de perdas passou a ter, nos últimos anos, uma grande importância dentro das 

companhias de saneamento no Brasil e no mundo. Apesar de que o desenvolvimento das 

atividades relacionadas ao controle estejam acontecendo, na maioria dos casos, de forma 

isolada, muitos esforços têm sido despendidos com o intuito de se criar uma metodologia bem 

definida para o enfoque da questão da redução de perdas. 

 

2.2.1 - Histórico  

 

A falta de informações seguras sobre vazamentos e a necessidade de contabilizar o 

destino de toda  água que entra no sistema de abastecimento levaram à formação de um grupo 

de trabalho em 1973 no R.U. Através de questionários respondidos por diversas companhias e 

de resultados advindos de um árduo programa no campo experimental, foi possível que esse 

grupo produzisse o Report 26 (Technical Group on Waste of Water, 1980). 

As informações advindas do preenchimento dos questionários abordavam os seguintes 

tópicos: percentual de água não contabilizada; importância relativa dos pontos de vazamento 

comuns e mais freqüentes; e métodos de localização de vazamentos e controle de perdas. O 

percentual de água não contabilizada variou de 10 a 50% da água que entrou no sistema, 

representando uma média de 24%. As informações referentes às causas e importância dos 
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vazamentos revelaram bastante subjetividade e pequena consistência. 

O grupo de trabalho responsável pela elaboração desse Report planejou a realização de 

programas experimentais (500 experimentos individuais), com os seguintes objetivos:  

a) Quantificar os níveis de vazamento que ocorrem em várias partes do sistema de 

abastecimento;  

b) Encontrar evidências que pudessem determinar um procedimento para estabelecer 

métodos econômicos de controle de perdas; e  

c) Agrupar conhecimentos que pudessem servir de base para a aplicação de regras 

gerais. 

A prática do controle de perdas no Reino Unido variava de um extremo onde o reparo 

era realizado apenas quando o vazamento tornava-se visível, até o outro extremo onde as 

técnicas mais sofisticadas de detecção de vazamentos eram utilizadas, seguidas do reparo. A 

melhor política de controle de perdas varia de um sistema para outro, e depende da 

disponibilidade e custo de abastecimento de água, da magnitude do vazamento e de outros 

aspectos práticos e financeiros. 

O Report 26 recomenda, como procedimento prático para uma política de controle de 

perdas, o estabelecimento de uma política de controle de vazamentos ou revisão da política 

existente, e alocação dos recursos operacionais apropriados para a política em questão. 

Em 1991, o National Leakage Control Initiative (NLCI), grupo formado no R.U., 

reuniu-se às associações prestadoras de serviços e companhias de água para rever e atualizar a 

metodologia referente à questão de perdas. 

Essa iniciativa levou à publicação do Managing Leakage Reports (U.K. Water Industry, 

1994), que consta de oito relatórios que tratam das operações e estratégias do controle de 

perdas, e constituem-se de determinação de indicadores de desempenho, avaliação econômica, 

estimativa de água consumida não medida, interpretação da vazão mínima noturna e seu uso, 

controle de pressão,  perdas nas unidades consumidoras, e tecnologia e treinamento para 

pesquisa de vazamentos.   

Um dos mais sérios problemas que ocorrem nos sistemas de abastecimento de água da 

América Latina e de várias regiões do mundo é o elevado nível de água não contabilizada, 

alcançando, muitas vezes, valores superiores a 40% do volume de água produzido. Esse 

quadro de ineficiência deve-se principalmente ao deficiente gerenciamento dos sistemas, onde 

não se conhece os volumes produzidos, distribuídos e consumidos pelos usuários registrados 

na empresa. Na realidade, são construídas grandes obras para ampliação do sistema de 

abastecimento de água, com investimentos de grande soma, e no entanto, a crise de 
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abastecimento continua, já que, quase sempre, ficam num plano secundário os aspectos 

relativos à operação e manutenção racional dos sistemas (Coelho, 1996). 

No Brasil, a necessidade de maior controle e redução das perdas, levou, em 1980, o 

antigo Banco Nacional de Habitação (BNH) a criar o Programa de Controle Operacional 

(PECOPE), que estabeleceu uma linha de financiamento destinada a programas de redução de 

perdas nas empresas estaduais de saneamento básico do país. Na época, muitas empresas 

desenvolveram grandes ações dirigidas à redução e controle de perdas, mas, em poucas delas, 

essas ações continuaram de forma sistemática. 

Atualmente, a Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE), 

possui a Câmara de Desenvolvimento Operacional (CDO), cuja finalidade é apoiar e 

incentivar programas dirigidos à redução das perdas e otimização operacional dos sistemas de 

abastecimento de água, de caráter normativo. Ainda assim, o nível de perdas, em muitas 

empresas do país, continua elevado, havendo necessidade de uma ação mais efetiva por parte 

de seus administradores. 

 

2.2.2 - Plano de desenvolvimento operacional dirigido à redução de perdas 

 

Sob o ponto de vista operacional, devem ser desenvolvidos programas dirigidos à 

redução e controle das perdas nas empresas de saneamento básico, de forma a contemplar 

todas as ações necessárias à essa tarefa. 

A elaboração de um planejamento dos sistemas de abastecimento de água, com 

propostas de alternativas para melhorias do seu desempenho e ações de controle operacional 

dos mesmos, é de fundamental importância para a política de controle de perdas (Coelho, 

1996).  

 

a) Macromedição 

A macromedição é o conjunto de elementos e atividades permanentes, destinados à 

obtenção, processamento, análise e divulgação de dados operacionais de rotina relativos a 

vazões, volumes produzidos e distribuídos, pressões e níveis de reservatórios do sistema de 

abastecimento. 

A pitometria é o conjunto de elementos e atividades destinados a obtenção, 

processamento, análise e divulgação de dados operacionais, relativos a vazões, volumes, 

pressões, níveis de água, com o objetivo de obter diagnósticos específicos sobre condições 
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reais ou simuladas de funcionamento das unidades operacionais. O tubo de Pitot é um 

instrumento destinado à medição de vazão através da medida de velocidade do fluxo. Trata-

se, portanto, de um medidor indireto de vazão. Sendo um instrumento leve, portátil, a sua 

utilização é extremamente prática devido à facilidade com que pode ser instalado em qualquer 

ponto de um sistema de distribuição de água, propiciando o levantamento de dados reais 

acerca do funcionamento do sistema. Fávero e Suzuki (1992) tratam dos principais aspectos 

que envolvem o uso da pitometria.  

Baseado em estudos realizados no mundo que mostram que o monitoramento contínuo 

para controle de perdas tem seus custos cada vez mais viáveis em quase todos os sistemas de 

distribuição, o uso de medidores tais como os eletromagnéticos e ultra-sônicos tem crescido 

consideravelmente. Esses medidores, com dimensões, intervalos de vazão e custos razoáveis 

para medidas de vazões, devido ao rápido avanço em tecnologia, tem expandido o intervalo 

de vazões dos tradicionais medidores mecânicos. O armazenamento dos dados obtidos tem 

sido realizado de forma bastante diversificada, sendo que as técnicas variam desde a simples 

leitura manual de dados até a utilização de data loggers programáveis e telemetria (Martin e 

Farley, 1994). 

No R.U. a maioria das companhias utiliza os medidores mecânicos de vazão do tipo 

Kent Helix (3.000/2.000R) e em algumas, têm-se utilizado outros medidores mecânicos 

(Neptune, Schlumberger, Socam) instalados em adição ao Kent. Os medidores de inserção do 

tipo Quadrina (medidores mecânicos que medem a velocidades do fluxo no ponto onde são 

instalados) são muito utilizados para instalações provisórias, mas também são utilizados no 

monitoramento de vazões em grandes diâmetros. A maioria dos medidores eletromagnéticos 

utilizados são do tipo ABB Kent-Taylor e Danfoss, que registram a vazão e totalizam o 

volume de água. 

 

b) Micromedição 

A medição dos volumes consumidos pelos usuários dos sistemas de abastecimento de 

água é a forma pela qual pode-se verificar que os consumos ocorram dentro dos padrões 

estabelecidos em projetos, e permitam a cobrança justa e eqüitativa dos serviços prestados. A 

adoção de hidrômetros num sistema de abastecimento de água é a melhor forma de 

racionalizar o consumo, propiciando uma administração, planejamento e operação otimizados 

(Coelho, 1996). 

No Brasil, trabalhos têm sido realizados para a determinação do perfil de consumo de 

água para uso doméstico e até mesmo industrial. A metodologia para determinação do perfil 
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de consumo envolve levantamentos e contextualização (modelagem preliminar, identificação, 

definição de parâmetros, estratificações, etc.), medições em campo (instrumentação de 

segmento amostral e análise de dados) e consolidação do perfil segundo estratos diversos 

(Alves e Rocha, 1997). 

Estudos foram realizados na cidade de Milford, Ohio (EUA), baseados nos critérios de 

tamanho da família, idade dos moradores, tipos de aparelhos domésticos, rotina diária, e 

demandas externas (jardinagem, etc.). Foram instalados aparelhos no ramal de abastecimento 

de 4 residências, onde os registros de demanda eram feitos instantaneamente, durante o 

período de um ano. Foi possível, através de uma análise estatística dos dados, avaliar o 

comportamento anual, diário e horário do consumo (Buchberger e Wells, 1996). Assim sendo, 

pôde-se monitorar e caracterizar a intensidade, duração e freqüência do uso de água através de 

pulsos gerados em residências familiares. Apesar do reduzido número de residências, algumas 

observações notadas puderam indicar, através de uma correlação empírica, uma característica 

geral da demanda de água, dentre elas, pode-se citar o fato de que a demanda média per capita 

decresceu com o número de residentes e com a idade da residência. 

Segundo Montenegro (1987), a pesquisa das vazões que ocorrem nas instalações 

prediais de água é de interesse entre outras razões para: dimensionamento de hidrômetros; 

planejamento da manutenção de hidrômetros; avaliação de modelos de cálculo de vazão de 

projeto para instalações de água fria e quente; avaliação de modelos de dimensionamento de 

aquecedores de água (instantâneos ou de acumulação); e verificação da existência de 

vazamentos. Montenegro (1987) apresenta os resultados obtidos no estudo das vazões em 

instalações prediais da cidade de São Paulo, onde foram pesquisadas 403 ligações, das quais 

367 foram selecionadas, classificando-as por consumo mensal em 7 classes (variando de 5 a 

90 m3/mês), e por número de ocupantes em 5 classes (variando de menos de 3 até mais que 10 

ocupantes), obtendo-se a curva de consumo médio diário para as quartas-feiras, os sábados e 

os domingo pesquisados (por classes de consumo). 

Segundo Watts (1986) , através de uma pesquisa sobre os aspectos da medição de 

consumo no Reino Unido, concluiu-se o seguinte:  

i) Medição de consumo é, sem dúvida, a maneira mais eqüitativa de cobrar dos 

consumidores pelos serviços de fornecimento de água;  

ii) A medição dá a oportunidade para os consumidores de influenciarem no valor de 

suas contas individuais de água;  

iii) O consumidor pode decidir, através de sua medição individual, se está preparado 

para adicionais custos de água devido a, por exemplo, irrigação de seu jardim; e  
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iv) A medição permite um relacionamento mais direto e individual da companhia de 

saneamento e o consumidor no que diz respeito aos desafios a serem enfrentados nas 

questões do abastecimento de água. 

As questões sobre a medição de consumo abrangem aspectos filosóficos, financeiros, 

técnicos e sociais (Swallow, 1986). Uma vez que a medida de consumo é feita de forma 

global em um dado setor, e surge a iniciativa de passar essa medição para a forma individual, 

o consumidor, a princípio, poderá rejeitar essa nova possibilidade, uma vez que será o único 

responsável pelos gastos do seu uso de água. A medição individual pode acarretar numa 

redução da conta a ser paga com a diminuição do consumo, porém pode, com o consumo 

abaixo de certos limites, trazer problemas à saúde do indivíduo, devido à redução de suas 

condições de higiene. 

Segundo Pipe et al. (1986), um sistema de micromedição deve ser cuidadosamente 

planejado, pois, devido aos custos de implantação e de manutenção, com a possível redução 

de consumo após a introdução do medidor, o consumidor poderá pagar uma mesma tarifa por 

uma quantidade menor de água consumida. 

Para verificação da viabilidade financeira da elevação no índice de hidrometração a 

CAESB realizou, em meados dos anos 80, um estudo em um local de baixa renda que possuía 

das 10.387 ligações prediais, apenas 2.970 com hidrômetro (29% de hidrometração). Instalou-

se um medidor do tipo Woltmann na única entrada que havia no setor escolhido, para 

controlar a vazão de abastecimento. Nessa condição inicial, a média mensal de consumo era 

de 50 m3/(mês x ligação). Numa primeira etapa, foram instalados 5.806 hidrômetros 

(elevando a hidrometração para 85%), e observou-se uma média mensal de consumo de 34 

m3/(mês x ligação). Na conclusão da segunda etapa, onde chegou-se a um índice de 

hidrometração de 99%, o volume médio mensal era de 30 m3/ (mês x ligação) (Goulart, 

1991). Observa-se que a o índice de hidrometração ao passar de 29 para 99% provocou uma 

redução do consumo de aproximadamente 40%, e, segundo Goulart (1991), apesar da queda 

no consumo, o faturamento da companhia aumentou, uma vez que consumidores sem 

hidrômetro pagavam uma reduzida taxa referente ao consumo estimado.  

Os medidores devem ser sensíveis a baixas vazões. Ainda recentemente, medidores de 

maior precisão com diâmetro de ½”, designados como classe C, foram testados pelo Water 

Research Centre (R.U.) e identificou-se que esses medidores podem apresentar submedições 

superiores a 30%, pois, não registram com precisão vazões inferiores a 22 l/h, e vazões 

inferiores a esses valores são comumente encontrados, principalmente em sistemas dotados 

com caixa d’água, como no Brasil. A solução seria o uso de medidores de maior sensibilidade 
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para baixas vazões, definidos como classe D (Ainsworth, 1986). 

De acordo com Sanches (1997), para obter-se informações confiáveis da micromedição, 

é importante que o instrumento utilizado para realizar a medição, o hidrômetro, opere dentro 

das condições para que foi construído, ou seja, que o mesmo esteja corretamente 

dimensionado. Usualmente a preocupação dos responsáveis pela operação da micromedição 

está na instalação de medidores superdimensionados, devido aos custos do medidor e da 

instalação, e pela tendência de subfaturamento de vazões mais baixas, principalmente em 

instalações com caixa d’água, uma vez que o dispositivo de fechamento da entrada de água 

permite a passagem de uma quantidade de água muito baixa até o momento do seu 

fechamento total. Porém, o subdimensionamento do medidor também é prejudicial, pois um 

medidor sujeito freqüentemente a vazões acima daquela para a qual foi projetado, termina por 

sofrer danos e desgastes prematuros, podendo provocar um subfaturamento ainda maior que 

aquele que se queria evitar, quando instala-se um medidor maior. 

No Brasil, grande parte dos medidores utilizados para micromedição é do tipo turbina 

vertical, os hidrômetros taquimétricos, especificados pela norma NBR 8193 e previsto pela 

legislação metrológica em vigor (Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade industrial - 

Portaria nº 29 de 1994). Esse tipo de medidor, tanto o monojato quanto o multijato, tem o seu 

processo de funcionamento baseado em um sistema que integra o valor instantâneo de vazão 

detectado pela rotação da turbina com o tempo e o apresenta em forma de volume totalizado. 

Então esse hidrômetro deve ser dimensionado pela vazão que passa por ele e não pelo volume 

totalizado, ou seja, o hidrômetro deve estar corretamente dimensionado para que a vazão a 

qual ele está sujeito não supere a vazão máxima especificada (ou, por longos períodos, a 

vazão nominal) independente da quantidade de volume totalizado no período. Também é 

necessário conhecer a vazão mínima a qual prevê-se que o medidor deverá registrar 

corretamente, o que caracteriza a classe de precisão (A,B ou C) (Sanches, 1997). 

Nesse contexto, DeOreo et al. (1996) define o conceito de traço de vazão, que é a 

expressão gráfica do comportamento da vazão de entrada de um consumidor por períodos 

característicos de tempo (horas, dias ou semanas) e épocas do ano, a partir do qual pode-se 

dimensionar de forma mais adequada o hidrômetro. 

Montenegro (1981) desenvolveu uma instrumentação que pode ser usada  para a 

determinação do traço de vazão em campo, baseando-se na utilização de um hidrômetro com 

transmissão magnética que é modificado com a introdução de um micro-interruptor magnético 

capaz de gerar um determinado número de pulsos a cada volta do eixo principal do 

hidrômetro. O interruptor é ligado ao dispositivo condicionador e armazenador de vazões, 
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capaz de contar e registrar o número de pulsos gerados pelo interruptor magnético a intervalos 

de tempo pré determinados durante a duração prevista para a medição. Ao final de cada 

período de medição, o dispositivo acima citado é retirado e conectado a um computador 

programado para efetuar a leitura dos dados e processá-los, fornecendo a curva vazão x tempo 

(Montenegro, 1981).  

Segundo Goulart (1991), as companhias de saneamento precisam pesquisar e solicitar 

junto aos fabricantes, o desenvolvimento de aparelhos mais sensíveis a baixas vazões, de 

classe metrológica mais avançada, para minimizar submedições de consumo, uma vez que 

estima-se que 15% do índice de perdas são decorrentes da limitação dos hidrômetros, mesmo 

quando a manutenção está atualizada. 

Segundo Lambert (1997c), testes em hidrômetros novos, classe D, revelaram erros de 

submedição entre 8 a 13%, o que leva a supor que índices de perdas baseados na relação entre 

a água que entra na rede e que é micromedida não serão inferiores a esses valores. 

Outros problemas observados na micromedição são os de leitura e transcrição de dados. 

Miller (1986) retrata a experiência do Departamento de Água em Denver no Colorado, com a 

implantação de um programa de registro eletrônico de leitura do medidor. Dessa forma, 

elimina-se a necessidade da entrada de leituras de forma manual em planilhas eletrônicas, 

com posterior conversão desses dados na forma usual do departamento comercial da 

companhia. Ou seja, o funcionário que faz a leitura registra o endereço e o valor dessa leitura 

em sua unidade portátil que armazena os dados. Ao final de um dia de leituras, a unidade 

portátil é conectada ao computador principal através de linha telefônica e então são 

processadas as contas de água. Dessa forma, é possível reduzir possíveis erros de leitura, bem 

como agilizar a apuração do consumo de um dado período. 

Visando um maior refinamento na leitura da micromedição, pode-se usar ainda um 

microprocessador baseado em um sistema de notebook eletrônico o qual funciona como 

registrador de leituras e de emissão da conta. Anteriormente ao dia da leitura, os dados da 

última leitura das residências que serão percorridas no dia seguinte são armazenados no 

notebook e quando a nova leitura é registrada, os cálculos são feitos imediatamente e a conta 

pode ser entregue no mesmo momento ao consumidor. No final do dia, os dados referentes às 

contas geradas são transmitidas ao computador central para controle comercial. Pode-se citar 

também o uso de microprocessadores que podem ser conectados aos medidores e podem 

registrar consumo ao longo do tempo, armazenar informações tarifárias e calcular contas de 

água. Tem-se ainda a possibilidade do uso de unidade de telemetria, onde a transferência de 

dados é feita através de um sistema de comunicação (Ainsworth, 1986). 
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c)  Sistema integrado de Prestação de Serviços e Atendimento ao Público 

A implantação de uma estrutura de meios adequados para atender a todas as solicitações 

e reclamações da população, dentro de prazos razoáveis, visa garantir a melhoria da qualidade 

dos serviços, bem como a satisfação dos usuários e redução de perdas nos sistemas de 

abastecimento de água (Coelho, 1996). Aliado a essa estrutura, deve-se prever um programa 

de conscientização da população, especialmente em países em desenvolvimento, onde alguns  

fatores relativos a perdas de água podem ser levantados:  

i) Grande índice de vazamentos por rompimento da tubulação, face ao vandalismo da 

população, com a destruição desde elementos da rede principal até ligações prediais 

(hidrômetros, etc.);  

ii) Elevada quantidade de ligações clandestinas; e  

iii)Uso indevido da água, através de desperdício e falta de conservação das instalações 

internas (Schutte, 1996). 

 

d)  Cadastros 

A existência de cadastros confiáveis é de grande importância no controle operacional de 

uma companhia, desde o correto registro de usuários até informações seguras sobre a rede de 

distribuição, em outras palavras, número de ligações, consumo médio mensal, extensões de 

rede, idade e tipo de material usado, etc. 

 

e)  Comercialização 

O faturamento e a cobrança correta e em tempo hábil dos serviços prestados, além de 

permitirem o atendimento satisfatório aos clientes, baseado na transparência, estabelecendo 

um sistema tarifário justo, possibilita a cobrança eqüitativa proporcional ao consumo (Coelho, 

1996). 

Segundo Miranda Neto (1997), a experiência de um elevado índice de micromedição, 

associada a uma estrutura tarifária adequada, permite uma distribuição mais justa e igualitária 

do serviço prestado ao consumidor e em decorrência, uma maior justiça social. Isso deve-se 

ao fato de que o instrumento de medida de consumo impulsiona o consumidor ao uso racional 

da água, uma vez que o desperdício lhe é cobrado. É importante notar que a redução de tarifas 

cobradas para as classes de menor consumo, e o aumento das tarifas para as categorias de 

maior consumo pode representar uma redução da arrecadação, como tem-se observado na 

CAESB. 
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2.2.3 - Setorização e implantação de distrito de medição 

 

O trabalho de controle e redução de perdas inicia-se com a setorização da rede, a partir 

da delimitação das zonas de pressão, definindo então os setores de manobra, ou seja, regiões 

que podem ser isoladas com o fechamento de registros (Fraga e Silva Samuel, 1995). 

Assim sendo, são criados os distritos de medição, que são áreas perfeitamente 

delimitadas, por meio do fechamento de registros, ou naturalmente por acidentes geográficos, 

avenidas, linhas férreas, ou outros, e a fonte de alimentação desses distritos é conhecida e 

mensurável por meio de processos de macromedição ou pitométricos (Fávero e Suzuki, 1992). 

Segundo Piñero e Cubillo (1996), na setorização da rede, além da facilidade de 

isolamento do setor, é necessário que seja considerada a disponibilidade de medições de 

consumo dentro do setor, caso contrário, a análise será incompleta. Para a realização dessa 

etapa, deve-se fazer uma revisão do cadastro, o qual será usado para a determinação do 

distrito e dos setores de manobra. 

O Report 26 (Technical Group on Waste of Water, 1980) e também Martin e Farley 

(1994) tratam do dimensionamento dos distritos, bem como a localização adequada dos 

equipamentos de medição. 

 

2.2.4 - Vazão noturna 

 

O uso da vazão mínima noturna é o principal indicador do nível de perdas em uma zona 

particular, uma vez que, normalmente, o consumo noturno é bastante reduzido, especialmente 

em se tratando de áreas essencialmente residenciais. Através do monitoramento da vazão 

noturna, qualquer alteração no seu valor mínimo pode significar alguma modificação no 

funcionamento normal da rede, ou seja, a ocorrência de perdas (Piñero e Cubillo, 1996). 

Obviamente, em locais onde há abastecimento irregular e/ou demanda reprimida, o consumo 

noturno não fornece dados confiáveis sobre perdas. 

Neste item serão descritos conceitos e aspectos referentes ao uso da vazão noturna como 

forma de monitoramento das perdas. 

 

a)  Componentes da vazão mínima noturna 

Para que se possa chegar ao valor de perda de água através da vazão mínima noturna, é 

necessário o conhecimento dos elementos que compõem essa vazão. Lambert (1994b) define 
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os componentes da vazão mínima noturna, conforme Figuras 2.1 e 2.2, os quais são 

amplamente utilizados no Reino Unido. 

Os componentes da vazão mínima noturna podem ser descritos da forma a seguir: 

i) Vazão mínima noturna (VMN) - é a vazão de água medida na entrada de um dado 

setor e tem o seu valor mínimo em um período noturno específico. 

ii) Vazão noturna de abastecimento (VNA) - é a vazão que é entregue para consumo 

(medida ou estimada na entrada da propriedade) no mesmo período em que a vazão 

mínima noturna é medida. Segundo testes realizados entre 1991 e 1993, em 30 

grupos de consumidores de 6 companhias, cobrindo mais de 6.000 consumidores 

(fora da estação de irrigação de jardins), chegou-se a um valor de 2,5 l/prop./h 

(Lambert, 1994b). 

 

Figura 2.1 - Componentes da vazão noturna (Lambert, 1994b, modificado) 
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Figura 2.2 - Componentes da vazão mínima noturna (Lambert, 1994b, modificado) 

 

iii)Perda na distribuição de vazão noturna (PDVN) - é a diferença entre a vazão mínima 

noturna e a vazão noturna de abastecimento. A PDVN consiste de vazamentos e 
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consumo noturno residencial, em um distrito com 226 propriedades, mediram-se as 

vazões de abastecimento e as vazões perdidas nas tubulações enterradas dos 

consumidores (levando em conta os percentuais de submedição), chegando-se aos 

seguintes valores: média de consumo noturno de 1,7 l/prop./h, onde 49% dos 

consumidores não apresentaram uso noturno; 30% com uso inferior a 1 l/prop./h; 6% 

com uso de 1 a 4 l/prop./h; 8% de 4 a 8 l/prop./h; e 7% de 8 a 64 l/prop./h (Lambert, 

1994b). Pode-se dividir os diferentes tipos de vazão não residencial em grupos de 

uso de água similar, conforme Tabela 2.1, determinada a partir de 2.929 leituras 

noturnas no R.U.  

 
Tabela 2.1 - Valores médios de vazão de abastecimento não residencial (Lambert, 1994b, 
modificado) 
 

Grupo Quant. 
De 

leitura 

Nº de leitura 
com 

consumo 
noturno 

% de leituras 
com consumo 

noturno 

Média por propr. 
com consumo 

noturno 
(l/prop/h) 

Média por 
todas as 
propr. 

(l/prop/h) 
A 123 16 13 7 0,9 
B 2.013 606 30 20,5 6,2 
C 505 244 48 26 12,6 
D 205 79 39 53 20,5 
E 33 25 76 80 60,6 

- Grupo A: Postos policiais, centrais telefônicas, bancos, igrejas, cemitérios, jardins, hortas, estações de 

tratamento de água e esgotos e uso para incêndio; 

- Grupo B: Shopping, escritórios, centros artísticos, lavanderias, armazéns, grandes propriedades domésticas, 

dormitórios, garagens, postos de gasolina, acampamentos para turistas, fazendas, etc.;  

- Grupo C: Hotéis, escolas, restaurantes, bares, instituições sociais, acampamentos residenciais e estábulos; 

- Grupo D: Hospitais, fábricas (de alimentos e manufaturados), banheiros públicos, etc.; e 

- Grupo E: Asilos, minas e pedreiras.  

 

vi) Vazão noturna perdida nas tubulações subterrâneas da propriedade do consumidor 

(VNPS) - é a diferença entre a vazão noturna de abastecimento (VNA) e a vazão 

noturna de consumo (VNC). No caso de não haver medidor de consumo, ou o 

mesmo encontrar-se dentro da propriedade e próximo à caixa d’água, a VNPS deve 

ser considerada, caso contrário (hidrômetro na entrada da propriedade), a VNPS fará 

parte da água de consumo. Considerando os valores acima para vazão noturna de 

abastecimento de 2,5 l/prop./h e de 1,7 l/prop/h para vazão noturna de consumo, tem-

se através da diferença desses valores a perda inerente média de 0,8 l/prop./h. Porém 

testes realizados, no R.U., demonstraram que à pressão de 50 mca o intervalo para 
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perdas inerentes nas tubulações dos consumidores é entre 0,5 a 1,5 l/prop./h, 

podendo utilizar o valor médio de 1,0 l/prop./h. As perdas por rompimento das 

tubulações enterradas, como será visto a frente, dependem da pressão, da freqüência 

de ocorrência dos rompimentos, do tempo de conhecimento de um rompimento não 

visível, política de controle e reparo de vazamentos, etc. Apesar disso, esforços 

foram empreendidos na tentativa de se obter um valor médio para rompimentos nas 

tubulações enterradas dos consumidores e chegou-se ao valor médio de 1,6 m3/h a 50 

mca (Lambert, 1994b). 

vii)Vazão noturna líquida (VNL) - é a diferença entre a vazão mínima noturna e a 

somatória do uso noturno excepcional (excedente de consumo de 500 l/h). Segundo 

o Technical Group on Waste of Water (1980), os valores dessa vazão podem variar 

de 2 a 18 (l/prop./h) (valores obtidos através da análise de dados em 290 distritos 

urbanos). Um intervalo similar de 1,5 a 24 l/prop./h em 110 distritos urbanos e 

rurais, padronizados para 50 mca e 1 hora de duração foi relatado por Lambert 

(1994b). 

 

b) Aspectos da variabilidade da vazão noturna 

Na figura 2.3 tem-se o exemplo da variação da vazão em um distrito com 1.500 

propriedades durante um período de uma semana, onde observa-se que a vazão mínima 

noturna ocorre no horário entre 01:00 e 05:00 horas. Uma vez que durante o horário de vazão 

mínima noturna é quando pode ocorrer maiores perdas e quando se tem maior facilidade em 

localizá-las, o seu controle é de grande importância para as atividades de gerenciamento de 

perdas. O monitoramento dessa vazão é o meio pela qual as companhias podem identificar 

rompimentos não visíveis em um dado distrito (Lambert, 1994b). 

Em um determinado distrito, a vazão mínima noturna pode variar de uma noite para 

outra de forma sistemática ou aleatória. Padrões de variação no uso noturno coincidem com 

as atividades domésticas, como uso de máquinas de lavar, etc. A quantidade de água utilizada 

tende a variar nos diferentes dias da semana, dependendo dos hábitos dos consumidores, mas 

o número de locais que se utilizam de significativas quantidades de água durante a noite é 

pequeno se comparado ao total de propriedades do distrito. Em um período mensal, o uso 

noturno, a ocorrência de pequenos vazamentos ou de significativos rompimentos produzem 

mudanças constantes na vazão mínima noturna em cada distrito. 
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Figura 2.3 - Variação da vazão horária em um dado distrito (Lambert, 1994b, 

modificado) 

 

Ainda segundo Lambert (1994b), o valor da vazão mínima noturna (VMN) 

considerando um curto período de tempo (por exemplo 15 minutos) deverá ser bem menor 

que a VMN para um período de 2 horas, uma vez que provavelmente menos consumidores 

estarão utilizando a água em um período menor. O valor padronizado de 1 hora de duração é 

o adotado para análise de dados da vazão noturna. Assim sendo, em companhias que realizam 

medidas de vazão mínima noturna em períodos inferiores ou superiores a 1 hora, devem usar 

o fator de correção da vazão mínima noturna (FCVN) para efeito de comparação com o valor 

padronizado de 1 hora. A Figura 2.4 foi originada de análises da vazão noturna em 16 

distritos urbanos com dimensões de 440 a 8400 propriedades, intervalo de vazões noturnas de 

3 a 12 l/prop/h, durante dois dias em dezembro de 1992 (Lambert, 1994b). 

Como pode ser visto, a vazão mínima noturna consiste de diferentes componentes do 

uso noturno, os quais podem ser atribuídos a um limitado número de propriedades que 

utilizam água nesse período e a perdas (vazamentos e extravasamentos) em pontos do sistema 

de distribuição ou das tubulações do consumidor. O uso da vazão mínima noturna para 

quantificação de perdas é de extrema importância no R.U., onde a maioria das propriedades 

não tem medidores de consumo. 
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Figura 2.4 - Fator de correção (FCVN) para o período de duração de 1 hora (Lambert, 

1994b, modificado) 

 

c) Uso da vazão noturna como forma de controle de perdas 

Segundo Lambert e Bessey (1994), o conhecimento da vazão mínima noturna é de 

grande importância para o controle de perdas, principalmente em locais onde não se dispõe de 

outros meios para a localização de vazamentos por rompimento. A partir dos componentes da 

vazão noturna citados acima e das características dos distritos (comprimento de rede, número 

de consumidores residenciais e não residenciais e pressão), é possível estabelecer  uma 

metodologia para estimar o que se pode chamar de vazão mínima noturna inerente (VMNI, 

em inglês Background minimum night flow) do distrito. Essa vazão seria a soma das perdas 

noturnas inerentes e o uso noturno. 

O consumo noturno foi visto anteriormente e a Vazão noturna perdida inerente (VNPI) 

pode ser estimada para um dado distrito, da seguinte forma: 

 

                       ( ) ( )( )VNPI l
h C L C C N FCPc= × + + × ×1 2 3                              (2.1) 

 

onde L é o comprimento da rede, Nc o número de propriedades e os coeficientes C1, C2 

e  C3 podem ser obtidos na Tabela 2.2, que relaciona esses coeficientes com as condições da 

infra-estrutura, e O FCP que é o fator de correção da pressão que transforma a vazão noturna 

a uma dada pressão para um valor de vazão noturna referente à pressão de 50 mca (Lambert, 
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1994b), conforme Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.2 - Vazão noturna perdida inerente (Lambert, 1994b, modificado) 

 
Componentes  Unidade Condições da Infra-

Estrutura 
das Perdas Inerentes  Boa Média Ruim  

C1: Rede principal l/km/h 20 40 60 

C2: Ramais prediais l/prop./h 1,5 3,0 4,5 

C3: Tubulações do consumidor l/prop./h 0,5 1,0 1,5 

 

 
Tabela 2.3 - Fatores de correção de pressão (Lambert, 1994b, modificado) 

 
Pressão Média 
Noturna (mca) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

FCP 0,33 0,53 0,75 1,00 1,27 1,57 1,88 2,23 2,59 2,98 3,39 

 

 
Os vazamentos inerentes podem ocorrer nas junções das tubulações ou em conexões, 

são de difícil determinação, principalmente devido à imprecisão de medidores para baixas 

vazões. Pode-se utilizar, a partir da Tabela 2.2, os valores médios de 3,0 l/prop./h para ramais 

prediais e 40 litros/km/hora (l/km/h) em redes principais (a 50 mca), sendo que esses valores 

podem sofrer grande variação a depender das condições físicas das tubulações e conexões.  

A partir do conhecimento da vazão mínima noturna inerente, qualquer variação 

significativa dessa vazão pode representar a ocorrência de um rompimento. 

 

2.2.5 - Controle de pressão 

 

O Water Research Centre - WRc (R.U.) recomenda que, nos distritos de medição, 

devem ser adotados métodos de controle de pressão em conjunto com atividades de redução 

de perdas (Jeffery e Taylor, 1993). Segundo o Technical Group on Waste of Water (1980), o 

controle de pressão é um rápido e efetivo método para reduzir os níveis de vazamentos, uma 

vez que existe uma relação direta entre pressão e vazamento, assim, a redução de pressão, 

através da regulagem de válvulas redutoras de pressão (VRP’s), reduz o vazamento. Com a 

instalação de medidores de vazão e válvulas redutoras de pressão, bem como de um 
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armazenador de dados para registro da variação da pressão, pode-se obter a relação de 

redução na vazão noturna, em função do controle e redução da pressão. 

 

a) Relação pressão x vazamento 

Teoricamente, sabe-se que a vazão que atravessa um orifício de dimensões constantes é 

proporcional a raiz quadrada da pressão no orifício, mas, na prática, uma série de 

experimentos realizados tem demonstrado que essa relação não é sustentada em sistemas de 

abastecimento de água (Technical Group on Waste of Water 1980). A equação obtida através 

da realização desses experimentos foi a seguinte: 

 

)2.2(0042,05,0(%) 2PMNSPMNSVazamentosdeÍndice ×+×=  

 

onde o Índice de vazamento é obtido através da vazão noturna líquida e PMNS é a pressão 

média noturna do setor. 

Essa equação mostra uma forte correlação linear entre o índice de vazamentos e a 

pressão, ao contrário do que se poderia esperar da vazão através de orifícios. A Figura 2.5 

mostra o efeito de aumento ou decréscimo da PMNS na perda, sendo que a perda é expressa 

em função do índice de vazamentos. 

No entanto, segundo dados obtidos por Goodwin (1980) em 17 distritos (Figura 2.6) 

observa-se que não há uma única relação entre pressão e índice de vazamentos, implicando 

que outros parâmetros significativos devem interferir no processo. 

Trabalhos realizados por Capener e Ratcliffe (1994), abrangendo um número maior de 

dados de campo, não foram suficientes para invalidar a equação anterior, levando a uma 

equação semelhante: 

 

)3.2(007,05,0(%) 2PMNSPMNSVazamentodeÍndice ×+×=  

 

Capener e Ratcliffe (1994) recomendam que todo o consumo noturno deveria ser 

deduzido das medições da vazão mínima noturna, antes de estabelecer-se uma relação entre 

pressão e vazamento. 
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Figura 2.5 - Relação entre Vazamento e Pressão (Technical Group on Waste of Water, 

1980, modificado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Vazão noturna líquida x Dados de pressão (Goodwin, 1980, modificado) 

 

Pode-se utilizar a equação abaixo para representar o comportamento da vazão mínima 

noturna x pressão: 

 



 27 

VMN
VMN

PMNS
PMNS

N

1

0

1

0

2 4=








 ( . )  

onde VMN1 e VMN0 são, respectivamente, vazões mínimas noturnas submetidas às pressões 

PMNS1 e PMNS0. 

Estudos realizados em estações-piloto no Japão, entre 1981 e 1992, com tubos metálicos 

furados à broca testados com o orifício submerso para simular tubulações enterradas, 

revelaram valores médios do coeficiente N de 0,5 (raiz quadrada) com valores variando de 

0,36 a 0,70. Ou seja, para tubos metálicos, onde pode-se esperar que a seção por onde passa o 

vazamento seja de dimensão constante, a relação da raiz quadrática pode ser esperada 

(Lambert, 1997b). 

Entretanto a tabela 2.4 mostra que os valores para o coeficiente N em testes individuais 

no Japão e R.U. tiveram grande variação, sugerindo que vazamentos no sistema de 

distribuição são mais sensíveis a mudança de pressão do que é esperado com o uso da relação 

quadrática para escoamento com seção constante. 

 

Tabela 2.4 - Valores de N para sistemas de distribuição no R.U. e Japão (Lambert, 

1997b, modificado) 

 
 

Localidade 
Número 
de testes 

Valor 
médio de N 

Valor 
mediano de 

N 

Intervalo de 
valores de N 

 
Tipo de análise 

R.U. (TR154) 17 1,13 1,00 0,70 a 1,68 VMN 

Japão (1979) 20 1,15 --- 0,63 a 2,12 VMN 

R.U. (1994/97) 17 0,62 0,62 0,27 a 1,21 VMN 

R.U. (1994/97) 17 0,95 0,87 0,30 a 1,98 (VMN - VNC) 

VMN - vazão mínima noturna e VNC - vazão noturna de consumo 

 

May (1994, apud Lambert, 1997a e 1997b) introduziu o conceito “seção de descarga 

constante e variável” (em inglês Fixed and variable area discharge paths - FAVAD) , 

proporcionando uma teoria fisicamente plausível para explicar a variabilidade dos valores de 

N nos testes realizados em sistemas de distribuição de água. Esse conceito assume que a seção 

através da qual passam as descargas de vazamento podem variar com a pressão, conforme 

Tabela 2.5. Em tubulações enterradas e em tubulações de material flexível, como o PVC, a 

pressão interna do tubo pode provocar uma expansão do orifício ou fresta, por onde está 

ocorrendo o vazamento. Essa expansão, que implica em um aumento da seção de escoamento, 
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provoca uma alteração na relação entre vazão e pressão, inicialmente considerada como a 

seção constante. 

 

Tabela 2.5 - Valores de N para seções de descarga constante e variável (Lambert, 1997b, 

modificado) 

Tipo de Seção de descarga Área     
(A) 

Velocidade 
(v) 

Vazão    
(Q) 

N 

Constante: seção não varia com a pressão A0 v0(P1/P0)0,5 A0v0(P1/P0)0,5 0,5 

Variável: seção proporcional à pressão A0(P1/P0) v0(P1/P0)0,5 A0v0(P1/P0)1,5 1,5 

Variável: seção proporcional ao quadrado 
da pressão 

A0(P1/P0)2 v0(P1/P0)0,5 A0v0(P1/P0)2,5 2,5 
* 

* Na prática seções de descarga variáveis com N=2,5 não são freqüentes e para a maioria dos 
propósitos, pode-se assumir para seções variáveis N=1,5. 

 
 

b) Controle e redução de pressão 

O monitoramento da pressão em um sistema de abastecimento é uma das formas mais 

imediatas de reduzir perdas. Pode-se observar na figura 2.7 como, em sistemas sem controle 

de pressão, o vazamento varia em função da PMS (pressão média do setor), e como essa PMS 

comporta-se com a variação do consumo ao longo do dia. Observa-se que à medida que o 

consumo aumenta a pressão diminui, e também, quando o consumo diminui à noite há 

aumento da pressão e conseqüentemente o vazamento aumenta. 

Lambert (1997b) introduz o conceito de Fator Noite-Dia, o qual será detalhado a seguir, 

que é um multiplicador da Vazão noturna perdida (no período de 1 hora, quando tem-se a 

vazão mínima) para se obter a vazão perdida durante todo o dia. Observa-se que no caso da 

Figura 2.7, o FND será menor que 24 horas, uma vez que o vazamento durante o período 

noturno é maior que durante o dia. 

Geralmente, válvulas redutoras de pressão com saída constante mantêm 

aproximadamente o mesmo valor de pressão a jusante da válvula, sendo que a pressão 

regulada tem que ser escolhida de tal forma a garantir a pressão nos pontos críticos para a 

máxima vazão. A PMS resultante, no caso de vazão modulada, será maior para vazões 

maiores e poderá ser otimizada para garantir a demanda mínima. O controle de pressão, 

normalmente, terá o efeito máximo nas perdas para uma dada vazão mínima noturna. 

Entretanto, vazamentos em outros períodos do dia também serão reduzidos. Assim, no caso da 

Figura 2.8, onde houve redução da pressão, há uma redução na vazão mínima noturna, e 

considerando que o consumo noturno não se altera, a perda durante a noite cai com a redução 
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na pressão. Dessa forma, o FND será maior que 24 horas, já que a perda durante o dia é maior 

que a noturna. 

De qualquer modo, segundo Capener e Ratcliffe (1994), a escolha do tipo adequado de 

controle de pressão dependerá de um detalhado exame do sistema de abastecimento em 

questão, utilizando preferencialmente um modelo hidráulico apropriado para simulação da 

rede. Além disso, a escolha da válvula redutora de pressão dependerá dos seguintes fatores: i) 

tamanho do sistema; ii) conseqüências de possíveis falhas; iii) custo de aquisição/instalação 

de VRP’s ou de construção de caixas para quebra de pressão; iv) quantidade de água 

economizada; e v) complexidade do sistema e sensibilidade dos consumidores face à redução 

de pressão. Lambert e Seuaciuc (1998) propõem o uso do software PRESSMAN que, através 

das características e da vazão noturna de um dado setor, calcula a viabilidade financeira e o 

período de retorno de um investimento para implantação de um sistema de controle de 

pressão. 

