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Apresentação

O PNCDA – Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água, instituído em 1997, vinculado à Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades – SNSA/MCidades, tem por objetivo geral a pro-
moção do uso racional da água de abastecimento público nas cidades brasileiras, em benefício da saúde pública, 
do saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, propiciando a melhor produtividade dos ativos existentes e 
a postergação de parte dos investimentos para a ampliação dos sistemas.

Em termos de abrangência temática, o Programa comporta ações com interface junto aos recursos hídricos, no 
âmbito da bacia hidrográfica, passando pelo sistema público de abastecimento de água, propriamente dito, atingin-
do o uso racional da água pelos usuários (sistemas prediais). O Programa centra suas principais ações em linhas 
de capacitação, elaboração de estudos, disseminação tecnológica e articulação institucional visando ao desenvol-
vimento de ações conjuntas e complementares de combate ao desperdício de água.

A maior concentração de ações do PNCDA está no tema das perdas de água nos sistemas públicos de abasteci-
mento, motivo pelo qual deve-se estar atento à sua melhor compreensão conceitual. As perdas de água englobam 
tanto as perdas reais (físicas), que representam a parcela não consumida, como as perdas aparentes (não-físicas), 
que correspondem à água consumida e não registrada. As perdas reais originam-se de vazamentos no sistema, que 
vão desde a captação até a distribuição propriamente dita, além de procedimentos operacionais como lavagem de 
filtros e descargas na rede, quando esses provocam consumos superiores ao estritamente necessário para opera-
ção. No que diz respeito às perdas aparentes, as mesmas originam-se de ligações clandestinas ou não cadastradas, 
hidrômetros parados ou que submedem, fraudes em hidrômetros e outras.

A redução de perdas reais diminui os custos de produção, pois propicia um menor consumo de energia, de produ-
tos químicos e de outros insumos, utilizando as instalações existentes para ampliação da oferta, sem expansão do 
sistema produtor. No caso das perdas aparentes, sua redução permite aumentar a receita tarifária, melhorando a 
eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do prestador dos serviços.

A proposição de medidas visando à redução e ao controle das perdas enseja o conhecimento de parâmetros (tais 
como volumes, pressões, níveis, etc.) que permitem qualificar a situação em que se encontra determinado siste-



ma público de abastecimento. Neste contexto, torna-se fundamental o estabelecimento da “cultura” da medição, 
garantindo-se a apropriação contínua de parâmetros hidráulicos e elétricos e a possibilidade de elaboração do ba-
lanço hídrico, do completo diagnóstico do sistema de abastecimento e da sua modelagem hidráulica, com base no 
real funcionamento do sistema. Para se alcançar um cenário como esse, é necessário estruturar um plano de ação 
visando à redução e ao controle das perdas e desperdícios, coerente com a disponibilidade de recursos financeiros, 
humanos e materiais. Esse plano deve considerar os custos e benefícios resultantes das ações correspondentes, 
conduzindo a uma hierarquização das ações preconizadas.

Também é necessário que os planos de redução e controle das perdas e desperdícios estejam associados a outros 
programas que levem às mudanças estruturais e comportamentais necessárias, como os programas de qualidade, 
planejamento estratégico ou outros planos de modernização. Desta forma, devem integrar e envolver todos os 
funcionários da empresa prestadora de serviços, adquirindo caráter permanente e auto-sustentabilidade. Para isso, 
a mobilização e a comunicação social, tanto internas ao prestador de serviços, como externas junto à sociedade, 
são ferramentas estratégicas.

Neste contexto, o PNCDA, em sua vertente de elaboração de estudos, já publicou vinte e três Documentos Técni-
cos de Apoio (DTA), cobrindo as áreas de abrangência temática do Programa, antes mencionadas. Os Documentos 
têm por objetivo auxiliar no planejamento e implementação de medidas no âmbito da temática do PNCDA, além 
de serem utilizados nos eventos de capacitação do Programa, que vêm ocorrendo desde 1999.