 

2.2.6 - Detecção e reparo de vazamentos 

 

A depender do tipo de política adotada para o controle de perdas, a detecção e o reparo 

de vazamentos podem ser feitos isoladamente, mas é desejável que ocorram em conjunto com 

as medidas de controle de vazão e de pressão, uma vez que essas medidas podem indicar os 

pontos mais críticos em relação à ocorrência de vazamentos, e, a partir daí, indicar um método 

de detecção mais eficiente e menos oneroso, agilizando o processo de reparo e a redução das 

perdas. 

Os vazamentos podem ser do tipo visível ou não visível. Os do tipo visível são 

rapidamente identificados e reparados, sendo que quanto maior o diâmetro da tubulação, em 

geral, tem-se uma menor duração do vazamento. A duração do vazamento não visível 

dependerá do controle de vazamentos utilizado. Para cada situação, pode-se estimar o valor de 

água perdida com vazamentos, utilizando valores tabelados a partir de medições (Lambert, 

1994a). Sabe-se que pequenos vazamentos com grande duração podem causar um efeito 

muito mais danoso do que um grande vazamento com um curto período de duração (Lambert, 

1993). 
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Figura 2.7 - Componentes de um sistema de distribuição antes do controle de pressão 

(Lambert, 1997b, modificado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 - Componentes de um sistema de distribuição após o controle de pressão 

(Lambert, 1997b, modificado) 
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A realização de campanhas, com o objetivo de aumentar o envolvimento da população 

no gerenciamento dos recursos hídricos, pode ser feita de forma mais ostensiva, apoiando-se 

não apenas na redução de desperdícios, mas também no desenvolvimento de meios que 

permitam o fácil acesso da comunidade à companhia local de saneamento para a comunicação 

de vazamentos visíveis, através da criação de um número telefônico para essa atividade (Ross, 

1994). 

A estimativa do vazamento por rompimento da tubulação pode ser feito a partir da sua 

vazão, duração média e freqüência. A vazão será proporcional ao diâmetro, e, na média, para 

uma pressão de 40 mca, tem-se 25 m3 por dia para vazamentos em ramais, 75 m3 por dia para 

redes principais e 150 m3 por dia em adutora (Lambert, 1994a). A duração do vazamento 

deve-se ao tempo necessário para a tomada de conhecimento do vazamento, sua localização 

precisa e reparo. 

Segundo Lambert (1994b), vazamentos dependem da pressão e, para propósitos de 

análise, todos os vazamentos em tubulações e/ou conexões podem ser classificados em dois 

tipos:  

a) Vazamentos devido a rompimentos de tubulações, de grande monta, por exemplo, 

superiores à vazão de 500 litros por hora, a uma pressão de 50 mca. São considerados 

como eventos significativos com durações específicas, podendo durar um dia ou 

menos - se o rompimento é visível, ou durar meses (ou anos) - se não for visível. A 

ocorrência e a duração dos rompimentos invisíveis dependerão do tipo de controle de 

perdas (controle de pressão, detecção e reparo de vazamentos, etc.). 

b) Vazamentos inerentes (em inglês Background losses), os quais possuem vazões 

pequenas, inferiores ao valor acima para as mesmas condições de pressão. Esses 

vazamentos representam a somatória de pequenos vazamentos que ocorrem em 

válvulas, juntas, hidrantes, medidores, etc. Como normalmente não ultrapassam a 

100 l/h, eles não são individualmente identificáveis através de medidas da vazão 

noturna em um dado distrito. Dessa forma, a ocorrência desse tipo de vazamento está 

intimamente ligada á eficiência das atividades de manutenção. 

A Figura 2.9, mostra um exemplo ocorrido no R.U. referente ao efeito da duração de um 

vazamento no volume de água perdido. 
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Figura 2.9 - Durações estimadas e vazões de rompimentos (Lambert, 1994b, modificado) 

 

Lambert (1993) desenvolveu um programa comercial, BABE - Bursts and Background 

Estimate, que visa, dentre outras coisas, prever a vazão mínima noturna inerente de um 

distrito (descrito no item 2.2.4) e, a partir daí, identificar a possível ocorrência de um 

vazamento por rompimento da tubulação, bem como a possibilidade de uma dada vazão 

noturna incluir uma perda inerente. Lambert e Morrison (1996), através do BABE, 

propuseram o cálculo dos vazamentos inerentes através de uma equação para a vazão mínima 

noturna. Essa equação considera o comprimento médio da tubulação, o número de ligações 

prediais, coeficientes de perdas em redes principais e em ramais residenciais à pressão média 

noturna de 50 mca, para um período de 1 hora de amostragem, além de fatores de correção de 

pressão e do período de amostragem. 

Quando ocorre um vazamento, a água, ao passar do interior da tubulação para o solo, 

gera uma diferença no ruído provocado, sendo que a forma mais comum da alteração do som 

é a atenuação. Porém o padrão do ruído do vazamento não é afetado apenas pelas 

características da tubulação e do solo, mas também pela interferência de ventos, tráfego 

  M3 / Dia
 a 50 mca
de Pressão

32

16 dias

  M3 / Dia
 a 50 mca
de Pressão

32

T L R

46 dias

Duração (dias)

  M3 / Dia
 a 50 mca
de Pressão R

216

1,1 dias

T = Tomada de Conhecimento      L = Localização      R = Reparo
              Do Vazamento

Vazamento em rede de 100 mm
     Volume perdido de 238 m3

Vazamento em ligação predial
   Volume perdido de 512 m3

Vazamento em tubulação subterrânea do consumidor
                 Volume Perdido de 1.472 m3

T L
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pesado, etc. Assim sendo, a utilização de geofones, apesar de ser bastante adotada, pode levar 

a análises imprecisas quanto à localização e existência de vazamentos, e custos onerosos nas 

escavações para reparos de vazamentos. 

Uma outra alternativa é o uso de detetores acústicos que funcionam a partir da captação 

da vibração ou da energia da água que escapa de dentro da tubulação. Como as freqüências de 

vazamentos variam de 50 a 1.800 Hz e essas freqüências são geralmente imperceptíveis ao 

ouvido humano, é necessária a amplificação do sinal para que ele possa ser ouvido. O tipo de 

material da rede interfere na propagação do som, sendo que no caso de materiais mais densos, 

atinge  maiores distâncias do que em materiais leves. Normalmente, é  requerida uma pressão 

mínima de 15 mca para que a energia acústica seja detectada. Os problemas ocorridos na 

utilização de detetores acústicos são devidos à interferência de ruídos indesejáveis e à 

necessidade de experiência e habilidade do operador. Alguns modelos incorporam filtros que 

podem eliminar freqüências indesejáveis (Smith, 1994). 

Uma solução melhor para a detecção de vazamentos não visíveis é a utilização de um 

sistema de análise de correlação dos ruídos de vazamentos (leak noise correlators). O 

procedimento de funcionamento desses sistemas pode ser sintetizado nos seguintes passos 

(Grunwell, 1993):  

a) Detecção e localização da posição do ruído na rede de distribuição, através da 

comparação dos sinais acústicos detectados por dois sensores colocados no trecho 

analisado;  

b) Medição da velocidade de percurso do ruído, com armazenamento e digitalização do 

sinal, servindo para futura construção do perfil do ruído ao longo da rede; e  

c) Processamento do sinal feito através de análise espectral, onde as bandas com maior 

nível de energia podem ser detectadas através de correlação, ou alternativamente, a 

partir da medida estatística da coerência dos dois sinais.  

A maior dificuldade do método está no fato de que nem sempre o vazamento é o ruído 

mais dominante, e nesse caso seria necessária a correlação com freqüências que normalmente 

seriam descartadas. Assim sendo, pode-se utilizar a experiência adquirida com a ocorrência de 

freqüências de ruído mais comuns, criando-se  um conjunto padrão de freqüências que pode 

ser utilizado na correlação de sons. Quanto maior a faixa de freqüência de ruídos provocados 

pelos vazamentos, melhor será a correlação, porém, isso ocasiona o aumento de interferência, 

o que pode ser resolvido com a introdução de filtros. Esses eliminam a interferência de um 

ruído que esteja fora da faixa de freqüência que será utilizada na correlação. Caso a 

interferência tenha a mesma freqüência do ruído do vazamento, este seria eliminado com o 
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uso do filtro. Então, alguns correlacionadores de ruídos são equipados com uma função de 

ampliação que ignora um som específico (interferência) apenas em um determinado local, ou 

seja, retira a banda indesejável da distribuição de freqüência no setor da rede onde ocorre a 

interferência (Grunwell, 1993).  

Existem ainda os localizadores de vazamentos que operam com um armazenador de 

dados acústicos e um analisador estatístico de ruído. O equipamento é utilizado num período 

de 2 horas durante a noite, quando o consumo é baixo e a intensidade do ruído aumenta 

devido ao aumento da pressão no sistema. Os dados são armazenados a cada 5 minutos e 

combinados para gerar um resultado acumulativo. Com a utilização de um computador os 

resultados podem ser dispostos graficamente, possibilitando a localização do vazamento 

(Reten Acoustic Ltd, 1993). 

A despeito das melhorias implementadas, a experiência e acuidade do operador do 

equipamento continuam sendo de fundamental importância na localização precisa do 

vazamento (Allen, 1993). 

 

2.2.7 - Recuperação de redes de água  

 

O processo de recuperação de redes envolve três atividades: reparo, reconstrução e 

substituição da tubulação (tubos, conexões, etc.). A necessidade de recuperação surge do 

estado de degradação da tubulação, que aumenta as incrustações, corrosão, vazamentos nas 

junções, e turbidez, podendo afetar tanto o funcionamento hidráulico como o aspecto de 

qualidade de água na rede (Hirner, 1994). 

De modo geral, a degradação de uma rede está associada ao seu processo de 

envelhecimento, apesar de não se ter um parâmetro de quando uma tubulação atingiu sua 

idade crítica, além de que outros aspectos, tais como diâmetro, conexões, tipo de leito de 

assentamento da tubulação e fadiga da mesma, podem interagir nesse processo (Herz, 1996). 

Na prática, tem-se adotado um plano de recuperação de tubulações e um programa de 

controle de perdas, dentro de uma mesma companhia de saneamento, como atividades 

isoladas. Porém, pode-se obter benefícios operacionais e financeiros quando as duas questões 

fazem parte de um sistema integrado (Conroy e Hall, 1995, e Dyachkov,1994). 

No R.U. tem-se evidenciado que, nos últimos 20 anos, o nível de vazamentos tem 

aumentado a despeito dos esforços empenhados no controle de vazamentos. Isso pode ser 

atribuído aos baixos investimentos em renovação e recuperação das tubulações. Tem-se 
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evidenciado que o reparo de vazamentos em trechos de rede tem aumentado a ocorrência de 

rompimentos na rede, provavelmente devido ao aumento da pressão em tubulações com alto 

índice de degradação (Conroy e Hall, 1995). 

Tem-se demonstrado que nem sempre é apropriado continuar localizando e reparando 

vazamentos na rede, quando a substituição da mesma pode ser viável economicamente. Por 

outro lado, onde a recuperação é necessária para resolver problemas de qualidade de água, a 

identificação da solução mais apropriada deve levar em conta os custos associados a reparos 

de vazamentos e rompimentos de rede. O uso de um sistema de informações geo-

referenciadas pode auxiliar na correlação de dados relativos a vazamentos e à degradação de 

um determinado setor da rede, sendo possível identificar e justificar soluções integradas de 

reparo de vazamentos e recuperação, bem como determinar seus custos efetivos (Baptista e 

Alegre, 1997). 

 

2.2.8 - Controle de perdas em sistemas intermitentes de abastecimento de água 

 

Um dos principais problemas no abastecimento de uma dada localidade é a 

intermitência no fornecimento de água, que é o atendimento ao consumidor durante uma parte 

do dia, sendo que há falta de água em outro período. Tal problema pode ser originado pela 

insuficiência da produção e/ou altos índices de perdas na distribuição. 

De um modo geral, em sistemas de abastecimento com intermitência no fornecimento, 

tem-se duas dificuldades na detecção de perdas, que são: a) o tempo para realização da 

detecção é muito pequeno, devido às poucas horas de abastecimento; b) baixas pressões no 

sistema, onde praticamente nenhum aparelho é eficiente; c) a vazão mínima noturna não 

representa perdas, uma vez que alguns setores têm falta d’água durante o dia e só podem 

consumi-la no período noturno. Pode-se, então, partir para as seguintes soluções: a) Tornar 

contínuo o fluxo em um determinado setor, o que gera transtorno nos demais setores, que 

ficarão sem água por um período maior; b) dividir em zonas de 200 a 300 ligações prediais, 

colocar todo o setor em carga e observar o consumo, no sentido de detectar um provável 

vazamento; e c) Utilizar um tanque de abastecimento em uma dada área isolada,  injetando 

água no sistema com cerca de 50 a 100 ligações prediais e pressões de 5 a 10 mca, para que os 

aparelhos de detecção de vazamentos possam funcionar adequadamente (Kumar, 1997). 
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2.2.9 - Indicadores de Perdas 

 

Um dos principais aspectos a serem considerados na questão de perdas é a determinação 

de um indicador que represente o nível de perdas de uma companhia, sendo capaz de permitir 

a comparação do desempenho entre os diversos sistemas. 

Segundo Lambert (1997c e 1998), devido à necessidade de se ter uma terminologia 

padrão básica para índice de perdas físicas e indicadores de desempenho para águas não 

faturadas, criou-se uma Força Tarefa Internacional reunindo Alemanha, E.U.A., França, Japão 

e R.U. 

No Brasil, o índice de perdas, calculado através da relação entre a água consumida e a 

água produzida, é utilizado como indicador nacional de perdas. Porém, face a divergências 

entre as diversas companhias na determinação dos volumes macro e micromedidos, está sendo 

feita uma discussão a nível nacional, na tentativa de estabelecer uma metodologia 

padronizada, de forma a ter um índice mais representativo e que permita a comparação entre 

cidades brasileiras (AESBE E ASSEMAE, 1997). 

A seguir tem-se a descrição dos indicadores usados, bem como propostas para 

determinação de indicadores de perdas. 

 

a) Índice de perdas 

O índice de perdas (IP), também conhecido como água não contabilizada, é obtido 

usualmente da seguinte forma: 

IP
AC
AP

(%) ( . )= −






 ×1 100 25

 

onde AC é a água consumida (obtida através de micromedição e/ou estimativa), e AP é a água 

produzida (medida e/ou estimada após a saída da ETA), contabilizadas mensalmente. 

Ainda, segundo Cabrera et al. (1995), pode-se dizer que a Água Não Contabilizada 

(ANC) é definida como: 

 

ANC
VRA
VPA

(%) ( . )= −






 ×1 100 2 6

 

onde VPA é o volume que alimenta o sistema anualmente e VRA é o volume micromedido 

anualmente. Para sistemas bem controlados o valor ANC está entre 5 e 25 % e, caso contrário, 
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pode-se ter índices maiores que 50% em sistemas mal gerenciados. 

Segundo a AESBE e ASSEMAE (1997), que estão desenvolvendo um trabalho junto às 

companhias brasileiras na tentativa de padronizar o cálculo de indicadores, o índice de perdas 

de água (IPA - água não contabilizada) deverá ser determinado através da seguinte expressão: 

 

 

onde : 

i) Volume produzido (VPR) - corresponde ao volume de água tratada disponibilizada 

para consumo, medido na saída das ETA’s ou unidades de tratamento simplificado. 

ii) Volume utilizado (VU) - corresponde ao somatório dos seguintes volumes de água: 

• Volume micromedido - volume de água registrado nas ligações providas de 

medidores (informações obtidas através de histogramas de consumo do sistema 

comercial); 

• Volume estimado - volume de água estimado para as ligações não medidas 

(informações obtidas através da projeção do consumo de áreas compatíveis com a 

estudada, onde existam medições com confiabilidade); 

• Volume recuperado - volume de água recuperado em decorrência da detecção de 

ligações clandestinas e fraudes (informação estimada em função das características 

das ligações eliminadas); 

• Volume operacional - volume de água utilizado como insumo operacional para 

desinfecção de adutoras e redes de distribuição, bem como para testes hidráulicos de 

estanqueidade (informação estimada em função da natureza do evento operacional e 

das características de parte do sistema envolvido); e 

• Volume especial - volume de água utilizado para usos especiais, enquadrando-se 

nesta categoria os volumes transportados por caminhões-pipa, os consumidos pelo 

Corpo de Bombeiros e os abastecimentos realizados a título de suprimentos sociais, 

como para favelas, por exemplo (informações estimadas em função das 

características do uso especial). 

Segundo o Technical Group on Waste of Water (1980), o índice de perdas da forma pela 

qual é usualmente calculado, para efeito de comparação do nível de perdas, deve ser 

abandonado. Porém essa forma ainda é muito utilizada pela sua facilidade de obtenção. 

Estudos têm mostrado que o índice de perdas não produz uma forma eqüitativa de 

)7.2(





=

Produzido Volume
Utilizado Volume  -  Produzido Volume

IPA
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comparação de perdas, não sendo um método efetivo de gerenciamento. Devem ser levadas 

em conta as influências dos diferentes tamanhos e características dos sistemas e companhias, 

tais como: pressão, freqüência de vazamentos, política de controle de perdas adotada, 

demanda per capita, e idade do sistema de distribuição (Bessey e Lambert, 1994).  

Segundo Lambert (1997c), as principais dificuldades obter-se uma maior precisão no 

índice de perdas são: i) uma real redução da perda pode ser compensada por uma redução no 

consumo; e ii) interferência da extensão de rede de distribuição, da quantidade de conexões, 

da pressão e da freqüência de vazamentos, os quais variam de um sistema para outro.  

Um exemplo da limitação do índice de perdas é a comparação feita por Lambert (1998) 

com alguns países, onde se têm consumo per capita diferente e as outras características de 

abastecimento iguais (população do setor, perda por extensão de rede). Trata-se de um 

exemplo hipotético (Tabela 2.6), onde não é considerada a variação da pressão em relação ao 

consumo, etc., mas que retrata a variabilidade do uso do percentual  do volume produzido em 

função da demanda e o risco que se corre com o uso do índice de perdas para comparar 

desempenhos. 

 

Tabela 2.6 - Comparação do índice de perdas (Lambert, 1998, modificado) 

 
 

Situação 
 Típica 
do país 

Consumo 
de água per 

capita 
(l/hab/dia) 

Água 
consumida 
por 250.000 
hab. (m3/dia) 

Perdas . por 
1.000 km de 

redes 
(m3/dia) 

Água macro -
medida. (perdas 

+ consumo)  
(m3/dia)  

perdas 
como % do 
vol. global 

(%) 
Distrito 
Africano 

25 6.250 10.000 16.250 62 

Jordânia  50 12.500 10.000 22.500 44 
Ramália, 
Palestina 

100 25.000 10.000 35.000 27 

R.U e 
Alemanha 

150 37.500 10.000 47.500 21 

Espanha 200 50.000 10.000 60.000 17 
Itália 250 62.500 10.000 72.500 14 
Japão 300 75.000 10.000 85.000 12 
EUA  400 100.000 10.000 110.000 9 
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Ainda segundo Lambert (1997c), face às perdas não físicas, tais como problemas de 

submedição em hidrômetros ou estimativas de vazões consumidas, e imprecisão no 

cálculo/estimativa das vazões de entrada, mesmo considerando que as ligações clandestinas 

não existem ou foram erradicadas, dificilmente pode-se ter uma redução no índice de perdas 

para valores inferiores a 12%. 

 

b) Balanço anual de água 

No R.U. um indicador auxiliar que é normalmente utilizado é o balanço anual de água, 

que expressa a perda na distribuição (PD) em milhões de litros por dia (Ml/dia). Bessey e 

Lambert (1994) e Archibald (1994) definem os componentes que entram na determinação do 

balanço anual de água. A perda na distribuição (PD) contabiliza perdas em adutoras de água 

tratada, vazamentos e extravasamentos em reservatórios, vazamentos em redes principais e 

ramais prediais. 

A água que é fornecida para consumo (VCO) é medida ou estimada no ponto entrada da 

propriedade do consumidor. Portanto, as perdas que ocorrem dentro da propriedade do 

consumidor está incluída na água fornecida para consumo. O VCO se divide em 4 tipos: 

i) Água faturada e medida (Ml/dia) - volume de água que é fornecida para o consumo 

residencial ou não residencial e é medida. Onde for comprovado problema de sub-

medição pode ser adicionado um determinado valor ao valor faturado e medido, esse 

valor dependerá de um levantamento das características do micromedidor utilizado; 

ii) Água faturada e não medida (Ml/dia) - a estimativa do volume não faturado é feito a 

partir da média das amostras do consumo per capita obtido através do monitoramento 

das propriedades que possuem medidores (Archibald, 1994); 

iii)Água legalmente não faturada (Ml/dia) - uso público (lavagem de ruas, etc.), uso em 

incêndio, abastecimento de igrejas, cemitérios que não são medidos; 

iv) Água ilegalmente não faturada (Ml/dia) - proveniente de ligações clandestinas, 

geralmente levantadas em ocorrências identificadas por aparelhos acústicos. 

A água proveniente do uso operacional (VUO) pode incluir os seguintes usos: limpeza 

de reservatórios e adutoras, esvaziamento de redes, descargas para controle de pH e outros 

parâmetros químicos da rede. 

 

A utilização do balanço anual permite uma comparação geral do desempenho do 

sistema, uma vez que as variações no índice de perdas (valores mensais) são compensadas 

quando é considerado o volume perdido de forma anual. As perdas anuais são utilizadas como 
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uma avaliação retrospectiva do desempenho global e da demanda prevista. 

Mundialmente, o balanço anual é muito utilizado para o controle de perdas, porém, 

segundo Weimer (1991, apud Lambert, 1994a), o balanço anual de água serve apenas para 

uma orientação inicial, uma vez que análises mostraram que incertezas no cálculo podem ser 

de até 50%. 

 

c) Fator de pesquisa 

Fraga e Silva Samuel (1995) utilizaram um parâmetro chamado de Fator de Pesquisa 

(FP), que é determinado a partir da relação entre vazão mínima noturna e vazão média diária. 

O comportamento desse parâmetro indica possíveis problemas operacionais no abastecimento: 

quanto mais próximo de 1 for o valor desse parâmetro, maior será a quantidade de 

vazamentos. 

Porém o uso desse parâmetro deve ser evitado em locais onde há a intermitência no 

abastecimento, pois devido à falta de água em alguns locais durante o dia (demanda 

reprimida), há um consumo elevado durante à noite, o que pode dar a falsa noção de 

problemas de vazamentos quando se calcula o FP. 

 

d) Vazão mínima noturna 

Como já foi visto anteriormente, o monitoramento da vazão noturna seguido da 

classificação de seus componentes é uma forma eficaz de representar o nível de perdas em um 

dado distrito. 

Pode-se representar a vazão mínima noturna em litros por hora (l/h), ou em metros 

cúbicos por dia (m3/dia), através do uso do fator noite-dia (FND) que multiplica a vazão 

mínima noturna horária, possibilitando a comparação com o volume diário ou mensal 

produzido. 

A conciliação da diferença entre a vazão mínima noturna e o balanço anual de perdas 

(ou mesmo do índice de perdas) deve levar em conta os componentes de perdas nas unidades 

do sistema que são consideradas na vazão mínima noturna ou no balanço anual de águas, 

conforme Tabela 2.7. No R.U., onde o índice de micromedição em geral é muito baixo (54% é 

estimada), se a estimativa da soma da água fornecida para consumo e das perdas for superior a 

3% da água que entra no sistema, a reconciliação é dita razoável. Caso contrário, ou seja, a 

água de entrada no sistema for muito maior que a vazão fornecida para consumo e as perdas 

(incluindo perdas por rompimentos), é possível que nem todo rompimento invisível esteja 

sendo detectado e/ou reparado (Lambert, 1994b).  
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Na antiga Alemanha Ocidental, onde todos os consumidores têm medidores, é 

reconhecido que a conciliação da diferença entre a vazão mínima noturna e o balanço anual de 

perdas na distribuição podem sofrer variações de até aproximadamente 50% (Weimer, 1991, 

apud Lambert, 1994b). 

 

Tabela 2.7 - Elementos do balanço anual de perdas e vazão noturna (Lambert, 

1994b, modificado) 

 
Componentes de perdas Perdas na distribuição do 

balanço anual de perdas 
(ml/dia) 

Vazão noturna medida 
dentro do distrito (l/h) 

Perdas em adutoras 
 

Perdas em reservatórios 

Inerentes 
Rompimentos 

Vazamentos e extravasamentos 

 

Perdas em redes principais 
 

Perdas em ramais prediais 
 

Inerentes 
Rompimentos 

Inerentes 
Rompimentos 

Inerentes 
Rompimentos 

Inerentes 
Rompimentos 

Tubulações internas do 
consumidor 

 Inerentes 
Rompimentos 

Perdas em instalações 
prediais 

 Inerentes 
 

Consumo noturno  Uso residencial 
Uso não residencial 

Uso excepcional (>500l/h) 
 

 

e) Fator de escala 

O fator de escala representa a perda em relação a algum parâmetro ou componente do 

sistema de abastecimento, de tal forma que as dimensões ou características do sistema sirvam 

como fator de ponderação. Existem muitos fatores de escala que facilitam a comparação entre 

as perdas em sistemas de diferentes tamanhos, porém não se pode dizer ainda que 

proporcionam um real indicador de desempenho com relação a perdas (Bessey e Lambert, 

1994). 

Segundo a International Water Supply Association - IWSA (1991, apud, Bessey e 

Lambert, 1994), as perdas anuais de muitas cidades podem ser comparadas utilizando 3 

medidas tradicionais: perda como percentual do volume de entrada na distribuição; perda por 

quilômetro de rede principal por dia; e perda por propriedade por dia. Em áreas com alto 

índice de medidores de consumo é preferível usar o percentual de volume de entrada na 
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distribuição; em áreas rurais com poucos consumidores é preferível utilizar comprimento de 

rede principal como denominador; e áreas urbanas com alta densidade de propriedades é 

preferível utilizar o número de propriedades como denominador. 

Trabalhos realizados em cerca de 30 companhias no R.U., utilizando como fator de 

escala a extensão de rede levaram a valores variando de 2,7 a 17,4 m3/(km de rede x dia), e os 

seguintes fatores foram apontados para justificar as diferenças encontradas: i) pressão do 

sistema; ii) freqüência de rompimentos (visíveis ou não visíveis) em redes e ramais; iii) 

influência do padrão de serviço e política econômica para controle de perdas; e iv) eficiência 

na aplicação do controle de perdas e duração média dos vazamentos. 

Vários países, tais como Alemanha, E.U.A., França, Japão, Portugal, R.U., etc., 

reuniram-se em um grupo de trabalho com o intuito de definir uma metodologia básica para 

índice de perdas, partindo para um levantamento de todas as características dos sistemas que 

interferem no cálculo do índice (Lambert, 1997c). A tendência dos estudos foi de apontar que 

um índice mais representativo seria aquele que fosse expresso em m3/(km de rede x dia x m 

de pressão). 

Segundo Lambert (1998), para uma comparação internacional chegou-se ao consenso de 

que os seguintes aspectos devem ser considerados: 

i) Há definições diferentes de água não contabilizada (França, Alemanha, R.U., 

Japão, EUA e Hong Kong) ou falta de definição (maioria dos países); 

ii) Alguns países excluem água bruta perdida na adução e perdas no tratamento, 

outros incluem; 

iii)  O balanço anual de água é utilizado na maioria dos países; 

iv) Nos EUA vazamentos comunicados e extravasamentos são excluídos dos 

cálculos de perdas; 

v) Custo Unitário da produção/aquisição; 

vi) Valor unitário de venda para o cliente; 

vii) Tipo de solo; 

viii)  Abastecimento contínuo ou intermitente; 

ix) Pressão de operação; 

x) Extensão de redes; 

xi) Número de conexões; 

xii) Localização de hidrômetros na propriedade do consumidor; 

xiii)  Número de economias; e  

xiv) Volume consumido. 
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Lambert (1998) propõe o uso do Valor de referência de perdas físicas (Benchmark), 

através de equações que utilizam como variáveis a pressão média de 24 horas, a extensão total 

de rede, o número de ligações, e como constantes as perdas físicas que ocorrem na rede 

(perdas por extensão de rede) e em ligações. Considerando um sistema com infra-estrutura em 

boas condições, realização permanente de pesquisa de vazamentos, controle de vazão noturna 

em pequenos distritos e uso de telemetria, pode-se utilizar as perdas de tal sistema como 

referência, ou seja, como meta a ser atingida.  

Foi proposta a equação para o cálculo do Valor de Referência descrita abaixo: 

 

( )VR A K N B L Pc
N= × × + × × ( . )28  

 

onde : VR é o Valor de Referência (l/dia); A é o volume perdido por ligação por dia medido a 

50 mca (l/(ligxdia)); B é o volume perdido por extensão total de rede por dia (l/(kmxdia)); K é 

um fator que depende da localização do hidrômetro - se estiver na entrada propriedade (no 

muro) é 0,67 - se estiver dentro da propriedade junto a entrada da caixa d’água terá o valor 1; 

Nc é o número de conexões; L é a extensão total de rede; P é a pressão média de 24 horas (em 

mca); e N é o coeficiente de correlação pressão x vazão perdida (discutido no item 2.2.5). 

Em um sistema com as condições ideais conforme descrito acima, o valor esperado para 

A é de 75 l/(ligxdia) e para B, de  20 x A (Lambert, 1998), para N que pode variar de 0,70 a 

1,68, será considerado para efeito de simplificação o valor igual a 1, encontrado em alguns 

testes em São Paulo, e K igual a 0,67 (hidrômetro localizado junto ao muro da divisa da 

propriedade). A equação 2.8 pode ser simplificada, dando origem a duas equações, de forma a 

expressar perdas por ligação por dia ou perda por extensão de rede por dia. Segundo valores 

internacionalmente observados, cerca de 85% das perdas físicas ocorrem nas ligações (em 

termos de vazão), e portanto o índice de maior relevância para indicar perdas é o que 

relaciona perda por ligação por dia. Essa consideração pode ser ratificada no caso da CAESB, 

onde observou-se valores superiores a 90% dos vazamentos invisíveis detectados em ligações 

prediais. Dessa forma, tem-se a equação seguinte: 

 

 

Calculando o valor corrente das perdas em cada fator de escala (ligações ou extensão de 

VR x
L
N

x P
c

= +






10 30, (l /lig / dia)                      (2.9)
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rede) pode-se comparar o desempenho do sistema em relação ao valor de referência de perdas, 

e, conseqüentemente, com outras companhias. Então, pode-se utilizar a relação VC/VR para 

comparação entre companhias e sistemas, onde VC é o valor corrente de perdas e VR é o 

valor de referência. 

Para ilustração do procedimento de cálculo do índice VC/VR, bem como 

exemplificação do comportamento desse índice face à variação das características entre 

sistemas,  apresenta-se os seguintes exemplos: 

a) Exemplo hipotético – Cidade 1 

• População de 100.000 habitantes; 

• Comprimento de rede 200 km; 

• Número de ligações de 20.000 ligações; 

• Pressão média do setor de 50 mca; 

• Volume consumido de 30.000 m3/dia; e 

• Volume perdido de 7.500 m3/dia. 

Calculando o Valor de referência de perdas em relação ao número de ligações, através 

da equação 2.9, tem-se: 

 

A partir do volume perdido do sistema pode-se calcular a perda corrente (perda real do 

sistema): 

 

Calcula-se, então, o índice VC/VR e o índice de perdas (forma usual): 

                                                      

                                                    IP  =  20% 

 

Observa-se que apesar do sistema acima apresentar um índice de perdas baixo, o índice 

VC/VR, cujo ideal seria menor ou igual a 1, indica um desempenho do sistema menos 

satisfatório do que o apresentado pelo índice de perdas. 

VR x x l lig dia= +












=1 30
200

20 000
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.
( / / )65

85,=






VR
VC

VC l lig dia=




 =

7 500 000
20 000

375
. .

.
( / / )
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b)Exemplo hipotético – Cidade 2 

Considerando que a Cidade 2 tem as mesmas características da Cidade 1, porém com 

pressão média do setor de 25 mca. 

Calculando o Valor de referência de perdas em relação ao número de ligações, através 

da equação 2.9, tem-se: 

 

A partir do volume perdido do sistema pode-se calcular a perda corrente (perda real do 

sistema), que não se altera em relação à cidade 1: 

 

 

Calcula-se, então, o índice VC/VR e o índice de perdas (forma usual): 

                                                        

                                                    IP  =  20% 

 

Observa-se que como a pressão média do setor para esse caso é inferior ao da cidade 1 

(a metade), o valor de referência da cidade 2 é mais rigoroso para esse caso, o que gera um 

índice VC/VR bem mais desfavorável que o da cidade 1. Isso indica que a cidade 1 para 

manter o mesmo índice de perdas (20%), com pressões muito superiores aos da cidade 2, deve 

ter um controle de perdas muito mais intenso que o da cidade 2, o que é refletido no índice 

VC/VR da cidade 1 que é a metade do índice VC/VR da cidade 2. 

 

c)Exemplo hipotético – Cidade 3 

Para verificar a interferência do número de ligações nas perdas, consideram-se as 

mesmas condições da cidade 1, porém com o número de 4.000 ligações (1/5 do valor da 

cidade 1), que é o caso, por exemplo, de Brasília que possui uma grande quantidade de 

prédios residenciais, e uma relação de aproximadamente 5 apartamentos por ligação. 

Calculando o Valor de referência de perdas em relação ao número de ligações, através 

)(l/lig/diax
20.000

200
x301VR 53225 ,=
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da equação 2.9, tem-se: 

 

A partir do volume perdido do sistema pode-se calcular a perda corrente (perda real do 

sistema): 

 

Calcula-se, então, o índice VC/VR e o índice de perdas (forma usual): 

                                                        

                                                    IP  =  20% 

 

Tem-se que o sistema da cidade 1 possui um número bem maior de ligações para 

gerenciar, e como a maior parte dos vazamentos ocorrem nas ligações, a eficiência desse 

sistema deve ser bem maior que o da cidade 3, de forma a manter o mesmo índice de perdas. 

A utilização das equações propostas por Lambert, conforme pode ser visto nos 

exemplos acima e na Tabela 2.8, permite uma comparação que leva em conta, 

simultaneamente, a quantidade de ligações, a extensão de rede e a pressão média de 24 horas. 

Tem-se que um dado sistema que possui perda corrente (VC) maior que outro sistema, a 

depender de suas características, pode ter um índice de perdas VC/VR menor, uma vez que a 

proposta de Lambert (1998), ao determinar o valor de referência, leva em conta outros fatores, 

citados acima, o que é muito razoável. Um sistema instalado em uma área que propicie altas 

pressões na rede, deve ter perdas superiores a de um sistema com pressões menores e todas as 

demais características iguais, mesmo que ambos os sistemas tenham o mesmo tratamento em 

termos de manutenção e reparos. Da mesma forma, 2 sistemas semelhantes em tudo, a menos 

de número de ligações, espera-se que aquele com o maior número de ligações tenha perdas 

maiores. Admitindo-se que os valores de N, A e B propostos por Lambert (1998) são valores 

realistas, a utilização da formulação acima elimina os efeitos de pressão, comprimento de 

rede, permitindo assim comparar as perdas de sistemas com diferentes pressões, número de 

ligações ou comprimentos de rede. Dessa forma o índice VC/VR reflete apenas as condições 

do sistema em relação a um valor ideal. Sistemas com índices VC/VR maiores que 1 

)(l/lig/dia50x
.
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x301VR 125
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apresentam perdas acima do ideal, independentemente da pressão na rede, do número de 

ligações ou da extensão da rede. 

A partir de dados advindos de diferentes companhias de vários países do mundo 

(Áustria, Dinamarca, Inglaterra/Gales, França, Alemanha, Japão, Holanda, Singapura, 

Espanha, Suíça/Suécia, EUA e Palestina), obteve-se os índices VC/VR que podem ser vistos 

na Tabela 2.8, servindo como ponto de comparação entre sistemas com diferentes 

características e diferentes valores de perdas. 

 

Tabela 2.8 - Valor de referência para 19 sistemas de abastecimento (Lambert, 

1998, modificado) 

 
Localização 

 Das 
 Perdas  

Densidade de  
Ligações 

Pressão 
média 24 

horas 

Valor de referência  
(VR) 

Valor da Perda  
Corrente  

(VC) 

Índice de 
Perdas  
VC/VR 

 (lig/km de rede)  (mca) m3/km/dia l/lig/dia M3/km/dia l/lig/dia  

DCP 29 35 2,5 85 25,1 860 10,1 

TDC 91 39 4,5 49 36,6 401 8,2 

TDC 79 31 3,2 41 20,1 255 6,2 

DCP 33 45 3,4 104 17,3 523 5,0 

TDC 37 46 3 80 11,4 308 3,9 

TDCP 58 50 5,6 97 21,1 366 3,8 

TDC 49 51 3,9 80 10,4 214 2,7 

DCP 31 40 2,9 95 7,3 237 2,5 

TDCP 54 46 4,9 90 11,9 219 2,4 

DCP 31 70 5,2 166 10,7 342 2,1 

TDC 32 25 1,5 46 3,0 91 2,0 

DCP 36 33 2,6 74 4,5 127 1,7 

TDCP 73 43 5,8 80 8,4 116 1,5 

TDCP 72 46 6,1 85 8,4 117 1,4 

TDC 46 67 4,9 106 6,3 137 1,3 

DCP 36 45 3,6 101 4,2 118 1,2 

DCP 43 35 3,2 74 3,6 85 1,1 

TDC 28 106 5,9 211 5,6 202 1,0 

DCP 55 45 4,9 88 0,9 17 0,2 

MÉDIA 48 47 4,1 92 11,4 249 3,1 
MÍNIMO 28 25 1,5 41 0,9 17 0,2 
MÁXIMO 91 10645 6,1 211 36,6 860 10,1 

Onde T e D - Transmissão e Distribuição; C -Ramal até o muro; e P- Ramal até a subida para a caixa d’água 
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2.2.10 - Estatística - Comparação da diferença entre as médias de dois eventos 

 

No estudo sobre perdas é importante que seja possível analisar o comportamento dos 

índices envolvidos no processo, antes e após a realização de uma determinada atividade. Para 

que se possa fazer uma análise mais profunda sobre a variação do índice de perdas após a 

realização de alguma campanha para redução de perdas, recomenda-se o uso de uma análise 

estatística. Considerando a data em que determinada campanha foi realizada, os valores de 

índice de perdas anteriores a essa data e os posteriores a essa data passam a ser considerados 

como séries distintas. A comparação entre dois grupos de dados independentes pode ser feita 

de várias formas. Para o caso em questão, os grupos devem diferir por um valor aditivo e não 

multiplicativo, e portanto pode-se aplicar o teste t de confirmação da igualdade das médias de 

duas séries. H0 é a hipótese a ser testada, de que as médias dos dois eventos são iguais, e H1 a 

hipótese alternativa, de que as médias não são iguais (Hirsch et al., 1993). O procedimento 

para esse teste está descrito no Apêndice K, utilizando procedimentos recomendados por 

Mood et al. (1974) e Berthouex e Brown (1994). 

 

 

2.3 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA NO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS 

 

A análise de custos, incorporada à política de controle de perdas, é um valioso 

instrumento que auxilia na escolha do melhor momento para a implementação de um 

programa de detecção de vazamentos, além de indicar quando deve ser feita a substituição da 

rede, indicando também a viabilidade econômica para a implantação de VRP’s para redução 

de pressão em conjunto com controle da vazão mínima noturna. 

 

2.3.1 - Gerenciamento de perdas 

 

Segundo Cabrera et al. (1995), em termos econômicos, o gerenciamento de perdas, sob 

o ponto de vista de reparo de vazamentos, pode se dar de três formas: 

 

a) Sem um plano de detecção de vazamentos  

É aplicado em pequenas e médias cidades, onde há insuficientes recursos humanos e 

tecnológicos. O reparo de uma dada tubulação ocorre apenas quando a água que vaza da 
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tubulação chega à superfície, sendo comunicado à Companhia. Dessa forma, o custo total 

anual será resultado da soma do custo do reparo (custo unitário multiplicado pelo número de 

vazamentos reparados anualmente) e do custo anual da água perdida. 

 

b) Com um plano de detecção  

Apesar do aumento dos custos operacionais, há redução no volume de água perdida de 

duas maneiras: devido a redução da duração do vazamento; e redução do número de 

vazamentos remanescentes. O balanço dos custos se faz a partir do custo anual de água 

perdida, do custo anual de reparo e do custo anual de detecção de vazamentos. 

 

c) Com um plano para substituição de tubos  

Com a introdução do conceito de vida útil da tubulação, passa-se a considerar, na 

composição de custo total, a opção de substituir tubos ao invés de repará-los. 

Considera-se, nesta análise, que o número de vazamentos, apresentados em uma dada 

tubulação, aumenta linearmente com sua idade e são considerados através de um 

comportamento geral do sistema, e não para cada tipo de material em específico. 

 

2.3.2 - Política de controle de perdas através da avaliação econômica 

 

a) Aspectos a serem considerados na avaliação econômica 

Não existe um nível ótimo de perdas para uma Companhia como um todo. Para cada 

zona de abastecimento haverá um nível ótimo próprio, a depender do custo da água, custo de 

mão-de-obra, pressão, idade e condições das redes e localização dos vazamentos (ao longo da 

tubulação principal, em conexões, em ramais, etc.). Adicionalmente o nível ótimo dependerá 

do tipo de controle de perdas adotado (Trow e Hall, 1994)  . 

O método mais apropriado para a determinação do custo da água dependerá da precisão 

requerida e da disponibilidade de informações. O custo do controle ativo de perdas pode ser 

obtido por dois métodos aproximados, uma vez que o cálculo do seu custo total ou marginal é 

conceitualmente muito difícil. O primeiro método usa modelagem baseada na avaliação de 

informações de custo de controle de perdas e de níveis de perdas. O segundo é obtido através 

da curva de custo total. 

Idealmente, o ponto ótimo de perdas é onde o custo da água é igual ao custo do controle 

ativo de perdas, em custos marginais, ou é o ponto de inflexão da curva de custos totais, 
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obtidos através da construção de gráficos semelhantes aos apresentados na Figura 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 - Custos Totais e Marginais da água e do controle de perdas - Ponto Ótimo 

(Trow e Hall, 1994, modificado) 
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Por outro lado, o ponto ótimo pode ser aferido através de custos marginais de água e do 

plano de controle de perdas, os quais são definidos, respectivamente, como o custo, 

considerando a fonte mais cara de água, que seria economizado com a redução de 1 m3 de 

água abastecida e o custo do controle ativo de perdas, em um dado nível de perdas, para 

reduzi-las em 1 m3.   

Além da dificuldade natural do levantamento de custos totais e principalmente de custos 

marginais visando obter o ponto ótimo, a estimativa do corrente nível de vazamento é muito 

imprecisa, uma vez que o real e imediato consumo na rede é desconhecido. Isso deve-se ao 

fato de que as leituras de vazão são realizadas mensalmente, não havendo uma forma de 

comparar, em pequenos intervalos de tempo, a diferença entre vazão abastecida e consumida. 

 

b) Programas computacionais disponíveis para a avaliação econômica 

Lambert e Seuaciuc (1998) propõem o uso do software PRESSMAN como instrumento 

capaz de realizar uma avaliação econômica que estabelece, a partir da escolha do tipo de 

redução de pressão, o potencial de redução de perdas, bem como o período de retorno do 

investimento realizado. Através dos componentes da vazão mínima noturna, bem como do 

monitoramento da pressão média horária em um dado dia, o programa calcula a perda diária e 

com as informações de custo de implantação da válvula e custos da água, pode-se chegar à 

solução mais viável para o controle de pressão.  

Lambert e Seuaciuc (1998) propõe também o uso do software CELLORI que, a partir de 

uma avaliação econômica, é capaz de determinar a freqüência econômica de pesquisas 

regulares de vazamentos, levando em consideração o potencial de redução de perdas para 

cada freqüência de pesquisa testada. 

Esse programas foram implementados considerando valores médios observados em 

campo, tais como coeficiente de relação pressão vazamentos, perdas inerentes, custos 

operacionais e de manutenção, etc. Foram realizados testes na cidade de São Paulo com o 

intuito de adequar o uso desses programas para o Brasil.  
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2.4 - EXPERIÊNCIAS NA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE PERDAS 

 

Além das experiências e valores apresentados anteriormente, através do Report 26 

(Technical Group on Waste of Water, 1980) e do Managing Leakage Reports (UK Water 

Industry, 1994), tem-se a seguir outras informações referentes a experiências encontradas na 

bibliografia. 

 

De acordo com Slipper (1997), no Reino Unido, Alemanha, Dinamarca e Suécia, os 

distritos compreendem um média de 1000 propriedades, tendo suas vazões noturnas 

monitoradas continuamente para detectar aumento na demanda devido a vazamentos. Na 

França, é realizado um permanente monitoramento em pontos estratégicos da rede, 

incorporando o uso de medidores ultra-sônicos  e medidores acústicos para detectar 

vazamentos entre dois pontos, o que através de rápidas ações em áreas suspeitas permite uma 

detecção e reparo de vazamentos muito mais eficiente e preciso. Na Europa, o índice de 

perdas varia consideravelmente de 6 a 9% na Alemanha e Holanda, de 10 a 25% no Reino 

Unido, Suécia e Espanha e em alguns casos, tem-se de 30 a 40% como médias nacionais. 

No que diz respeito à implantação de uma política de controle de perdas envolvendo 

uma metodologia bem definida, a literatura consultada indica que os países europeus 

encontram-se em um estágio bastante avançado em relação aos demais. Como exemplo pode-

se citar o caso da Bristol Water Plc, no R.U., que realizou um grande programa de redução de 

perdas, em 1985, durante um período de 5 anos, onde foram investidos cerca de 1,5 milhões 

de libras numa nova tecnologia de detecção de vazamentos e controle de pressão (Bessey, 

1996). Pode-se citar ainda a experiência da Three Valleys Water que, a partir de 1990, 

investiu mais de 150 milhões de libras no combate às perdas. Com uma extensão total de 

redes e ramais de mais de 12.000 quilômetros, utilizou uma equipe de detecção de 

vazamentos com aproximadamente 50 técnicos e outra equipe com mais de 100 pessoas 

destinadas ao reparo de vazamentos. O resultado foi a detecção e reparo de uma média de 700 

vazamentos por mês (Ross, 1994).  

 

A seguir são descritos outros casos citados na bibliografia, nos quais problemas 

encontrados e recomendações são destacados. 

 

Jeffery e Taylor (1993) citam o caso da North Surrey Water Ltd, responsável pelo 
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abastecimento de uma população de 465.000 habitantes, no sudeste da Inglaterra, com 2.400 

kilômetros de rede e 190.000 ligações prediais. Na implementação do controle de perdas 

baseada nas recomendações do Report 26, os autores citam as seguintes constatações: 

a) Necessidade de bom relacionamento entre as equipes de controle de perdas e a área 

operacional da empresa, face aos possíveis problemas resultantes da manobra de 

válvulas; 

b) A redução de pressão, como forma de redução de perdas, pode acarretar em 

problemas em zonas de baixa pressão. O fechamento de válvulas para a setorização 

da rede provocou o aumento da vazão nas adutoras, ocasionando adicionais reduções 

de pressão;  

c) As manobras realizadas na rede geraram muitas reclamações por parte dos 

consumidores; 

d) Na prática, a redução de pressão gerou um amortecimento na variação de pressão ao 

longo do dia em um dado setor, bem como uma redução nos valores noturnos, de 80 

para 50 mca. Ao mesmo tempo, a vazão noturna reduziu de 6 para 3 l/s; e 

e) A implantação do programa, incluindo a redução de pressão, a instalação de 

medidores (um total de 125 distritos medidores e 176.000 ligações prediais) e a 

aquisição de equipamentos para armazenamento de dados e de 3 correlacionadores 

de ruídos, custou aproximadamente 970.000 libras. O nível de vazamentos caiu de 13 

(em 1985)  para 9 l/ligação/hora (em 1993), o que representa uma economia de cerca 

de 283.000 libras por ano. 

 

Fraga e Silva Samuel (1995) relatam a  experiência no bairro de Ipanema em Porto 

Alegre, através da setorização (12 setores de manobra) da rede local, implantação de um 

distrito pitométrico e utilização de geofones para detecção de vazamentos, encontrando os 

seguintes resultados e dificuldades: 

a) Elevado número de hidrômetros invertidos, danificados e/ou violados; inexistência 

dos mesmos; ligações clandestinas, etc.; 

b) A presença das equipes de campo afetou positivamente o comportamento do 

consumidor quanto à conservação de suas instalações e ao uso da água; e 

c) Através de medições de vazão e pressão antes e após os trabalhos de campo, 

observou-se uma redução no fator de pesquisa (relação entre vazão mínima noturna e 

a vazão média diária) de 0,66 para 0,40 , e uma redução no volume mensal de água 

distribuída de 59.760 m3, refletindo numa economia mensal de US$ 19.700,00, 
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considerando que o custo para realização do programa foi de US$ 5.000,00. 

 

No caso do Canal de Isabel II, em Madri (Piñero e Cubillo, 1996), pôde-se verificar 

que: 

a) Na seleção de zonas piloto, vários fatores devem ser considerados, tais como: 

dimensão do setor; disponibilidade de métodos de medição imediata de consumo e 

modelos hidráulicos que sejam efetivos na área; 

b) Na setorização, deve-se cuidar para que o manuseio de tubulações e conexões não 

interfira nos serviços prestados ao consumidor (pressão e qualidade da água). Nos 

setores maiores, que requerem maior manipulação, a instalação de poucos medidores 

de vazão pode gerar baixa acuidade  para as vazões noturnas, e por outro lado, 

aumentando o número de medidores, tem-se o aumento no custo. No caso, os setores 

foram divididos em áreas com não mais que 50.000 habitantes; 

c) O controle de vazões mínimas mostrou a necessidade de corrigir a distorção que 

medidores tradicionais apresentam em relação a medidas de baixas velocidades; e 

d) Na análise dos gráficos referentes à comparação de custos e redução de perdas, 

obteve-se que investindo 30% do valor referente aos custos de um exaustivo 

programa de redução de perdas (redução de pressão, monitoramento da vazão 

noturna, pesquisa de vazamentos, etc.) consegue-se uma redução das perdas igual a 

77% da diminuição obtida com um exaustivo controle de perdas. 

 

 

Pelo relato de uma experiência ocorrida na África do Sul, pode-se ter um espelho da 

situação dos países em desenvolvimento na implantação de um programa de perdas. A análise 

inicial do desempenho da implantação do programa gerou uma grande frustração, segundo 

Schutte (1996), devido aos seguintes fatos: 

a) Dificuldade no estabelecimento da relação água abastecida e água faturada, devido, 

principalmente, à deficiência na inspeção dos ramais, para se verificar o estado dos 

hidrômetros, bem como identificar outros problemas no consumo; 

b) Vandalismo, com destruição de medidores de vazão, de tubulações e outros; e 

c) Como as perdas que ocorrem dentro das residências são embutidas na água 

consumida e geram aumento no preço cobrado, há por parte do consumidor, devido à 

falta de esclarecimento, uma perda de credibilidade na companhia, quanto ao valor 

da conta de água a pagar, o que acarreta em boicotes no pagamento da água 
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faturada;. 

O sucesso da implantação de um programa de controle de perdas está associado às 

atividades de educação dos consumidores e do envolvimento dos mesmos no processo (como 

por exemplo na comunicação de vazamentos visíveis e prevenção de vandalismo). Em outras 

palavras, a atuação desse programa deve ser feita com atividades diárias e ligadas a uma 

política geral da Companhia. 
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3 - METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE PERDAS                              

EM REDES DE ÁGUA 

 

Neste capítulo são propostos, baseados na bibliografia e na experiência desenvolvida 

pela CAESB, os passos a serem dados na implementação de um programa de controle de 

perdas na distribuição de água. Buscou-se, dessa forma, selecionar e detalhar as atividades 

básicas envolvidas no controle de perdas e a seqüência lógica para o desenvolvimento do 

controle.  

Antes de se tomar qualquer decisão sobre a escolha da melhor política de controle e 

redução de perdas, é necessário que se tenha o conhecimento do nível de perdas que 

determinado sistema possui. Para tanto, o primeiro passo a ser dado é a determinação do 

volume que está sendo perdido no processo, através de atividades e equipamentos empregados 

de forma a medir os volumes produzido e consumido. De posse dessas informações, parte-se 

para a determinação do índice de perdas e do balanço anual, que apresentarão as perdas, 

devendo, no entanto, serem tomados alguns cuidados no sentido de reduzir distorções, através 

do refinamento da forma de obtenção, especialmente do índice de perdas. 

Recomenda-se a utilização da vazão mínima noturna, visando complementar o uso do 

cálculo do volume perdido, e até mesmo substituí-lo, no caso da não obtenção desse volume. 

A perda noturna é calculada através da diferença entre o valor obtido pela medição da vazão 

mínima noturna e o valor devido ao consumo noturno e as perdas que sempre ocorrem por 

mais eficiente que seja o controle de perdas adotado (vazão mínima noturna inerente). 

Extrapola-se, então, a perda noturna para perda diária, possibilitando a estimativa do volume 

perdido. 

Na etapa de quantificação das perdas, é necessário o conhecimento das pressões do 

sistema, uma vez que há um íntima relação entre pressões, quantidade e freqüência de 

vazamentos. 

Na fase de determinação das perdas, é recomendado que, a partir de valores disponíveis 

ou estimados, a perda calculada seja dividida em percentuais de perdas físicas e não físicas. 

Dessa forma, é possível definir, em termos de importância e custos, qual o melhor enfoque a 

ser dado no controle de perdas, através da seleção e divisão das atividades que combatam 

perdas não físicas e atividades referentes às perdas físicas. 

 A escolha do melhor programa de controle de perdas deve ser feita através da avaliação 

econômica que permite, a partir do conhecimento do nível atual de perdas, estimar custos de 
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perda de água, bem como os custos envolvidos nas atividades de controle. Dessa forma, 

determina-se a redução potencial da perda, com a aplicação de uma determinada atividade ou 

conjunto de atividades, obtendo-se o melhor tipo de controle a ser adotado, bem como a 

melhor relação entre redução de perdas e custo do controle. 

O controle de perdas não físicas deve ser feito através de atividades operacionais que 

visem melhorar a eficiência na contabilização da água macro e micromedida. Quanto às 

perdas físicas, devem ser combatidas através de atividades que atuem diretamente no 

funcionamento e manutenção do sistema de distribuição. Assim, a setorização de redes,  o 

controle e a redução de pressão são feitos visando otimizar o funcionamento do sistema de 

distribuição, somados a atividades de pesquisa e detecção de vazamentos e recuperação e 

substituição de redes, que atuam diretamente na redução das perdas físicas. 

No acompanhamento de um controle de perdas, é necessário o uso de indicadores de 

perdas que, a partir de valores padrão (considerando como ótimas as condições da infra-

estrutura), possibilitem a análise de desempenho, e também sua comparação com outros 

sistemas, de forma mais coerente de que com o uso simples do índice de perdas. 

Complementando o controle de perdas, deve-se introduzir e/ou aprimorar medidas que 

proporcionem o uso racional da água, não restringindo o controle de perdas apenas até o 

ponto de entrega da água ao consumidor. 

 

 

3.1 - DETERMINAÇÃO DAS PERDAS DO SISTEMA 

 

Serão vistos, neste item, os aspectos que devem ser levados em conta na fase de 

conhecimento do nível de perdas do sistema a ser analisado. Será abordado o procedimento 

para a quantificação das perdas, utilizando a determinação do volume perdido, bem como o 

cálculo do índice de perdas e do balanço anual, recomendando-se os critérios e cuidados para 

a melhor realização dessas tarefas. O índice de perdas dá uma idéia preliminar da eficiência 

do sistema, e o balanço anual indica as perdas sem efeito das oscilações que ocorrem entre 

períodos do ano. Trata-se, também, da determinação da vazão mínima noturna, visando 

estimar as perdas do sistema, a partir do cálculo da perda noturna. A vazão mínima noturna 

permite uma visão mais acurada das perdas que efetivamente estão ocorrendo nas diversas 

partes da rede (perdas físicas). Por tratar-se de um elemento fundamental no controle de 

perdas, será visto, também o método para determinação das pressões que atuam no sistema, 

bem como determinação das perdas físicas e não físicas. 
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3.1.1 - Apuração dos volumes produzido e consumido 

 

A contabilização do volume produzido (medido na saída da ETA) deve ser feita a partir 

da verificação da disponibilidade de equipamentos para realizar as medições de vazão, 

devendo-se, a princípio, utilizar um macromedidor na captação e outro na saída da ETA, o 

que possibilita a contabilização não apenas da água produzida, mas também da captada, 

medindo a eficiência na adução de água bruta e no processo de tratamento. 

No caso em que diferentes sistemas de distribuição são alimentados por um único 

sistema produtor, deve-se dispor de medidores na saída da ETA e na entrada da distribuição 

dos sistemas, de forma a obter-se um balanço mais preciso da água fornecida para cada 

sistema.    

Recomenda-se o uso de medidores tais como os eletromagnéticos e ultra-sônicos com 

registro contínuo da vazão, onde os dados coletados devem ser armazenados através de data 

loggers enviados por telemetria. O registro contínuo de vazão reduz as distorções provocadas 

pela extrapolação de vazões obtidas em curto período de tempo. 

Deve-se utilizar a pitometria na ausência de sistemas de medição mais sofisticados, uma 

vez que é uma das formas mais usadas para a medição de vazão na produção e na entrada da 

distribuição. Deve-se, porém, tomar  os devidos cuidados na instalação e operação do tubo de 

pitot, além de ser necessária a instalação de registradores de vazão acoplados ao tubo de pitot, 

permitindo a estimativa contínua de vazão em um dado período.  

Na ausência de registradores contínuos de vazão, durante todo o período a ser 

contabilizado, deve-se fazer o monitoramento contínuo da vazão pelo menos durante um 

período semanal, ou em última hipótese, durante um dia que seja representativo, sendo os 

dados de vazão, posteriormente,  extrapolados para o período desejado. Recomenda-se evitar 

o uso de medições instantâneas de vazão, que com a utilização de coeficientes, resultam em 

vazões médias e, posteriormente, em volumes produzidos, geralmente muito diferentes do 

valores reais.  

 

A apuração do volume consumido deve ser feita seguindo os seguintes passos: 

a) Verificar através do cadastro comercial disponível, a quantidade e localização das 

ligações que dispõem de hidrômetros e as ligações sem hidrômetros; 

b) Medir o consumo das ligações providas de hidrômetros; 

c) Estimar o volume consumido, usando a média dos últimos meses micromedidos, em 

hidrômetros que, por um motivo qualquer, não tenham sido realizadas as suas 
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leituras; 

d) No caso de ligações sem hidrômetros, estimar o consumo através da média do 

volume micromedido das ligações de sua vizinhança que disponham de hidrômetros, 

ou em última hipótese, a partir do consumo per capita médio, obtido através de 

medições de consumo realizadas em um setor representativo, ou de estudos de 

demanda.  

Visando melhorar a contabilização do volume consumido, recomenda-se que todas as 

ligações de água sejam hidrometradas, e fazer coincidir o período da contabilização do 

volume produzido com o período da leitura dos hidrômetros, permitindo comparações 

coerentes. 

Com objetivo de aperfeiçoar a forma de dimensionamento e uso do hidrômetro, 

recomenda-se o seguinte: 

• Fazer estudo de traço de vazão (estudo de comportamento do vazão de consumo), 

determinando o perfil de consumo, durante um período característico para uma dada 

localidade, visando um melhor conhecimento da taxa de consumo, e com isso 

amenizar problemas de submedição ou advindos da ocorrência de vazões superiores 

à máxima vazão de dimensionamento do hidrômetro taquimétrico, amplamente 

usado no Brasil. Deve-se utilizar os coletores de dados automáticos (data loggers), 

com memória para meses e possibilidade de registrar pressão em paralelo, extraindo 

o sinal diretamente do hidrômetro, o que já é uma realidade acessível; 

• Utilizar um coeficiente, denominado Ksm,  para corrigir o volume micromedido, 

visando atenuar erros decorrentes de submedição dos hidrômetros, seguindo 

recomendação da AESBE e ASSEMAE (1997). Esse coeficiente dependerá das 

características do medidor, tempo de utilização e outras variáveis, devendo ser 

determinado através de pesquisa a ser realizada; 

• Adotar um programa de registro eletrônico de leitura de hidrômetros, reduzindo 

possíveis erros advindos de registro manual, armazenando os dados e enviando-os, 

posteriormente, ao sistema comercial da companhia.  
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3.1.2 - Índice de Perdas 

 

O índice de perdas deve ser obtido a partir do procedimento citado no sub-item anterior, 

relativo aos dados de volumes produzido e consumido, contabilizados para um período 

mensal, visando dar agilidade na tomada de decisões sobre o controle de perdas, quando esse 

índice é utilizado. Para o cálculo do índice de perdas, deve-se utilizar as equações 2.5 e 2.7 

propostas no sub-item 2.2.9.a.  

Como foi visto anteriormente, o índice de perdas é amplamente utilizado no Brasil, e 

não deve ser utilizado isoladamente para medir desempenho. Porém, a título de uma primeira 

análise, considera-se que índices de perdas superiores a 40% representam más condições do 

sistema quanto às perdas; em uma condição intermediária, estariam os sistemas com índices 

de perdas entre 40% e 25%; e valores abaixo de 25% indicam sistemas com bom 

gerenciamento de suas perdas. 

O índice de perdas tem sofrido vários questionamentos sobre a sua forma de obtenção, 

bem como a sua representatividade e capacidade de comparação entre diversos sistemas. Para 

um cálculo mais preciso deve-se atentar para o seguinte: 

• Fazer coincidir o período de leitura dos hidrômetros com os valores extraídos da 

macromedição, uma vez que a defasagem que venha a ocorrer entre eles pode levar a 

que os períodos de macro e micromedição possam ter características de consumo 

bem diferentes, e, conseqüentemente, levem a distorções no cálculo; 

• Criar ou redefinir os grupos de leitura de hidrômetros de forma a coincidirem com os 

setores de abastecimento dentro de cada localidade, pois, em alguns casos, a medição 

da água de entrada em um dado sistema pode abranger mais de uma localidade, e 

conseqüentemente, diferentes grupos de leitura de hidrômetros; em outras palavras, 

possibilitar o cálculo do índice por setor, de tal forma que possa ser extrapolado por 

localidade, sem gerar distorções no cálculo.  

Deve-se padronizar a forma de apuração do índice, a nível nacional, unificando os 

critérios e a forma de cálculo dos volumes produzido e consumido utilizados pelas várias 

companhias, bem como para os diversos sistemas, para que se possam fazer comparações 

coerentes através do índice de perdas.  
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3.1.3 - Balanço Anual 

 

Visando fazer um balanço global do desempenho dos sistemas quanto às perdas, deve-

se contabilizar o volume perdido acumulando os seus valores para o período anual, o que 

permite retirar as interferências advindas das variações ocorridas de um período para o outro, 

num mesmo ano. Ganha-se na avaliação geral do sistema, porém, perde-se na capacidade de 

se tomar decisões a curto prazo.  

Deve-se utilizar a equação 3.1, proposta por Bessey e Lambert (1994), onde a perda na 

distribuição (PD) é expressa em milhões de litros por dia (Ml/dia), sendo calculada a partir da 

diferença da água que entra no sistema de distribuição (VD) pela água fornecida para 

consumo (VCO) e a água proveniente do uso operacional (VUO), contabilizadas no período 

de 1 ano, definidas no item 2.2.9.b. 

 

( )PD VD VCO VUO= − + ( . )31  

 

Alternativamente pode-se utilizar a equação 2.6 (vide sub-item 2.2.9.a), que é uma 

forma de obter-se o índice de perdas, porém apurando os dados para o período anual. Em 

termos de avaliação desse índice, valem as mesmos valores citados para o índice de perdas 

mensal, citado no sub-item 3.1.2, ressaltando que, por exemplo, um índice anual inferior a 

25% representa que o sistema, de modo geral, teve um bom comportamento com relação a 

perdas no ano contabilizado. 

 

3.1.4 - Vazão noturna 

 

O monitoramento da vazão mínima noturna deve ser utilizado para quantificar perdas, 

uma vez que, no período em que ocorre essa vazão, grande parte de seu valor representa as 

perdas. A perda noturna deve ser obtida através da diferença entre a vazão mínima noturna 

medida e a inerente.   

Em sistemas que possuem intermitência no abastecimento, deve-se evitar o uso da 

vazão noturna, uma vez que, devido à falta d’água durante boa parte do dia (demanda 

reprimida), o consumo noturno nessas circunstâncias é muito elevado, o que pode dar a falsa 

noção de elevadas perdas noturnas. 

Deve-se, então, determinar os valores dos componentes da vazão mínima noturna 
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inerente (vistos no item 2.2.4.c), através de estimativas com dados disponíveis, ou, na 

ausência de informações, utilizar os dados obtidos na bibliografia, conforme é descrito a 

seguir: 

•  Vazão noturna de abastecimento residencial – adotar como sendo a própria vazão 

de consumo noturno, no caso de localidades que têm o hidrômetro instalado na 

divisa da propriedade, e as perdas na tubulação enterrada do consumidor são 

contabilizadas como consumo (o que ocorre na maioria das cidades do Brasil).  

Utilizar para o caso do Brasil, na falta de uma melhor estimativa, o valor para 

consumo residencial mínimo noturno de 8 l/lig/h, obtido de forma estimada no 

trabalho de Montenegro (1987), a partir da curva de consumo médio diário obtida 

em São Paulo, citado no item 2.2.2.b. No Brasil, a maioria das residências e 

estabelecimentos possuem reservatório próprio (caixas d’água), sendo esperado que 

os valores de consumo noturno sejam maiores que o valor de 2,5 l/prop/h (proposto 

para o R.U.), uma vez que o enchimento das caixas d’água se dá de forma mais 

lenta, levando a um consumo para esse enchimento durante o período de vazão 

mínima noturna.  

• Vazão noturna de abastecimento não residencial – utilizar os valores propostos na 

Tabela 2.1 (vide item 2.2.4.a), conforme o grupo de consumo que determinado 

estabelecimento se encaixar. 

• Perdas no sistema de distribuição – Utilizar o procedimento proposto no item 

2.2.4.c, cuja determinação depende do tipo de tubulação, rede ou ligação predial, da 

pressão dinâmica a que está submetida a tubulação e das condições de infra-estrutura 

da rede. 

Na falta de informações sobre o sistema, utilizar os valores propostos nas Tabelas 3.1 e 

3.2, obtidas através dos componentes da vazão noturna, propostos por Lambert (1994b), para 

cálculo da vazão mínima noturna inerente do distrito. 

O monitoramento da vazão noturna deve ser feito de forma contínua (realizada todas as 

noites). Caso isso não seja possível, recomenda-se que o monitoramento seja feito pelo menos 

mais do que 20 noites distribuídas ao longo do ano, ou em uma última condição, através de 

inspeções regulares (menos que 20 noites por ano). 

Deve-se utilizar o FCVN (Fator de correção da vazão noturna) proposto no item 2.2.4.b, 

para que a vazão mínima noturna seja ajustada para o período de medição padrão de 1 hora, 

no caso de companhias que fazem medições da vazão noturna durante períodos menores ou 

maiores que 1 hora. 
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A variação da vazão mínima noturna em torno da sua vazão mínima noturna inerente 

indica um problema localizado no sistema, bem como, a perda noturna obtida transformada 

em perda diária leva a uma rápida quantificação das perdas físicas do sistema e comparação 

com as perdas obtidas através dos métodos já citados, o que permite tomar providências 

imediatas no sistema, conforme será detalhado no item que trata do controle de perdas. 

A perda diária encontrada pode ser relacionada com as características do sistema e 

comparados com valores padrão, conforme será proposto a seguir. O valor da perda diária 

pode, também, ser transformado, a partir do volume produzido diário, em índice de perdas e 

ser comparado com os valores estabelecidos anteriormente.  

 

Tabela 3.1 - Estimativa dos valores médios dos componentes para o período de 1 hora da 

vazão mínima noturna a 50 m.c.a (Technical Group on Waste of Water, 1980, e 

Lambert, 1994b, modificado) 

 
Componente Valor ou Método de Determinação 

Perdas na Distribuição (dependente da pressão) 

Rede principal Perdas inerentes 40l/h/Km x comprimento da rede (km) 

Rede principal Rompimentos 
visíveis 

Número x vazão (função do diâmetro) 

Rede principal Rompimentos não 
visíveis 

Número x vazão (função do diâmetro) 

Ramal predial Perdas inerentes 3 l/h/prop x número de ligações 
 

Ramal predial 
Rompimentos 
visíveis e não 

visíveis 

 
Número x 1,6 m3/h 

 Consumo noturno ( normalmente não depende da pressão) 

Abast. Residencial (RU)  Uso noturno 2,5 l/h x Número de econ. Residenciais 

Residencial para o Brasil  Uso noturno 8 l/h x Número de econ. Residenciais 

Não residencial Uso noturno 8 l/h x Nº total de economias não resid. 

Uso noturno excepcional  >500 l/h por 
usuário  

Soma dos usuários individuais 
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Tabela 3.2 - Estimativa da vazão mínima noturna inerente do distrito para o período de 

1 hora (Lambert e Bessey, 1994, modificado) 

 
Componentes Subtotal (l/h) 

 Excepcional Número de economias residenciais (NR ) x 500 l/h 

  Número de economias não resid. (NNR) x 500 l/h 

 Residencial 
NR x 8 l/residência/h   

Consumo Noturno  0,9 x Nº de economias no Grupo A 

  6,2 x Nº de economias no Grupo B 

 Não residencial (*) 12,6 x Nº de economias no Grupo C 

  20,5 x Nº de economias no Grupo D 

  60 x Nº de economias no Grupo E 

  20 l/Km/h x extensão de rede em boas condições 

Perdas Rede principal 40 l/Km/h x extensão de rede em médias condições 

Inerentes à  60 l/Km/h x extensão de rede em más condições 

50 mca  2 l/lig/h x número de ligações em boas condições 

 Ramal predial 4 l/lig/h x número de ligações em médias condições 

  6 l/lig/h x número de ligações em más condições 

Vazão total mínima noturna inerente 
(l/h) 

Somatório dos subtotais 

(*) Grupos de consumo definidos no sub-item 2.2.4.a 

 

3.1.5 – Determinação da pressão 

 

Deve-se ter o conhecimento das pressões que atuam no sistema, uma vez que a pressão 

está intimamente ligada à ocorrência e quantidade das perdas físicas, interferindo, na maioria 

das vezes, nas atividades de controle de perdas. 

A determinação da Pressão Média do Setor - PMS deve ser feita da seguinte forma: 

a) A partir de plantas topográficas e do conhecimento do sistema, determinar os pontos 

de maior e menor pressão; 

b) Através da instalação de medidores de pressão nesses pontos escolhidos, obter os 

valores de pressões máximas e mínimas (Pmáx e Pmín) durante todo o dia, 

contabilizados como as médias horárias; 
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c) Calcular a pressão média horária: (Pmáx + Pmín) / 2; 

d) Determinar do parâmetro S, que é a estimativa da proporção do sistema que possui 

pressões acima do valor da pressão média, baseado no levantamento das cotas 

obtidas nas plantas cadastrais da rede; e  

e) A PMS para cada período será obtido através da equação: 

 

                                     PMS  =  S x Pmáx + (1 - S) x Pmín                                            (3.2) 

 

A determinação da PMS permite avaliar o comportamento médio do setor no que diz 

respeito às pressões ao longo do dia. A partir de então, pode-se relacionar a PMS da rede com 

a vazão de entrada no sistema de maneira mais representativa, permitindo definir a 

interferência de uma possível variação da pressão na vazão de entrada. 

 

3.1.6 - Quantificação das perdas físicas e não físicas 

 

As perdas não físicas podem ser estimadas a partir da diferença entre o volume perdido 

(sub-item 3.1.1) e a perda obtida através da vazão mínima noturna (item 3.1.4). Uma vez que 

a parcela de contribuição das ligações clandestinas durante o período de vazão mínima 

noturna é muito pequena comparada ao valor total da vazão mínima noturna, a perda física 

pode ser considerada como a própria perda obtida pela vazão mínima noturna, a menos dos 

erros gerados pela imprecisão dos equipamentos utilizados para a medição dessa vazão. 

No caso de não se ter dados de vazão mínima noturna, para obter o valor das perdas  

físicas e, por diferença, as perdas não físicas, pode-se estimar, grosseiramente, os percentuais 

referentes às ligações clandestinas e à submedição. Na falta de informações sobre a 

submedição, deve-se utilizar os valores encontrados na bibliografia, que variam de 9%, para 

medidores de boa precisão para baixas vazões, até 25%, no caso de medidores  ou de baixa 

precisão, ou em más condições de conservação.  

A quantificação das perdas físicas e não físicas possibilitam uma avaliação prévia de 

quais são as atividades que resultarão em uma redução mais significativa de perdas, ou seja, 

realizar atividades de redução de perdas físicas ou de perdas não físicas. A depender da 

distribuição percentual das perdas físicas e não físicas no total perdido, pode-se ter, por 

exemplo, em um dado sistema, uma grande predominância de perdas não físicas, o que 

direciona o controle de perdas para a realização de combate de perdas não físicas.  
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3.2 – SELEÇÃO DAS FORMAS DE CONTROLE DE PERDAS  

 

Uma companhia de saneamento deve implantar o seu programa de controle de perdas de 

forma a desenvolver as atividades que proporcionem uma redução de perdas a valores  

aceitáveis, obedecendo os critérios de viabilidade econômica. 

A primeira atividade de controle de perdas é a setorização da rede. Pode-se utilizar, 

como única forma de controle, a implantação simples do distrito de medição da vazão de 

entrada do setor, monitorando a vazão de entrada e, a partir do controle dessa vazão, avaliar as 

perdas do sistema. De maneira a melhorar esse método, deve-se dividir o distrito em distrito 

menores, instalando medidores de maior sensibilidade, permitindo um controle mais eficiente 

do setor quanto ao monitoramento da vazão mínima noturna. 

Na setorização deve ser previsto um sistema de monitoramento e controle da pressão. A 

partir da relação entre as pressões e os vazamentos, pode-se estipular a melhor forma de 

redução e os níveis de pressão que proporcionem a redução de perdas da forma mais 

adequada, do ponto de vista econômico. 

A pesquisa de vazamentos deve ser feita, a princípio, após a setorização da rede, de 

forma a se ter maior eficiência na sua execução, além de garantir que com o bom 

funcionamento da rede, devido à setorização, os vazamentos identificados e reparados não 

retornem devido a pressões inadequadas da rede. A depender das condições da rede, pode ser 

que a pesquisa de vazamentos, feita de maneira isolada, resulte na melhor solução em termos 

de redução de perdas. 

De forma análoga à pesquisa de vazamentos, estudos podem indicar que a recuperação 

e/ou substituição de redes devam ser feitas de forma isolada, ou em conjunto com as 

atividades citadas anteriormente. 

Deve-se levar em conta também as atividades que referem-se ao combate de ligações 

clandestinas, bem como o aperfeiçoamento do sistema comercial da companhia. 

 

Para utilizar a avaliação econômica, determinando-se, sob o aspecto de viabilidade 

econômica, o melhor tipo de controle de perdas a ser adotado, deve-se seguir o procedimento 

descrito abaixo: 

a) Escolher a área a ser analisada, obedecendo os critérios utilizados na implantação de 

um setor de abastecimento, onde seja possível o levantamento da água produzida e 

consumida, bem como dos custos envolvidos; 

b) Medir as perdas do setor, conforme visto anteriormente; 
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c) Determinar o custo unitário da perda de água, através do custo da água calculado 

para a companhia, conforme descrição do item 2.3.2.a; 

d) Estimar o potencial de redução de perdas, para cada tipo de controle a ser 

considerado, que pode constar de uma atividade isolada ou de conjuntos de 

atividades; 

e) Para cada tipo de controle calcular o custo operacional e de manutenção de cada 

método para reduzir cada metro cúbico de água perdida; 

f)  Obter o ponto ótimo de cada método, conforme o item 2.3.2.a, que indicará para 

cada método a melhor relação entre redução de perdas e custo do controle adotado; 

g) Comparar a soma dos custos calculados para cada forma de controle, visando 

determinar quais métodos são economicamente aceitáveis; 

h) Com base nos pontos ótimos obtidos e nos custos totais envolvidos, deve-se escolher 

o tipo de controle mais adequado à realidade da companhia; 

i) Para cada setor do sistema, deve-se adotar o procedimento proposto acima, 

ordenando as áreas em termos de potencial de economia, priorizando os setores a 

serem contemplados com o controle de perdas escolhido;  

j) Implantar ou aperfeiçoar o tipo de ação escolhido, a partir do levantamento dos 

insumos necessários a sua realização; e 

k) Monitorar o desempenho do controle escolhido em intervalos de tempo regulares, 

que será detalhado a seguir. 

Para auxiliar na fase de avaliação econômica pode-se utilizar os aplicativos 

PRESSMAN e CELLORI, descritos 2.3.2.b. 

A seguir, tem-se o detalhamento das atividades envolvidas no controle de perdas. 

 

3.2.1 – Controle de perdas não físicas 

 

Parte das perdas não físicas já são combatidas na etapa de apuração do volume perdido, 

uma vez que aspectos relacionados à submedição e à imprecisão de medidores de vazão são 

observados nessa etapa.  

A companhia deve combater as ligações clandestinas, através da priorização de áreas 

que possuam elevado percentual de perda não física, enviando para campo equipes de 

detecção de ligações clandestinas, bem como criando um programa de rotina para 

desenvolvimento dessa atividade. É necessário desenvolver ações que visem a manutenção de 
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um adequado registro de dados sobre os usuários dos sistemas de abastecimento de água da 

empresa, ligações existentes e outras informações de natureza comercial que possibilitem o 

correto faturamento e cobrança dos serviços prestados (cadastro de consumidores). Deve-se, 

também, realizar atividades que visem rever a base dos cadastros técnicos e de usuários 

objetivando sua unificação, revisão e adequação à realidade física, possibilitando a 

atualização de forma sistemática dos registros. 

 

3.2.2 – Controle de perdas físicas 

 

O primeiro passo a ser dado na setorização de redes é determinar as zonas de influência 

dos reservatórios apoiados e/ou elevados. O critério usado para delimitação dos setores deve 

seguir as orientações das normas relativas às pressões máxima e mínima dinâmica, ou 

diretrizes de operação que prevaleçam nos casos de incompatibilidade com as anteriores. Para 

atender esta etapa, a companhia deve dispor de um cadastro técnico confiável e atualizado. 

Na setorização deve-se, além de isolar o sistema em setores de abastecimentos, também 

colocar válvulas redutoras de pressão ou reservatórios para quebra de pressão, bem como, 

quando tratar-se de sistemas existentes, substituir e adequar os diâmetros das redes, visando 

um melhor funcionamento do sistema quanto a pressões de serviço mais adequadas no que 

refere-se à redução de perdas. 

É necessário instalar medidores de vazão, preferencialmente, em uma única linha 

alimentadora, bastando para a medição global, a colocação de um único macromedidor. No 

caso de distritos de medição com mais de uma linha de alimentação ou que uma de suas linhas 

esteja abastecendo outro distrito, devem ser previstas tantas estações de macromedidores ou 

pitométricas quantas forem necessárias, para que, através de medições simultâneas de vazão, 

se obtenha, com sua somatória, o histograma de consumo da área em questão. Tal 

consideração também vale para o caso de sub-distritos. A extensão de rede contida em um 

distrito de medição deve levar em conta os seguintes aspectos:  

• A extensão da rede deve ser tal que o distrito possua uma distribuição homogênea do 

consumo; 

• A dimensão da linha ou linhas de alimentação do distrito pitométrico deverá ser 

suficiente para abastecer a área sem problemas e ter velocidades de água compatíveis 

com os limites de precisão do tubo de pitot (velocidades não devem ser inferiores a 

0,3 m/s); 
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• Em geral, a quantidade de registros a serem fechados para isolar o distrito não deve 

ser maior que 20, caso contrário, o tempo de manobra pode inviabilizar o isolamento, 

bem como a extensão total da rede não deve ultrapassar a 25 km.  

Deve-se dimensionar os medidores de vazão para serem capazes de medir, sem perda de 

precisão, baixas vazões (vazão mínima noturna), bem como permitir o abastecimento na 

vazão de pico, sem introduzir uma considerável perda de carga. Devem ainda ser 

dimensionados para uma certa quantidade de consumidores, variando de 2.000 a 5.000 

propriedades.  

Para refinamento de um distrito, subdividi-lo, de tal forma que se tenha apenas uma 

entrada nessa área, facilitando o seu controle, e instalar um medidor de alta precisão para 

vazões baixas, obtendo-se um melhor controle da vazão perdida no distrito (distrito de 

medição combinado). 

 

Deve-se adotar as atividades de controle e redução de pressão em conjunto com o 

monitoramento da vazão mínima noturna. É necessário escolher os locais adequados a serem 

monitorados, bem como, determinar os parâmetros que relacionam pressão e vazão mínima 

noturna, estimando o potencial de redução de um vazamento em função da redução de 

pressão. 

A partir da determinação da pressão do sistema, citada no item 3.1.5, deve-se partir para 

a realização das tarefas descritas a seguir, de forma a melhor estabelecer a relação entre 

pressão e vazamento, para as condições específicas de cada sistema. 

a) Determinar o parâmetro Rfvl, através da seguinte relação: 

 

                 
variávelseçãoporVazamento

constanteseçãoporVazamento
Rfvl =                                              (3.3) 

 

onde a partir das condições de infra-estrutura e dos tipos de materiais de que é feita a 

rede, é possível estabelecer a relação entre a quantidade de vazamentos que ocorrem 

através de seção constante e de seção variável, uma vez que se uma dada rede é feita 

de pvc, polietileno, ou seja, de materiais menos rígidos, o vazamento nessa situação 

deverá ser com seção variável, e por outro lado, no caso de redes em ferro fundido, o 

vazamento se dá como seção constante. 

b) Utilizar a equação abaixo descrita para relacionar pressões e vazamentos: 
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c) A partir dos dados de pressão e do Rfvl, pode-se obter o coeficiente N e a relação 

entre vazamentos, a partir dos gráficos semelhantes aos apresentados nas Figuras 3.1 

e 3.2, visando auxiliar na obtenção, de forma mais completa, da relação pressão x 

vazamento.  
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Figura 3.1 - Valor de N em função de Rfvl e P1/P0 (Lambert, 1997b, modificado) 
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Figura 3.2 - Relação vazamento L1/L0 como função de P1/P0 e Rfvl (Lambert, 1997b, 

modificado) 

 

Para melhor eficiência no controle de pressão, utilizar válvulas redutoras de pressão 

com vazão modulada, onde pode-se variar a pressão de acordo com as horas do dia, ou de 

acordo com a vazão mínima necessária para determinados períodos, segundo recomendação 

de Capener e Ratcliffe (1994). A PMS (pressão média do setor) resultante, no caso da vazão 

modulada, será maior para vazões maiores e poderá ser otimizada para garantir a demanda 

mínima. Para utilizar equipamentos controladores que permitam a redução da pressão com 

vazão modulada é necessário que a válvula esteja instalada no mesmo local do medidor de 

vazão. 

O método mais simples e econômico para redução de perdas é o uso de válvulas 

redutoras de pressão com saída constante, incluindo-se nesta categoria também os 

reservatórios para quebra de pressão. Geralmente, válvulas com saída constante mantêm 

aproximadamente o mesmo valor de pressão a jusante da válvula para intervalo de vazões 

durante o dia, sendo que a pressão regulada tem que ser escolhida de tal forma a garantir a 

pressão mínima dinâmica na hora de maior consumo.  

Através das relações apresentadas anteriormente, pode-se obter o potencial de redução 

de vazamentos em função da redução de pressão, tanto no caso de redução de pressão com 

saída fixa ou com vazão modulada, escolhendo-se o melhor método a ser adotado, de acordo 

com as características do sistema em questão. 
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Para transformar a perda noturna (procedimento descrito no sub-item 3.1.4) em perda 

diária, utiliza-se um fator que multiplique a vazão perdida noturna (média para um período de 

1 hora), obtendo-se a vazão perdida média diária. Adotando a proposta de Lambert (1997c), 

calcula-se o FND (fator noite-dia, expresso em horas), que é a relação entre a perda média 

diária e a perda noturna (período de 1 hora), que é obtido da seguinte forma: 

a) Uso do procedimento do sub-item 3.1.5 para determinação das pressões médias do 

setor; 

b) Instalação de equipamentos para medições de pressão nos pontos escolhidos na rede, 

e equipamentos para medição de vazão na entrada da distribuição; 

c) Medição dos valores de pressão e vazão nesses pontos, com freqüência horária; 

d) Determinação do período referente à vazão mínima noturna, através de registros de 

vazões noturnas. Normalmente no período de 3:00 às 4:00 tem-se vazão mínima 

noturna; 

e) Sabendo-se que a vazão diária média perdida (VDP) é obtida pela soma das vazões 

horárias médias perdidas: 

 

                            VDP V V V V V= + + + + +− − − − −0 1 1 2 2 3 3 4 23 24........                             (3.5) 

 

onde, por exemplo, V0-1 é a vazão horária média perdida no período de 0:00 a 1:00. 