Dando seqüência a essa vertente, em parceria com o PMSS – Programa de Modernização do Setor Saneamento, o 
PNCDA inaugura uma nova linha de DTAs, sob forma de “Guias Práticos”, que visam ao atendimento a uma forte 
demanda, por parte das equipes operacionais dos prestadores de serviços de saneamento, por documentos de fácil en-
tendimento, aplicativos e práticos, de modo a serem úteis quando da realização de serviços de campo. Assim, os Guias 
abordam temas relacionados às questões cotidianas vivenciadas por equipes responsáveis pela operação e manutenção 
de sistemas de abastecimento de água no país, usando uma linguagem acessível, recursos gráficos, fotos, desenhos e 
croquis, adotando, enfim, uma mensagem visual para o adequado entendimento dos procedimentos descritos.

A presente série de Guias Práticos, denominada Técnicas de Operação em Sistemas de Abastecimento de Água, 
inicia-se com cinco publicações sobre temas fundamentais aos trabalhos de campo, quais sejam: a macromedição, 



os ensaios pitométricos, a pesquisa e combate a vazamentos não visíveis, o controle de pressões e operação de 
válvulas reguladoras de pressão e a conta de energia elétrica no saneamento.

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, por meio de seus programas PNCDA 
e PMSS, esperam que os “Guias Práticos” contribuam tecnicamente para o desempenho das atividades operacio-
nais nos serviços de abastecimento de água e desejam contar com a colaboração do leitor enviando sugestões para 
a melhoria e o aprimoramento das publicações.

Brasília, janeiro de 2007

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA)
Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS)





O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO

O Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS) consolidou-se, ao longo de seus quatorze anos, como um ins-
trumento permanente de apoio à instância executiva da política de saneamento do Governo Federal, tendo suas ações voltadas à criação 
das condições propícias a um ambiente de mudanças e de desenvolvimento do setor saneamento no país. Atualmente, é um dos principais 
programas da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.

O Programa tem, no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o seu mais reconhecido produto. A credibi-
lidade construída em torno deste instrumento permitiu, em seus 11 anos de existência, consolidar séries históricas de diversos dados e infor-
mações fornecidos por uma amostra de prestadores de serviços, tanto de água e esgotos como de resíduos sólidos, que progressivamente 
se amplia em tamanho e representatividade.

Por sua vez, a assistência técnica aos órgãos e entidades do setor saneamento constitui-se em pauta fundamental do PMSS, buscan-
do promover reformas institucionais, especialmente nos prestadores de serviços, com vistas a melhorar a qualidade e o nível de eficiência 
e eficácia de suas ações, condição básica para universalização dos serviços. Neste sentido, são potenciais beneficiários do Programa: 
(i) os estados e municípios, na formulação de políticas públicas e desenvolvimento de planos de saneamento; (ii) as instâncias de regu-
lação e fiscalização, na implementação de atividades regulatórias; e (iii) os prestadores públicos de serviços, na sua revitalização e 
reestruturação.

Além do apoio direto ao prestador de serviços, operando segundo o modelo de gestão vigente, a assistência do PMSS estuda arranjos 
alternativos de gestão, que permitam o fortalecimento do prestador de serviços atual, funcionando em novas bases, mas que também pos-
sibilitem ao governante explorar novos modelos que enfrentem o quadro de dificuldades em que se encontram os serviços de saneamento 
nos estados e municípios brasileiros.

O Programa alavanca o desenvolvimento institucional do setor mediante ações de capacitação dos agentes que atuam no saneamento. 
Neste sentido, o PMSS liderou, em parceria com diversos órgãos do Governo Federal e a operacionalização da Financiadora de Estudos 
e Pesquisas (FINEP), o processo de criação e estruturação da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Am-
biental (ReCESA). Foram constituídos quatro Núcleos Regionais, coordenados por 14 universidades e que agregam cerca de 80 instituições 
parceiras (entre prestadores de serviços, entidades do setor, sistema S e sistema Cefet). O PMSS exerce o papel de Núcleo Executivo do 
Comitê Gestor da ReCESA.

O PMSS também fornece o suporte técnico e de logística à SNSA/MCidades na implementação do projeto de Cooperação Interna-
cional Brasil-Itália em Saneamento Ambiental, que conta com a participação de instituições do governo italiano e da HYDRO-
AID – Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo, além da participação de municípios e universidades brasileiras.