E também, conforme visto anteriormente, sabe-se que as vazões horárias se 

relacionam da seguinte forma: 
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                        (3.6) 

 

onde N é o coeficiente determinado a partir das figuras 3.1 e 3.2, a partir das 

características do sistema. 

A partir da relação anterior, pode-se colocar todas as vazões horárias médias perdidas 

em função da vazão perdida noturna (V3-4), e a VDP será a seguinte: 
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onde P0-1 , P1-2 , etc., são as pressões médias referentes aos períodos de 0:00 às 1:00, 

de 1:00 às 2:00, etc., respectivamente. 

Dessa forma, O FND, que é a relação entre a VDP (equação 3.6) e a vazão perdida 

noturna (V3-4), é determinado da seguinte forma: 

 

            FND
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

N N N N N

=








 +









 +









 +









 + +











−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

0 1

3 4

1 2

3 4

2 3

3 4

3 4

3 4

23 24

3 4

........               (3.8) 

 

A realização de pesquisa de vazamentos deve ser feita, como já citado anteriormente, 

preferencialmente, após as medidas básicas de controle, que indicam o melhor momento para 

a realização dessa atividade, reduzindo custos com pesquisas em locais que, a princípio, não 

têm indicação de vazamentos.  

Devido à grande incidência de vazamentos em ligações prediais, em função basicamente 

de problemas ocorridos com o material e também na fase de sua instalação, a depender da 

avaliação econômica e da eficiência em pesquisa e detecção de vazamentos, pode-se criar 

uma rotina para a realização freqüente dessa atividade. 

Deve-se realizar campanhas para estimular a comunidade a, através dos meios de 

comunicação, informar à companhia sobre vazamentos visíveis, o que associado à redução do 

tempo de resposta da companhia em reparar esses vazamentos, pode  reduzir a duração dos 

mesmos, e conseqüentemente reduzir perdas. 

Antes de realizar a pesquisa de vazamentos, deve-se fazer um estudo da rede 

distribuidora, utilizando-se de plantas cadastrais existentes. Então, com as informações acerca 

do funcionamento da rede, as equipes de campo devem proceder a inspeção de quadros de 

hidrômetros (cavaletes), detectando vazamentos visíveis nesses quadros, bem como 

vazamentos nos ramais próximos ao hidrômetro. Essas inspeções identificam e permitem o 

reparo de irregularidades tais como: hidrômetros invertidos, danificados e/ou violados; e 

inexistência dos mesmos.  Posteriormente, deve-se proceder a detecção de vazamentos não 

visíveis nos ramais e na rede.  

Como maneira mais econômica de detecção de vazamentos não visíveis, é necessário 

adotar o uso de geofones para pesquisa de vazamentos. A forma mais adequada e precisa para 

pesquisa de vazamentos não visíveis é utilizar sensores de cristal piezoelétrico e 

amplificadores no setor escolhido. No caso de incerteza quanto à existência e/ou à localização 

precisa de algum dos vazamentos, deve-se, em seguida, utilizar o correlacionador de ruídos.  
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Ao fazer-se o reparo de um vazamento detectado (visível e não visível), deve-se medir a 

vazão perdida visando estimar o volume perdido, mesmo sabendo-se que o vazamento se dê 

em condições diferentes, uma vez que o vazamento é reprimido em função da tubulação estar 

enterrada.  

 

A implantação de um programa para recuperação de redes deve ser precedida por um 

detalhado levantamento da idade da rede em cada sistema de abastecimento, levantando-se 

também o tipo de material de cada rede. Deve-se utilizar de forma auxiliar as informações a 

cerca da incidência e quantidade de vazamentos visíveis e não visíveis, subsidiando a decisão 

sobre o melhor momento para implantação de um plano de recuperação de tubulações. 

Deve-se utilizar o fator de correção da infra-estrutura (FCI) proposto por Lambert 

(1997a), de forma a auxiliar na determinação de um programa de recuperação de redes, 

seguindo-se os seguintes passos: 

a) Determinação da vazão mínima noturna inerente (item 3.1.4); 

b) Calculo da perda inerente considerando condições médias de infra-estrutura 

(conforme item 3.1.4); 

c) Medição da vazão mínima noturna e dedução do valor de a), obtendo-se a perda real; 

d) Cálculo da relação entre o item c) e o b) que resulta no FCI; 

e) Determinação do FCI ideal, através de dados disponíveis do sistema. Na ausência de 

informações, recomenda-se a comparação com o FCI de 0,5, proposto para o R.U., 

em locais onde têm sido feitas extensivas campanhas de recuperação de redes; e 

f) A comparação entre o valor obtido em d) e o valor de e) indica a situação da rede em 

relação a uma condição ideal da infra-estrutura. 

Pode-se, alternativamente, utilizar estudos financeiros que possam avaliar quando uma 

determinada instalação atinge sua vida útil, através da determinação do ponto a partir do qual 

os custos de substituição da mesma passam a ser menores que os custos com reparos e 

prejuízos devido ao desgaste da instalação. 

Pode-se adotar a Tabela 3.3 proposta por Hirner (1997), para melhor acompanhamento 

da rede quanto à pesquisa de vazamentos, auxiliando na adoção de uma estratégia para 

redução de perdas. 
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Tabela 3.3 - Monitoramento e inspeção de redes (Hirner, 1997, modificado) 
 

Inspeção Método Localização Freqüência 
 Monitoramento da Pressão Adutoras  

Rotina Nível do Reservatório Zonas de distribuição Contínua 
 Consumo Noturno   
 Inspeção visual Adutoras 1 ano 

Programada Equipamentos Acústicos  Redes e ramais 4 anos 
 Análise de perdas por 

medidas de curta duração 
Zonas de distribuição 

com altas perdas 
1 a 4 anos 

 
Especial 

Análise de perdas por 
medidas de curta duração 

Tubulações onde haja 
suspeita de 
vazamentos 

Dependendo do caso 

 

 

3.2.3 – Atividades complementares para o controle de perdas 

 

As perdas que ocorrem na distribuição, até o hidrômetro do consumidor, já foram 

abordadas neste capítulo, porém é necessário que as companhias de saneamento implantem 

programas voltados para o uso racional, como uma forma de reduzir desperdícios. Caberá a 

companhia avaliar o efeito do uso adequado da água por parte do consumidor na redução do 

faturamento da companhia, porém o uso racional colabora com a preservação de um recurso 

natural e escasso, bem como adia soluções mais onerosas para a criação de novos sistemas de 

abastecimento de água. Dessa forma, a seguir tem-se a descrição dos principais aspectos a 

serem observados  na obtenção do uso mais racional da água: 

• Realizar estudos de comportamento de consumo que permitam, através da 

estratificação das faixas de consumo, avaliar em que faixas e que dispositivos podem 

ser adotados para redução de consumo. 

• Implantar uma estrutura tarifária que estimule a redução de consumo, beneficiando 

classes de usuários de menor consumo, desde que o consumo mínimo garanta as 

condições mínimas de higiene dessas categorias. 

• Incentivar a realização de estudos sobre a redução de consumo devido ao uso de 

peças hidráulicas com dispositivos redutores de vazão, semelhantes às pesquisas 

realizadas pelo IPT/USP. 

• Fazer campanhas através dos meios de comunicação sobre a necessidade de 

combate a desperdícios, bem como necessidade de boa manutenção das instalações 

prediais, desde as tubulações enterradas até os aparelhos sanitários, corrigindo 
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eventuais vazamentos.   

 

Deve-se utilizar a análise estatística, proposta no sub-item 2.2.10, para verificação da 

variação do índice de perdas, ou de outros indicadores, face às intervenções feitas na rede para 

controlar perdas (procedimento descrito no Apêndice K). A necessidade de tal análise 

estatística deve-se a grandes variações mensais que podem ocorrer, dificultando o estudo do 

comportamento do índice quando comparado para períodos distintos.  

 

Visando auxiliar o controle de perdas, pode-se determinar um possível rompimento de 

tubulação, a partir do seguinte procedimento, proposto por Lambert e Bessey (1994): 

a) Estimar a vazão mínima noturna inerente (conforme sub-item 3.1.4), considerando 

como boa a condição da infra-estrutura; 

b) Realizar medidas da vazão mínima noturna de forma contínua; 

c) Se a diferença entre a) e b) for significativa, há um indicativo de que existe um 

rompimento ou consumo noturno excepcional, além de que as condições da infra-

estrutura podem ser médias ou ruins; 

d) Verificar em campo as condições da infra-estrutura, detectando/localizando um 

possível rompimento ou consumo excepcional; e 

e) Caso o procedimento descrito indique uma tendência no aumento da vazão mínima 

noturna, verificar o procedimento proposto do item 3.1.4, relativo às condições da 

infra-estrutura, bem como mudar os valores propostos para perdas inerentes na rede e 

em ramais, a partir dos dados obtidos, até que alguma providência seja tomada no 

sentido de melhorar o desempenho da rede. 

 

 

3.3 – MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DO CONTROLE DE PERDAS 

 

A eficiência do controle de perdas deve ser medida através da obtenção das seguintes 

informações: homens-hora gastos nas atividades de controle (detecção, localização e reparo 

de vazamentos); equipamentos de manutenção; nível de perdas; informações sobre 

rompimentos de tubulações; custos e freqüências de reparos  em redes e ramais prediais; 

custos de instalação de novos equipamento, reconfiguração da zona de abastecimento e 

treinamento; custos de produtos químicos, energia, etc.. 
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Deve-se utilizar fatores de escala, ou seja, indicadores que relacionam volume perdido e 

quantitativos referentes às características do sistema (extensão de rede, número de ligações, 

pressão, etc.), para avaliar perdas sob o ponto de vista de análise e comparação de 

desempenho, uma vez que o índice de perdas adotado no Brasil tem sofrido vários 

questionamentos sobre sua capacidade de avaliar e comparar desempenhos de sistemas. Por 

outro lado, é necessária a utilização de indicadores que levem em consideração características 

do sistema que interferem na ocorrência de perdas. Dessa forma, recomenda-se o seguinte 

procedimento: 

a) Utilizar o índice de perda como um dos indicadores de perdas, uma vez que é o 

atualmente usado, e, assim, pode-se comparar o seu desempenho para sistemas com 

características diferentes. 

b) Calcular o volume perdido diário (m3/dia), e, posteriormente, relacioná-lo com 

algumas características do sistemas a serem comparados, calculando os fatores de 

escala. Utilizar a média dos volumes produzidos e consumidos nos últimos dozes 

meses, no caso de companhias que fazem a apuração do volume perdido de forma 

mensal. As datas referentes a obtenção dos valores do volume perdido e das 

características do sistema devem ser coincidentes. 

c) Determinar o fator de escala que relaciona perda diária por extensão de rede, em 

quilômetros (Km), onde essa extensão refere-se às redes principal e secundária, não 

incluindo a extensão de ramais prediais de cada sistema de abastecimento a ser 

comparado, nem a extensão de adutoras e sub-adutoras.  

d) Calcular um outro fator que é o da perda diária pelo número de ligações prediais, 

englobando ligações residenciais, comerciais e industriais. No caso de sistemas que 

possuem o número de economias acima de 30% maior que o número de ligações, 

deve-se usar, também, o fator de escala que leva em conta o número de economias. 

Adicionalmente, determinar o fator de escala perda diária por população abastecida 

(volume perdido por número de habitantes). 

e) Relacionar, em um fator de escala, a perda diária por extensão de rede por pressão, 

sendo que a pressão é a média de 24 horas monitorada em ponto de cota média 

representativo do sistema.   

f) Para comparar os fatores de escala obtidos, deve-se usar o percentual do valor de 

cada sistema em relação às médias de todos os sistemas, calculadas para cada fator 

de escala, apresentando os dados obtidos para os diversos sistemas em ordem 

crescente do índice de perdas.  
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Para refinamento do uso de fatores de escala, deve-se utilizar a proposta de Lambert 

(1998) citada no item 2.2.9.e, determinando-se o desempenho de companhias ou de sistemas, 

da  forma a seguir: 

a) Considerando a equação geral proposta para o valor de referência (ideal) de perda 

física (equação 2.8) proposta por Lambert (1998), adotar os valores de A= 75 

l/(ligxdiax50mca), B= 20 x A, N igual a 1, e K igual a 0,67 (hidrômetro localizado 

junto ao muro da divisa da propriedade). Simplificando a equação geral, obtém-se as 

seguintes equações simplificadas, que podem ser utilizadas no Brasil: 

 

VR
L
N

P l lig dia
c

= + ×








 ×1 0 30 39, ( / / ) ( . )  

VR
N
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 ×10 30 310, ( / / ) ( . )

 

b) Utilizar a extensão de rede referente às redes principais e secundárias da distribuição, 

sem incluir as extensões das ligações prediais e das adutoras e sub-adutoras. Usar o 

número de ligações considerando as categorias: residencial, comercial e industrial. 

c) A pressão a ser utilizada deve ser a pressão média do período de 24 horas. No caso 

de ser disponível apenas dados pontuais obtidos durante o dia, não contínuos, deve-

se realizar medição contínua durante o período de 24 horas, obtendo a relação entre a 

média total (durante 24 horas) e a média durante o dia, para que seja possível 

extrapolar a média dos valores disponíveis (médios durante o dia) para valores 

médios de 24 horas. 

d) Para o cálculo do valor corrente de perdas (VC), que é o valor real de perdas que o 

sistema apresenta, deve-se utilizar os parâmetros citados acima, além de usar o valor 

de perdas a partir do balanço anual (vide sub-item 3.1.3). O valor corrente será 

determinado pela relação entre perdas que ocorrem no sistema e a extensão de rede e 

número de ligações desse sistema. 

e) Deve-se calcular o índice proposto por Lambert (1998) VC/VR através da relação 

entre o valor corrente de perdas e o valor de referência de perdas, que deve ser usado 

para comparar o desempenho individual de cada sistema, bem como, com os demais 

sistemas, inclusive os apresentados na Tabela 2.8. 

O valor de referência leva em consideração as características do sistema que interferem 

na ocorrência de perdas, dessa forma, o valor de referência estabelece um parâmetro mais ou 
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menos desfavorável, a depender da extensão de redes e do número de ligações que a 

companhia tem que gerenciar, bem como os níveis de pressão que atuam na rede e interferem 

de forma direta na quantidade de vazamentos. Quanto mais próximo ou inferior a 1, melhor 

será o índice VC/VR do sistema, que indica o quanto o valor real (corrente) do sistema está 

distante do valor ideal de perdas para suas características, e quando comparado a outros 

sistemas permite uma avaliação mais representativa do seu desempenho.  
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4 - ESTUDO DE CASOS DA CAESB - APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA 

 

Como já foi visto, buscou-se, no presente trabalho, a formulação de uma metodologia básica 

para controle de perdas e, posteriormente, a utilização dos dados da CAESB para verificação da 

aplicabilidade dessa metodologia. Ao longo da pesquisa, foram levantados os dados, atividades e 

procedimentos que estão relacionados ou poderiam ser utilizados na aplicação da metodologia para 

controle de perdas da Companhia. Assim sendo, percorreu-se várias áreas tais como: Divisão de 

Operação de Água (DVOP), Seção de Cadastro Técnico, Seção de Atendimento ao usuário 

(telefone - 195), Divisão de projetos do Sistema de Água, Centro de Processamento de Dados, 

Superintendência de Manutenção de Redes de Água, escritórios regionais, etc. 

Boa parte das informações levantadas foram obtidas a partir dos dados da execução de 

serviços de rotina da CAESB e foram trabalhadas de forma a serem testadas e comparadas com o 

que é proposto na metodologia. As informações disponíveis são referentes a quase todas as 

localidades do Distrito Federal que são abastecidas pela CAESB. Por outro lado, foram escolhidos 

alguns locais para levantamento de informações necessárias ao controle de perdas proposto, 

servindo como unidades piloto do trabalho. Essas atividades são: implantação de distritos de 

medição e setorização, onde sejam coincidentes os dados de micro e macromedição, e 

monitoramento de atividades de controle e redução de pressão, em conjunto com medição de 

vazão. 

A CAESB é responsável pelo abastecimento de 19 Regiões Administrativas, fornecendo água 

a uma população de aproximadamente 1.825.000 habitantes. O sistema de abastecimento possui 

em torno de 4.600 Km de extensão de rede, 316.000 ligações prediais e 608.000 economias 

ativas. O Rio Descoberto é responsável por 60% do abastecimento do DF, sendo que o Sistema 

Torto/Santa Maria contribui com 26% e o restante é fornecido por 19 pequenos mananciais. O 

sistema de abastecimento do DF pode ser visualizado na Figura 4.1. 

Apresenta-se, neste capítulo, as tarefas que vêm sendo realizadas na CAESB com o objetivo 

de reduzir as perdas, bem como os tipos de dados disponíveis na Companhia para levantamento 

das perdas e da eficiência dos sistemas. Descreve-se também dados obtidos, dentro do escopo 

deste trabalho, utilizando-se a infra-estrutura existente. 
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Figura 4.1 - Planta esquemática do Sistema de Abastecimento de Água do DF (Fonte: DVOP, 1997)
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Ao final de cada tópico, são abordados neste capítulo, os aspectos referentes à análise dos 

dados obtidos, bem como a discussão e proposta das atividades que a CAESB deve desenvolver 

ou aperfeiçoar, visando atender a metodologia proposta.  

 

 

4.1 - DETERMINAÇÃO DAS PERDAS  

 

4.1.1 - Levantamento do volume perdido de água 

 

A seguir, tem-se o procedimento adotado pela CAESB, bem como os dados referentes à 

apuração dos volumes macro e micromedidos, visando a contabilização de suas perdas. 

 

a) Macromedição 

 

Atualmente, a CAESB possui macromedidores em quase todas as suas captações, podendo, 

eventualmente, utilizar a pitometria para obtenção da vazão captada em alguma delas, ou até mesmo 

calcular essa vazão através das horas de funcionamento das bombas do sistema de recalque, 

quando for o caso. No caso da pitometria, normalmente, registram-se valores durante 1 dia, fazendo 

sua totalização e cálculo da vazão média que é extrapolada para todo o mês. Dependendo da 

dimensão e/ou importância do sistema, são registrados valores durante uma semana e até mesmo no 

mês todo. 

Para localidades que possuem a mesma captação de água, como por exemplo o Sistema 

Descoberto, a obtenção da vazão captada para cada localidade é feita através da diferença entre a 

vazão captada do sistema e as vazões medidas na saída de reservatórios ou de elevatórias de cada 

localidade, o que ainda é feito por pitometria ou pelo número de horas de funcionamento da bomba 

das elevatórias, podendo gerar grandes distorções nos valores de volume produzido. 

 A CAESB tem instalado medidores eletromagnéticos na entrada da distribuição de várias 

localidades, e tem como objetivo estender a medida para todo o DF. Porém, como se trata de uma 

atividade recente, poucos medidores foram instalados e, em alguns casos, ainda estão sendo feitos 

acertos, bem como no sistema de transmissão de dados, no caso dos medidores que estão 

contemplados pela telemetria. 
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Pode-se observar que ocorre, em alguns casos, grandes diferenças entre os valores aferidos 

por medidores eletromagnéticos e por pitometria. Normalmente, nesses casos, são realizados os 

seguintes procedimentos: revisão dos parâmetros do medidor, verificação da curva de velocidade 

obtido na pitometria,  atualização dos parâmetros usados na pitometria (coeficiente da hora de maior 

consumo – k2, etc.), verificação de alguma deformação da tubulação (que pode alterar os resultados 

pitométricos), e quando, mesmo assim, persiste a diferença, é feita a verificação através da medidor 

ultra-sônico. Quando os dados do medidor e da mala ultra-sônica são próximos, despreza-se o 

valor obtido por pitometria, caso contrário, parte-se para uma calibração do medidor (Apêndice A). 

Na localidade de Lúcio Costa tem-se um exemplo sobre as discrepâncias que podem ocorrer 

na medição de vazões. No período de 19 a 20 de junho de 1997 (durante 24 horas), registrou-se 

as vazões por pitometria, obtendo a vazão média e o K2. Em 05 de novembro de 1997, fez-se, 

utilizando a pitometria, a medição de vazão instantânea na hora de máxima vazão (não se registrou 

durante 24 horas) e, utilizando-se o K2 calculado anteriormente, obteve-se a vazão média diária de 

7,02 l/s. Realizou-se nesse mesmo dia a medição contínua utilizando medidor eletromagnético e 

obteve-se uma vazão média diária de 5,37 l/s, o que corresponde numa diferença de 23,5%. 

No caso da Região Administrativa de Candangolândia, pode-se comparar a diferença que 

pode ocorrer quando utiliza-se a extrapolação do valor obtido por pitometria em 1 dia para todo o 

mês. Em 5 de novembro de 1997, obteve-se durante 24 horas de pitometria, uma vazão média de 

41,59 l/s, um volume diário de 3.593 m3/dia, o que corresponde a 107.801 m3/mês. Utilizando os 

dados de volume acumulado no medidor eletromagnético instalado no mesmo ponto, para o mesmo 

período mensal usado na pitometria, obteve-se 109.569 m3/mês. A diferença entre os volumes 

mensais é de apenas 1,6%, o que levaria a entender que a extrapolação da pitometria foi muito boa, 

porém utilizando o volume diário acumulado no medidor eletromagnético para o mesmo dia da 

pitometria, tem-se um valor de 3.840 m3/dia, o que significa uma diferença de 7%. 

Observa-se que a CAESB buscou, nos últimos anos, aprimorar a forma usual de medição 

dos seus volumes captados, produzidos e distribuídos, adquirindo medidores eletromagnéticos, 

objetivando a melhoria no controle operacional.  

Como foi visto, podem ocorrer distorções de diversas amplitudes, quando estima-se um  

dado volume através de leituras realizadas em um único dia, e extrapola-se o valor obtido para todo 

o mês. A depender do dia e das características da localidade em questão, o valor poderá estar 

sendo subdimensionado ou superdimensionado, conforme foi verificado no capítulo anterior. 
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Observou-se também que essas distorções podem ser maiores quando as leitura feitas por 

pitometria são instantâneas, e seus valores médios obtidos através do coeficiente K2 (quase sempre 

referente a períodos com diferentes características de consumo, além de desatualizados). 

Identifica-se, então, a necessidade de expansão do uso de medidores mais precisos, e com 

registro contínuo de vazão. Porém, através de dados obtidos na aferição dos medidores usados, 

observa-se que alguns valores diferiram bastante entre os equipamentos utilizados na aferição 

(especialmente entre a pitometria e o medidor eletromagnético). Apesar dos esforços despendidos 

pela CAESB na tentativa de repetir os testes de aferição, ora aprimorando as curvas de velocidades 

ou outros parâmetros de pitometria, ora utilizando, auxiliarmente, a mala ultra-sônica, e até mesmo 

recalibrando o medidor eletromagnético, a utilização desse medidor ainda está susceptível a erros de 

medição, bem como a problemas de funcionamento devido à instabilidade da rede elétrica, o que 

provoca interrupção no funcionamento do medidor eletromagnético. 

As distorções surgidas na aferição dos medidores de vazão não ocorrem apenas na CAESB, 

uma vez que, de forma geral, as atividades de macromedição são ainda recentes, e a utilização de 

medidores eletromagnéticos e ultra-sônicos ainda não está sendo feita por boa parte das 

companhias brasileiras. Assim, recomenda-se que haja, por parte das companhias, uma maior 

exigência na especificação e acompanhamento por parte dos fabricantes, de maneira a minimizar 

distorções e erros dos equipamentos.  

 

b) Micromedição  

Os dados de volume consumido são obtidos através do relatório - Resumo dos Volumes 

Micromedidos e Número de Economias (RVOLM) emitido pela Diretoria Financeira Comercial 

(DRFC), para atender a necessidade da área operacional no cálculo do índice de perdas, que traz 

dados mensais e por localidade. Três tipos de dados compõe o volume total consumido:  

• Volume micromedido - medição feita através da leitura dos hidrômetros;  

• Volume presumido - nos estabelecimentos que possuem hidrômetro, mas por um motivo 

qualquer não foi possível fazer a leitura, a CAESB calcula, a partir da média das últimas 

doze leituras, o valor a ser cobrado;  

• Volume estimado - nas localidades em que não tem hidrômetro, a CAESB faz uma média 

do consumo apresentado pelos hidrômetros existentes na vizinhança dessas localidades.  

Para cada localidade, a depender do seu tamanho, são definidos os grupos ou grupo de 



 85

leitura de hidrômetros (que é a região, dentro da localidade, que compreende um certo número de 

hidrômetros cujas leituras são feitas em um mesmo dia). Eventualmente, cada grupo é dividido em 

setores (rotas de leitura), e em locais que, devido às suas dimensões, possuem mais de um grupo, a 

totalização do volume micromedido será feita em um número de dias correspondente ao número de 

grupos contidos nesses locais. As leituras, sempre que possível, são feitas no mesmo dia de cada 

mês, e quando o período de um mês para outro não corresponde ao mensal (por exemplo quando o 

dia previsto para a leitura ocorre em um dia não útil e a leitura é feita no dia útil seguinte), o sistema 

comercial da CAESB (que trabalha com os dados sempre referentes ao setores de leitura), através 

do cálculo do volume médio diário micromedido, ajusta o valor de forma a transformá-lo em um 

valor correspondente ao período de 1 mês. 

Para ser emitido o relatório RVOLM é necessário o conhecimento dos grupos de leitura, e, 

conseqüentemente, dos setores que compõem a localidade para a qual se deseja obter os dados 

mensais de micromedição. Através de um levantamento feito em conjunto pela Divisão de Operação 

(DVOP) e a DRFC é possível elaborar o Relatório de Volumes Micromedidos por Região 

Administrativa (RVORA). 

A emissão do relatório contendo os dados de micromedição de um dado mês deve ser feita 

após o faturamento de água desse mês, o que normalmente acontece no mês seguinte, e como as 

localidades possuem datas diferentes uma das outras para as leituras de hidrômetros (grupos de 

leituras distintos entre localidades), os seus volumes micromedidos não se referem a um mesmo 

período.  

Predominantemente, a leitura da CAESB se dá de forma manual, sendo que já está sendo 

implantada, em algumas localidades, a leitura automática (ver sub-item 3.1.1). 

A empresa possui hidrômetros instalados na maioria de suas ligações prediais (99%), sendo 

que a maioria absoluta (mais de 95%) é do tipo residencial (medidor taquimétrico, onde 70% é do 

tipo multijato e 30% monojato), classe A (30%) ou B (70%) e possui vazão nominal 

predominantemente inferior a 3,0 m3/hora. 

Em testes de aferição realizados pela Companhia em hidrômetros taquimétricos de dois tipos 

diferentes de fabricantes encontrou-se os seguintes resultados: 

i) Na localidade do Guará, hidrômetros pertencentes a um fabricante A apresentaram 

submedição em hidrômetros com idade de instalação variando de 7 a 8 anos no valor de 

2,5 a 3,7%. Já no caso do fabricante B, em hidrômetros com idade variando de 2 a 9 
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anos, encontrou-se submedições de 6 a 14,5%. 

ii) Em Ceilândia, hidrômetros do Fabricante A, com idade variando de 6 a 9 anos, 

apresentaram submedições de 1,3 a 2,3%, enquanto no caso do fabricante B obteve-se 

para idades de 5 a 9 anos, valores variando de 18,1 a 35,2%. 

iii) Em uma residência do Lago Norte instalou-se 4 hidrômetros em série, sendo 2 de classe B 

e 2 de Classe C, um dos hidrômetros de classe B tem apresentado volumes medidos 

praticamente iguais aos hidrômetros Classe C, não confirmando, a princípio, e para esse 

caso, uma eficiência maior do hidrômetro classe C com respeito à submedição. 

O dimensionamento do tipo de hidrômetro a ser utilizado leva em consideração as faixas de 

consumo estabelecidas pela Companhia (Tabela 4.1), e, uma vez que os limites dessas faixas são 

ultrapassados, os hidrômetros são discriminados e listados pelo sistema de processamento de dados 

no relatório de anormalidade, para correção de capacidade.  

 

Tabela 4.1 - Dimensionamento da capacidade do hidrômetro (Goulart, 1991) 

 

Capacidade  Faixa de Consumo 
(m3/mês) 

1,5 m3/hora 0    -    90 
3,0 m3/hora  0    -  200 
5,0 m3/hora 60   -  300 
7,0 m3/hora 200   -  600 
10,0 m3/hora 200   -  600 
20,0 m3/hora 400  - 1.200 
30,0 m3/hora 600  - 2.000 

300,0 m3/dia 1.000 - 9.000 
1.100,0 m3/dia 4.000  -  33.000 
1.800,0 m3/dia 6.500  -  64.000 
4.000,0 m3/dia 15.000 - 120.000 
7.800,0 m3/dia 30.000 - 240.000 

 
Pelos testes realizados no DF, tem-se adotado, no caso de medidores de menor capacidade, 

um período médio de 12 anos para substituição de hidrômetros. Para os medidores de grande 

capacidade, a substituição é feita aproximadamente após 2 anos de uso. 

Um dos principais pontos de discussão e enfoque que tem sido abordado na questão de 

perdas é quanto a necessidade de uma medição mais precisa do consumo. A princípio, conforme 

observado na maioria da bibliografia consultada, um elevado índice de hidrometração é o primeiro 
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passo a ser dado na redução de desperdícios, uma vez que proporciona um controle mais real do 

volume consumido em uma dada localidade.  

A CAESB possui, como foi visto, um índice de micromedição próximo de 100%, o que lhe 

confere, a princípio, uma condição favorável na contabilização de sua água consumida. Observa-se, 

a partir dos dados levantados, que a CAESB desempenha as atividades tradicionalmente propostas 

para controle de seu setor de micromedição, onde, apesar de não ser de forma sistemática, tem 

desenvolvido estudos para a busca de hidrômetros de maior precisão, os quais indicam uma 

superioridade muito pequena de medidores de classe C sobre o classe B, não indicando, a 

princípio, que seja o momento de troca do tipo de hidrômetro atualmente usado. Por outro lado, 

estudos realizados em vários países têm mostrado a maior precisão dos hidrômetro classe C em 

relação aos de classes A e B. 

Devido ao elevado índice de hidrometração, a CAESB pode aprofundar estudos e testes, em 

locais de diferentes características, para aumentar a precisão de seus medidores, bem como, através 

de estudos de traço de vazão, dimensionar medidores cuja vida útil seja aumentada, ao contrário da 

forma de dimensionamento habitualmente usada no Brasil, que utiliza-se da totalização do volume 

consumido e não das velocidades máximas e mínimas, possibilitando uma melhor definição nos 

prazos de manutenção e de substituição de hidrômetos. 

Um fator que pode influenciar na dificuldade de obter-se melhor precisão na medição da 

vazão noturna é que a maioria das residências (casas e prédios), bem como estabelecimentos 

públicos, comerciais e industriais, possuem reservatórios individuais (caixas d’água). Assim sendo, 

no período de baixo consumo, o reflexo da água consumida, devido a existência da caixa d‘água, 

que até o seu enchimento total permite uma passagem de água em quantidade ainda menor que o 

real consumo, é amortecido, reduzindo ainda mais a vazão que passa em um dado medidor. 

Os estudos realizados neste trabalho, em localidades com boas condições de infra-estrutura e 

operacionais, não apresentaram índices de perdas inferiores a 10%, apontando, dentre outros 

fatores, para possíveis problemas de submedição, que, como foi visto na revisão bibliográfica, pode 

estar associado ao dimensionamento inadequado, ou à falta de precisão dos hidrômetros 

tradicionalmente usados no Brasil, bem como na CAESB. A Companhia deveria também, conforme 

proposto na metodologia, realizar estudos sobre o comportamento da vazão de entrada (traço de 

vazão) de alguns consumidores, indicados por estudos sócio-econômicos e estatísticos, para 

verificação das vazões de pico, bem como das vazões mínimas (combatendo a submedição). 
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4.1.2 - Índice de Perdas 

 

a)  Dados existentes 

O indicador atualmente usado pela CAESB para representar perdas é o índice de perdas. A 

Divisão de Operação (DVOP) faz o cálculo mensal do índice para todas as localidades, desde 

1990, utilizando o volume aduzido (captado) pelo volume consumido (exemplo do cálculo na Tabela 

B.1 do Apêndice B). Porém, a Assessoria de Planejamento utiliza, para divulgação externa, duas 

formas de cálculo do índice a partir das informações operacionais: volume produzido pelo volume 

consumido; e volume produzido pelo faturado. Então, a DVOP passou a também determinar o 

volume produzido para todas as localidades. Em boa parte dessas localidades, o volume produzido 

é obtido estimando-se que a diferença entre o aduzido e o produzido é de 5%. Em localidades, tais 

como Sobradinho, Recanto das Emas, Santa Maria, Riacho Fundo e Candangolândia, o volume 

produzido é obtido através da medição feita por macromedidores instalados na entrada da 

distribuição de seus sistemas. 

Comparando-se os volumes de água aduzida com os volumes de água produzida calculados 

pela CAESB (conforme Tabela B3 do Apêndice B), tem-se que a diferença no cálculo do índice de 

perdas das localidades do DF obtido através do volume aduzido é de apenas de 2 a 4% maior que 

o índice calculado para volume produzido. 

Por outro lado, uma importante consideração a ser feita é que a estimativa de 5% de perda na 

ETA, para a obtenção volume produzido, pode levar a erros consideráveis. Por exemplo, no caso 

da ETA Brasília, a perda no processo é superior a 10%, já no caso da ETA do Descoberto, 

medições realizadas indicam perdas no processo inferiores a 1%. Ou seja, a depender do sistema, 

as perdas calculadas pela CAESB a partir do volume produzido podem ser, na realidade, maiores 

ou menores do que os valores obtidos com a estimativa feita acima. Deve-se, então, de preferência, 

contabilizar as perdas no tratamento em todas as ETA’s,  instalando medidores em todas as saídas 

de ETA.  

A DVOP solicita a emissão do relatórios de micromedição RVORA ou RVOLM para todas 

as Regiões Administrativas sempre no dia 15 de cada mês. Porém, ocorre que determinadas 

localidades têm suas leituras de hidrômetros realizadas anteriormente a essa data e outras 

posteriormente. 

Para melhor visualização do comportamento do índice de perdas mês a mês, foram escolhidas 
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algumas localidades que já fossem contempladas pela setorização de redes e por campanhas de 

detecção e reparo de vazamentos, visando observar-se alguma variação antes e depois da 

implementação dessas atividades. As localidades contempladas foram Brasília, Santa Maria e 

Paranoá. As duas últimas localidades, por serem mais recentes, apresentam dados somente a partir 

de julho e abril de 1995, respectivamente. A partir dos dados pesquisados, montou-se tabelas para 

as localidades, contendo dados mensais de volume aduzido e consumido, índice de perdas relativo e 

absoluto, além dos valores calculados para a análise estatística, através do cálculo da diferença entre 

as médias dos dados anteriores e posteriores à setorização e detecção/reparo de vazamentos, que 

são apresentados no Apêndice C. A seguir tem-se os gráficos obtidos para índice de perdas e 

perda absoluta de volume aduzido (as setas representam as datas onde foram feitas pesquisas de 

vazamento e setorização de redes).  

Índice de Perdas em Brasília
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Gráfico 4.1 - Índice de Perdas Relativas de Brasília 
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Perda Absoluta em Brasília
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Gráfico 4.2 - Perdas Absolutas em Brasília 
 
 

Índice de Perdas de S. Maria
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Gráfico 4.3 - Índice de Perdas Relativas em Santa Maria 
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Perda Absoluta de S. Maria
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Gráfico 4.4 - Perdas Absolutas em Santa Maria 
 

 

Índice de Perdas do Paranoá
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Gráfico 4.5 - Índice de Perdas Relativas no Paranoá  
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Perda Absoluta do Paranoá
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Gráfico 4.6 - Perdas Absolutas no Paranoá 

 

Conforme proposto na metodologia, para uma análise mais fundamentada do comportamento 

do índice de perdas, é necessária a comparação da diferença entre duas médias, bem como a 

estimativa dos intervalos de confiança dessa diferença, considerando os dados anteriores e 

posteriores à implantação do programa de retirada de vazamentos e setorização da rede como 

eventos diferentes. Utilizando os conceitos do item 2.2.10, tem-se os resultados obtidos e 

apresentados no Apêndice C, que podem ser resumidos assim: 

i) Brasília 

• Considerando os valores de índice de perdas desde o ano de 1990 até a realização dos 

serviços de redução de perdas (75 pontos) como um evento, e os dados restantes após a 

realização dos serviços  de junho de 1996 a novembro de 1997 (18 pontos) como outro 

evento, obteve-se para o teste estatístico, considerando um índice de significância (α) de 

5% e para o número de graus de liberdade (df), calculado conforme Apêndice K:     t    

>   t 1 - α/2, df, ou seja, rejeitou-se a hipótese de que os eventos são iguais e pôde-se calcular 

a diferença entre as médias e o intervalo de confiança de 9,94% ± 3,89 %. Pelo resultado 

encontrado, tem-se que o evento anterior à implantação dos serviços tem uma média dos 

seus valores de índice de perdas na faixa de 13,83% a 6,05% maior que a média dos 

Atividades  de 
   Controle 
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valores referentes ao evento posterior, indicando uma queda no índice de perdas.  

• Visando fazer  a mesma análise, porém utilizando praticamente o mesmo tamanho das 

populações, escolheu-se os 18 valores anteriores à realização dos serviços (e não os 75 

pontos usados anteriormente) e os mesmos 18 valores posteriores considerados acima, e 

obteve-se que   t    >   t 1 - α/2, df,, rejeitando-se, também, a hipótese de igualdade entre os 

dois eventos. Portanto, nesse caso, pode-se assumir que também houve diferença entre as 

médias dos dois eventos, 5,22% ± 3,56%, o que indica um intervalo de 8,76% a 1,66%, 

ainda apontando para um valor da média do evento anterior maior que o posterior, porém 

a diferença é menor que a anteriormente estimada. Ou seja, durante o período referente 

aos 75 pontos, outras ações (como por exemplo substituição de redes, melhoria no 

sistema de macromedição, etc) reduziram as perdas físicas e não físicas, porém a 

setorização de rede não foi implantada com sucesso e a pesquisa de vazamentos invisíveis 

não se deu em toda rede. 

ii) Santa Maria 

• Para Santa Maria, o baixo índice de hidrometração até abril de 1996, refletiu, após a 

complementação da instalação de hidrômetros, em uma imprecisa indicação de redução de 

perdas, e a análise estatística confirmou esse resultado, onde considerando os 10 pontos 

anteriores aos serviços e 12 pontos após, obteve-se   t    >   t 1 - α/2, df  e 

conseqüentemente um intervalo de confiança da diferença entre as duas médias de 81,93% 

a 57,59%, valores muito altos devido ao problema citado anteriormente. 

• Visando uma análise mais adequada, utilizou-se os valores de maio a outubro de 1996 

(onde já se tinha quase a totalidade de hidrômetros instalados e onde realizou-se as 

pesquisas e reparos de vazamentos), para comparar com os valores posteriores a outubro 

de 1996. Obteve-se, então,   t    >   t 1 - α/2, df  e conseqüentemente um intervalo de 

confiança da diferença entre as duas médias de 10,87 ± 9,28%, valores que ainda 

apontam para uma possível redução no índice de perdas, apesar do reduzido tamanho das 

séries comparadas. 

iii) Paranoá 

• Considerando 19 pontos anteriores aos serviços de redução de perdas e 7 pontos após, 

tem-se um intervalo de confiança da diferença variando de 26,97 a 15,55, o que 

representa uma significativa redução nas perdas após os serviços de detecção de 
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vazamentos. 

Para o cálculo do índice de perdas, além das distorções que podem ocorrer nos dados de 

micro e macromedição, levantadas e discutidas anteriormente, tem-se também que quanto à 

manipulação dos dados existentes, pode-se fazer os seguintes comentários: 

i) Quanto ao uso dos relatórios de micromedição RVORA e RVOLM, constatou-se a 

possibilidade de ocorrer defasagem entre a micro e a macromedição, além de distorções 

quando se compara índice de perdas entre localidades. Para ilustrar essa consideração, 

tem-se que: uma determinada localidade que faz sua leitura de hidrômetros todo dia 8 de 

cada mês, terá, por exemplo, no dia 15 de dezembro o valor micromedido referente a 

novembro (período de 8 de novembro a 8 de dezembro); outra localidade, cuja leitura dos 

hidrômetros é feita todo dia 20, não terá no dia 15 de dezembro o valor micromedido de 

novembro, mas sim ainda os de outubro. Nesse caso, a utilização dos relatórios de 

micromedição emitidos no dia 15 de dezembro não está referindo-se aos mesmos meses 

de micromedição, para essas duas localidades. Então, é necessário emitir o relatório da 

micromedição apenas na data em que já se tenha o volume faturado referente ao período 

que será calculado o índice de perdas. 

ii) Pode-se observar, com os gráficos gerados (Gráficos de 4.1 a 4.6), uma grande variação 

no índice de um mês para outro. Essa variação pode ser explicada por problemas surgidos 

no levantamento dos dados macro e micromedidos, citados anteriormente, podendo, 

inclusive, levar a valores negativos de volume perdido e conseqüentemente de índice de 

perdas, conforme ocorrido em Santa Maria, que nos meses de agosto a outubro de 97 

apresentou uma tendência de aumento das perdas, o que não se confirmou nos meses 

seguintes, onde os valores foram inferiores a 10%. 

iii) Deve ser realçada a influência do consumo (ou da demanda) no índice de perda, como no 

caso de Santa Maria, onde no período no qual não se tinha hidrômetros e a CAESB 

cobrava consumo mínimo (10 m3 de água), o valor consumido estimado que entrava no 

cálculo do índice de perdas era bem inferior ao real (vide Apêndice C). Dessa forma, com 

a elevação do índice de hidrometração nessa localidade, o índice de perdas reduziu 

drasticamente, sem que nenhuma outra atividade de redução de perdas fosse implantada. 

Ou seja, a princípio as perdas físicas mantiveram-se constantes (antes da implementação 

das atividades de redução de perdas), porém, o índice de perdas reduziu, devido ao 
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aumento no volume consumido, que deixou de ser estimado e passou a ser medido.  

b) Estudos Pilotos 

Como já foi visto, foram escolhidas algumas localidades de fácil isolamento para implantação 

de medidores eletromagnéticos, visando a medição contínua da vazão e do volume de entrada na 

rede, de forma a ser comparada com o mesmo período da micromedição. Para isso, nas localidades 

de Candangolândia, Metropolitana e Lúcio Costa, onde foram instalados os medidores na entrada 

da distribuição, buscou-se o conhecimento de seus grupos de leitura e suas respectivas datas de 

leitura, visando obter medições de macro e micro coincidentes. Por problemas ocorridos na 

instalação e aferição dos medidores eletromagnéticos, recém adquiridos, a maioria das informações 

referem-se a apenas 2 meses de medição. As informações referentes às características dessas 

localidades encontram-se na Tabela 4.2.  

A vazão noturna na localidade Lúcio Costa (que inicialmente foi escolhido para estudos de 

monitoramento da vazão noturna em conjunto com controle de pressões) é muito baixa, o que, em 

função da sensibilidade do medidor de vazão instalado, não permitiu realizar os estudos propostos. 

Dessa maneira, escolheu-se o Guará I, cujo vazão noturna é considerável e possui válvula redutora 

de pressão, apesar de que as medidas de vazão são feitas por pitometria, e seus dados também 

serão utilizados para o estudo piloto. 

Os dados de vazão e de volumes acumulados referentes aos medidores eletromagnéticos 

instalados na Candangolândia, Lúcio Costa e Metropolitana, e os de pitometria no Guará I 

encontram-se no Apêndice D, e os dados referentes à micromedição no Apêndice E (obtidos a 

partir do relatório comercial RVOLM). 

 

Tabela 4.2 - Características das localidades onde foram feitos estudos pilotos 

 

Localidade Extensão de 
Rede (Km) 

Número de 
Ligações 

Número de 
Economias 

População 
Abastecida (hab) 

Candangolândia 23 3.053 3.375 14.219 

Guará I 79 5.505 11.885 44.450 

Lúcio Costa 6 136 1.532 4.416 

Metropolitana 7 547 656 2.598 
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Para o cálculo do índice de perdas, o volume macromedido foi obtido adotando-se os valores 

referentes às datas mais próximas das datas de leitura dos hidrômetros para cada localidade, 

extrapolando-se para o mesmo período. Assim, tem-se os dados apresentados na Tabela 4.3. 

Os dados obtidos através dos medidores eletromagnéticos foram coletados a partir de 03 de 

novembro de 1997, então no caso de Lúcio Costa, onde o período de leitura dos hidrômetros se 

deu de 6 de outubro a 6 de novembro, foi necessária uma extrapolação dos dados disponíveis de 

macromedição (de 3 a 7 de novembro) para o período coincidente com o da micromedição. Pode-

se observar, então, a grande distorção provocada no índice de perda desse período (índice de 

perdas negativo de 140,56%), obtendo-se valores de micromedição superiores a macromedição. 

Este caso mostra claramente as distorções que podem ocorrer quando não há, de fato, medição de 

vazões em períodos coincidentes.  

 

Tabela 4.3 - Índice de perdas calculado para as localidades pilotos 

 

Localidade Mês de  Volume Volume Índice de 
 Referência Micromedido 

(m3) 
Macromedido 

(m3) 
Perdas 

% 
Candangolândia Outubro 73.106 111.986,60 34,72 

 Novembro 77.713 105.993,65 26,68 

Guará I Dezembro 285.555 254.814 10,77 

 Outubro 25.564 10.626,84 -140,56 

Lúcio Costa Novembro 24.385 28.050,44 13,07 

 Dezembro 24.710 27.860,45 11,13 

Metropolitana Outubro 15.230 50.297,60 69,72 

 Novembro 15.901 46.842,98 66,05 

 
Ainda no caso de Lúcio Costa, nos meses seguintes, novembro e dezembro, quando já havia 

dados de macromedição para todo o período, foram calculados índices de 13,07 e 11,13 %, 

respectivamente. 

Utilizando os dados disponíveis da DVOP (na Tabela B1 do Apêndice B, tem-se um 

exemplo do dados referentes a outubro de 1997), referentes ao volume produzido e consumido, a 

CAESB calculou o índice de perdas para os meses de outubro e novembro de 1997 da 
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Candangolândia, obtendo, respectivamente, 24,58 e 30,55%, porém os valores calculados acima 

(Tabela 4.3), são, respectivamente, 34,72 e 26,68%. Isso deve-se ao fato de que, quando a 

CAESB utilizou os relatórios com dados de micromedição para cálculo do índice, ainda não havia 

sido feita a leitura dos hidrômetros referente ao mês corrente, o que proporcionou uma defasagem 

no cálculo. 

Para o caso do Guará I, a apuração dos valores macromedidos foi feita através de pitometria, 

porém as medições de vazões ocorreram em quase todo o período de dezembro, melhorando 

bastante o cálculo que normalmente é feito utilizando apenas um dia de medição. O índice de perdas 

encontrado (10,77%) é um indicativo das boas condições de infra-estrutura do local, onde toda a 

rede e ligações foram substituídas e há controle e redução de pressão através de VRP instalada na 

entrada de sua rede. 

No que diz respeito aos estudos pilotos, além dos comentários feitos, pode-se analisar os 

seguintes aspectos: 

a) A iniciativa de coincidir setores de abastecimento com grupos de leituras de hidrômetros 

deve ser reforçada, como pôde ser visto na comparação de índices obtidos da forma 

tradicional e os obtidos através dos estudos pilotos. Além disso, quando se calcula, 

isoladamente, o índice de um sub-setor de uma determinada localidade, pode-se ter 

valores de perdas totalmente diferentes da localidade como um todo, levando, muitas 

vezes, a tomada de decisões inadequadas, quando considera-se o índice de toda a 

localidade. 

b) Reforça-se o efeito benéfico do isolamento de setores menores, como no caso da 

Metropolitana, onde, devido aos elevados valores de índice de perdas, suspeitou-se de 

ocorrência de ligações clandestinas. Apesar de que não se confirmou uma ocorrência 

significativa da clandestinidade, a decisão tomada permitiu, a partir da detecção de 

vazamentos não visíveis, a redução de perdas, bem como a redução na duração dos 

vazamentos existentes, o que não ocorreria, caso fosse analisado o índice de perdas da 

Região Administrativa do Núcleo Bandeirante como um todo, e não da Metropolitana 

isoladamente. 

De um modo geral, os resultados apontam para a importância tanto da setorização como da 

detecção e reparo de vazamentos. Porém na análise isolada de alguns dados apresentados, como, 

por exemplo, o índice de perdas do mês de março/96 no Paranoá (final dos serviços de reparo de 
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vazamentos), era esperado que o índice sofresse uma redução e o que se evidenciou na prática foi 

um aumento do índice. No caso do Paranoá e Santa Maria, foram feitas medidas de vazões 

noturnas que apresentaram valores bem próximos de zero, o que era esperado devido ao estado de 

conservação das redes e o reparo de todos ou, pelo menos, da maioria dos vazamentos, porém isso 

não foi confirmado pelo índice de perdas. No caso de Santa Maria, após a complementação da 

quantidade de hidrômetros instalados, os índices de perdas se encontram em reduzidos patamares, 

conforme esperado. Quanto ao Paranoá, deve ser verificada a ocorrência de ligações clandestinas, 

ou deve-se realizar estudos de submedição nos hidrômetros instalados. 

As análises feitas para as áreas-piloto consideradas, permitem à CAESB o direcionamento de 

suas atividades de uma forma mais eficiente, porém deve-se lembrar que os dados obtidos referem-

se a um período curto de amostragem e devem ser monitorados de forma contínua para que as 

decisões a serem tomadas possam ser mais rápidas e efetivas. Recomenda-se, ainda, a partir dos 

dados levantados, a adoção do uso de indicadores auxiliares que permitam uma definição mais 

precisa das atividades a serem implementadas, uma vez que o uso exclusivo do índice de perdas não 

permite uma visão abrangente do problema. 

 

4.1.3 – Balanço anual de água 

 

Utilizando-se os dados de índice de perdas e cálculo estatístico (Apêndice C), obteve-se os 

volumes perdidos anuais (em termos de volume aduzido no caso de Brasília e Paranoá, e produzido 

para Santa Maria) no período de novembro de 1996 a outubro de 1997, chegando-se aos valores 

da Tabela 4.4. 

Como citado na metodologia, o balanço anual apresentado para algumas localidades (Tabela 

4.4) permite a visualização do desempenho geral de um dado sistema, podendo-se, inclusive, 

perceber a evolução do índice de perdas de uma forma mais evidente que com o índice mensal, o 

qual necessitou da análise estatística para auxiliar na comparação. Por outro lado, para tomada de 

decisões a curto prazo, o balanço anual não é um bom instrumento. 

Pode-se observar que as considerações feitas anteriormente na análise do índice de perdas 

mensal, de uma forma geral valem para o balanço anual. Porém as grandes variações mensais que 

ocorrem, como visto anteriormente, são diluídas no balanço anual. Nesse caso, tem-se com maior 

clareza a redução das perdas de um período de doze meses para o outro (em termos de m3/dia), o 
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que normalmente não ocorre para o mensal. 

Tabela 4.4 - Valores do balanço anual 

 
  Volume Volume Volume perdido Índice de  

Localidade Período Produzido  Consumido Por Ano Por Dia Perdas 
  m3/ano M3/ano m3/ano m3/dia %  

 90-91 78.649.831 60.534.893 18.114.938 49.629,97 23,03 

 91-92 76.795.979 53.846.740 22.949.239 62.874,63 29,88 

 92-93 79.359.965 55.688.619 23.671.346 64.853,00 29,83 

Brasília 93-94 75.416.874 53.723.873 21.693.001 59.432,88 28,76 

 94-95 70.299.379 55.272.488 15.026.891 41.169,56 21,38 

 95-96 67.180.359 54.716.116 12.464.243 34.148,61 18,55 

 96-97 60.115.962 51.161.232 8.954.730 24.533,51 14,90 

Paranoá 95-96 5.774.600 2.996.262 2.778.338 7.611,88 48,11 

 96-97 4.466.390 4.114.815 351.575 963,22 7,87 

Santa Maria 95-96 2.794.456 1.248.801 1.545.655 4.234,67 55,31 

 96-97 2.503.425 1.705.119 798.306 2.187,14 31,89 

 
Atualmente, a CAESB considera como volume utilizado (ou de consumo) o que é apurado na 

micromedição (medido, presumido e estimado) em residências, áreas comerciais e industriais. O 

balanço anual, em alguns países, como por exemplo no R.U., leva em consideração alguns usos 

(consumo para uso público, para uso operacional, etc., visto no sub-item 2.2.9.b) que no Brasil e na 

CAESB, ainda são considerados como perdas. Na maioria da bibliografia consultada utiliza-se  esse 

critério adotado no R.U., sendo, então, para efeito de unificação mundial, recomendado o uso desse 

critério no Brasil. Por outro lado, deve-se questionar até que ponto a inserção de usos operacionais, 

etc., podem mascarar a ineficiência de uma Companhia, através de um índice de perdas, ou de um 

balanço anual, aparentemente menor. 

No caso da CAESB, para avaliar as perdas de forma mais representativa, deve-se adotar o 

balanço anual de perdas, que possibilita a análise global das perdas em um dado ano, permitindo a 

comparação, de forma mais clara, com as perdas de outros anos. De maneira auxiliar, utiliza-se o 

índice de perdas mensal para possibilitar o acompanhamento do sistema a curto prazo, 

possibilitando a tomada de decisões mais rápidas, o que não é possível com o uso isolado do 

balanço anual. A companhia recentemente passou a calcular a o valor móvel das perdas acumuladas 

nos últimos 12 meses,  quando calcula o índice de perdas mensal. 
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4.1.4 – Vazão noturna 

Inicialmente escolheu-se a localidade Lúcio Costa para a realização do teste da metodologia 

para monitoramento da vazão noturna e controle e redução de pressão, pelos motivos citados no 

início deste capítulo. Porém, as vazões noturnas encontradas, mesmo após a elevação da pressão 

controlada pela VRP, foram muito reduzidas, dificultando o teste da metodologia. Além disso, o 

monitoramento, com registro contínuo das pressões, só foi possível na própria válvula, uma vez que 

não foram instalados registradores contínuos de pressão em pontos críticos da rede. 

Pelos motivos acima exposto, partiu-se para a utilização de uma outra localidade que 

dispusesse das mesmas condições de Lúcio Costa, porém, com vazões noturnas dentro dos limites 

de sensibilidade dos medidores disponíveis. Escolheu-se, então, o Guará I, que possui VRP na 

entrada de sua rede de distribuição, apesar de que, nesse local, a medição de vazão é feita através 

de pitometria. 

Para efeito de comparação entre as variações no comportamento da vazão mínima noturna ao 

longo do período de dezembro de 1997 a janeiro de 1998, foram medidas as vazões mínimas 

noturnas na localidade de Lúcio Costa, Guará I, Metropolitana e Candangolândia, sendo que nessas 

duas últimas não se têm dados das pressões noturnas (Apêndice G). A título de teste da 

metodologia, deve-se lembrar que o período a que referem-se essas vazões não representa seus 

comportamentos para todo o ano. 

O monitoramento realizado pela CAESB, nos locais de estudos, cobriu as vazões em todo o 

período noturno, calculando-se as vazões médias para o período de 1 hora, sem que fosse 

necessária a utilização do fator de correção FCVN que é utilizado quando o monitoramento da 

vazão mínima noturna é maior ou menor que o de 1 hora.  

Em posse dos dados disponíveis e dos estudos realizados, tentou-se definir os componentes  

da vazão mínima noturna inerente: 

a) Utilizou-se a estimativa para a vazão noturna de consumo de 8 l/(lig x h) a partir de estudos 

feitos por Montenegro (1987). Tal estimativa foi adotada por não se ter, na CAESB, 

valores referentes a consumo noturno (residencial e não residencial), uma vez que a 

medição de consumo é feita através do hidrômetro, que totaliza o volume medido, não 

estratificando seus valores em períodos de tempo, a não ser que sejam feitas leituras de 1 

em 1 hora, o que poderia levar a erros significativos dentro do escopo deste tipo de 

estudo, devido à imprecisão do hidrômetro para baixas vazões, o que é agravado ainda 
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pela existência de caixas d’água na maioria das residências. 

b)  Para determinar as perdas noturnas inerentes, foram utilizados os resultados das pesquisas 

de vazamentos não visíveis. No caso de ramais residenciais e redes, adotou-se, 

respectivamente, os valores de 5 l/h por ligação, e de 50 l/(h x Km de rede). Adotou-se, 

também, o valor de 2,0 m3/h para rompimentos ocorridos em ramais prediais. Esses 

valores referem-se a uma pressão de 50 mca. 

c) Considerou-se que não há a ocorrência  de uso noturno excepcional, conforme definido na 

literatura, devido às características do consumo do DF. 

Para o caso da CAESB, a partir da estimativa dos parâmetros, pode-se construir as Tabelas 

4.5 e 4.6, conforme Lambert (1994b). 

Na Tabela 4.7 tem-se o exemplo do cálculo da vazão mínima noturna inerente para o Guará 

I. Por se tratar de localidade com rede e ligações prediais recentemente substituídas, adotou-se 

como boas as condições da infra-estrutura, para determinação da perda inerente a partir da Tabela 

4.5. 

A vazão mínima noturna inerente de 68.370 l/h, apresentada na tabela acima, representa a 

vazão mínima noturna que ocorre na rede, e, para as condições de infra-estrutura adotadas, não é 

possível reduzir a vazão abaixo desse valor inerente. Ou seja, a diferença entre a vazão mínima 

noturna  monitorada e medida na entrada da rede e a vazão mínima noturna inerente é a perda 

noturna. A vazão mínima noturna inerente de 68.370 l/h para boas condições de infra-estrutura é 

superior ao valor obtido através da utilização dos componentes de vazão mínima noturna inerente 

propostos por Lambert (1994b), conforme sub-item 2.2.4, e Tabela 3.2 válidos para o R.U., que 

foi de 53.618 l/h. 

 

Tabela 4.5 - Vazões noturnas perdidas inerentes  estimadas para o DF  

 
Componentes  Unidade Condições da Infra-Estrutura 

Das Perdas Inerentes  Boa Média Ruim  
C1: Rede principal l/km/h 25 50 75 

C2: Ramais prediais l/lig./h 2,5 5,0 7,5 

C3: Tubulações do consumidor l/lig./h 0,5 1,0 1,5 

 

 



 102

Tabela 4.6 - Estimativa dos valores médios para componente da vazão mínima noturna 

inerente para o DF a 50 mca de pressão  

 

Componente Valor ou Método de Determinação  

Distribuição (dependente da pressão)  

Rede principal Perdas inerentes 50l/h x comprimento da rede (km) 

Rede principal Rompimentos 

visíveis 

Número x vazão (função do diâmetro) 

Rede principal Rompimentos não 

visíveis 

Número x vazão (função do diâmetro) 

Ramal predial Perdas inerentes 5 l/h x número de propriedades 

Ramal predial Rompimentos 
visíveis e não visíveis 

Número x 2,0 m3/h 

 Consumo noturno (normalmente não depende da pressão)  

Residencial (1) uso noturno 8 l/h x Número de residências 

 Grupo A  0,9 x Número no Grupo A 

 Grupo B 6,2 x Número no Grupo B 

Não residencial Grupo C 12,6 x Número no Grupo C 

 Grupo D 20,5 x Número no Grupo D 

 Grupo E 60 x Número no Grupo E 

(1) Estão inseridas as perdas inerentes nas tubulações enterradas e nas instalações prediais. 

 

A partir dos dados obtidos para o uso da vazão noturna para controle de perdas, pode-se, 

apesar da pequena representatividade e escassez dos mesmos, discutir os seguintes aspectos: 

a) O monitoramento a ser feito pela CAESB, visando o controle de perdas, deverá ser feito 

de forma contínua, ou, pelo menos, através de inspeções regulares (aproximadamente 20 

noites por ano), conforme proposto por Lambert (1994b), caso contrário, todo o 

procedimento exposto anteriormente para uso da vazão noturna, poderá não ter utilidade 

prática. 
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Tabela 4.7 - Estimativa da vazão mínima noturna inerente do distrito para o período de 1 

hora  no Guará I 

 

CONSUMO 
NOTURNO 

 COMPONENTES SUBTOTAL 
l/h 

TOTAL 
l/h 

Estimativa do consumo noturno residencial: 
8 l/residência/h x NR  

8x5.139 41.112  

Est. Do consumo noturno não residencial:       
Simplificado: 8 l/ (NNR)                     ou 
Detalhado: Classificação por Grupos - A a E 

8x1.390 11.120  

                    = 52.232 

Perdas Inerentes à Pressão de 50 mca.    

 Condição l/Km/h Compr. (Km) Subtotal  

Rede  
Principal 

Boa 
Média 
Ruim  

25 
50 
75 

95 2.375 
 

 

 Condição l/lig./h Nº de lig.   

Ramal  
Predial 

Boa 
Média 
Ruim  

2,5 
5,0 
7,5 

5.505 13.763  

Pressão (mca.) 50  x FCP=1,0 16.278xFCP 16.278 

Vazão Total Mínima Noturna Inerente (l/h)   68.370 

(1) Estão inseridas as perdas inerentes nas tubulações enterradas e nas instalações prediais  

 

b) Deve-se considerar o efeito do amortecimento da vazão de consumo noturno devido à 

existência de caixas d’água individuais, amplamente usadas no Brasil, conforme citado no 

sub-item 4.1.1.b. Por outro lado, nos locais com reservatórios individuais, até um 

determinado período, não se pode garantir que a vazão noturna é de consumo, de perda 

ou de enchimento do reservatório. Sugere-se um estudo na tentativa de identificar o tempo 

de resposta da caixa d’água face a um dado consumo, que no macromedidor está sendo 

integrado o efeito de todos os consumos, e a integração está sendo feita em um período de 

1 hora, então, a macromedição tende a registrar o consumo noturno efetivo 

c) Para melhor utilização de equipamentos que a CAESB possui atualmente, em número 

limitado, em localidades com dimensões e características de consumo semelhantes a Lúcio 

Costa não deve ser feito o monitoramento da vazão noturna, como forma direta e exclusiva 
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de quantificar perdas, uma vez que a sensibilidade dos equipamentos utilizados não 

possibilitou o registro da vazão mínima noturna. Pode-se, alternativamente, adquirir 

equipamentos de maior sensibilidade para baixas vazões, instalando-os em um by-pass 

com dimensões menores que o diâmetro da tubulação de entrada, para registrar vazões 

mínimas noturnas, com maior precisão. 

d) Os valores obtidos revelaram que as vazões mínimas nos locais de estudo ocorreram nos 

horários referentes ao período de 3 às 6 horas, podendo-se considerar o período entre 4 a 

5 horas como o padrão para o DF. De uma forma geral, a vazão mínima noturna 

permaneceu estável durante um período médio de duas horas (dados obtidos nos 

medidores eletromagnéticos e por pitometria, no caso do Guará I). 

e) Um dos principais aspectos a ser levantado é a necessidade da realização de estudos 

sobre o consumo noturno, que no presente trabalho foi estimado a partir dos dados 

obtidos na bibliografia internacional e em estudos realizados em São Paulo. Como 

sugestão, pode-se elaborar um questionário sobre os hábitos de consumo noturno, 

entregue aos proprietários nas datas da leitura de seus hidrômetros, e recolhidas, 

posteriormente, na leitura do mês seguinte. Por outro lado, pode-se realizar medições de 

consumo por amostragem em residências, comércios e indústrias. Dessa forma, pode-se 

ter uma noção mais real de um dos principais componentes da vazão mínima noturna 

inerente. 

f) Visando também melhorar a estimativa da vazão mínima noturna inerente, deve-se 

aprimorar a forma de obtenção da perda inerente das redes e ligações. A partir de um 

número maior de pesquisa e reparo de vazamentos, pode-se melhor relacionar as 

condições de infra-estrutura com a incidência e quantificação de vazamentos, visando-se 

aumentar a representatividade dos dados obtidos no presente trabalho. 

 

4.1.5 – Obtenção da pressão 

 

O levantamento de pressões na CAESB é feito com uma freqüência de 1 a 2 vezes por ano, 

ou quando necessário, em pelo menos um ponto de cada quadra de um dado setor, medida em 

hidrantes, torneiras, etc. A pressão é medida instantaneamente, registrando-se o horário em que é 

feita a leitura. Porém, os dados disponíveis referentes a um mesmo local não são registrados no 
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mesmo horário, e para efeito de comparação, é necessário um ajuste nos dados para que 

representem leituras no mesmo horário em um dado horário do dia. 

A CAESB possui mais de 22.000 registros de pressão em todo o DF, sendo que o registro, 

de forma contínua, apenas ocorre quando é necessário um acompanhamento mais completo. No 

Apêndice F, tem-se um exemplo dos dados de pressão registrados em uma área setorizada da a 

Asa Norte, bem como um resumo das pressões de todas as localidades monitoradas pela CAESB. 

Os dados apresentados referem-se à localidade como um todo, não sendo separada por setores de 

abastecimento ou zonas de pressão, devendo serem usados apenas como valores aproximados das 

pressões máximas, mínimas e médias por localidade. 

Boa parte das VRP’s instaladas são monitoradas por sistema de telemetria, onde os valores 

das pressões de montante e de jusante, e informações sobre o funcionamento da válvula são 

enviados à Central de Controle Operacional - CECOP, que faz todo monitoramento do sistema, 

embora o sistema ainda apresente necessidade de ajustes.   

O monitoramento de pressões, realizado pela CAESB, deve ser revisto, uma vez que os 

dados obtidos no levantamento de pressões na rede são obtidos sem uma freqüência bem definida, 

muita das vezes em horários diferentes. Assim sendo, é recomendado que, no âmbito do programa 

de setorização que está sendo viabilizado pela Companhia, seja adotado procedimento citado no 

sub-item 3.1.5 (determinação da pressão média noturna do setor), ou, alternativamente, podem ser 

escolhidos os pontos críticos de pressão, ou um ponto de cota geométrica média do setor. Dessa 

forma, a pressão deve ser monitorada 2 vezes por ano, em períodos de 1 semana, com registros de 

24 horas, visando possibilitar uma análise mais representativa durante o ano. Deve-se utilizar para 

registro contínuo data loggers, que possuem maior precisão de leitura e possibilitam melhor 

manuseio das informações. Assim sendo, as atividades de controle de pressão, associadas ao 

controle da vazão mínima noturna, serão muito mais eficientes do que o uso dos dados de pressão 

advindos dos pontos onde existem VRP’s. 

 

 

 

4.2 – CONTROLE DE PERDAS NÃO FÍSICAS 

Alguns dos elementos das perdas não físicas, tais como problemas devido à submedição em 

hidrômetros e imprecisão de macromedidores, foram apresentados e discutidos no sub-item 4.1.1. 
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Na localidade Metropolitana, devido ao elevado índice de perdas calculado, levantou-se a 

necessidade de pesquisa de ligações clandestinas, devido à suspeita de fraudes por parte de alguns 

donos de chácaras, situados próximo à entrada da rede da localidade, que utilizam uma quantia 

razoável de água para irrigação de diversos cultivos agrícolas. 

Como procedimento habitual da CAESB, a área operacional, através de memorando, 

acionou a Seção de Manutenção Preventiva de Água (SMPA), ligada à Divisão de Apoio à 

Manutenção de Redes de Água (DVAA), para a realização da pesquisa de ligações clandestinas na 

Metropolitana. Então, no período de 06 a 23/01/98, a SMPA realizou a pesquisa, tomando a 

iniciativa de também pesquisar vazamentos não visíveis e perdas em registros da rede. 

Quanto às ligações clandestinas, constatou-se a existência de 2 by-pass, 2 violações de 

hidrômetros e 3 casos de fornecimento a terceiros. Segundo a DVAA, o índice de ligações 

clandestinas encontrado na Metropolitana é praticamente igual às outras localidades do DF, onde 

são feitas pesquisas programadas de ligações clandestinas. Ou seja, a quantidade de ligações 

clandestinas não confirmou a suspeita inicial, porém, na pesquisa de vazamentos não visíveis foram 

localizados vazamentos que totalizaram um vazão perdida de aproximadamente 5 l/s, o que 

indiretamente confirmou, pelo menos parcialmente, o elevado índice de perdas. Isso mostra que o 

uso isolado do índice de perdas não é suficiente para um diagnóstico mais preciso da identificação 

da perda, uma vez que o monitoramento da vazão noturna, que está ligada à ocorrência de perda 

física, pode, conforme será melhor detalhado a frente, indicar se uma perda do volume produzido 

tem mais influência da perda física ou não física.     

No caso do Paranoá, apesar de sua rede ser relativamente nova e setorizada, onde 

recentemente realizou-se pesquisa de vazamentos, observa-se que o índice de perdas é superior a 

30%. Tais constatações apontam para uma necessidade de verificação constante de ligações 

clandestinas, bem como testes para verificação do funcionamento dos hidrômetros 

 

 

 

4.3 – CONTROLE DE PERDAS FÍSICAS 

 

4.3.1 - Setorização de redes 

A setorização praticada pela Companhia é feita a partir da revisão do projeto de uma dada 
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rede, sugerindo a instalação de válvulas redutoras de pressão, substituição de trechos de rede, 

visando melhorar o funcionamento da mesma, bem com a reavaliação do número de registros, etc. 

Para essa atividade, a CAESB dispõe de um programa que simula a rede, fornecendo o 

comportamento da rede em termos de vazão e pressão, inclusive com a possibilidade de estudos 

com a instalação de VRP’s com diferentes regulagens de pressão.  

 

a) Setores de abastecimento 

Está sendo feito pela Divisão de Operação da CAESB o Projeto de Setorização que visa a 

implantação do conceito de Setores de Abastecimento para todo o DF, tendo sido priorizado o 

Sistema Rio Descoberto, e localidades tais como Gama, Ceilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante 

e Riacho Fundo estão com seus projetos de setorização em andamento. Objetivo é criar setores, 

por Região Administrativa, que sejam abastecidos por um mesmo reservatório, permitindo um 

isolamento mais eficiente, bem como uma maior facilidade no controle hidráulico, e melhorar as 

atividades operacionais, especialmente no caso de interrupção no abastecimento, como também no 

controle de perdas.  

Conforme citado anteriormente, a setorização confere mais agilidade na tomada de decisões, 

uma vez que permite o tratamento de forma mais isolada, economizando gastos em setores que são 

menos prioritários que outros, com respeito à perda. 

Os estudos pilotos realizados no Guará I, Metropolitana, Lúcio Costa e Candangolândia, 

apontaram para um efeito benéfico da setorização de rede coincidente com grupos de leitura de 

hidrômetros, proporcionando dados mais coerentes, amenizando distorções na compatibilização 

entre a macro e micromedição. Não foi possível a verificação a influência das dimensões de um 

dado setor na precisão das medidas de vazão, devendo serem considerados as dimensões 

propostas na literatura para efeito de comparação com estudos a serem feitos. 

 

b) Setorização e monitoramento da pressão 

A setorização e implantação de válvulas redutoras de pressão se deu nas seguintes 

localidades: parte da Asa Sul e Asa Norte, Brazlândia, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, 

Ceilândia (Setor P Sul), Guará, Samambaia, Santa Maria, Riacho Fundo, Lago Sul, 

Candangolândia, e Recanto das Emas. 

No caso de Brasília, a setorização não ocorreu em toda a rede, restringindo-se a apenas 
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alguns setores onde foi possível o funcionamento de válvulas redutoras de pressão. Na Asa sul, por 

exemplo, houve grande reclamação por parte dos consumidores após redução de pressão feita pela 

CAESB, o que inviabilizou a regulagem de uma das VRP’s. Na Asa Norte, devido aos mesmos 

fatores, apenas em uma parte de sua rede pôde ser efetivada a redução na pressão. Para que seja 

possível a redução de pressão, sem que haja interferência no abastecimento, recomenda-se, para o 

caso da CAESB,  a instalação de VRP’s com regulagem através da modulação da vazão. Assim em 

períodos de baixo consumo, pode-se trabalhar com pressões baixas que proporcionarão uma 

redução na perda física, sem interferir, a princípio, no consumo. 

Conforme visto no item 4.1.2 (quando relacionou-se o índice de perdas com as atividades de 

controle de perdas), na setorização de uma rede, deve-se, além do isolamento do setor, implantar 

medidores de vazão na entrada do mesmo, prevendo-se a instalação de VRP’s, quando for o caso, 

e garantir que a regulagem mais adequada seja feita na prática, caso contrário, o efeito da 

setorização será insatisfatório. 

Como foi visto, a CAESB possui sistema de telemetria em diversos pontos para controle de 

nível de reservatórios, vazões e pressões em diversos pontos do sistema. O monitoramento das 

VRP’s através da telemetria visa acompanhar o funcionamento da válvula, verificando o seu 

funcionamento, bem como se está operando dentro dos parâmetros estabelecidos. Quando ocorre 

algum problema na VRP, seja de parada de funcionamento, ou da ocorrência de valores fora dos 

limites estabelecidos, uma equipe da área operacional é enviada ao campo para verificação e 

manobra da VRP. Quando ocorrem grandes variações na pressão e a equipe operacional não 

verifica problema algum com a VRP, a equipe de manutenção é acionada para verificar possíveis 

vazamentos. Porém, observa-se que a função da telemetria nas VRP’s, no momento, não está 

diretamente associado ao controle de perdas, através da associação variação de pressão e 

vazamentos, e pode-se fazer alguns comentários: 

i) O programa elaborado para manipulação do dados recebidos por telemetria armazena as 

informações por aproximadamente 40 dias, e dados mais antigos são descartados, 

impossibilitando a verificação do comportamento da pressão em um período maior; 

ii) Como os dados recebidos são referentes às pressões na válvula (montante e jusante), a 

utilização dessas informações para indicar um provável rompimento de tubulação na rede, 

a partir da variação de pressão, é muito dificultada porque vazamentos de vazões médias 

ou baixas ao longo da rede tem um reflexo muito reduzido na pressão de jusante da 
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válvula. 

iii) A depender das condições a montante da válvula (existência de derivações, etc.), não se 

pode ter uma observação clara do comportamento da rede, através do monitoramento das 

pressões na VRP. 

iv) Observou-se que, na maioria das VRP’s, ainda ocorrem muitos problemas de interrupção 

na transmissão de dados, o que, muitas vezes, impossibilita uma comparação dos gráficos 

gerados para um período representativo (como, por exemplo, de 1 semana). 

v) Tentou-se fazer um paralelo entre os gráficos de pressão gerados e a incidência de 

vazamentos visíveis e não visíveis (pesquisa de vazamentos), porém, pelos motivos acima 

expostos, não observou-se a relação entre variação de pressão e incidência de 

vazamentos. 

O controle das VRP’s monitoradas por telemetria na CAESB permite maior agilidade no 

controle operacional, porém, é necessário que o sistema de comunicação de dados seja 

aprimorado, no sentido de reduzir o número de interrupções que impedem a análise permanente dos 

dados, bem como melhorar a capacidade de armazenamento das informações. Deve-se criar um 

sistema de tratamento estatístico dos dados, utilizando as informações não apenas para controle 

imediato do sistema, mas também, para permitir, a partir da análise dos dados gerados e 

acumulados, um melhor controle e planejamento do sistema.  

 

4.3.2 – Atividades de controle de pressão e monitoramento da vazão mínima noturna 

 

Como já foi visto anteriormente, aproveitou-se da disponibilidade de equipamentos em 

algumas localidades para estudos sobre controle de pressão e monitoramento da vazão noturna. 

Inicialmente, começou-se a realizar medidas de vazão e pressão, bem como a variação da mesma, 

em Lúcio Costa, porém, devido a valores muito baixos de vazão, os equipamentos utilizados não 

apresentaram precisão para registrar vazões mínimas noturnas, apresentando apenas valores nulos. 

Dessa forma partiu-se para o Guará I, onde, apesar de que o medidor de vazões disponível fosse o 

Tubo de Pitot, as vazões noturnas eram consideráveis. Por questões de disponibilidade de 

equipamentos, o monitoramento da pressão foi feito na própria válvula e não no ponto médio da 

rede, conforme recomendado por Lambert (1997c). 
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a) Relação entre pressão e vazão mínima noturna  

A seguir tem-se os valores obtidos no Guará I que podem ser comparados a metodologia 

proposta para atividades de controle de pressão, em conjunto com o monitoramento da vazão 

noturna, bem como a determinação de alguns dos seus parâmetros (Apêndice G): 

i) Para as faixas de pressão de 30 a 50 mca, que foram objeto de testes, a relação entre as 

vazões mínimas noturnas e as pressões resultou em valores muito próximos aos propostos 

para o uso do fator de correção proposto na metodologia e apresentado na Tabela 2.3, 

indicando a possibilidade de utilizar essa tabela no caso de converter vazões mínimas, a 

diferentes pressões, para a pressão de 50 mca.  

ii) No caso do Guará I, que possui quase 100% da sua rede de PVC, os dados obtidos 

indicaram um valor para o coeficiente N (coeficiente que relaciona pressão x vazão 

noturna) de 1,23, que é bastante próximo do valor médio citado na bibliografia para rede 

com comportamento de vazamentos com seções de descarga variáveis, o que é esperado 

na condição do Guará I. Nesse caso, pode-se comprovar, em uma primeira análise, que o 

comportamento de um vazamento (através da vazão mínima noturna) não segue a relação 

da raíz quadrada da pressão, em redes cujo material predominante não seja o ferro 

fundido.  

iii) Os dados obtidos no Guará I, onde, no período de 10 de dezembro de 1997 a 21 de 

janeiro de 1998, monitorou-se a vazão de forma contínua, variando a pressão na VRP de 

35 para 45 mca, possibilitaram a verificação na prática da redução da vazão mínima 

noturna quando reduz-se a pressão. Para efeito de comparação, tem-se os dados para os 

dias 18 de dezembro de 1997 e 15 de janeiro de 1998 (mesmo dia da semana: quinta-

feira) apresentados na Tabela 4.8. A partir desses dados, tem-se o Gráfico 4.7 que 

possibilita uma melhor visualização do comportamento da vazão, especialmente da vazão 

mínima noturna, para as pressões na VRP de 35 e 45 mca. Os dados obtidos apontam 

para uma interferência benéfica da redução de pressão na redução da vazão mínima 

noturna, onde, tem-se um aumento de 40 % na vazão mínima noturna quando se aumenta 

a pressão a jusante da VRP de 35 a 45 mca. Observa-se que o aumento da vazão máxima 

é de apenas 4%, ou seja, a variação no consumo é muito inferior à variação da vazão 

mínima noturna, e também das perdas físicas, o que confirma a eficiência da redução de 

pressão na redução das perdas físicas.  
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Deve-se obter maiores informações, especialmente no caso de redes em ferro fundido, ou que 

tenha uso misto (pvc, ferro fundido, etc.), para obter o valor de N a ser utilizado na escolha do 

melhor faixa de redução de pressão para um determinado sistema, com redes de diferentes tipos de 

material. Porém, como a maioria da rede do DF é composta não apenas por material de ferro 

fundido, sendo até mesmo maior a predominância de rede em PVC, tem-se que as perdas são 

maiores que o que é previsto na teoria. 

 

 

Tabela 4.8 - Relação Pressão (na VRP) x Vazão do Guará I  

 
 Data : 18/12/97 DATA : 15/01/98 

HORÁRIO Vazão Média  
(l/s) 

Pressão Dinâmica 
(mca) 

Vazão Média  
(l/s) 

Pressão Dinâmica 
(mca) 

00:00 às 01:00 73 34 96 44 
01:00 às 02:00 52 34 81 44 
02:00 às 03:00 42 34 68 44 
03:00 às 04:00 37 34 58 44 
04:00 às 05:00 32 34 52 44 
05:00 às 06:00 32 34 49 44 
06:00 às 07:00 32 34 45 45 
07:00 às 08:00 79 34 45 45 
08:00 às 09:00 135 34 119 43 
09:00 às 10:00 156 34 151 43 
10:00 às 11:00 159 34 163 43 
11:00 às 12:00 155 34 165 43 
12:00 às 13:00 144 34 163 44 
12:00 às 13:00 140 34 160 44 
13:00 às 14:00 133 34 151 46 
14:00 às 15:00 122 34 127 45 
15:00 às 16:00 113 34 119 45 
16:00 às 17:00 114 34 114 44 
17:00 às 18:00 114 34 114 44 
18:00 às 19:00 118 34 114 43 
19:00 às 20:00 113 34 114 43 
21:00 às 22:00 97 34 113 44 
22:00 às 23:00 90 34 100 44 
23:00 às 24:00 83 34 97 44 
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Gráfico 4.7 – Vazão de entrada no Guará I 

 

b) Determinação do Fator Noite-dia (FND) 

i) Nos testes realizados, quando aumentou-se a pressão na VRP do Guará I até valores de 

45 mca (simulando a condição de um setor sem controle e redução de pressão), obteve-se 

um FND de 23 horas, para as demais condições, encontrou-se valores em torno de 24 

horas. Como os valores de pressão referem-se à VRP, e, então, a variação da pressão ao 

longo do dia é muito pequena na VRP, encontrou-se valores de FND muito próximos ou 

iguais a 24 horas. 

ii) Visando uma aproximação mais coerente, conseguiu-se, já após à fase de testes, o 

remanejamento de um registrador de pressão, instalando-o num ponto de cota média  

(para medir a PMNS) da rede do Guará I, no período de 22 a 29/01/98, resultando em 

um FND de 23,62 horas, que, apesar do curto período de teste, é bem próximo da 

condição encontrada na VRP. Isso indica que com a redução com saída fixa as perdas no 

período diário são aproximadamente iguais ao período noturno. Dessa forma, a utilização 

de válvulas com regulagem através da modulação da vazão podem possibilitar uma maior 
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redução das pressões noturnas, além de que as perdas no período noturno seriam bem 

menores que durante o dia, o que refletiria num FND maior que 24 horas. Sugere-se que 

sejam feitos testes em pontos críticos de pressão de outras localidades, para uma melhor 

avaliação. 

 

c) Determinação da perda diária  

Primeiramente, seguindo o procedimento citado na metodologia, calculou-se a vazão mínima 

noturna inerente (VMNI) das localidades Candangolândia, Lúcio Costa e Metropolitana, conforme 

visto para o Guará I no sub-item 4.1.4, para parâmetros de Lambert (1994) e para parâmetros 

estimados para o DF. Para as localidades de Candangolândia, Guará I e Lúcio Costa considerou-se 

como boa as condições da infra-estrutura, e, para a Metropolitana, como média as condições. A 

partir do monitoramento  da vazão nessas localidades, utilizou-se como a vazão mínima noturna real 

(VMNR) a menor vazão mínima encontrada no período de monitoramento para cada localidade 

(vide Apêndice G), sendo que as vazões mínimas noturnas medidas referem-se a dezembro de 1997 

para todas as localidades. A diferença entre a vazão mínima noturna real e a vazão mínima noturna 

inerente resultou na perda noturna. Adotando-se o FND estimado de 23 horas, calculou-se as 

perdas diárias (PD1) para as localidades citadas acima, conforme pode ser visto na Tabela 4.9. 

A partir dos obtidos através da contabilização dos volumes produzido e consumido (Tabela 

4.3), utilizadas para o cálculo do índice de perdas mensal nas localidades em questão, calculou-se a 

perda diária (PD2), conforme pode ser visto na Tabela 4.9. Para os valores referentes à Tabela 4.3, 

nas localidades de Guará I e Lúcio Costa tem-se valores, nesse mesmo mês de referência, de vazão 

mínima noturna (dezembro de 1997), o que não vale para a Candangolândia e Metropolitana, cujos 

dados referentes à Tabela 4.3 são de novembro de 1997, mas que foram utilizados a título de 

comparação. 

Na Tabela 4.9, pode-se comparar as perdas diárias calculadas através da vazão mínima 

noturna (PD1 – perdas físicas) e as perdas obtidas pelo cálculo do índice de perdas mensal a partir 

dos volumes produzido e consumido apurados mensalmente (PD2 – perdas totais).  
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Tabela 4.9 - Comparação entre perdas calculadas a partir da vazão mínima noturna e do 

balanço mensal 

 
Localidade Pela Vazão Mínima Noturna Pelo Índice de Perdas Mensal 

 VMNI  
 (l/h) 

VMNR 
(l/h) 

PD1 
(m3/dia) 

PM 
(m3/mês) 

PD2 
(m3/dia) 

Candangolândia(1) 16.879 57.600 936,6 28.280,7 942,7 
(2) 33.936  544,3   

Guará I (1) 53.618 95.832 970,9 30.741,0 1.024,7 
(2) 68.370  631,6   

Lúcio Costa (1) 4.596 0 -105,7 4.935,5 164,5 
(2) 1.674  - 38,5   

Metropolitana (1) 3.061 75.600 1.668,4 30.942,0 1.031,4 
(2) 6.039  1.599,9   

VMNI - Vazão mínima noturna inerente (l/h); 
VMNR - Vazão mínima noturna real (l/h); 
PD1 - Vazão perdida diária calculada a partir da vazão mínima noturna (m3/dia); 
PD2 - Vazão perdida diária calculada a partir do índice de perdas mensal (PM) entre a macro e micromedição 
(m3/dia); 
Pm – Perda mensal (m3/mês) 
(1) - Parâmetros de Lambert (1994b); 
(2) - Parâmetros estimados para o DF. 
 