O Programa desempenha ainda um papel de vanguarda em temas emergentes para o setor, como atingir as Metas do Milênio e 
atender aos tratados internacionais. Destacam-se parcerias com o Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), o 



Programa de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), o Projeto Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) aplicado a Resíduos Sólidos 
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O PMSS se insere efetivamente na agenda político-institucional da SNSA/MCidades, oferecendo suporte técnico na formula-
ção e implementação do marco legal e regulatório para o setor. O programa contribuiu de forma destacada para a discussão e aprova-
ção da Lei nº 11.107/2005 que regulamenta os Consórcios Públicos e no apoio a construção e aprovação da Lei nº 11.445/2007 
que estabelece as diretrizes gerais e institui a política federal de saneamento básico. 

O Programa de Modernização do Setor Saneamento conta, ainda, com um projeto editorial, que recentemente ganhou fôlego renova-
do com o lançamento da série de publicações e da revista periódica, denominadas “Saneamento para Todos”, abrangendo edições que 
fomentam a reflexão político-institucional e o intercâmbio técnico entre os agentes do setor.

Marcos Helano Fernandes Montenegro
Diretor de Desenvolvimento e Cooperação Técnica da SNSA/MCidades

Ernani Ciríaco de Miranda
Coordenador da UGP/PMSS
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GUIAS PRÁTICOS − Técnicas de operação em sistemas de abastecimento de água

1. Introdução

Perdas ou fugas de água ocorrem em diversos componentes de um sistema de abastecimento. Conforme o local 
destas ocorrências, diversas atividades específicas são adequadas para seu controle e redução. É de fundamental 
importância que se tenha, pelo menos de forma estimada, o impacto de cada perda no contexto geral, o que possi-
bilita a priorização da realização de atividades. A água oriunda dos vazamentos pode acabar causando problemas 
adicionais devido ao solapamento e erosão do solo, promovendo muitas vezes o afundamento ou desabamento de 
pavimentos de ruas e de edificações de terceiros. Nesses casos a operadora será responsável por reparos às vezes 
difíceis e de alto custo. Fica evidente, diante do exposto, que toda a operadora de água deve se dedicar com aten-
ção aos vazamentos, tanto pelas suas conseqüências intrínsecas quanto pelo impacto na imagem e na qualidade do 
serviço prestado.

Com a função de guia prático, o documento foi elaborado de modo a induzir a viabilidade da realização dos servi-
ços de pesquisa de vazamentos não visíveis em consonância com as demais atividades de controle de perdas reais, 
possibilitando uma melhor eficiência dessa atividade. Para atingir esse objetivo, o documento está estruturado na 
seguinte seqüência:

• conceituação de perdas – tem-se uma breve definição e classificação dos tipos de perdas no sistema de 
distribuição;

• critérios para priorização da pesquisa – são apresentadas as formas de seleção e escolha das áreas prioritá-
rias para a pesquisa, bem como a utilização de indicadores, a depender das características dos sistemas;

• setorização de redes e adequação de pressões – são tratados aspectos fundamentais para que a realização da 
pesquisa de vazamentos não visíveis seja feita em conjunto com a adequação da rede de distribuição, atin-
gindo resultados tecnicamente duradouros e viáveis do ponto de vista econômico; 

• técnicas para realização de pesquisa de vazamentos – são abordados os aspectos de ordem prática envolvi-
dos nesta atividade, tratando das técnicas de detecção e localização de vazamentos não visíveis; do reparo e 
da recuperação de vazamentos; dos equipamentos pertinentes e da equipe de pesquisa; métodos de avaliação 
dos vazamentos – procedimentos para quantificação das perdas advindas dos vazamentos identificados; e 
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proposição de um conjunto de formulários de controle com vistas à obtenção de um diagnóstico completo 
das causa dos vazamentos;

• estudo de caso – é apresentado um caso real que ilustra de uma forma geral e prática os itens apresentados 
neste trabalho.

Cláudia Monique Frank de Albuquerque

Coordenadora Técnica do Programa Nacional de 

Combate ao Desperdício de Água

Ministério das Cidades
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2. Conceituação de perdas

Sistemas de abastecimento de água geralmente apresentam perdas entre a captação e a estação de tratamento 
de água (ETA), chamadas perdas na produção, e desta até a entrega para o consumidor, denominadas perdas 
na distribuição. 

O Documento Técnico de Apoio A2 (DTA A2), do PNCDA, trata das definições, nomenclatura e indicadores de per-
das, motivo pelo qual não abordaremos detalhadamente esse assunto, deixando para que o leitor procure ler depois o 
DTA A2 (encontrável no site www.cidades.gov.br/pncda). Entretanto, por conveniência do nosso texto, faremos uma 
abordagem muito breve sobre perdas, com enfoque na distribuição de água.

Antes da abordagem específica sobre perdas de água, é importante conhecer os diversos componentes que compõem 
o balanço hídrico, a partir da água que entra em um dado sistema de distribuição. É apresentado na figura a seguir o 
balanço hídrico formulado pela International Water Association (IWA).

Quando se pensa em perdas, as primeiras imagens que vêm à mente são os vazamentos nas canalizações, mas as 
perdas vão além desses vazamentos. O conhecimento detalhado das perdas é importante para que haja uma priori-
zação quanto ao tipo de perdas que se deve combater. 

Conceitualmente existem dois tipos de perdas de água:

a) Perdas reais:

Toda água que vaza no sistema, não chegando às instalações dos usuários, pode ser definida como 
perdas reais, também chamadas de perdas físicas. Estas perdas são as decorrentes do rompimento em 
adutoras, subadutoras, redes, ramais e conexões e às trincas estruturais e fissuras nas impermeabilizações 
de reservatórios.
b) Perdas aparentes:

As perdas aparentes, também chamadas de perdas não físicas, referem-se a toda água que não é medida ou que 
não tenha o seu uso definido. Estão relacionadas às ligações clandestinas e/ou irregulares, fraudes nos hidrôme-
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tros, erros de micromedição e macromedição, política tarifária, erro cadastral (desatualização do cadastro, inativi-
dade em ligação ativa, ligação não cadastrada por descuido), erro de leitura, etc.

Conforme o trabalho de Miranda E. (2003), recomenda-se como mais adequado o uso dos termos “perdas reais” 
e “perdas aparentes” em substituição a “perdas físicas” e “perdas não físicas”, respectivamente. Assim será feito 
neste Guia Prático para pesquisa e combate a vazamentos não visíveis.
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Quadro 1 – Componentes do padrão internacional de balanço hídrico para sistemas de distribuição de água

COMPONENTES DO PADRÃO INTERNACIONAL DE BALANÇO HÍDRICO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Baseado no Relatório IWA (07/2000)-Indicadores de Desempenho para Sist. de abastecimento de água, com pequenas alterações

Volume de 
fonte própria

Volume 
Fornecido 
ao Sistema

Água 
Exportada

Consumo 
Autorizado

Consumo 
Autorizado 
Faturado

Água 
Faturada

Água Exportada Faturada

Água 
Distribuida

Consumo Medido Faturado

Consumo não Medido 
Faturado

Água 
Importada

Consumo
 Autorizado 

Não Faturado

Água não 
Faturada

Consumo Medido não 
Faturado

Consumo não Medido e não 
Faturado

Perdas 
de Água

Perdas 
Aparentes

Consumo não Autorizado

Imprecisão nos Hidrometros

Perdas Reais

Vazamento nas Redes

Vazamentos e Extravasões 
em Reservatórios

Vazamentos em ligações até 
o Hidrometro
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3. Critérios para a pesquisa de vazamentos não visíveis

Para a realização da pesquisa de vazamentos não visíveis, a depender das características e condições dos sistemas 
de distribuição de água, têm-se as metodologias para seleção e escolha de setores das redes de distribuição comu-
mente adotadas no Brasil, conforme descrito a seguir.

Quadro 2 – Tipos de pesquisas de vazamentos não visíveis

TIPO APLICAÇÃO CARACTERÍSTICAS

Varredura 
da rede

Sistemas de cidades de pequeno por-
te, que não dispõem de informações 
mais específicas nem de sistema de 
medição adequado.

A pesquisa não é precedida de qualquer tipo de análise das condições da 
rede e simplesmente é realizada uma pesquisa acústica em todo o sistema. 
Não é uma metodologia eficiente, uma vez que desperdiça tempo e recur-
sos com pesquisas em trechos de redes que estão em bom estado.