 
Pelos dados obtidos na Tabela 4.9, tem-se a abordagem dos seguintes aspectos: 

i) No caso do Guará I e da Candangolândia, observa-se que os valores de perda diária -

PD1, usando os parâmetros de Lambert (1994b), foram bastante próximos (menor que 

5%) ao da perda diária - PD2, indicando que as perdas que ocorrem, nesse caso, são 

predominantemente físicas. Para o ajuste dos parâmetros para o DF, a diferença passa a 

ser muito grande (em torno de 40%), representando ainda um predomínio das perdas 

físicas, mas com perdas não físicas significativas. A princípio, o segundo caso apresenta-se 

mais próximo da realidade, uma vez que resultou em uma perda física menor (rede nova) 

que a apresentada no primeiro caso. Assumindo essa hipótese, a diferença muito elevada 

entre os valores de Lambert (1994b) e do DF, referentes à vazão noturna de 

abastecimento, 2,5 para 8 l/h (vide sub-item 3.1.4), respectivamente, indica uma 

possibilidade de estar ocorrendo elevadas perdas nas instalações prediais dos 

consumidores, considerando que as características de consumo noturno não são, a 

princípio, muito diferentes entre o R.U. e o Brasil.  

ii) Mesmo tendo perdas diárias próximas (Tabela 4.9), em termos percentuais, a perda do 
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Guará I é muito menor que a da Candangolândia, devido às diferenças dos volumes 

produzido e consumido de seus sistemas. Principalmente, no caso dessa última localidade, 

deve ser verificada a precisão dos equipamentos de medição de vazão, uma vez que era 

esperado um baixo valor de suas perdas noturnas inerentes, devido a implantação recente 

da maioria de suas redes e a realização de pesquisas de vazamentos. 

iii) Em Lúcio Costa, como foi visto, o valor nulo encontrado para suas vazões mínimas 

noturnas não podem ser garantidos, devido a imprecisão, comum para medidores  nessa 

condição de velocidades muito baixas. Porém, o reduzido valor de perda diária, obtido 

através do índice de perdas mensal, de 164,52 m3/dia (vazão média noturna de 1,9 l/s), 

confirma as boas condições do sistema, além do efeito benéfico da setorização feita no 

local. O valor negativo da perda diária (PD1), obtido a partir da vazão mínima, mostra que 

ou a estimativa da vazão mínima noturna inerente deve ser revista, ou que a vazão mínima 

noturna medida não foi nula, conforme dito acima. 

iv) Quanto à Metropolitana, a perda física (PD1) está maior que a perda total (PD2), o que 

pode ser explicado pela defasagem entre as datas de apuração das perdas, ou que a 

condições adotadas para cálculo da vazão mínima noturna inerente (condições médias de 

infra-estrutura) são bem melhores do que as condições reais da rede. Esperava-se que, 

devido às suspeitas de ligações clandestinas, a perda total fosse bastante superior à perda 

física, dando indicativo de predomínio das perdas não físicas. O indicativo de perdas 

físicas mais acentuadas que as não físicas é confirmado pelo resultados da pesquisa de 

ligações clandestinas (vide sub-item 4.2.1), que acabou revelando uma considerável 

quantidade de vazamentos (perdas físicas) e uma discreta quantidade de ligações 

clandestina, próxima da quantidade normalmente encontrada no DF.  

 

4.3.3 – Pesquisa, detecção e reparos de vazamentos 

 

a) Vazamentos não visíveis 

 

A CAESB dispõe de duas equipes ligadas à Divisão de Operação de Água que fazem a 

escuta de vazamentos, através de equipamentos de sondagem portáteis com cristal piezoelétrico e 

amplificadores, em todo um setor, e, posteriormente, caso necessário, utilizam o correlacionador de 
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ruídos. A eficiência encontrada pela CAESB, com o uso dos detectores de ruídos, depende da 

retirada de vazamentos visíveis em registros e hidrantes, antes do início dessas atividades. 

De modo diferente do sugerido por Fraga e Silva Samuel (1995), a CAESB faz a inspeção de 

equipamentos e pesquisa de vazamentos de uma única vez, ou seja, a equipe verifica as condições 

dos hidrômetros, hidrantes, registros e etc., executando os reparos dos mesmos se necessário, e em 

seguida inicia a pesquisa de vazamentos, agilizando os serviços de detecção, além de evitar uma 

segunda visita no mesmo local, como ocorre na forma sugerida por Fraga e Silva Samuel (1995). 

Os critérios adotados na priorização para programação dos locais a serem pesquisados são 

os seguintes:  

• Áreas que já estejam setorizadas;  

• Áreas com altas vazões noturnas; e 

• Reclamações dos consumidores.  

Após a setorização, preferencialmente, faz-se a divisão da localidade em duas áreas e cada 

equipe ficará responsável pela pesquisa em uma dessas áreas. A produtividade das equipes pode 

chegar a até 3 quilômetros por dia e os dados obtidos são registrados no Boletim de Ocorrência de 

Vazamentos, gerando o Relatório de Pesquisa e Detecção de Vazamentos por localidade.  

Quando um vazamento é detectado, abre-se uma ordem de serviço pela própria equipe 

operacional, que acionará então a equipe de manutenção que providenciará o reparo. Quando é 

feito o reparo, a equipe de operação acompanha a de manutenção e faz a medida da vazão do 

vazamento e a pressão instantânea, observando, também, em qual componente da rede ocorreu o 

vazamento. Foi realizada pesquisa de vazamentos nas localidades: Asa Sul, Asa Norte, Brazlândia, 

Candangolândia, Santa Maria, Paranoá e Samambaia.  

Por tratar-se de vazamentos geralmente de vazões inferiores aos visíveis, é freqüente que as 

ordens de serviço, para reparo dos vazamentos não visíveis, que seriam abertas no momento da 

detecção, sejam acumuladas e abertas de uma única vez, para que a equipe de manutenção tenha 

uma frente de serviço maior, face às outras atividades de rotina dessa equipe. Porém no caso de 

Samambaia, face à grande quantidade de vazamentos encontrados, após o início da detecção, 

acertou-se que uma equipe de manutenção acompanharia a equipe de detecção o que, no geral, 

reduziu bastante a duração do vazamento, com a redução no prazo de atendimento. 

O resumo dos serviços de detecção e reparo de vazamentos invisíveis realizados pela 

CAESB é apresentado na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10 - Resumo dos serviços de detecção vazamentos 

 
Localidade Pesquisa Detecção e Reparo 

 Ext. de 
Rede 
(Km) 

 (1) Período (2)  (3)   (4) (5) Prazo 
de 

reparo 
(dia) 

Brasília  111,85  Abril e maio de 1996 9 9 0 0 12,7

Brazlândia  30,90  Março de 1997 6 6 0 0 0,5

Paranoá 70,73 7.453 Maio, nov. e dez. de 1996  

Janeiro a maio de 1997 

80 60 20 16 24,0

Samambaia  194,27 21.171 Julho a dezembro de 1997 407 276 (6) (6) 9,0

Santa Maria  157,29 20.887 Maio a setembro de 1996  

Maio e junho de 1997 

98 76 19 0 12,4

Candangolândia  21,93 3.053 Março de 1996 40 40 0 0 5,0

(1) - Ligações pesquisadas – para o caso de Brasília e Brazlândia não foram encontrados seus valores; 
(2) - Total de ligações onde detectou-se vazamentos; 
(3) - Ligações com vazamentos detectados e reparados onde foi medida a vazão perdida; 
(4) - Ligações com vazamentos detectados e reparados onde foi estimada a vazão perdida; 
(5) - Ligações com vazamentos detectados ou não confirmados ou sem acompanhamento da equipe operacional;  
(6) - Na localidade de Samambaia os serviços ainda não foram concluídos, então não foi feita a estimativa dos 

vazões perdidas em vazamentos, onde não foi possível medir sua vazão perdida, além de não ter sido 
contabilizada a quantidade de ligações não acompanhadas pela equipe operacional. 

 

A partir do levantamento das pressões e da medição dos vazamentos reparados, tem-se as 

estimativas de vazões perdidas por faixa de pressão (Apêndice H), bem como a quantidade de 

vazamentos por faixa de vazão perdida por local e tipo de material (Apêndice I). Deve-se ressaltar 

que em Brasília e Brazlândia a maioria absoluta das ligações prediais são de PVC; e no caso de 

Paranoá, Samambaia, Santa Maria e Candangolândia, a maioria das ligações é de PEAD. 

Mais de 95% dos vazamentos registrados ocorre nas ligações prediais (ver Apêndices H e I) 

além de que a incidência de vazamentos não teve relação alguma com a pressão, apontando para 

vazamentos ocorridos devido a problemas de qualidade do material ou dos serviços de instalação 

das ligações prediais. Utilizando o Fator de correção de pressão proposto por Lambert (1994) para 

transformar as vazões de vazamentos (distribuídos em diversas faixas de pressão) para a pressão de 

50 mca, do total de vazamentos reparados, 7 vazamentos foram devido a rompimentos de tubulação 

(acima de 500 l/h), perfazendo 8% do total em termos de volume perdido, sendo que todos esses 

vazamentos ocorreram nos ramais prediais.  
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Os dados de vazão de vazamentos não visíveis, exemplificados acima, podem ser utilizados 

para a estimativa da vazão perdida, porém é necessário que os vazamentos sejam medidos ou 

estimados no caso de vazamentos comunicados, pois, na maioria dos casos, esses serviços estão 

sendo realizados pela equipe de manutenção, que normalmente não realiza essa tarefa. 

Muitos vazamentos não visíveis detectados foram inferiores a 100 l/h, valor abaixo do qual a 

literatura sugere que a maioria dos vazamentos invisíveis não são detectáveis, o que indica eficiência 

no método de detecção. Como os valores mínimos detectados foram de 5 l/h e 50 l/h, para ramal 

predial e rede, respectivamente, submetidos a uma pressão de 50 mca, é razoável considerar que 

esses seriam, aproximadamente, os valores das perdas inerentes para as localidades pesquisadas. À 

medida que as pesquisas forem acontecendo, seus resultados devem ser trabalhados, no sentido de 

aumentar a representatividade das estimativas de perdas inerentes.  

A pesquisa de vazamentos é uma atividade recente na CAESB (iniciada em 1996), dessa 

forma, ainda nem todas as localidades programadas para a detecção de vazamentos invisíveis foram 

contempladas com esses serviços. Assim, a rotina de detecção de vazamentos da Companhia, ainda 

não se encontra bem estabelecida. Porém a utilização da Tabela 3.8, que não apenas diz respeito à 

pesquisa de vazamentos, mas também ao monitoramento de um sistema como um todo, deve ser 

adequada ao caso da CAESB. 

Na tentativa de se fazer algumas comparações, utilizou-se os dados de Samambaia, devido à 

maior quantidade de vazamentos não visíveis, e que, de uma forma geral, representa as 

características gerais das outras localidades pesquisadas, tem-se: 

i) A partir da vazão perdida total medida (407,44 l/min em 276 vazamentos medidos), 

obteve-se a média de 1,48 l/(min x nº de vazamentos) para os vazamentos detectados e 

medidos (276 vazamentos). Então, para os vazamentos não acompanhados e/ou 

reparados e não medidos (131 vazamentos) adotou-se o valor de 1,48 l/(min x nº de 

vazamentos), chegando-se a uma vazão perdida estimada de 193,88 l/min. Somando-se a 

vazão perdida estimada com a medida, tem-se 601,32 l/min, que seria a perda física 

reparada.  

ii) Pode-se verificar a redução das perdas totais de junho de 1997 (8.353 m3/dia) para 

outubro de 1997 (8.228 m3/dia), que representa 87 l/min, inferior à perda recuperada 

acima, uma vez que, nesse período, trabalhos de detecção de vazamentos ainda estavam 

em pleno andamento. 
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iii) Observa-se que a perda física reparada (601,32 l/min) equivale a menos de 10% da perda 

total. Mesmo considerando que a pesquisa de vazamentos não esteja totalmente concluída 

e os dados de vazamentos visíveis não estarem computados, esse resultado aponta para 

uma grande quantidade de perdas não físicas, especialmente de erros na apuração dos 

volumes perdidos, uma vez que a pesquisa de vazamentos também é capaz de detectar as 

ligações clandestinas ativas no momento da pesquisa. Deve-se lembrar que a perda de 

água em um vazamento ainda não detectado possui um comportamento totalmente 

diferente, quando se mede sua vazão perdida após a escavação da vala onde está a 

tubulação, não se tendo ainda estudos disponíveis que relacionam a diferença entre a uma 

situação e outra. 

No caso da Metropolitana, durante a pesquisa de ligações clandestinas (citada no item 4.2.1), 

detectou-se 17 vazamentos não visíveis, entre os quais destacou-se um vazamento ocorrido em uma 

redução na de rede 60 mm, onde a vazão perdida a uma pressão de 40 mca foi estimada em 2,5 l/s 

(vide Figura 4.2); também pode-se citar um vazamento no colar de tomada (conexão da rede ao 

ramal predial), com vazão perdida estimada de 1,25 l/s (vide Figura 4.3). No total, recuperou-se 

uma vazão estimada de 5 l/s (com pressões dinâmicas variando de 30 a 60 mca). Considerando a 

hipótese de que esta seja a vazão perdida (apesar de que, como a pressão noturna é maior que a 

pressão durante o dia, o vazamento será consideravelmente maior à noite), tem-se uma perda diária 

de aproximadamente 432 m3/dia, o que deduzido dos valores da Tabela 4.3, indica uma redução no 

índice de perdas de 66 para 38%. 

Um bom exemplo da necessidade da realização das atividades de controle de perdas em 

conjunto, e não separadamente, foi o caso citado da Metropolitana, onde, após isolamento do setor, 

o índice de perdas obtido e as características locais revelaram uma grande possibilidade de 

ocorrência de vazamentos não visíveis e, principalmente, a suspeita da ocorrência de ligações 

clandestinas. Através do cruzamento dessas atividades, pôde-se detectar perdas físicas na ordem de 

5 l/s, e repará-las em um tempo muito inferior ao procedimento normalmente usado, o que foi 

confirmado com o cálculo da perda diária a partir da vazão mínima noturna. 
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Figura 4.2 - Redução de PVC 85 x 50 mm - peça forçada deslocando o anel de vedação 

(Fonte: DVAA, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Colar de Tomada - Deslocamento da borracha de vedação (Fonte: DVAA, 

1998) 

Visando testar a metodologia proposta no item 3.2.3 para a detecção de um possível 
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rompimento de tubulação, pode-se utilizar os dados do Guará I, obtendo-se o seguinte: 

i) A estimativa da vazão mínima noturna inerente, para parâmetros calculados por Lambert 

(1994b) e para o DF, foi de, respectivamente, 53.618 e 68.370 l/h; 

ii)  A realização de medidas da vazão mínima noturna no Guará I revelaram um valor mínimo 

de 95.832 l/h; 

iii)  A diferença entre ii) e i) foi significativa (42.214 e 27.462 l/h), havendo o indicativo de 

que está ocorrendo perdas por rompimento ou consumo noturno excepcional; e 

iv)  O próximo passo seria a verificação em campo, detectando/localizando um possível 

rompimento ou consumo excepcional e alteração no procedimento proposto do item 3.1.4 

relativo às condições da infra-estrutura. 

O teste da metodologia proposta no item 3.2.3, visando a determinação de um possível 

rompimento de tubulação, revelou que, no caso do Guará I, seria necessária, a princípio, uma 

pesquisa de vazamentos não visíveis, bem como uma checagem da ocorrência de algum vazamento 

visível (através dos registros obtidos no 195). Porém, como os dados usados para a determinação 

da vazão mínima noturna inerente ainda são de caráter experimental, além do que trata-se de uma 

rede recém-substituída, os resultados não devem ser considerados para efeitos conclusivos, mas 

indicam a viabilidade em utilizar a vazão mínima noturna no monitoramento de perdas, em conjunto 

com as outras atividades já citadas.  

 

b) Vazamentos visíveis 

No caso de vazamentos de água que chegam até a superfície (visíveis), a população pode 

comunicar esse vazamento à CAESB através do número telefônico 195. O atendente da CAESB, 

através da descrição feita pela pessoa que comunica o vazamento, abre uma ordem de serviço com 

um código que representa o provável tipo de vazamento e sua gravidade, fazendo o cadastramento 

dessa ordem de serviço. Para cada código existe uma previsão de atendimento e após a realização 

do reparo a equipe de manutenção registra, no sistema, as informações relativas ao tipo e duração 

do atendimento (desde a comunicação até a execução do serviço), dando origem ao relatório geral 

de serviços executados.  
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Os dados de comunicação e reparo de vazamentos visíveis disponíveis somados ao 

acompanhamento na prática de algumas ordens de serviço, revelaram que os prazos previstos para 

atendimento têm sido atendidos na prática, ocorrendo, na maioria das vezes, em um prazo inferior 

ao previsto. Por exemplo, no acompanhamento de 26 reclamações de vazamento em rede de ferro 

fundido, cujo previsão de atendimento é de 8 horas, a CAESB atendeu às solicitações em um prazo 

médio de 6,17 horas; e em 223 serviços de reparos de vazamentos em ramal, a duração média do 

atendimento foi 5,17 horas, quando a previsão é de 8 horas.  

Para os vazamentos visíveis, os prazos de atendimentos às reclamações de vazamentos estão 

dentro dos prazos previstos pela CAESB. Dessa forma, para reduzir a quantidade de água perdida, 

seria necessária a aplicação de maiores investimentos para campanhas de comunicação de 

vazamentos, reduzindo o tempo de tomada de conhecimento do vazamento por parte da 

Companhia, uma vez que sua resposta tem sido satisfatória. 

 

4.3.4 – Recuperação e substituição de redes 

 

A CAESB realiza a substituição de redes baseando-se num levantamento sucinto das idades 

de suas redes, através do conhecimento de técnicos que trabalham no controle operacional e 

acompanham o sistema do DF, praticamente desde seu início, priorizando-se, então, as localidades 

onde seriam feitas as substituições. Por outro lado, as constantes reclamações de falta d’água e/ou 

baixas pressões também podem levar a Companhia a substituir trechos de redes nessas localidades 

com problemas. Existe na Empresa uma meta para a substituição de 15% da rede existente até 

1998. 

Devido à não existência, na Companhia, de um levantamento rigoroso e preciso sobre a idade 

de rede das diversas localidades do DF, no âmbito desta pesquisa, a Seção de Cadastro, a partir 

das datas referentes aos contratos de execução de implantação e substituição de redes, fez um 

levantamento da idade das redes do DF, e posteriormente, distribuiu-se o percentual da rede para 

cada faixa de idade (Apêndice J), o que originou uma idade estimada das redes de cada localidade. 

Posteriormente, ponderando pelas extensões de rede de cada localidade, obteve-se uma idade 

estimada média da rede para todo o DF, conforme Tabela 4.11.  
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Tabela 4.11 - Estimativa da idade das redes do DF 

 
Localidade  Idade  Extensão  Idade média das redes 

 Estimada (anos) de Rede (Km) Do DF (anos) 
Brasília 19 875  

Gama 22 483  

Taguatinga 23 479  

Brazlândia 18 51  

Sobradinho 12 119  

Planaltina 15 171  

Paranoá 7 71  

Núcleo Bandeirante 21 196  

Ceilândia 17 552  

Guará 19 280  

Cruzeiro 16 100  

Samambaia 8 553  

Santa Maria 3 189  

São Sebastião 3 27  

Recanto das Emas 2 125  

Lago Sul 23 207  

Riacho Fundo 6 91  

Lago Norte 26 186  

Candangolândia 10 23  

TOTAL  4.778 17 

 

O levantamento da idade das redes do DF foi realizado como uma tentativa de possibilitar 

alguma correlação, a nível global, entre idade e necessidade de recuperação da rede. Com a 

setorização que está sendo implantada pela CAESB, é necessário que seja feito um levantamento 

rigoroso da idade das redes por setor, possibilitando uma análise precisa. 

Percebe-se que, se comparado a outras cidades brasileiras, o DF possui uma rede 

relativamente nova, porém em alguns casos, o tipo de material utilizado foi um importante fator no 
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que diz respeito a degradação da rede (incrustações, corrosões, etc.). Assim sendo, o levantamento 

da idade da rede deve ser acompanhado por um preciso levantamento do tipo de material utilizado. 

Foi criado em 1996 o Núcleo de Geoprocessamento que vem desenvolvendo atividades no 

sentido de cadastramento de toda a rede do DF, em conjunto com informações comerciais. Na 

localidade do Guará, por onde iniciaram-se os serviços, está praticamente concluída a entrada de 

dados. A utilização do Geoprocessamento,  deverá ser um valioso instrumento no cruzamento de 

informações sobre a infra-estrutura, auxiliando no programa de pesquisa de vazamentos, bem como 

de recuperação de redes. Podendo-se inicialmente ser utilizado no Guará, pelo estágio de 

cadastramento em que se encontra, e, posteriormente, estendido a todo o DF. 

Pode-se testar a metodologia proposta no sub-item 3.2.2, calculando o fator de correção da 

infra-estrutura (FCI) para o Guará I: 

a) A determinação da vazão mínima noturna inerente para parâmetros calculados por 

Lambert (1994b) e para o DF, resulta, respectivamente, em 53.618 e 68.370 l/h, 

conforme sub-item 4.1.4; 

b) Cálculo da perda inerente considerando condições médias de infra-estrutura: 25.820 l/h 

para Lambert (1994b, Tabela 4.13) e 32.275 l/h para o DF (Tabela 4.12); 

c) A realização de medidas da vazão noturna de entrada, como visto anteriormente, resultou 

em uma vazão mínima noturna de 95.832 l/h, e, deduzindo do valor de a), tem-se uma 

perda real de 42.214 e 27.462 l/h, respectivamente; e 

d) A relação entre o item c) e o b) resulta num FCI de 1,63 e 0,85, respectivamente. 

Comparando-se os FCI’s obtidos para o Guará I com o valor de 0,5 proposto na 

metodologia, tem-se que as condições da infra-estrutura do Guará I não são boas, embora que, 

para os valores de vazão mínima noturna inerente e perda inerente para parâmetros ajustados para o 

DF, a relação FCI (0,85) não é muito superior à condição ideal com FCI de 0,5. O teste da 

metodologia proposta no item 3.2.2, necessita de estudos mais profundos na determinação da vazão 

mínima noturna inerente e de um levantamento preciso das  condições  da  rede,  uma vez que os 

resultados aparentemente não condizem com a realidade do Guará I, que possui redes e ligações 

prediais recentemente substituídas e redução de pressão. Esse é um importante instrumento na 

comparação das condições de infra-estrutura cruzadas com informações do controle da vazão 

mínima, e após os devidos aprofundamentos, deve ser utilizado para todo o sistema gerenciado pela 

CAESB.  
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Tabela 4.12 - Estimativa da perda noturna inerente para o período de 1 hora no Guará I - 

Parâmetros ajustados para o DF 

 
PERDAS INERENTES À PRESSÃO DE  

50 mca 
   

 Condição l/Km/h Compr. (Km) Subtotal  

Rede  

Principal 

Boa 

Média 

Ruim  

25 

50 

75 

 

95 

 

4.750 

 

 Condição l/Prop./h Nº de Prop.   

Ramal  

Predial 

Boa 

Média 

Ruim  

2,5 

5,0 

7,5 

 

5.505 

 

27.525 

 

    

Pressão (mca.) 50  X FCP=1,0 32.275xFCP 32.275 

 

 

Tabela 4.13 - Estimativa da perda noturna inerente para o período de 1 hora no Guará I - 

Parâmetros utilizados no R.U. (Lambert e Bessey, 1994, modificado) 

 
PERDAS INERENTES À PRESSÃO DE  

50 mca 
   

 Condição l/Km/h Compr. (Km) Subtotal  

Rede  

Principal 

Boa 

Média 

Ruim  

20 

40 

60 

 

95 

 

3.800 

 

 Condição l/Prop./h Nº de Prop.   

Ramal  

Predial 

Boa 

Média 

Ruim  

2 

4 

6 

 

5.505 

 

22.020 

 

    

Pressão (mca.) 50  x FCP=1,0 25.820xFCP 25.820 
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4.3.5 – Teste de avaliação econômica para uso de válvulas redutoras de pressão 

 

A partir dos dados obtidos para o Guará I, utilizando-se das vazões mínimas noturnas 

associadas à redução de pressão com saída fixa na VRP, pode-se fazer os seguintes cálculos e 

considerações para determinar a viabilidade financeira para implantação de um controle de pressão: 

a) Conforme visto na Tabela 4.7, o consumo noturno é de 52,2 m3/h; 

b) A relação utilizada entre a pressão e as perdas (coeficiente N) é, conforme determinado 

anteriormente, de 1,23; 

c) Fator noite-dia de 23,62 horas para a pressão na VRP de 45 mca, e de 24 horas para a 

pressão de 35 mca, conforme sub-item 4.3.2.b; 

d) Vazão mínima noturna real de 45 l/s (Tabela 4.8) ou 162 m3/h para a pressão na VRP de 

45 mca; e de 32 l/s (Tabela 4.8) ou 115,2 m3/h para a pressão na VRP de 35 mca; 

e) A diferença entre os valores de d) e o valor de a) multiplicada pelo Fator noite-dia para 

cada pressão na VRP, resulta em perda de 2.593,5 m3/dia para pressão de 45 mca; e de 

1.512,0 m3/dia para pressão de 35 mca. Ou seja, uma redução de perdas de  1.081,5 

m3/dia, para uma redução na pressão de entrada de 45 para 35 mca; 

f) Considerando que 5% da perda ocorre na tubulação dentro da propriedade do 

consumidor, tem-se que, considerando ainda a tarifa média de R$ 0,97 por metro cúbico, 

a CAESB deixa de faturar R$ 52,5 por dia; 

g) Considerando um custo estimado de implantação da VRP (saída fixa) de R$ 40.000,00, e 

um custo operacional e de manutenção de R$ 0,47 por metro cúbico (demais custos não 

são levados em conta), tem-se um período de retorno estimado de 3 meses. 

 

Pode-se, hipoteticamente, determinar a viabilidade financeira, considerando ao invés de uma 

VRP com saída fixa, do uso de uma VRP com modulação de vazão: 

a) Para efeito de estimativa (levando em consideração a necessidade de respeitar as pressões 

dos pontos críticos), considerou-se as pressões da seguinte forma: de 0 às 3 horas, 

pressões de 20 mca; das 3 às 6 horas, pressões de 18 mca; das 6 às 14 horas, pressões de 

34 mca; e das 14 às 24 horas, pressões de 25 mca; 

b) A vazão mínima noturna, utilizando a relação pressão x vazamento, será de 52,7 m3/h que 

deduzido do consumo noturno de 52,2 m3/h, resulta numa perda de 0,5 m3/h; 
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c) Para essas condições tem-se um FND de 38,89 horas, resultando numa perda diária de 

19,45m3/dia. Comparada à perda de 2.593,5 m3/dia (para pressão de 45 mca na VRP), 

tem-se uma redução nas perdas de 2.544,1 m3/dia. 

d) Considerando que 5% da perda reduzida é dentro da propriedade do consumidor, tem-se 

que R$ 123,30 por metro cúbico por dia deixarão de ser faturados 

e) Considerando que o custo de implantação de uma VRP com modulação de vazão é de R$ 

60.000,00 e para o mesmo custo operacional e de manutenção de R$ 0,47, tem-se um 

período de retorno do investimento de 2 meses. 

 

Os cálculos apresentados exemplificam a viabilidade financeira que se tem com a aplicação de 

métodos de redução de pressão, apesar de que foram feitas muitas estimativas, por não se dispor de 

informações referentes ao consumo noturno entre outras, conforme já citado. 

Recomenda-se que a partir de um aprofundamento nos estudos aqui propostos, obtendo 

informações mais precisas, a CAESB possa contar com um valioso instrumento para determinação 

da viabilidade econômica do tipo de controle a ser implantado. 

De forma similar, a partir das informações sobre a quantificação dos vazamentos visíveis e 

não visíveis já pesquisados, a CAESB, em posse de outras informações, tais como idade da rede, 

condições de infra-estrutura, setorização, pode partir para uma avaliação do local e da 

periodicidade que deve executar as pesquisas de vazamentos.  

 

 

4.4 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE CONTROLE 

 

O uso da análise estatística para avaliação do índice de perdas foi apresentado e discutido no 

sub-item 4.1.2, de forma a dar continuidade na discussão sobre o índice de perdas abordado nesse 

sub-item. 

Referente às atividades de uso racional da água, deve-se citar o trabalho feito pela CAESB, 

escalonando sua estrutura tarifária, de forma a variar o preço do metro cúbico consumido, 

beneficiando as categorias de menor consumo, e penalizando as classes de maior consumo, o que 

provocou, com o passar do tempo, não apenas uma redução do consumo, como também redução 

do faturamento da Companhia. 
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Por outro lado, a CAESB tem desenvolvido grandes programas, visando a proteção de seus 

mananciais, bem como melhor uso da água, utilizando-se de campanhas através dos meios de 

comunicação, distribuição de cartilhas, e, principalmente, com trabalhos desenvolvidos junto à 

população e até mesmo nas escolas, esclarecendo a comunidade sobre a importância de não se 

desperdiçar água, seja pelo seu uso adequado, seja pela verificação constante das instalações do 

consumidor. 

 

 

4.5  –  MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DO CONTROLE DE PERDAS NA 

CAESB 

 

Neste item é proposto o cálculo para obtenção de indicadores de desempenho a partir de 

fatores de escala que relacionam perda de volume produzido e as características do sistema. Dessa 

forma, busca-se auxiliar o índice de perdas amplamente praticado no Brasil, aumentando a 

representatividade da comparação de desempenho entre sistemas de abastecimento de água. 

Utiliza-se, também, o procedimento recentemente desenvolvido e internacionalmente indicado, 

através do uso de uma equação que leve em consideração os aspectos que mais interferem na 

ocorrência de perdas, ou seja, pressão, número de ligações e extensão de rede, com o objetivo de, 

aplicando aos dados da CAESB, testar a metodologia e avaliar a sua capacidade de expressar as 

perdas e permitir comparações mais coerentes de desempenhos de diferentes sistemas. 

Utilizando-se dados da CAESB, montou-se a Tabela 4.14 que apresenta os valores 

referentes às características do sistema de abastecimento do DF por Região Administrativa. 

 

a) Fatores de escala 

Calculou-se, então, seguindo a primeira parte do item 3.3, os fatores de escala baseados nas 

características dos sistemas, apresentando-os na Tabela 4.15. Vale ressaltar que, no caso de 

Brasília, que apresenta dados operacionais em conjunto com outras localidades (não foi possível 

fazer a separação a partir dos dados disponíveis), a comparação não é muito precisa. Tem-se, 

também, que a pressão média utilizada foi obtida da pressão média dos valores diários medidos. 
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Tabela 4.14 - Dados relativos às características das localidades do DF 
 

 
Localidade 

População 
Abastecida 

(hab) 

Rede 
(Km) 

Número 
de 

ligações 

Número de 
Economias 

Volume 
Prod. 

(m3/ano) 

Volume 
Cons. 

(m3/ano) 

Volume 
Perdido 
(m3/dia) 

Pressão 
Máx. 
(mca) 

Pressão 
Méd. 
(mca) 

Brasília 315.258 1.368 54.010 218.301 57.091.655 52.092.342 13.697 79 31 
Gama 125.049 483 20.550 35.835 11.112.035 7.427.359 10.095 48 23 

Taguatinga 227.469 479 37.532 73.647 19.226.392 17.239.766 5.443 56 27 
Brazlândia 47.275 51 6.586 9.046 2.397.175 1.613.533 2.147 44 21 

Sobradinho 103.932 119 13.603 19.504 5.993.733 4.729.067 3.465 40 15 
Planaltina 118.691 171 16.880 21.481 5.444.750 4.275.686 3.203 42 16 
Paranoá 48.486 71 7.453 9.673 2.315.006 1.712.915 1.650 47 25 
Núcleo 

Bandeir.ante 
32.077 196 14.503 11.983 7.711.919 4.299.712 9.349 65 32 

Ceilândia 352.467 552 59.602 91.846 25.399.452 17.641.875 21.254 55 26 
Guará 105.803 280 16.887 40.164 12.413.097 9.549.032 7.847 59 29 

Samambaia 161.824 553 33.302 35.894 10.525.893 7.471.355 8.369 85 34 
Santa Maria 90.217 189 20.887 19.658 4.615.219 4.220.441 1.082 66 15 

Riacho Fundo 21.971 91 4.525 4.809 489.294 406.072 694 67 33 
Cadang. 14.219 23 3.053 3.375 424.791 296.793 1.067 70 42 

Recanto das 
Emas 

53.451 125 12.990 12.401 2.999.394 2.632.703 1.005 83 41 

Os volumes produzido, consumido e perdido referem-se a valores acumulados no período de janeiro a dezembro 
de 1997. 
Os volumes produzido e consumido das localidade Candangolândia e Riacho Fundo referem-se ao período de 
setembro a dezembro de 1997. 
As demais informações referem-se a outubro/97. 
A localidade de Brasília engloba os dados referentes ao Lago Sul, Lago Norte e Cruzeiro. 
A localidade de São Sebastião não consta da tabela uma vez que o seu sistema está sendo colocado em operação, 
e ainda não possui informações sobres volumes produzido e consumido. 

 

A Tabela 4.15 apresenta as localidades dispostas em ordem crescente de acordo com o 

índice de perdas, bem como a sua classificação para cada fator de escala, apresentada da forma 

com que os fatores foram calculados, sem a utilização da forma percentual, conforme proposto por 

de Bessey e Lambert (1994), podendo-se levantar os principais aspectos descritos abaixo: 

i) A localidade de Santa Maria possui redes novas (idade inferior a 5 anos) e foi realizada 

uma extensa pesquisa e retirada de vazamentos em redes e ramais. Dessa forma, o seu 

índice de perdas, como era de se esperar, é muito baixo, o que faz com que Santa Maria 

tenha melhor desempenho do que todas as outras cidades para a maioria dos fatores de 

escala. O oposto ocorre com o Núcleo Bandeirante, que possui uma das redes mais 

velhas (idade média acima de 20 anos) e suspeita de grande número de ligações 

clandestinas, apresentando o pior desempenho para os fatores de escala, perda por 

extensão,  e por ligação. Porém, quando se leva em consideração a pressão média do 

sistema, o desempenho do Núcleo Bandeirante passa a não ser o pior, uma vez que essa 
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localidade possui uma das maiores pressão média, sendo, em alguns caso, o dobro do 

valor de outras localidades. 

Tabela 4.15 - Comparação entre fatores de escala no DF 

 

 
Localidade 

Índice de 
perdas  

(%) 

Perda por 
Extensão  
de Rede 

(m3/Km/dia) 

Perda por 
Ligação 

(m3/lig/dia)  
x 100 

Perda por Rede por 
Pressão Média 

(m3/Km/mca/dia)  

Santa Maria 8  (1°) 5,7  (1º) 5,2  (1º) 0,38 (4º) 

Brasília 9  (2°) 10,0  (4º) 25,4  (8º) 0,32  (3º) 

Taguatinga 10  (3°) 11,4  (5º) 14,5 (3º) 0,42  (5º) 

Recanto das 
Emas 

12  (4º) 8,0  (3º) 7,7  (2º) 0,20  (1º) 

Riacho Fundo 17  (5º) 7,6  (2º) 15,3  (4º) 0,23  (2º) 

Sobradinho 21  (6º) 29,1  (11º) 25,5  (9º) 1,94  (14º) 

Planaltina 22  (7º) 18,7  (7º) 19,0  (5º) 1,17  (11º) 

Guará 23  (8º) 28,0  (10º) 46,4  (13º) 0,97  (9º) 

Paranoá 26  (9º) 23,2  (9º) 22,1  (6º) 0,93  (8º) 

Samambaia 29  (10º) 15,1  (6º) 25,1  (7º) 0,45  (6º) 

Candang. 30  (11º) 46,4  (14º) 34,9  (11º) 1,10  (10º) 

Ceilândia 31  (12º) 38,5  (12º) 35,6  (12º) 1,48  (12º) 

Brazlândia 32 (13º) 42,1  (13º) 32,6  (10º) 2,00  (15º) 

Gama 33  (14º) 20,9  (8º) 49,1  (14º) 0,91  (7º) 

Núcleo 
Bandeirante 

44  (15º) 47,7  (15º) 64,5  (15º) 1,49  (13º) 

O Índice de perdas refere-se a valor anual do período de janeiro a dezembro de 1997 

 

ii) A observação apenas do índice de perdas indica que a situação no Guará é muito melhor 

que no Gama, visto que o Guará apresenta o 8º melhor índice, com valores de perda 

cerca de 10% inferiores ao Gama (14º melhor índice). No entanto, apesar de ambas as 

cidades apresentarem populações, pressões dinâmicas médias e idades médias da mesma 

ordem de grandeza, o Gama possui uma rede muito mais extensa, o que leva a um fator de 

escala perda por extensão de rede melhor (Gama, com o 8º melhor índice, e valores em 
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torno de 25% inferiores ao Guará que é o 10º melhor desempenho, considerando os 

percentuais em relação à média dos valores de todas as localidades). Dessa forma, 

considerando-se as pressões e extensões, a rede do Guará apresenta uma situação pior 

que a do Gama.  

iii) Analisando o índice de perdas, tem-se um desempenho de Samambaia inferior à maioria 

das localidades (10º índice de perdas). Porém, quando observa-se os demais fatores de 

escala, o seu desempenho passa a ser superior a boa parte das localidades. Isso deve-se 

ao fato de que quando se compara o volume perdido em Samambaia relacionado com as 

características físicas do sistema (extensão de rede, número de ligações e pressão média), 

seu desempenho relativo passa a ser muito melhor, já que o número de ligações, extensão 

de redes e pressões médias de Samambaia estão entre os maiores valores. 

iv) No caso do Paranoá, tem-se um desempenho de todos os fatores de escala bastante 

inferior ao esperado, uma vez que trata-se de uma localidade nova, onde recentemente 

realizou-se pesquisas de vazamentos, e as medições de vazões noturnas e rebaixamento de 

níveis de reservatório no período noturno registraram valores muito baixos. Como a perda 

considerada refere-se a valores obtidos do balanço entre a macro e micromedição, alguns 

fatores, tais como, ligações clandestinas, defasagem entre a macro e micromicromedição, 

sub-medição de hidrômetros devem ser levantados, uma vez que os dados apresentados 

apontam para a possibilidade da perda não física ter maior relevância na análise das 

perdas.  

v) Observando o caso de Brasília, tem-se que a perda por ligação apresenta um desempenho 

bastante inferior aos demais indicadores. Porém, devido às características de Brasília, com 

elevado número de prédios residenciais, tem-se que a relação entre perdas e número de 

ligação seja muito desfavorável para essa localidade. No entanto, como a contabilização 

de perdas, no caso do Brasil, se dá até o hidrômetro, e a maior incidência de perdas se dá 

na ligação, deve-se realmente utilizar o número de ligações e não o de economias. 

 

b) Valor de referência de perdas físicas 

Utilizando-se dos dados da Tabela 4.14, elaborou-se a Tabela 4.16, conforme proposta na 

segunda parte do item 3.3 da metodologia, que relaciona o valor de referência, proposto por 

Lambert (1998), com as perdas correntes. A partir de uma curva representativa de pressão do 
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Guará I, obteve-se a relação entre a pressão média total e a pressão média diurna, aplicando-se 

essa relação aos valores de pressão média diurna da Tabela 4.14, obtendo-se as pressões médias 

estimadas para 24 horas em todas as localidades do DF.  

 

Tabela 4.16 -Valor de referência e Índice VC/VR para o sistema de abastecimento do DF  

 
Localidade  

Densidade 
de Ligações 

Pressão 
Média 

Estimada 

Valor de referência 
(VR) 

Valor da Perda 
Corrente (VC) 

Índice de 
Perdas 
VC/VR 

 (lig/Km de 
rede) 

 (mca) m3/Km/dia l/lig/dia m3/Km/Dia l/lig/dia  

Brasília  39 42 2,9 74,3 10,0 254 3,4 
Gama 43 31 2,3 52,6 20,9 491 9,3 

Taguatinga 79 37 4,0 51,1 11,4 145 2,8 
Brazlândia  129 29 4,6 35,7 42,1 326 9,1 
Sobradinho 114 23 3,3 29,1 29,1 255 8,8 
Planaltina 99 25 3,2 32,6 18,7 190 5,8 
Paranoá 105 32 4,3 41,1 23,2 221 5,4 
Núcleo 

Bandeirante 
73 43 4,4 60,4 47,7 645 10,7 

Ceilândia 108 36 5,0 46,0 38,5 356 7,7 
Guará 60 39 3,5 58,5 28,0 464 7,9 

Samambaia 60 51 4,6 76,5 15,1 251 3,3 
Santa Maria  111 32 4,5 40,6 5,7 52 1,3 

Riacho Fundo 50 44 3,5 70,4 7,6 153 2,2 
Candangolândia  133 51 8,3 62,5 46,4 349 5,6 

Recanto da 
Emas 

104 55 7,4 70,9 8,0 77 1,1 

MÉDIA 87 38 4,4 53,5 23,5 282 5,6 
MÍNIMO 39 23 2,3 29,1 5,7 52 1,1 
MÁXIMO 133 55 8,3 76,5 46,4 645 10,7 

As perdas ocorrem na distribuição; e o ramal está na entrada da propriedade (no muro) 

 

Primeiramente, deve-se questionar os valores obtidos para a densidade de ligações (lig/Km 

de rede) em algumas localidades. No caso de Gama, Samambaia e Riacho Fundo, devido à grande 

densidade populacional e a predominância maciça de residências em relação a edifícios residenciais, 

era esperado que a densidade de ligações fosse maior que as obtidas. Por outro lado, em 

localidades, tais como Brasília e Brazlândia, era esperado uma densidade inferior à obtida. Tal fato, 

pode ser devido a erros na obtenção das informações, como por exemplo, a extensão de redes, 

para algumas das localidades, ter embutida o comprimento de adutoras e sub-adutoras, o que faz 

reduzir a densidade de ligações de forma indevida.  
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Comparando os valores obtidos na Tabela 4.16, com a Tabela 4.15 percebe-se que o 

desempenho geral é semelhante, sendo que a diferença que ocorre em alguns casos, deve-se ao fato 

de que o índice proposto por Lambert traz no seu cálculo a consideração conjunta do número de 

ligações, extensão de redes e pressão média, o que nos fatores de escala apresentados na Tabela 

4.15 é feito de forma isolada. Percebe-se, então, que índice VC/VR proposto por Lambert, permite 

um comparação, através de um único índice, bem mais ampla que a simples comparação de fatores 

de escalas considerados separadamente. 

Para as condições ideais estabelecidas por Lambert (1998) utilizadas no cálculo dos valores 

de referência, apenas as localidades de Recanto das Emas e Santa Maria estariam muito próximas 

de atender ao valor de referência. Observa-se que o desempenho geral das localidades do DF 

(Tabela 4.16) está abaixo do apresentado pelas localidades em outros países apresentados por 

Lambert (1998), conforme Tabela 2.8. Porém observa-se também que o pior desempenho 

apresentado no DF (Núcleo Bandeirante com VC/VR de 10,7) é muito próximo do pior 

desempenho daquela tabela, além de que em torno de 6 localidades do DF possuem valores 

próximos ou inferiores à média dos valores apresentados na Tabela 2.8.    

Para uma comparação mais coerente dos dados apresentados no DF (Tabelas 4.16 e 4.17) 

com os apresentados por Lambert (1998) na Tabela 2.8, seria necessário que a forma de obtenção 

da pressão média fosse a mesma (pressão média de 24 horas).  

Pode-se citar o caso do Paranoá, onde recentemente foram feitas medições noturnas através 

de medidores instalados na saída do reservatório que abastece a localidade, obtendo-se vazões 

nulas, uma vez que a sensibilidade do equipamento usado foi inferior a vazão mínima noturna da 

localidade. Porém, através do acompanhamento do nível do reservatório que abastece a localidade, 

nesse período de vazão mínima noturna, obteve-se uma valor de 4 l/s. Considerando que o Paranoá 

possui uma rede nova, setorizada, onde foi feito geofonamento em toda a rede, a vazão mínima 

noturna encontrada deve estar bem próxima da perda noturna inerente, uma vez que, para efeito de 

simplificação, não foi considerado o consumo noturno. Dessa forma, utilizando um Fator Noite-Dia 

de 24 horas, pode-se estimar uma perda física de 345.000 l/dia, que resulta em valores correntes de 

46,37 l/lig/dia e 4,87 m3/Km/dia, indicando que o sistema Paranoá está em boas condições quanto 

às perdas (o índice VC/VR seria de 1,1 e não de 5,4), o que não ocorre quando se usa a perda 

diária total (vide Tabela 4.16). Ou seja, a redução das perdas não físicas, advindas principalmente 

de problemas de submedição, de erros que distorcem a apuração do volume perdido, e ocorrência 
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de ligações clandestinas pode colocar boa parte das localidades do DF com desempenho bom, 

comparando-se aos valores de referência propostos por Lambert (1998). Por outro lado, a redução 

de perdas não físicas não é a única medida a ser adotada em outras localidades, tais com Gama, 

Núcleo Bandeirante, Brazlândia, etc,  que certamente possuem considerável nível de perdas físicas, 

e necessitam de atividades para o combate dessas perdas. 

Na Tabela 4.17 tem-se a comparação entre o índice de perdas usualmente calculado e o 

índice  VC/VR proposto por Lambert (1998), para o DF. 

Tabela 4.17 - Comparações entre índice de perdas e índice VC/VR  

Localidade Índice de Perdas (%) Índice (VC/VR) 

Santa Maria 8  (1°) 1,3  (2º) 

Brasília 9  (2°) 3,4  (6º) 

Taguatinga 10  (3°) 2,8  (4º) 

Recanto das Emas 12  (4º) 1,1  (1º) 

Riacho Fundo 17  (5º) 2,2  (3º) 

Sobradinho 21  (6º) 8,8  (12º) 

Planaltina 22  (7º) 5,8  (9º) 

Guará 23  (8º) 7,9  (11º) 

Paranoá 26  (9º) 5,4  (7º) 

Samambaia 29  (10º) 3,3  (5º) 

Candangolândia 30  (11º) 5,6  (8º) 

Ceilândia 31  (12º) 7,7  (10º) 

Brazlândia 32  (13º) 9,1  (13º) 

Gama 33  (14º) 9,3  (14º) 

Núcleo Bandeirante 44  (15º) 10,7  (15º) 

 
Confirma-se  o que já foi citado sobre as distorções que ocorrem na avaliação isolada do 

índice de perdas, que além de prejudicar as comparações, pode direcionar o controle de perdas de 

forma incorreta, quanto ao local a ser realizado, ou quanto o momento mais adequado para isso. 

Tem-se que quanto maior a extensão de rede, o número de ligações e a pressão média do setor, 

maiores serão as perdas inerentes. Assim, se um dos 3 fatores é grande, é natural que a perda 

inerente seja grande, sem necessariamente significar um mau desempenho do sistema  
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Na Tabela 4.17, observa-se que o desempenho das  4 primeiras localidades é bem próximo 

quanto ao índice de perdas, porém, em termos de índice VC/VR, as posições se alteram, 

especialmente no caso de Brasília, que possui um baixa densidade de ligações em relação às demais. 

Observando o índice de perdas de Samambaia, seria esperado uma condição desfavorável 

para essa localidade, em termos de perdas, porém, com a consideração do número de ligações, 

extensão de rede e pressão média embutida no cálculo do valor de referência, Samambaia passa a 

ter um dos melhores desempenhos quanto ao índice VC/VR. Tal fato ocorre de forma inversa no 

caso de Sobradinho.  

Observa-se a necessidade de controlar o sistema de forma setorizada, já que no caso do 

Guará I onde, como já foi visto, registrou-se valores de perdas relativamente baixos (rede 

recentemente substituída e setorizada), quando compara-se ao desempenho do Guará como um 

todo, este possui um dos piores índices (sua idade média de 19 anos, ou seja, a outra parte do 

Guará, o Guará II e outros setores, possui uma rede bem mais velha que o Guará I, colaborando 

para que as condições de infra-estrutura do Guará não sejam boas), porém a análise global e não 

setorizada dá a falsa noção de que toda a rede tem problemas. 

De uma forma geral, analisando a idade das redes das localidades do DF (Tabela 4.11) em 

conjunto com o índice VC/VR, tem-se que quanto mais velho um setor, pior é o índice, e vice-

versa. Para uma avaliação mais precisa, é necessário corrigir possíveis distorções já comentadas 

anteriormente no cálculo do índice, bem como aproximações feitas na determinação da idade das 

localidades. 

A proposta de Lambert deve ser considerada sob dois aspectos: primeiramente, a 

determinação das condições ideais para cada sistema (ou localidade), permite traçar um nível 

aceitável de perdas e monitorá-lo, visando aproximar a perda corrente desse valor anteriormente 

estipulado. Por outro lado, a relação VC/VR elimina o efeito da pressão média da rede na 

comparação de desempenho.  

Como foi visto, deve-se então rever a forma de obtenção da pressão média,  aprofundando 

na obtenção dos dados de perda inerente de sistemas bem gerenciados para cálculo do valor de 

referência. Faz-se necessário a tentativa de adequar um valor de referência a nível nacional, 

permitindo a comparação entre as diversas companhias brasileiras. 
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5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 - CONCLUSÕES 

 

O controle de perdas em redes de distribuição de água é um assunto extremamente complexo 

que merece maiores investimentos e estudos mais aprofundados. Mesmo quando diversas medidas 

de controle de perdas são adotadas, na maioria das vezes parte considerável do esforço despendido 

é desperdiçado em função da falta de planejamento e gerenciamento integrado das ações a serem 

desenvolvidas e da seleção inadequada do tipo de informação a ser obtida. A análise criteriosa e 

integrada dos dados pode permitir um melhor gerenciamento dos recursos disponíveis e levar a uma 

redução efetiva das perdas.  

 

O teste da metodologia proposta, utilizando os dados da CAESB, mostrou que é necessário 

conhecer qual a participação da perda física e não física no total da perda apurada. A partir desse 

ponto, deve-se priorizar quais as atividades terão maior impacto na redução das perdas, o que deve 

ser feito, preferencialmente, com a utilização da avaliação econômica, que indica o ponto ótimo para 

cada atividade ou conjunto de atividades, possibilitando escolha mais adequada. 

 

A utilização da metodologia proposta mostrou que a setorização da rede deve ser a primeira 

atividade no controle de perdas, pois possibilita, através do tratamento isolado de um dado setor, a 

tomada de decisões de forma mais eficiente na redução de perdas. Seguida dessa atividade, o 

monitoramento da vazão mínima noturna permite a verificação rápida de alguma anormalidade no 

sistema, bem como a participação das perdas físicas em relação às perdas totais do sistema, o que 

auxilia na escolha da atividade a ser realizada para combater as perdas. 

 

O controle de pressão em conjunto com o monitoramento da vazão noturna é um instrumento 

eficaz na redução de perdas. O tipo de controle de pressão a ser utilizado deve ser selecionado 

através da avaliação econômica, que permite, inclusive, a determinação do período de retorno do 

investimento de válvulas com saída fixa ou com modulação de vazão. 

 

De maneira geral, a pesquisa e detecção de vazamentos e a implantação de um programa de 
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recuperação e substituição de redes devem ser precedidas da setorização, monitoramento da vazão 

mínima noturna e controle de pressões, que possibilitam uma melhor avaliação dos locais com piores 

condições de infra-estrutura. A substituição e recuperação de redes, bem como a detecção de 

vazamento na rede, também devem ser realizadas com o auxílio do geoprocessamento que, a partir 

de informações cadastrais confiáveis da rede, tais como dados sobre diâmetro, idade, tipo de 

material, pressão, etc., possibilita uma maior eficiência na realização dessas atividades. 

 

Quanto à determinação das perdas, deve-se utilizar a quantificação do volume perdido em 

conjunto com o uso da vazão noturna. Quando o índice de perdas é baixo e a vazão noturna é alta, 

pode estar ocorrendo vazamentos nas tubulações, conexões e equipamentos dentro das residências, 

áreas comerciais, etc. Por outro lado, índice de perdas alto e baixa vazão noturna, podem indicar 

problemas na medição dos volumes aduzidos e consumidos, imprecisão de medida da vazão noturna 

para baixas velocidades, ou mesmo consumos não contabilizados (ligações clandestinas ou volumes 

de consumo não contabilizados). 

 

Com relação à determinação de perdas a partir da vazão mínima noturna, existe ainda a 

necessidade de obtenção de maiores informações, a nível regional, sobre os componentes da vazão 

noturna do sistema de abastecimento. Por outro lado, é necessário o uso de equipamentos de maior 

sensibilidade para vazões baixas, pois, caso contrário, o uso da vazão mínima noturna poderá 

falsear o valor das perdas de um dado setor. É importante ressaltar que os estudos realizados têm 

demonstrado que o uso da vazão mínima noturna permite um rápido diagnóstico quanto à perda 

física de um dado setor, e constitui-se em um dos meios mais eficazes de detecção de tais perdas, 

desde que monitorada continuamente. 

 

O uso de fatores de escala como forma de melhor comparar o desempenho entre diferentes 

setores e entre as companhias deve ser aprofundado, embora se possa considerar que a sugestão de 

Lambert (1998) do valor de referência relacionando pressão, extensão de rede e número de 

ligações, seja um salto qualitativo para a quantificação de perdas. É necessário que os parâmetros 

pertencentes às equações para cálculo do índice de referência sejam melhor adequados à realidade 

brasileira, visando análise de desempenho de um dado sistema, bem como permitindo comparações 

que levam em consideração as principais características do sistemas brasileiros. 
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A utilização do índice de perdas, da forma usualmente calculada, deve ser revista, uma vez 

que muitos fatores podem interferir em seu cálculo, provocando grandes variações de um período 

para outro, além de não permitir uma comparação confiável do desempenho de diferentes sistemas. 

Porém, o uso do índice de perdas em conjunto com indicadores auxiliares e fatores de escala é de 

grande utilidade na avaliação de perdas. 

 

A CAESB tem desenvolvido muitas atividades para o controle de perdas, tendo investido na 

macro e micromedição, adquirido tecnologia para pesquisa de vazamentos e de ligações 

clandestinas, esforços operacionais e de projeto na setorização de redes, incluindo instalações de 

VRP’s. Porém, percebe-se, após a realização do teste da metodologia, que boa parte das 

atividades desenvolvidas pela CAESB, não produziu o efeito esperado, uma vez que a implantação 

dessas atividades foi feita sem uma sistematização adequada. 

 

Torna-se necessária a correção, por parte da CAESB, de atividades referentes ao 

dimensionamento e uso de equipamentos de macro e micromedição, melhor utilização dos 

equipamentos de controle de pressão, especialmente na forma do seu monitoramento, melhor uso 

das equipes de pesquisa de vazamentos e de ligações clandestinas, além de outras atividades a 

serem implantadas. A companhia deve aprimorar a obtenção do índice de perdas, realizando dentre 

outras verificações, a melhor determinação da vazão perdida no tratamento, uma vez que estimativas 

do volume produzido a partir do volume aduzido podem gerar grandes distorções no cálculo do 

índice de perdas. É necessária a implantação de um efetivo controle da vazão mínima noturna, bem 

como de um levantamento preciso das condições de infra-estrutura das redes. Por outro lado, deve 

ser realçada a efetiva redução nas perdas de água da companhia, devido ao aumento da 

hidrometração, escalonamento da tarifa e, a realização de campanhas de incentivo ao uso racional 

da água, além das atividades de detecção e recuperação já implementadas 

 

Pode-se considerar que a CAESB possui uma posição de destaque, a nível nacional, no que 

diz respeito aos níveis de perdas da companhia, e pode ter um papel importante no aprofundamento 

de estudos sobre questões de fundamental importância para o controle, tais como: aprimoramento e 

correção das atividades de controle de perdas já desenvolvidas, monitoramento da vazão mínima 

noturna, determinação de indicadores de perdas mais representativos, implementação de uma 
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política de controle de perdas que envolva análise econômica como base para tomada de decisões, 

etc. 

 

 

5.2 - SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

É necessária a realização de estudos mais aprofundados para subsidiar a adoção do controle 

da vazão noturna como um indicador mais confiável, e identificar problemas nos valores micro e 

macromedidos que são utilizados no cálculo do índice de perdas, para torná-lo mais preciso.  

 

A CAESB deve aplicar de recursos na melhoria do seu sistema de medição, seja através da 

aquisição de equipamentos de maior precisão, seja aprimorando o sistema já existente, no que se 

refere tanto à macromedição quanto à micromedição, uma vez que, entre os principais aspectos que 

interferem na questão de perdas, tem-se a submedição e imprecisão dos equipamentos submetidos a 

baixas vazões. Além disso, é necessária a realização de estudos para estipular um coeficiente de 

submedição que possa corrigir distorções na determinação do volume micromedido. A CAESB 

deve, também, desenvolver estudos referentes à implantação de válvulas com vazão modulada como 

forma de redução de problemas de pressão e economia de água. 

 

Devem ser realizados trabalhos que subsidiem a determinação do consumo noturno 

(residencial e não residencial) para localidades representativas no DF, bem como o levantamento de 

dados confiáveis sobre as perdas noturnas inerentes, de forma a melhor controlar a vazão mínima 

noturna, determinando perdas na rede e controlando possíveis desperdícios e vazamentos do 

consumidor. Dessa forma, pode-se combater a perdas, atingindo também o uso racional da água, 

além do incentivo feito através de campanhas e da estrutura tarifária da CAESB. 

 

Deve-se, também, realizar o levantamento dos parâmetros a serem utilizados na determinação 

do valor de referência que sejam mais apropriados para a realidade brasileira. Uma vez levantados 

esses parâmetros, sendo eles adotados a nível nacional, ter-se-á então uma forma mais racional de 

se comparar a eficiência de diferentes sistemas e diferentes companhias. 

 



 140

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AESBE e ASSEMAE (1997). Reunião de perdas físicas / faturamento. Associação das Empresas 
de Saneamento Básico Estaduais - AESBE e Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento - ASSEMAE, comunicação oral, Brasília-DF. 
 
Agthe, E.E. e Billings, R.B. (1996). Water-price on residential and apartment low-flow fixtures. 
Journal of Water Resources Planning and Management, 122 (1), 20-23. 
 
Ainsworth, R.G. (1986). New metering Technology. In: Straker, M. (ed.), Household Water 
Metering - Proceedings of de National Seminar. Water Research Centre, R.U.. 
 
Allen, T. (1993). Advances in acoustic leak detection technology. Water and Waste Treatment, 
42, 47-48. 
 
Alves, W.C. e Rocha, A.L. (1997). Perfil de consumo de água de uso doméstico: uma necessidade 
em programação de conservação. Seminário Conservação dos Recursos Hídricos e Uso 
Racional de Água, comunicação oral, Brasília-DF. 
 
Archibald, G. (1994). Managing Leakage - Report D - Estimating unmeasured water delivered. 
Water Research Centre/Water Services Association/Water Companies Association. 
 
Baptista J.M. e Alegre H. (1997). Rehabilitation policies: performance criteria for the rehabilitation 
of supply systems. Water Supply, 15 (1), 67-73. 
 
Berthouex, P.M. e Brown, L.C. (1994). Statistics for Environmental Engineers. Lewis 
Publishers, Florida, E.U.A..  
 
Bessey, S.G. (1996). The economics of leakage control in UK: theory and practice. Water Supply, 
14 (3 / 4), 487-491. 
 
Bessey, S.G. e Lambert, A. (1994). Managing Leakage - Report B - Report comparative 
Leakage performance. Water Research Centre/Water Services Association/Water Companies 
Association. 
 
Buchberger, G. e Wells, G.J. (1996). Intensity, duration, and frequency of residencial water 
demands. Journal of Water Resources Planning and Management, 122 (1), 11-19. 
 
Cabrera, E., Andrés, M. e  Planells F. (1995). Network maintenance - through analysis of cost of 
water. Journal American Water Work Association, (7), 86-98. 
 
Capener, A. e Ratcliffe, B. (1994). Managing Leakage - Report G - Managing water pressure. 
Water Research Centre/Water Services Association/Water Companies Association. 
 
Coelho, A.C. (1996). Medição de água, política e prática - Manual de Consulta. Comunicarte, 



 141

Recife-PE . 
 
Conroy, P.J. e Hall, M.J. (1995). Rehabilitation and leakage - a joint approach. Journal of  Water 
Supply Research and Technology - Aqua, 44 (4), 196-201. 
 
DeOreo,W.B., Heaney, J.P. e Mayer, P.W. (1996). Flow trace analysis to assess water use. 
Journal of American Water Works Association, 88 (1), 79-90. 
 
Dyachkov, A. (1994). Rehabilitation of the water distribution in the city of Moscow. Water Supply, 
12 (3 / 4), 89-94. 
 
Fávero, J.A. e Suzuki, C.T. (1992). Programa de redução e controle de vazamentos e aspectos 
técnicos do controle de vazamentos. Curso - Redução e Controle de Vazamentos, comunicação 
oral, Brasília-DF. 
 
Fraga, A.S. e Silva Samuel, P.R.. (1995). Experiência do DMAE no combate às perdas através de 
implantação de distrito pitométrico. ASSEMAE, 53-64. 
 
Goodwin, S.J. (1980). Technical Report TR154 - The results of the experimental programme 
on leakage and leakage control. Water Research Centre. 
 
Goulart, W.A. (1991). Curso – Micromedição. ABES, Goiânia-GO. 
 
Grunwell D. (1993). Leak noise correlators fifteen years on. Water Bulletins, 574, 18-19. 
 
Herz, R.K. (1996). Ageing processes and rehabilitation needs of drinking water distribution 
networks. Journal of  Water Supply Research and Technology - Aqua, 45 (5), 221-231. 
 
Hirner, W. (1994). Criteria for planning and establishing priorities for distribution network 
rehabilitation. Water Supply, 12 (3 / 4), 43-58. 
 
Hirner, W. (1997). Maintenance and rehabilitation policies of urban water distribution systems. 
Water Supply, 15 (1), 59-66. 
 
Hirsch, R.M, Helsel D.R., Cohn T.A. e Gilroy E.J. (1993). Statistical analysis of hydrologic data. In: 
Maidment, D.R. (ed.), Handbook of Hydrology. McGraw-Hill, Inc., E.U.A.. 
 
International Water Supply Association - IWSA (1991). Conferência, Copenhagen. 
 
Jeffery, J. e Taylor, C.R. (1993). Developments in leakage control at North Surrey Water Ltd - a 
case study. Journal of  Water Supply Research and Technology - Aqua, 42, (4), 223-232. 
 
Kumar, A. (1997). Leakage control in intermittent water supplies. Water Supply, 15 (1), 55-58. 
 
Lambert, A. (1993). Controlling leaks with BABE. Water and Waste Treatment, 41, 51-52.. 
 



 142

Lambert, A. (1994a). Accounting for losses: The bursts and background concept. Journal of 
Institution of Water and Environmental Management, 8 (2), 205-214. 
 
Lambert, A. (1994b). Managing Leakage - Report E - Interpreting measured night flows. 
Water Research Centre/Water Services Association/Water Companies Association.  
 
Lambert, A. (1997a). Managing Leakage: Strategies for quantifying, controlling and reducing water 
losses, based on analysis of components using BABE concepts. Water Pipelines and Network 
management. 
 
Lambert, A. (1997b). Pressure management/leakage relationships: theory, concepts and practical, 
application. Seminary: Minimising Leakage in Water Supply/Distribution Systems, Londres, 
R.U.. 
 
Lambert, A. (1997c). Controle de pressão e redução de perdas. Seminário, comunicação oral, São 
Paulo-SP. 
 
Lambert, A. (1998). Controle avançado de perdas físicas de água para abastecimento público. 
Reunião Técnica - Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água. Comunicação oral, 
Brasília-DF. 
 
Lambert, A. e Bessey, S.G. (1994). Managing Leakage - Report F - Using night  flow data. 
Water Research Centre/Water Services Association/Water Companies Association.  
 
Lambert, A. e Morrison, J.A.E. (1996). Recent developments in application of  ‘Bursts and 
Background Estimates’ concepts for leakage management. Journal of Institution of Water and 
Environmental Management, 10 (2), 100-104.  
 
Lambert, A. e Seuaciuc N. (1998). Controle de Perdas Físicas. Programa para Gerenciamento 
da Pressão Pressman Brasil Versão 4.B. Watertight Solutions Ltd e BBL-Bureau Brasileiro SC 
Ltda. 
 
Martin, L. e Farley, M. (1994). Managing Leakage - Report J - Leakage management 
techniques, technology and training. Water Research Centre/Water Services Association/Water 
Companies Association. 
 
May, J. (1994). Pressure dependent leakage. World Water and Environmental Engineering 
Management, 17 (8), 10. 
 
Miller, W.H. (1986). Overseas experience in Denver, Colorado. In: Straker, M. (ed.), Household 
Water Metering - Proceedings of de National Seminar. Water Research Centre, R.U.. 
 
Miranda Neto, A.C. (1997). Controle de perdas na CAESB. Seminário Conservação dos 
Recursos Hídricos e Uso Racional de Água, comunicação oral, Brasília-DF. 
 
Montenegro, M.H.F. (1981). Instrumentação de hidrômetros para medição de vazão em ligações 



 143

prediais. 11º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Fortaleza - CE. 
 
Montenegro, M.H.F. (1987). Vazão em instalações hidráulicas prediais e consumo domiciliar na 
cidade de São Paulo. Seminário Internacional CIB W 62 - Instalações Hidráulicas e 
saneamento para regiões em desenvolvimento, São Paulo-SP. 
 
Mood, A.M., Graybill, F.A. e Boes, D.C. (1974). Introduction to The Theory of Statistics. 
McGraw-Hill, Inc., E.U.A.. 
 
Piñero, J. e Cubillo, F. (1996). New technologies for leakage detection and control. Water Supply, 
14 (3 / 4), 491-497. 
 
Pipe, E.J., Reynolds, C.S. e Day, T. (1986). Consumer reactions. In: Straker, M. (ed.), Household 
Water Metering - Proceedings of de National Seminar. Water Research Centre, R.U.. 
 
Reten Acoustic Ltd  (1993). Unmanned leak location. Water and Waste Treatment, 46, 56. 
 
Ross, S. (1994). Leakage control. Pipes and Pipelines International, (1 / 2), 7-8. 
 
Sanches, J.G. (1997). Dimensionamento de hidrômetros e análise de traço. 19º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Foz do Iguaçu-PR. 
 
Schutte, C.F. (1996). Water loss management in developing country: from strategy to practice. 
Water Supply, 14 (3 / 4), 497-500. 
 
Slipper, M.J. (1997). Policies of leakage Control. Water Supply, 15 (1), 45-50 
 
Smith, D.K. (1994). Pinpoint those leaks to save money. WATER / Engineering & Management, 
765, 22-23. 
 
Swallow, M. (1986). Responses to the report - the questions raised. In: Straker, M. (ed.), 
Household Water Metering - Proceedings of de National Seminar. Water Research Centre, 
R.U.. 
 
Technical Group on Waste of Water (1980). Leakage control policy and practice - Report 26. 
National Water Council Standing Technical Committee. Water Research Centre, R.U.. 
 
Trow, S. e Hall, M. (1994). Managing Leakage - Report C - Setting economic leakage targets. 
Water Research Centre/Water Services Association/Water Companies Association. 
 
UK Water Industry (1994). Managing Leakage Reports. World Water and Environmental 
Engineering. 
 
Watts, R. (1986). The Watts committee report. - In: Straker, M. (ed.), Household Water Metering 
- Proceedings of de National Seminar. Water Research Centre, R.U.. 
 



 144

Weimer, D. (1991). International Water Supply Association Report for West Germany - 
Unaccounted for water and the economics of leakage detection. IWSA. Copenhagen.  
 
Yoshimoto, P.M. (1997). Programa de redução de perdas e economia de água para a Região 
Metropolitana de São Paulo. Seminário Conservação dos Recursos Hídricos e Uso Racional de 
Água, comunicação oral, Brasília-DF. 



 145

APÊNDICE A - AFERIÇÃO DOS MEDIDORES DE VAZÃO 

Tabela A1 – Valores Referentes a Aferição de Medidores de vazão no DF 

 Tipo de medição Diferença (%) 
Local Medidor 

eletromag    
(A) 

Pitome- 
tria  
 (B) 

Mala 
ultra-

sônica (C) 

(A)/(B) (A)/(C) (B)/(C) 

Lúcio Costa 11,50 11,47 --- 0,3 --- --- 
Rio Descoberto (Adutora nova) 1.879,57 1.809,42 2.045,31 3,7 -8,8 -13,0 
                        (Adutora velha) 1.869,90 1.796,13 1.877,68 3,9 -0,4 -4,5 

Cachoeirinha (2 motores) 25,94 --- 26,75 --- -3,1  
                     (3 motores) 33,44 --- 34,14 --- -2,1  
Chegada no RAP-PR1 45,37 45,98 45,18 -1,3 0,4 1,7 
Adutora Santa Maria  606,00 519,00 620,00 14,4 -2,3 -19,5 

Entrada Candangolândia 1 42,28 41,59 --- 1,6 --- --- 
Entrada Candangolândia 2 53,67 53,34 --- 0,6 --- --- 

Saída RAP-BZ 52,94 51,51 --- 2,7 --- --- 
Saída RAP-CE Exp. QNL/MN 89,97 89,00 --- 1,1 --- --- 
Saída RAP-CE I p/ Guariroba 625,30 568,96 --- 9,0 --- --- 

Metropolitana 19,20 16,49 --- 14,1 --- --- 
Saída RAP-LN I p/ SML 123,38 48,31 --- 60,8 --- --- 

Saída REL - BZ1 49,72 34,30 --- 31,0 --- --- 
Saída RAP-PP   RAP-LN I 154,41 145,62 --- 5,7 --- --- 

Saída para SGO 12,95 5,45 --- 57,9 --- --- 
Saída REL-CE I   451,09 209,85 --- 53,5 --- --- 

Captação do Capão da Onça  66,31 58,93 --- 11,1 --- --- 
 61,39 61,73 --- -0,6 --- --- 
 66,70 58,68 --- 12,0 --- --- 
 51,79 45,82 --- 11,5 --- --- 
 43,16 41,81 --- 3,1 --- --- 
 40,47 23,12 --- 42,9 --- --- 

Captação do Catetinho Baixo 32,31 29,76 --- 7,9 --- --- 
 33,34 34,61 --- -3,8 --- --- 
 30,12 29,81 --- 1,0 --- --- 
 33,38 30,92 --- 7,4 --- --- 

Captaçào do Paranoazinho 49,48 50,61 --- -2,3 --- --- 
 43,26 62,05 --- -43,4 --- --- 
 59,61 61,66 --- -3,4 --- --- 
 44,13 63,57 --- -44,1 --- --- 

Captação do Taquari 15,42 14,39 --- 6,7 --- --- 
 19,04 37,68 --- -97,9 --- --- 
 30,45 34,11 --- -12,0 --- --- 
 33,14 28,65 --- 13,5 --- --- 
 31,06 25,88 --- 16,7 --- --- 
 31,72 44,28 --- -39,6 --- --- 
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No caso de ocorrer distorções consideráveis, são tomadas as seguintes providências: revisão dos parâmetros do 
medidor, verificação da curva de velocidade e atualização dos parâmetros usados na pitometria, verificação de 
alguma deformação da tubulação (que pode alterar os resultados pitométricos), e calibração do medidor. 
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APÊNDICE B – CÁLCULO DO ÍNDICE DE PERDAS NAS RA's DO DF     Ano :1997 
Tabela B1 - Sistema de Operação e Tratamento de 
Água 

        Mês: Outubro 

 V. Micro. Brasília Guará Taguating
a 

 Ceilândia Gama Sobradinho  Nucleo B. Planaltina Brazlândia Samambaia  Parano
á 

R. Emas S. 
Maria  

R. 
Fundo 

Candang. 

 
Residencial 

2.984.493 610.907 1.457.684 1.407.756 537.575 422.088 234.643 327.054 131.161 635.199 136.515 238.325 342.550 97.315 65.093 

 Comercial 649.373 143.299 154.218 56.268 50.395 24.954 26.623 24.496 4.803 10.658 12.757 924 13.482 1.657 3.364 

 Industrial 86.114 38.680 30.812 19.686 40.442 2.533 2.978 1.555 1.734 10.572 886 1.379 204 427 271 

 Público 921.015 54.221 86.606 72.077 59.730 24.956 12.169 25.543 11.529 17.210 4.092 2.108 7.302 2.293 4.134 

 Total 4.640.995 847.107 1.729.320 1.555.787 688.142 474.531 276.413 378.648 149.227 673.639 154.250 242.736 363.538 101.692 72.862 

 Número de Economias              

 Res.  C/H 103.140 28.170 61.145 82.688 29.576 17.077 9.174 18.569 7.956 33529 8.457 12.051 17.863 4.579 3.032 

          S/H 329 10 193 404 84 71 21 33 10 44 9 147 561 21 11 

 Com. C/H 58.231 8.349 8.577 4.906 3.171 1.720 2.262 1.968 361 901 886 41 669 104 184 

          S/H 295 306 23 76 13 12 4 16 7 3 10 1 11 1 0 

 Ind.   C/H 1.048 642 613 406 332 74 52 45 107 360 9 5 6 3 11 

          S/H 29 13 2 4 3 0 1 0 4 4 0 0 0 1 1 

 Pub.  C/H 55.603 2.674 3.094 3.358 2.655 548 469 848 600 1.053 312 124 524 100 134 

          S/H 18 0 0 4 1 3 0 2 1 0 0 32 24 0 2 

 Total C/H 218.022 39.835 73.429 91.358 35.734 19.419 11.957 21.430 9.024 35.843 9.664 12.221 19.062 4.786 3.361 

          S/H 671 329 218 488 101 86 26 51 22 51 19 180 596 23 14 

 Volume Estimado              

 
Residencial 

9.520 217 4.601 6.878 1.527 1.755 537 581 165 834 145 2.907 10.758 446 236 

 Comercial 3.290 5.252 414 872 207 174 47 199 93 35 144 23 222 16 0 

 Industrial 2.383 783 101 194 365 0 57 0 65 117 0 0 0 142 25 

 Público 298 0 0 86 22 137 0 60 19 0 0 544 334 0 62 

 Total 15.491 6.252 5.115 8.030 2.121 2.066 641 841 342 987 303 3.474 11.314 605 322 

               

 Local Brasilia Guará Taguating
a 

 Ceilândia Gama Sobradinho  Nucleo B. Planaltina Brazlândia Samambaia  Parano
á 

R Emas S. 
Maria  

R. 
Fundo 

Candang 

 
Consumido 

4.656.486 853.359 1.734.435 1.563.817 690.263 476.597 277.054 379.489 149.569 674.626 154.553 246.210 374.852 102.297 73.184 

 Aduzido  5.070.593 1.108.544 1.945.858 2.192.260 944.216 566.187 549.443 441.374 228.735 1.018.132 211.433 278.684 530.777 138.446 97.038 

 I. Perdas  8,17 23,02 10,87 28,67 26,90 15,82 49,58 14,02 34,61 33,74 26,90 11,65 29,38 26,11 24,58 

 IP – Total  19,02              
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 Médias                

 12 Meses  Brasília Guará Taguating
a 

 Ceilândia Gama Sobradinho  Nucleo B. Planaltina Brazlândia Samambaia  Parano
á 

R. Emas S. 
Maria  

R. 
Fundo 

Candang 

 I. Perdas  15,13 28,53 15,94 34,33 39,13 16,58 43,03 21,72 33,39 29,81 32,62 17,56 5,42  

V. Consum. 4.264.973 789.788 1.388.602 1.458.037 615.486 384.056 397.367 360.111 132.737 552.333 128.664 235.987 323.532  

V. Aduzido 5.030.728 1.106.876 1.667.522 2.225.250 1.017.926 463.852 697.259 460.259 199.456 1.825.165 194.021 299.981 341.613  

 (*) Racionamento              

Observações :              
Brasília : O Volume Aduzido de Brasília, está somado com os volumes aduzidos do Cruzeiro, Lago Norte e do Lago Sul.     
 Planaltina : O Volume Aduzido de Planaltina, está somado com o Volume do Vale do Amanhecer.      
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Tabela B2 -Sistema de Operação e Tratamento de Água Ano : 1997 

 Sinopse de Adução    Mês : Outubro 

Captações Q. Média 
(l/s) 

Volume (m3) Localidade Q. Média 
(l/s) 

Volume (m3) 

Torto 614,80 1.646.680 Brasília 1.419,22 3.801.226 
Santa Maria 711,19 1.904.851 Lago Sul 359,29 962.322 

Cabeça do Veado 143,17 383.467 Lago Norte 114,64 307.044 
Catetinho 35,11 94.039 Guará 413,88 1.108.544 
Taquari 40,25 107.798 Taguatinga 726,50 1.945.858 

Rio Descoberto 3.568,42 9.557.656 Ceilândia 818,50 2.192.260 
Currais e Pedra 0,00 0 Gama 352,53 944.216 

Crispim 46,36 124.171 Sobradinho 211,39 566.187 
Alagado 28,12 75.317 N.B/MSPW 205,14 549.443 

Ponte Terra 19,09 51.125 Planaltina/VA 164,79 441.374 
Olho D'Água 21,77 58.309 Brazlândia 85,40 228.735 
Paranoazinho 63,57 170.266 Samambaia 380,13 1.018.132 

Contagem 92,56 247.913 Paranoá 78,94 211.433 
Corguinho 55,26 148.008 R. das Emas 104,05 278.684 
Brejinho 21,92 58.711 Santa Maria 198,17 530.777 

C. da Onça 35,64 95.458 Riacho Fundo 51,69  138.446 
M. D'armas 0,00 0 Candangolândia 36,23  97.038 
Cachoeirinha 30,62 82.013    

Barrocão 49,76 133.277    
Córrego Quinze 19,42 52.015    

Fumal 123,45 330.648    

 Total 5.720,48 15.321.721  Total  5.720,48 15.321.721 
Observações : 
Ponte Terra II operou no período de 01 à 16 de Outubro, das 7:10 às 18:00 h. 
Alagado operou todo o mês de Outubro, das 8:30 às 18:40 h. 
Está sendo usada a medição de macromedidores para as seguintes captações: Torto, Santa Maria, 
Rio Descoberto, Catetinho, Taquari, Capão da Onça, Barrocão, Brejinho 
e Cachoeirinha. 
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Tabela B3 - Sistemas de Informações - Planejamento e Controle Operacional   Ano: 1997  

Sinopse de Adução, Produção e Consumo                                                          Mês: Outubro 

Dados  
  Volume (m3)   

Localidades Aduzido Produzido Aduzido Consumido Consumo de 
 Total Macromedido  Energia (kwh) 

Distrito Federal 15.321.721 14.685.269 13.655.860 12.406.790 13.211.249 
Brasília e 3.801.226 3.611.165    
Lago Sul 962.322 914.206  4.656.486  

Lago Norte 307.044 291.692    
Guará 1.108.544 1.053.117  853.359  

Ceilândia 2.192.260 2.082.647  1.563.817  
Gama 944.216 912.451  690.263  

Sobradinho 566.187 566.187  476.597  
Nucleo B. / MSPW 549.443 526.673  277.054  

Planaltina / VA 441.374 438.773  379.489  
Brazlândia 228.735 221.370  149.569  

Taguatinga  e 1.945.858 1.848.565  1.734.435  
Samambaia 1.018.132 967.225  674.626  

Paranoá 211.433 206.251  154.553  
Recanto das Emas 278.684 278.684  246.210  

Santa Maria 530.777 530.777  374.852  
Riacho Fundo 138.446 138.446  102.297  

Candangolândia 97.038 97.038  73.184  
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APÊNDICE C - ÍNDICE DE PERDAS E CÁLCULOS ESTATÍSTICOS 

Tabela C.1 – Valores de Brasília 

Data Consumo 
(m3/mês) 

Adução 
(m3/mês) 

Perda  
(%) 

Perda 
Absoluta 
(m3/mês) 

Setoriz./ 
Detecção 

Média (Y-Ym)^2 S2 Spool2 Syam-ybm 

Jan/90 4.386.929 5.988.366 26,74 1.601.437  25,49 1,58 46,17 41,60 1,69 
Fev/90 4.507.799 5.837.265 22,78 1.329.466   7,34   
Mar/90 4.607.210 6.450.526 28,58 1.843.316   9,55  t= 7,36 
Abr/90 4.937.422 6.187.588 20,20 1.250.166   27,89   S2a  dif. S2b 
Mai/90 4.989.379 6.735.023 25,92 1.745.644   0,19   alfa=0,05 
Jun/90 5.132.451 6.703.373 23,43 1.570.922   4,20  df= 36,61 
Jul/90 4.872.940 6.504.264 25,08 1.631.324   0,16  t1-alfa/2,df= 2,30 

Ago/90 4.886.266 6.859.526 28,77 1.973.260   10,77   t > t1-alfa/2,df 
Set/90 5.664.083 6.530.911 13,27 866.828   149,15    
Out/90 4.701.312 6.853.629 31,40 2.152.317   35,03   Yma-Ymb= 
Nov/90 5.474.849 6.578.566 16,78 1.103.717   75,83   9,94 
Dez/90 5.140.095 6.800.668 24,42 1.660.573   1,14   
Jan/91 5.277.984 6.289.613 16,08 1.011.629   88,38  t1-alfa/2,df * Syam-ybm= 

3,89 
Fev/91 3.951.624 5.932.704 33,39 1.981.080   62,52    
Mar/91 4.417.764 6.569.271 32,75 2.151.507   52,79    
Abr/91 4.883.290 6.412.179 23,84 1.528.889   2,70    
Mai/91 4.830.377 6.576.723 26,55 1.746.346   1,14    
Jun/91 4.759.811 6.761.986 29,61 2.002.175   17,01    
Jul/91 5.781.333 6.781.821 14,75 1.000.488   115,20    

Ago/91 5.871.150 6.915.010 15,10 1.043.860   107,95    
Set/91 5.319.791 6.565.543 18,97 1.245.752   42,40    
Out/91 4.826.824 6.465.747 25,35 1.638.923   0,02    
Nov/91 4.965.669 6.374.897 22,11 1.409.228   11,42    
Dez/91 4.972.128 5.920.358 16,02 948.230   89,66    
Jan/92 3.770.888 5.869.078 35,75 2.098.190   105,36    
Fev/92 4.043.363 6.057.872 33,25 2.014.509   60,36    
Mar/92 4.120.315 6.338.445 34,99 2.218.130   90,43    
Abr/92 3.726.398 6.338.531 41,21 2.612.133   247,28    
Mai/92 4.532.768 6.577.766 31,09 2.044.998   31,41    
Jun/92 4.419.513 6.819.352 35,19 2.399.839   94,21    
Jul/92 4.634.202 7.015.870 33,95 2.381.668   71,60    

Ago/92 4.660.345 6.991.456 33,34 2.331.111   61,73    
Set/92 5.184.184 6.199.264 16,37 1.015.080   83,01    
Out/92 4.816.968 6.293.090 23,46 1.476.122   4,12    
Nov/92 4.684.754 6.010.374 22,06 1.325.620   11,76    
Dez/92 4.442.832 5.940.998 25,22 1.498.166   0,07    
Jan/93 4.250.526 6.291.198 32,44 2.040.672   48,32    
Fev/93 4.287.697 5.649.671 24,11 1.361.974   1,90    
Mar/93 4.743.384 7.225.872 34,36 2.482.488   78,68    
Abr/93 4.826.273 6.610.440 26,99 1.784.167   2,26    
Mai/93 4.854.324 6.812.145 28,74 1.957.821   10,59    
Jun/93 4.780.326 6.517.112 26,65 1.736.786   1,36    
Jul/93 4.690.016 6.972.950 32,74 2.282.934   52,63    

Ago/93 4.785.491 6.938.088 31,03 2.152.597   30,70    
Set/93 4.880.997 6.739.014 27,57 1.858.017   4,35    
Out/93 4.461.999 6.652.103 32,92 2.190.104   55,33    
Nov/93 4.832.363 6.317.884 23,51 1.485.521   3,89    
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Tabela C1 – Valores de Brasília                                                                                     cont. 
Dez/93 4.460.506 5.690.758 21,62 1.230.252   14,95    
Jan/94 4.079.427 5.376.264 24,12 1.296.837   1,86    
Fev/94 3.976.956 5.278.502 24,66 1.301.546   0,69    
Mar/94 4.111.082 6.645.506 38,14 2.534.425   160,07    
Abr/94 4.384.004 6.244.496 29,79 1.860.492   18,57    
Mai/94 4.309.789 6.572.823 34,43 2.263.035   80,01    
Jun/94 4.425.623 6.373.225 30,56 1.947.601   25,74    
Jul/94 4.443.970 6.356.168 30,08 1.912.198   21,15    

Ago/94 4.657.521 6.947.651 32,96 2.290.130   55,91    
Set/94 5.055.548 6.677.969 24,30 1.622.420   12,43    
Out/94 4.987.084 6.935.629 28,09 1.948.545   53,65    
Nov/94 4.810.182 6.314.189 23,82 1.504.008   9,30    
Dez/94 4.412.347 6.171.588 28,51 1.759.242   59,84    
Jan/95 4.214.330 6.040.298 30,23 1.825.968   89,48    
Fev/95 4.122.158 5.441.079 24,24 1.318.921  20,77 12,04 33,09 27,39 1,74 
Mar/95 4.348.835 6.052.254 28,15 1.703.419   54,39    
Abr/95 4.531.814 5.324.795 14,89 792.980   34,55  t= 2,99 
Mai/95 4.548.112 5.337.614 14,79 789.502   35,75   
Jun/95 4.689.361 5.705.385 17,81 1.016.023   8,77   S2a  dif. S2b 
Jul/95 4.723.887 5.753.635 17,90 1.029.749   8,25   alfa=0,05 

Ago/95 5.027.416 6.142.777 18,16 1.115.361   6,83  df= 32,59 
Set/95 4.922.279 6.015.812 18,18 1.093.533   6,72  t1-alfa/2,df= 2,04 
Out/95 4.921.768 5.999.952 17,97 1.078.184   7,84   t > t1-alfa/2,df 
Nov/95 4.441.119 5.509.176 19,39 1.068.056   1,91    
Dez/95 4.273.290 5.542.295 22,90 1.269.005   4,52   Yma-Ymb= 
Jan/96 4.310.669 4.780.367 9,83 469.698   119,78   5,22 
Fev/96 4.500.440 5.277.848 14,73 777.408   36,49    
Mar/96 4.485.909 5.776.551 22,34 1.290.642   2,47  t1-alfa/2,df * Syam-ybm= 
Abr/96 4.508.555 5.619.224 19,77 1.110.668 Serviços     3,56 
Mai/96 4.538.861 5.997.832 24,32 1.458.971      
Jun/96 5.131.374 6.112.685 16,05 981.310  15,55 0,26 21,69   
Jul/96 4.627.277 6.017.472 23,10 1.390.195   57,07    

Ago/96 4.670.662 5.828.960 19,87 1.158.298   18,69    
Set/96 4.553.031 5.394.585 15,60 841.553   0,00    
Out/96 4.674.928 5.323.365 12,18 648.437   11,34    
Nov/96 4.468.905 5.115.508 12,64 646.603   8,46    
Dez/96 4.174.772 5.235.954 20,27 1.061.182   22,27    
Jan/97 3.891.504 4.735.363 17,82 843.859   5,16    
Fev/97 3.851.645 4.563.396 15,60 711.751   0,00    
Mar/97 3.982.942 5.370.685 25,84 1.387.743   105,91    
Abr/97 4.167.276 4.926.875 15,42 759.600   0,02    
Mai/97 4.417.911 5.149.025 14,20 731.114   1,82    
Jun/97 4.361.254 4.791.816 8,99 430.562   43,07    
Jul/97 4.331.622 4.781.472 9,41 449.850   37,70    

Ago/97 4.075.788 4.739.246 14,00 663.458   2,40    
Set/97 4.781.128 5.636.028 15,17 854.900   0,14   
Out/97 4.656.486 5.070.593 8,17 414.107   54,48   
Nov/97 4.496.217 5.323.843 15,55 827.626   0,00   
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Tabela C2 – Valores de Santa Maria 

Data Consumo 
(m3/mês) 

Adução 
(m3/mês) 

Perda 
Relativ
a (%) 

Perda 
Absoluta 
(m3/mês) 

Setoriz./ 
Detecção 

Média (Y-Ym)^2 S2 Spool2 Syam-ybm 

Jul/95 0 482.766 100,00 482.766  76,67 544,18 277,65 174,80 5,66

Ago/95 0 548.413 100,00 548.413   544,18   

Set/95 93.374 516.460 81,92 423.085   27,54  t= 11,74 

Out/95 107.455 562.304 80,89 454.849   17,79   S2a dif. S2b 

Nov/95 144.425 572.435 74,77 428.011   3,62   alfa=0,05 

Dez/95 162.548 601.307 72,97 438.760   13,72  df= 13,73 

Jan/96 143.673 673.779 78,68 530.106   4,02  t1-alfa/2,df= 2,15 

Fev/96 151.164 610.798 75,25 459.634   2,02   t > t1-alfa/2,df 

Mar/96 228.892 430.784 46,87 201.892   888,41   

Abr/96 249.835 559.926 55,38 310.091   453,33   Yma-Ymb= 

Mai/96 287.928 369.914 22,16 81.986 Serviços 17,78 19,20 41,24  69,76 

Jun/96 286.232 380.609 24,80 94.378 Serviços  49,21    

Jul/96 293.857 385.422 23,76 91.565 Serviços  35,71  t1-alfa/2,df * Syam-ybm= 

Ago/96 316.620 363.057 12,79 46.437 Serviços  24,91   12,17 

Set/96 335.759 382.061 12,12 46.302 Serviços  32,07   

Out/96 395.329 444.507 11,06 49.178   45,13   

Nov/96 315.222 320.112 1,53 4.890  6,91 28,95 90,65 75,21 4,34

Dez/96 320.071 331.077 3,32 11.006   12,84   

Jan/97 312.458 325.234 3,93 12.776   8,88  t= 2,86 

Fev/97 322.255 301.921 0,00 -20.334   47,72   S2a dif. S2b 

Mar/97 282.717 289.226 2,25 6.509   21,70   alfa=0,05 

Abr/97 316.302 323.496 2,22 7.194   21,94  df= 14,22 

Mai/97 339.444 337.714 -0,51 -1.730   55,06  t1-alfa/2,df= 2,14 

Jun/97 318.263 400.349 20,50 82.086   184,83   t > t1-alfa/2,df 

Jul/97 452.327 461.064 1,89 8.737   25,13   

Ago/97 355.712 366.988 3,07 11.276   14,71   Yma-Ymb= 

Set/97 405.191 478.433 15,31 73.242   70,57   10,87 

Out/97 374.852 530.777 29,38 155.925   504,83    

         t1-alfa/2,df * Syam-ybm= 
          9,28 
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Tabela C3 – Valores do Paranoá 

Data Consumo 
(m3/mês) 

Adução 
(m3/mês) 

Perda 
Relativ
a (%) 

Perda 
Absoluta 
(m3/mês) 

Setoriz./ 
Detecção 

Média (Y-Ym)^2 S2 Spool2 Syam-ybm 

Abr/95 85.677 236.909 63,84 151.232  54,99 78,16 162,24 124,61 4,94

Mai/95 76.041 235.030 67,65 158.989   160,06   

Jun/95 111.372 222.523 49,95 111.151   25,45  t= 8,22 

Jul/95 126.439 240.333 47,39 113.893   57,84   S2a dif. S2b 

Ago/95 103.182 245.368 57,95 142.186   8,72   alfa=0,05 

Set/95 147.087 246.318 40,29 99.231   216,36  df= 23,09 

Out/95 96.390 244.029 60,50 147.639   30,31  t1-alfa/2,df= 2,17 

Nov/95 95.800 219.620 56,38 123.820   1,92   t > t1-alfa/2,df 

Dez/95 104.739 193.943 45,99 89.204   81,00   

Jan/96 94.331 248.475 62,04 154.144   49,58   Yma-Ymb= 

Fev/96 83.723 222.472 62,37 138.750   54,35   26,26 

Mar/96 51.813 252.921 79,51 201.109   601,20    

Abr/96 70.536 246.162 71,35 175.626   267,35  t1-alfa/2,df * Syam-ybm= 

Mai/96 75.738 253.430 70,11 177.692 Serviços  228,62   10,71 

Jun/96 110.820 230.481 51,92 119.661   9,47    

Jul/96 118.993 224.557 47,01 105.564   63,76   

Ago/96 146.143 233.342 37,37 87.199   310,65   

Set/96 151.475 235.120 35,58 83.645   377,11   

Out/96 145.690 233.931 37,72 88.241   298,39   

Nov/96 142.574 220.009 35,20 77.435 Serviços     

Dez/96 140.344 223.271 37,14 82.927 Serviços     

Jan/97 149.007 229.298 35,02 80.291 Serviços     

Fev/97 138.192 202.052 31,61 63.859 Serviços     

Mar/97 130.739 219.709 40,49 88.970 Serviços     

Abr/97 135.186 203.498 33,57 68.312  28,73 23,40 11,75  

Mai/97 143.356 200.398 28,46 57.042   0,07   

Jun/97 134.392 195.644 31,31 61.252   6,64   

Jul/97 139.292 199.835 30,30 60.543   2,45   

Ago/97 145.199 200.612 27,62 55.413   1,23   

Set/97 152.286 197.666 22,96 45.380   33,33   

Out/97 154.553 211.433 26,90 56.880   3,35   
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APÊNDICE D - VALORES DE VAZÕES DE ENTRADA DAS ÁREAS PILOTOS 

Tabela D.1 - Dados dos Medidores Eletromagnéticos do Lúcio Costa 

Data Horário Volume acumulado (m3) Vazão média  (l/s) 
03/11/97 11:50 13.549 8,3 
07/11/97 10:15 14.739 8,1 
14/11/97 10:06 16.877 12,3 
18/11/97 9:33 19.124 5,5 
20/11/97 11:16 19.577 6,4 
24/11/97 17:40 21.234 4,1 
26/11/97 17:26 21.977 3,4 
01/12/97 14:10 26.594 3,8 
04/12/97 8:59 40.528 6,3 
05/12/97 9:15 45.786 7,4 
08/12/97 10:04 51.538 6,9 
10/12/97 8:28 54.911 5,4 
12/12/97 9:06 55.417 5,6 
15/12/97 9:20 56.742 9,0 
17/12/97 11:22 57.835 8,2 
19/12/97 9:35 58.612 6,0 
22/12/97 9:17 59.819 5,3 
26/12/97 14:20 61.789 6,3 
29/12/97 16:46 63.304 13,0 
31/12/97 8:56 70.263 9,0 
01/01/98 11:41 72.482 17,6 
05/01/98 11:39 74.668 16,9 
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Tabela D.2 - Dados dos Medidores Eletromagnéticos da Candangolândia  

Data Horário Volume acumulado (m3) Vazão média (l/s) 
03/11/97 11:29 29.759 69,7 
07/11/97 8:59 44.734 68,9 
14/11/97 10:31 71.389 63,4 
18/11/97 9:52 85.511 63,1 
20/11/97 10:48 92.536 60,7 
24/11/97 17:00 18.294 (*) 51,1 
26/11/97 15:15 114.970 56,1 
01/12/97 14:30 132.498 54,2 
04/12/97 9:35 141.861 53,1 
05/12/97 9:33 145.447 66,4 
08/12/97 10:24 156.103 72,3 
10/12/97 8:48 162.985 55,7 
12/12/97 9:24 170.050 65,8 
15/12/97 10:37 180.910 71,0 
17/12/97 10:51 188.036 62,8 
19/12/97 10:43 194.513 68,2 
22/12/97 9:37 205.127 71,9 
26/12/97 14:41 221.454 61,1 
29/12/97 14:48 231.987 54,3 
31/12/97 9:17 237.825 66,4 
01/01/98 11:00 245.332 77,6 
05/01/98 11:13 256.901 81,7 

(*) - Esta leitura está incorreta, e para efeito do cálculo do volume produzido foi desconsiderado este valor.
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Tabela D.3 - Dados dos Medidores Eletromagnéticos da Metropolitana 

Data Horário Volume acumulado (m3) Vazão média (l/s) 
07/11/97 8:35 1.971 31,8 
14/11/97 10:40 13.858 23,4 
18/11/97 10:03 14.228 30,4 
20/11/97 10:55 17.415 23,1 
24/11/97 17:04 23.763 19,0 
26/11/97 9:10 26.228 19,9 
01/12/97 14:37 33.932 20,9 
04/12/97 9:40 37.961 20,9 
05/12/97 9:40 39.423 24,9 
08/12/97 10:37 43.864 23,1 
10/12/97 8:56 47.345 21,9 
12/12/97 9:35 51.741 24,5 
15/12/97 10:46 56.430 24,5 
17/12/97 10:07 59.572 21,4 
19/12/97 11:01 61.654 23,8 
22/12/97 9:43 64.316 7,5 
26/12/97 14:50 70.175 22,0 
29/12/97 16:01 74.775 20,5 
31/12/97 9:25 77.362 24,3 
01/01/98 11:13 80.607 31,4 
05/01/98 11:05 85.366 27,0 

(*) – O medidor desarmou no período de 14 a 18/11/97, sendo considerado, para efeito do cálculo do volume 

produzido, as leituras até dia 14/11/97 e a partir do dia 2o/11/97
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Tabela D.4 - Dados de Pitometria no Guará I 

Data Vazão máx. 
(l/s) 

k2 Vazão média (l/s) Volume diário 
(m3/dia) 

09/12/97 a 10/12/97 239,36 2,12 112,91 9.755,05 
15/12/97 a 16/1297 190,90 1,67 114,31 9.876,50 
16/12/97 a 17/12/97 167,89 1,62 103,64 8.954,13 
17/12/97 a 19/12/97 159,43 1,62 98,41 8.502,93 
20/12/97 a 21/12/97 155,51 1,53 101,64 8.781,74 
21/12/97 a 22/12/97 179,36 1,55 115,72 9.997,87 
22/12/97 a 23/12/97 200,23 1,75 114,42 9.885,64 
23/12/97 a 24/12/97 179,36 1,71 104,89 9.062,40 
25/12/97 a 26/12/97 144,16 1,42 101,52 8.771,43 
26/12/97 a 27/12/97 197,94 1,56 126,88 10.962,83 
27/12/97 a 28/12/97 168,80 1,54 109,61 9.470,34 
28/12/97 a 29/12/97 155,51 1,54 100,98 8.724,72 
29/12/97 a 30/12/97 193,28 1,60 120,80 10.437,12 
31/12/97 a 01/01/98 190,10 1,63 116,63 10.076,47 

   MÉDIA 9.518,51 
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APÊNDICE E - MICROMEDIÇÃO NAS ÁREAS PILOTOS 

Tabela E1 – Valores de Volume Micromedido nas Áreas Pilotos  

 Dia Mês Volume micromedido  
Localidade da de (m3) 

 leitura referência Medido Presumido Estimado  Total 
Candangolândia 17,18,19 

e 20 
Outubro 69.913 2.868 325,44 73.106,44 

  Novembro 74.719 2.624 370,24 77.713,24 

Guará I  Dezembro 231.748 23.027 38,54 254.813,54 

Lúcio Costa  Outubro 25.442 62 59,78 25.563,78 

 6 Novembro 24.263 122 0,00 24.385,00 

  Dezembro 24.695 15 0,00 24.710,00 

Metropolitana 16 Outubro 14.372 836 21,98 15.229,98 

  Novembro 15.235 666 0,00 15.901,00 
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APÊNDICE F - LEVANTAMENTO DE PRESSÕES DO DF 

Tabela F.1 - Resumo das pressões por Região Administrativa (RA) 

RA Localidade Número de 
dados 

Pressão mínima 
(mca) 

Pressão 
máxima (mca) 

Pressão 
média (mca) 

 Asa Sul 673 3 86 34 
 Asa Norte 467 6 82 40 
 Vila Planalto 323 1 34 16 
 Esplan. dos Ministérios 15 6 75 51 
 SCEN 7 10 61 24 

BRASÍLIA SCES 11 15 85 44 
 Setor de Embaixadas 25 23 85 47 
 Setor de Inflamáveis  5 23 44 39 
 Setor Policial 16 8 42 19 
 STRC 13 37 49 42 
 Vila Telebrasília 57 30 66 51 
 SMU 78 5 43 27 
 RCG 40 0 27 8 
 SOFN 8 60 110 86 
 SAAN 22 38 55 43 
 Setor Leste 110 8 73 31 
 Setor Sul 53 4 59 40 

GAMA Setor Oeste 204 2 45 20 
 Setor Central 88 4 24 14 
 DVO 20 1 14 6 
 Setor de Indústrias  2 7 10 8 
 Taguatinga Centro 59 0 42 27 
 Taguatinga Norte 779 6 60 27 
 Taguatinga Sul 670 1 65 28 

TAGUATINGA Setor de Indústrias 58 19 42 29 
 S. de Concessionárias 20 17 35 27 
 M Norte 187 5 32 19 
 QNL 153 12 50 32 
 Águas Claras 159 20 41 28 
 Vila São José 151 8 28 16 
 Setor Veredes 185 12 45 26 

BRAZLÂNDIA Setor Norte 355 0 58 22 
 Setor Sul 93 6 28 19 
 Setor Tradicional 118 4 38 21 
 Incra 8 5 4 5 4 
 Sobradinho 1.511 0 40 15 

SOBRADINHO Sobradinho I 39 5 34 18 
 Setor de Indústrias 7 10 37 25 

 Buriti I 337 0 36 9 
 Buriti II 29 0 50 7 
 Buriti III 226 0 8 2 
 Buriti IV 57 9 21 14 

PLANALTINA Vila Vicentina 153 1 33 12 
 Setor Tradicional 414 0 63 23 
 Setor Norte 192 3 58 26 
 Setor de Oficinas 14 7 38 21 
 Setor Sul 98 24 48 39 

PARANOÁ  429 7 47 25 
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Tabela F.1 - Resumo das pressões por Região Administrativa (RA)                            cont. 

RA Localidade Número de 
dados 

Pressão mínima 
(mca) 

Pressão 
máxima (mca) 

Pressão 
média (mca) 

 Avenida Central 111 4 45 20 
 2ª Avenida 162 5 41 26 
 3ª Avenida 88 9 58 29 
 Av. Dom Bosco 1 30 30 30 

NÚCLEO  Av. Contorno 52 29 50 40 
BANDEIRANTE MSPW 464 0 84 34 

 Vargem Bonita 12 61 72 66 
 Metropolitana 104 7 60 41 
 Setor de Oficinas 10 38 55 48 
 S. Oficinas e Motéis  12 7 30 25 
 Setor de Indústrias 26 20 60 39 
 Ceilândia Centro 7 15 25 20 
 SICE 10 28 47 36 
 M Norte 1.257 0 37 16 
 Expansão do S. "O"  253 15 73 44 

CEILÂNDIA QNN 1.223 7 66 32 
 QNO 416 7 66 32 
 QNP 1.095 0 58 25 
 QNQ 83 19 39 28 
 QNR 10 20 25 23 
 Guará I 490 0 58 16 
 Guará II 850 20 60 36 

GUARÁ  Lúcio Costa 44 4 53 25 
 SIA  20 33 52 42 
 SOFS 19 8 52 33 

 Cruzeiro Novo 29 14 42 23 
CRUZEIRO Cruzeiro Velho 284 3 42 29 

 Setor Sudoeste 4 15 23 20 
 Octogonal 7 36 51 44 

SAMAMBAIA  1.232 0 85 34 
SANTA MARIA  325 0 66 15 
RECANTO DAS 

EMAS 
 1.344 0 83 41 

LAGO SUL  1.226 0 120 38 
RIACHO FUNDO  195 11 67 33 

LAGO NORTE  2.193 0 68 25 
CANDANG.  342 20 70 42 
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Tabela F.2 - Levantamento das pressões na Asa Norte 

   Anterior à setorização    Após à setorização 

Quadra Bloco Data/Horário Pressão Data/Horário Pressão 

209 D 17/1/92 15:15 16,00 19/1/96 15:05 38,00 
  18/2/94 9:18 24,00 12/5/97 11:22 34,00 
  15/7/94 9:16 10,00   
 G 18/2/94 9:05 23,00 19/1/96 15:00 30,00 
  15/7/94 9:11 8,50 12/5/97 11:14 32,00 

210 B 17/1/92 14:40 17,50   
 F 16/2/94 14:20 26,00 12/5/97 10:56 40,00 
  15/7/94 9:05 16,00   
 G   19/1/96 15:35 38,00 
 J 17/1/92 15:35 24,50 19/1/96 15:40 39,00 
  16/2/94 14:10 24,00 12/5/97 10:48 45,00 
  15/7/94 9:00 21,00   

211 D 17/1/92 15:45 16,50 12/5/97 10:35 58,00 
 F 16/2/94 14:10 24,00   

215 A 17/1/92 16:45 41,00 12/5/97 10:15 60,00 
  16/2/94 13:25 42,00   

216 I   12/5/97 10:10 50,00 
 J 16/2/94 13:00 50,00   
 K 17/1/92 9:30 54,00   

409 A 15/7/94 16:48 9,00 13/5/97 15:09 64,00 
 C 15/7/94 16:10 12,00   
 D 15/7/94 16:59 11,00 13/5/97 15:12 55,00 
 F 14/2/94 14:40 13,00 22/1/96 9:23 40,00 
  15/7/94 15:38 10,00 13/5/97 15:20 40,00 
 J 15/7/94 15:45 9,50   
 K 17/1/92 15:00 15,00   
  15/7/94 16:25 8,00   
 L 15/7/94 15:53 11,00   
 O 14/2/94 14:50 14,00 22/1/96 9:15 43,00 
    13/5/97 15:30 35,00 
    19/5/97 9:00 35,00 

 A   13/5/97 15:45 36,00 
 C 14/2/94 11:30 13,00 22/1/96 9:36 38,00 
  15/7/94 9:30 15,50 13/5/97 15:35 39,00 

410    19/5/97 9:10 38,00 
 E 17/1/92 15:20 22,00 13/5/97 15:40 40,00 
  14/2/94 11:40 17,00 19/5/97 9:15 41,00 
  15/7/94 9:37 16,50 13/5/97 15:50 35,00 
 O   22/1/96 15:47 43,00 

Tabela F.2 - Levantamento das pressões na Asa Norte                                                 cont. 
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   Anterior à setorização    Após à setorização 

Quadra Bloco Data/Horário Pressão Data/Horário Pressão 

411 A   13/5/97 15:47 36,00 
 B 14/2/94 11:19 29,00 13/5/97 15:55 47,00 
  15/7/94 9:49 24,50 19/5/97 9:23 48,00 
 C 14/2/94 11:05 20,00   
 D   22/1/96 9:55 51,00 
    19/5/97 9:32 49,00 
 E   13/5/97 15:52 35,00 
 H   13/5/97 16:00 46,00 
 I   19/5/97 9:38 48,00 
 M 17/1/92 15:55 16,00   
 O 15/7/94 10:05 20,00 22/1/96 9:45 48,00 
    19/5/97 9:50 42,00 

412 B 17/1/92 16:05 35,50 13/5/97 16:05 50,00 
  14/2/94 10:55 35,00   
 F   13/5/97 16:15 55,00 
 G   13/5/97 16:10 60,00 
    19/5/97 10:05 41,00 

413 E 13/5/97 16:30 49,00   

415 C 17/1/92 9:40 58,00   
 E 14/2/94 10:30 46,00 13/5/97 16:35 60,00 
    19/5/97 10:35 60,00 
 M 14/2/94 10:37 49,00 13/5/97 16:40 64,00 
    19/5/97 10:45 64,00 

416 A 14/2/94 9:55 49,00 13/5/97 17:00 63,00 
    19/5/97 11:15 62,00 
 C 14/2/94 10:10 53,00 19/5/97 11:00 69,00 
 K   13/5/97 16:50 74,00 

609 C.Esp.Santo 8/2/94 9:00 46,00 15/5/97 16:48 32,00 

610 CAN 8/2/94 9:10 33,00 15/5/97 16:50 31,00 
 C.Estudante   15/5/97 17:00 40,00 

611 Ass.Casa R.   15/5/97 17:05 48,00 
 Esc. Japon. 8/2/94 9:25 37,00   

612 S.F.S.Paulo 8/2/94 9:45 35,00 15/5/97 17:10 47,00 
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APÊNDICE G - VAZÕES MÍNIMAS NOTURNAS E PRESSÕES DINÂMICA 

Tabela G.1 – Valores de Lúcio Costa 

Data Horário Vazão mínima 
noturna (l/s) 

Pressão máxima 
(mca) 

18/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
19/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
20/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
21/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
22/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
23/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
24/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
25/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
26/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
27/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
28/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
29/12/97 03:00 às 6:00 0 36,0 
06/01/98 04:00 às 6:00 0 46,0 
07/01/98 04:00 às 6:00 0 46,0 

 

 
Tabela G.2 – Valores da Candangolândia 

Data Horário Vazão mínima 
noturna (l/s) 

Pressão máxima 
(mca) 

30/12/97 03:00 às 04:00 16 ---- 
31/12/97 03:00 às 04:00 16 ---- 
01/01/98 06:00 às 07:00 19 ---- 
02/01/98 04:00 às 05:00 17 ---- 
03/01/98 03:00 às 05:00 18 ---- 
04/01/98 03:00 às 05:00 17 ---- 
05/01/98 03:00 às 05:00 18 ---- 
06/01/98 03:00 às 05:00 18 ---- 
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Tabela G.3 – Valores da Metropolitana 

Data Horário Vazão mínima 
noturna (l/s) 

Pressão máxima 
(mca) 

30/12/97 04:00 às 05:00 39 ---- 
31/12/97 04:00 às 05:00 39 ---- 
01/01/98 05:30 às 06:30 40 ---- 
02/01/98 03:00 às 05:00 43 ---- 
03/01/98 04:00 às 05:00 41 ---- 
04/01/98 04:00 às 05:00 42 ---- 
05/01/98 04:00 às 05:00 41 ---- 
06/01/98 04:00 às 05:00 40 ---- 
07/01/98 03:00 às 04:00 40 ---- 
08/01/98 03:00 às 05:00 36 ---- 
09/01/98 03:00 às 04:00 32 ---- 
10/01/98 03:00 às 05:00 27 ---- 
11/01/98 03:00 às 05:00 21 ---- 
12/01/98 03:00 às 04:00 27 ---- 
13/01/98 03:00 às 04:00 26 ---- 
14/01/98 03:00 às 04:00 27 ---- 
15/01/98 03:00 às 04:00 27 ---- 
16/01/98 03:00 às 04:00 27 ---- 
17/01/98 03:00 às 04:00 29 ---- 
18/01/98 03:00 às 04:00 29 ---- 
19/01/98 03:00 às 04:00 28 ---- 
20/01/98 03:00 às 04:00 29 ---- 
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Tabela G.4 – Valores do Guará I 

Data Horário Vazão mínima 
noturna (l/s) 

Pressão máxima 
(mca) 

10/12/97 03:00 às 06:00 29,66 36,5 
16/12/97 04:00 às 06:30 37,27 34,5 
17/12/97 03:00 às 06:30 36,81 34,0 
18/12/97 04:00 às 07:00 32,41 34,5 
19/12/97 04:00 às 07:00 32,41 34,5 
21/12/97 08:00 às 10:00 48,90 35,0 
22/12/97 08:00 às 09:00 45,30 34,5 
23/12/97 04:00 às 06:30 37,27 37,0 
24/12/97 04:00 às 06:00 26,62 41,0 
26/12/97 07:00 às 08:00 52,18 41,0 
27/12/97 07:00 às 09:00 52,18 41,0 
28/12/97 07:00 às 09:00 52,18 41,0 
29/12/97 07:00 às 08:00 48,90 41,0 
30/12/97 07:00 às 08:00 52,18 41,0 
01/01/98 06:00 às 08:00 52,18 41,0 
02/01/98 06:00 às 08:00 48,90 41,0 
03/01/98 06:00 às 08:00 48,90 41,0 
04/01/98 06:00 às 07:00 48,90 42,5 
05/01/98 07:00 às 08:00 48,90 41,5 
06/01/98 06:00 às 07:00 45,38 42,0 
08/01/98 07:00 às 08:00 52,18 47,0 
09/01/98 07:00 às 09:00 48,90 44,0 
10/01/98 07:00 às 09:00 41,53 44,5 
11/01/98 06:00 às 08:00 41,53 46,0 
12/01/98 07:00 às 08:00 45,38 44,5 
13/01/98 05:00 às 07:00 48,90 44,0 
14/01/98 06:00 às 08:00 48,90 45,5 
16/01/98 06:00 às 08:00 45,38 45,5 
17/01/98 08:00 às 09:00 37,27 44,5 
18/01/98 06:00 às 08:00 41,53 45,5 
19/01/98 06:00 às 08:00 37,27 44,5 
20/01/98 06:00 às 08:00 37,27 44,5 
21/01/98 06:00 às 07:00 37,27 45,0 
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APÊNDICE H - RESULTADOS DA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS 

INVISÍVEIS – DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE PRESSÃO 

Tabela H.1 – Valores de Samambaia 

Local do 
sistema 

Pressão 
(mca) 

Número de 
vazamentos 

Vazão 
perdida 
(l/min) 

% da vazão 
total 

perdida 

Vazão 
média 
(l/min) 

% de 
vazão por 

local 
 11-20 3 6,88 1,9 2,29  
 21-30 11 14,46 3,9 1,31  

Ramal 31-40 64 101,05 27,3 1,58  
Pead 41-50 93 142,65 38,5 1,53  

 51-60 59 79,16 21,4 1,34  
 61-70 16 26,35 7,1 1,65  
 Subtotal 246 370,55 100,0 1,51 90,9 

 11-20 0 0,00 0,0 0,00  
 21-30 5 3,35 11,9 0,67  

Ramal 31-40 7 6,80 24,2 0,97  
PVC 41-50 6 14,70 52,2 2,45  

 51-60 5 3,30 11,7 0,66  
 61-70 0 0,00 0,0 0,00  
 Subtotal 23 28,15 100,0 1,22 6,9 

 11-20 0 0,00 0,0 0,00  
 21-30 2 5,22 59,7 2,61  

Rede 31-40 0 0,00 0,0 0,00  
 41-50 2 1,32 15,1 0,66  
 51-60 2 0,60 6,9 0,30  
 61-70 1 1,60 18,3 1,60  
 Subtotal 7 8,74 100,0 1,25 2,1 

 TOTAL 276 407,44  1,48 100,0 
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Tabela H.2 – Valores do Paranoá 

Local do 
sistema 

Pressão 
(mca) 

Número de 
vazamentos 

Vazão 
perdida 
(l/min) 

% da vazão 
total 

perdida 

Vazão 
média 
(l/min) 

% de 
vazão por 

local 
 11-20 12 72,25 16,6 6,02  

Ramal 21-30 24 278,79 64,2 11,62  
Pead 31-40 18 83,00 19,1 4,61  

 41-50 3 1,90 0,4 0,63  
 Subtotal 57 434,04 100,0 7,61 86,3 

 21-30 2 45,00 65,2 22,50  
Rede 31-40 1 24,00 34,8 24,00  

 Subtotal 3 69,00 100,0 23,00 13,7 
 TOTAL 60 503,04  8,38 100,0 

 

 

Tabela H.3 – Valores de Santa Maria 

Local do 
sistema 

Pressão 
(mca) 

Número de 
vazamentos 

Vazão 
perdida 
(l/min) 

% da vazão 
total 

perdida 

Vazão 
média 
(l/min) 

% de 
vazão por 

local 
 11-20 42 48,37 57,2 1,15  
 21-30 10 7,55 8,9 0,76  

Ramal 31-40 6 6,30 7,4 1,05  
Pead 41-50 2 1,75 2,1 0,88  

 51-60 5 20,60 24,4 4,12  
 Subtotal 65 84,57 100,0 1,30 66,4 

 11-20 1 0,60 1,4 0,60  
 21-30 4 4,20 9,8 1,05  

Ramal 31-40 3 35,60 83,3 11,87  
PVC 41-50 2 1,75 4,1 0,88  

 51-60 1 0,60 1,4 0,60  
 Subtotal 11 42,75 100,0 3,89 33,6 
 TOTAL 76 127,32  1,68 100,0 
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Tabela H.4 – Valores da Candangolândia 

Local do 
sistema 

Pressão 
(mca) 

Número de 
vazamentos 

Vazão 
perdida 
(l/min) 

% da 
vazão total 

perdida 

Vazão 
média 
(l/min) 

% de 
vazão por 

local 
Ramal 31-40 8 39,30 31,0 4,91
Pead 41-50 17 42,05 33,2 2,47

51-60 15 45,29 35,8 3,02

TOTAL 40 126,64 100,0 3,17 100,0

 

 

Tabela H.5 – Valores de Brasília 

Local do 
sistema 

Pressão 
(mca) 

Número de 
vazamentos 

Vazão 
perdida 
(l/min) 

% da vazão total 
perdida 

Vazão 
média 
(l/min) 

% de 
vazão por 

local 
Ramal 21-30 1 0,20 9,1 0,20  
Pead 31-40 1 1,00 45,5 1,00  

 61-70 1 1,00 45,5 1,00  
 Subtotal 3 2,20 100,0 0,73 21,4 

 31-40 1 1,00 12,3 1,00  
Ramal 41-50 4 5,30 65,4 1,33  
PVC 51-60 1 1,80 22,2 1,80  

 Subtotal 6 8,10 100,0 1,35 78,6 

 TOTAL 9 10,3  1,14 100,0 

 

 

Tabela H.6 – Valores de Brazlândia 

Local do 
sistema 

Pressão 
(mca) 

Número de 
vazamentos 

Vazão 
perdida 
(l/min) 

% da vazão 
total perdida 

Vazão 
média 
(l/min) 

% de vazão 
por local 

Ramal 11-20 1 38,00 40,6 38,00  
PVC 21-30 2 2,80 3,0 1,40  

 31-40 3 52,80 56,4 17,60  

TOTAL 6 93,60 100,0 15,60 100,0 
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APÊNDICE I - RESULTADOS DA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS 

– DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE VAZÃO PERDIDA 

Tabela I.1 – Valores de Samambaia 

Local do 
sistema 

Vazamento (l/min) Número de 
vazamentos 

% do total de 
vazamentos 

% de vazamentos 
por local 

 0-0,5 96 39,0  
 0,6-1,0 53 21,5  
 1,1-1,5 35 14,2  
 1,6-2,0 18 7,3  
 2,1-2,5 11 4,5  
 2,6-3,0 6 2,4  
 3,1-3,5 4 1,6  

Ramal 3,6-4,0 8 3,3  
Pead 4,1-4,5 2 0,8  

 4,6-5,0 3 1,2  
 5,1-5,5 0 0,0  
 5,6-6,0 3 1,2  
 6,1-6,5 0 0,0  
 6,6-7,0 1 0,4  
 7,1-7,5 2 0,8  
 7,6-8,0 2 0,8  
 8,1-8,5 1 0,4  
 8,6-9,0 0 0,0  
 9,1-9,5 0 0,0  
 9,6-10,0 1 0,4  
 Subtotal 246 100,0 89,1 

 0-0,5 4 17,4  
 0,6-1,0 10 43,5  

Ramal 1,1-1,5 3 13,0  
PVC 1,6-2,0 3 13,0  

 2,1-2,5 2 8,7  
 7,0-7,5 1 4,3  
 Subtotal 23 100,0 8,3 

 0-0,5 1 14,3  
 0,6-1,0 1 14,3  
 1,1-1,5 2 28,6  

Rede 1,6-2,0 1 14,3  
 2,1-2,5 2 28,6  
 Subtotal 7 100,00 2,5 
 TOTAL 276  100,0 
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Tabela I.2 – Valores do Paranoá 

Local do 
sistema 

Vazamento 
(l/min) 

Número de 
vazamentos 

% do total de 
vazamentos 

% de 
vazamentos por 

local 
 0-0,5 17 29,8  
 0,6-1,0 13 22,8  
 1,1-1,5 8 14,0  
 1,6-2,0 0 0,0  
 2,1-2,5 1 1,8  
 2,6-3,0 1 1,8  
 3,1-3,5 0 0,0  

Ramal 3,6-4,0 0 0,0  
Pead 4,1-4,5 0 0,0  

 4,6-5,0 1 1,8  
 5,1-5,5 0 0,0  
 5,6-6,0 0 0,0  
 6,1-6,5 2 3,5  
 6,6-7,0 0 0,0  
 7,1-7,5 0 0,0  
 7,6-8,0 1 1,8  
 10-20 6 10,5  
 > 20 7 12,3  
 Subtotal 57 100,0 95,0 

 10-20 2 66,7  
Rede 21-30 1 33,3  

 Subtotal 3 100,00 5,0 
 TOTAL 60  100,0 
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Tabela I.3 – Valores de Santa Maria 

Local do 
sistema 

Vazamento 
(l/min) 

Número de 
vazamentos 

% do total de 
vazamentos 

% de 
vazamentos por 

local 
 0-0,5 23 35,4  
 0,6-1,0 18 27,7  
 1,1-1,5 14 21,5  

Ramal 1,6-2,0 5 7,7  
Pead 4,1-4,5 1 1,5  

 4,6-5,0 3 4,6  
 7,6-8,0 1 1,5  
 > 10,0 1 1,5  
 Subtotal 65 100,0 85,5 

 0-0,5 3 27,3  
 0,6-1,0 3 27,3  

Ramal 1,1-1,5 2 18,2  
PVC 1,6-2,0 1 9,1  

 4,6-5,0 1 9,1  
 > 20 1 9,1  
 Subtotal 11 100,0 14,5 
 TOTAL 76  100,0 

 
Tabela I.4 – Valores da Candangolândia 

Local do 
sistema 

Vazamento 
(l/min) 

Número de 
vazamentos 

% do total de 
vazamentos 

% de vazamentos 
por local 

 0-0,5 7 17,5  
 0,6-1,0 10 25,0  
 1,1-1,5 6 15,0  
 2,1-2,5 2 5,0  
 2,6-3,0 1 2,5  

Ramal 3,6-4,0 1 2,5  
Pead 4,1-4,5 1 2,5  

 4,6-5,0 2 5,0  
 5,1-5,5 2 5,0  
 6,1-6,5 1 2,5  
 7,1-7,5 1 2,5  
 9,6-10,0 1 2,5  
 11,6-12,0 2 5,0  
 14,6-15,0 1 2,5  
 15,1-15,5 1 2,5  
 15,6-16,0 1 2,5  

 Subtotal 40 100,0 100,0 
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Tabela I.5 – Valores de Brasília 
Local do 
sistema 

Vazamento  
(l/min) 

Número de 
vazamentos 

% do total de 
vazamentos 

% de vazamentos 
por local 

Ramal 0-0,5 1 33,3  
Pead 0,6-1,0 2 66,7  

 Subtotal 3 100,0 33,3 

 0-0,5 1 16,7  
Ramal 0,6-1,0 2 33,3  
PVC 1,6-2,0 3 50,0  

 Subtotal 6 100,0 66,7 

 TOTAL 9  100,0 

 
 

Tabela I.6 – Valores deBrazlândia 

Local do 
sistema 

Vazamento 
(l/min) 

Número de 
vazamentos 

% do total de 
vazamentos 

% de vazamentos 
por local 

 0-0,5 1 16,7  
 1,6-2,0 1 16,7  

Ramal 4,6-5,0 1 16,7  
PVC 5,6-6,0 1 16,7  

 35,0-40,0 1 16,7  
 40,0-45,0 1 16,7  
 Subtotal 6 100,0 100,0 

 TOTAL 6  100,0 

 



 174

APÊNDICE J - LEVANTAMENTO DA IDADE DAS REDES DO DF 

Tabela J1 – Estimativa da idade das redes do DF  

Localidade Percentual da rede por faixa de idade (%)  Idade  
 < 5 anos 6 a 15 anos 16 a 25 anos 26 a 35 anos 36 a 40 anos Estimada 

Brasília 5 40 27 20 8 19 
Gama 16 20 4 60 0 22 

Taguatinga 12 15 8 65 0 23 
Brazlândia 10 46 24 0 20 18 
Sobradinho 50 29 0 21 0 12 
Planaltina 26 28 34 8 4 15 
Paranoá 0 100 0 0 0 7 
Núcleo 

Bandeirante 
12 30 20 20 18 21 

Ceilândia 0 42 46 12 0 17 
Guará 29 7 22 40 2 19 

Cruzeiro 30 15 38 17 0 16 
Samambaia 0 100 0 0 0 8 
Santa Maria 100 0 0 0 0 3 

São Sebastião 100 0 0 0 0 3 
Recanto das 

Emas 
100 0 0 0 0 2 

Lago Sul 0 24 40 21 15 23 
Riacho Fundo 50 50 0 0 0 6 
Lago Norte 5 5 35 35 20 26 

Candangolândia 0 100 0 0 0 10 
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APÊNDICE K - PROCEDIMENTO PARA CÁLCULO ESTATÍSTICO DA 

DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS SÉRIES 

 

i) Cálculo da média e do desvio padrão para cada evento, sendo yam e sa seus valores para o 
evento com  na dados, e yb e sb para o evento com nb dados, respectivamente; 

    Geralmente as variâncias, σa2 e σb2 são desconhecidas e devem ser estimadas:  
 

 
ii) Cálculo dos graus de liberdade (df) para o teste. Para o caso de sa = sb,  df = na + nb -2. Se 

os desvios são significativamente diferentes, calcula-se o df  através  da seguinte equação: 
 

 

 

iii) Cálculo estatístico do parâmetro t. Caso se possa considerar as variâncias das populações 
como iguais, tem-se: 
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caso sejam diferentes o problema torna-se bastante complexo, e não é abordado pela literatura 
usual, tais como Hirsch et al. (1993) e Mood et al. (1974). 

iv) Rejeita-se a hipótese H0  se        t       >>      t 1 - αα /2, df . 
onde t 1 - α/2, df  é o fator estatístico para a distribuição de Student encontrado em tabelas 

estatísticas. 
No caso de  rejeição da hipótese H0, tem-se que os eventos são distintos e , pode-se calcular 

a diferença entre suas médias (Berthouex e Brown, 1994), conforme a seguir: 
O valor esperado da diferença entre médias de dois eventos é: 
 

E y y n n Kam bm a b( ) ( . )− = − 5  
 

Se o dado é de uma amostra aleatória, as variâncias das médias yam e ybm são: 
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V y
n

e V y
n

Kam
a

a
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b

b

( ) ( ) ( . )= =
σ σ2 2

6  

onde na e  nb representam o tamanho das amostras, e a variância da diferença é : 
 

V y y
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( ) ( . )− = +
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7  

 
As estimativas feitas em K1 e K.2 podem ser unidas se as variâncias das populações são da 

mesma magnitude, assumindo isso como verdade, a estimativa conjunta das variâncias é: 
 

( ) ( )
s

n s n s

n n
Kpool

a a b b

a b

=
− × + − ×

+ −
1 1

2
8( . )  

Essa é a média ponderada das variâncias, onde a ponderação é proporcional aos graus de liberdade 
de cada variância. O número de observações usado no cálculo de cada média e cada variância não 
são necessariamente iguais. Se as variâncias são muito diferentes em magnitude, tem-se que os 
dados podem necessitar de uma transformação para se obter uma variância uniforme. 

 
A variância estimada da diferença yam - ybm é: 
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e o desvio padrão de yam - ybm é a raíz quadrada da variância: 
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o intervalo de confiança será calculado a partir do fator estatístico t, para ν=na + nb graus de 
liberdade e α/2: 
 

( ) ( )y y t s s Kam bm v yam ybm− ± × − ( . )11  

 
A equação K.11 fornece o intervalo de confiança que compreende a diferença entre as 

médias de dois eventos distintos. 
 