Pesquisa 
não baseada 
em medição

Operadoras que não possuem micro-
medidores (hidrômetros), setorização 
e tampouco macromedidores com 
a finalidade de definir áreas críticas 
para a pesquisa e localização das 
perdas por vazamentos não visíveis 
nas redes de distribuição.

Realização de levantamento e mapeamento dos setores da rede de distri-
buição, levando em conta as seguintes características:
•  setor com grande incidência de Ordens de Serviços relativas a reparo 

de vazamentos;
•  pressões altas (mapear setores por faixa de pressão: até 30 mca, até 50 

e acima de 50 mca);
•  redes antigas (mapear rede pela idade, nas faixas: até 10 anos, 11 a 20, 

21 a 30 e acima de 30 anos);
•  materiais de qualidade duvidosa;
•  setor com ramais prediais em ferro galvanizado ou de PVC com mais 

de 10 anos;
•  adutoras, subadutoras, redes ou ramais assentados sobre berços inade-

quados;
•  solos de má qualidade provocando recalque devido à força externa;
•  quantidade de vazamentos visíveis ou não visíveis por extensão de rede 

que foram reparados em um ano;
•  quantidade de vazamentos visíveis ou não visíveis no ramal predial que 

foram reparados em um ano;
• mapeando-se os setores contendo essas informações, podem-se orde-

nar as áreas prioritárias para os trabalhos de escuta ou geofonamento.
Continua...
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TIPO APLICAÇÃO CARACTERÍSTICAS

Pesquisa 
baseada em 
sistema de 
medição 

A operadora possui setorização, 
macro e micromedição, podendo 
compatibilizar o volume de água que 
está entrando no setor, bem como o 
que está sendo consumido. A partir 
do conhecimento das perdas nos 
setores, pode-se otimizar o controle 
de perdas.

Possibilita a pesquisa em setores identificados com grandes perdas no 
sistema, visto que o tempo e recursos não são desperdiçados em pesquisas 
com trechos de redes em boas condições. 

Esta metodologia não anula as técnicas não baseadas em medição, pelo 
contrário, devem ser feitas em conjunto, agregando mais fatores de deci-
são e análise da área para os trabalhos de pesquisa de vazamentos.

A qualidade da avaliação das perdas em um determinado sistema irá variar conforme a política de macromedi-
ção e pitometria da operadora e, conseqüentemente, da disponibilidade de equipamentos de medição e controle. 
A seguir são descritos indicadores e métodos disponíveis para a quantificação e comparação de perdas entre 
sistemas e/ou setores.

3.1 Uso do índice de perdas 

O primeiro passo para se ter conhecimento sobre o nível de perdas no seu sistema de abastecimento é saber o vo-
lume disponibilizado e o volume utilizado. As definições e classificações desses volumes são encontradas no DTA 
A2 (Documento Técnico de Apoio, editado pelo PNCDA). A relação entre o volume disponibilizado e o utilizado 
resulta no Índice de Perdas na Distribuição.

É importante ressaltar que, visando uma melhor contabilização do volume utilizado, recomenda-se que todas as 
ligações de água possuam hidrômetros. Para fazer coincidir o período da contabilização do volume disponibilizado 
(normalmente, de um mês) com o período da leitura dos hidrômetros, lidos diariamente ao longo do mês, de forma a 
permitir que se façam comparações coerentes, pode-se utilizar um algoritmo que calcula os volumes medidos médios 
diários de cada hidrômetro domiciliar e, a seguir, multiplicar esta média pelo número de dias em que está contabi-
lizado o volume disponibilizado. O somatório dá o volume utilizado na mesma base temporal do volume disponi-
bilizado. Usos autorizados de água que não são faturados, como, por exemplo, água de descargas de rede, combate 

Continuação
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a incêndios, etc. (no balanço hídrico do modelo IWA chamados de consumo autorizado não faturado), devem ser 
estimados ou medidos e somados ao volume utilizado.

Para associar os setores comerciais com o setor de abastecimento é preciso incluir na ficha cadastral do cadastro de 
consumidores um campo que identifica o setor de abastecimento a que pertence cada ligação. Os relatórios de volu-
me utilizado devem ser emitidos por setor de abastecimento. Caso a área comercial da empresa ou autarquia se recu-
se a criar o algoritmo para calcular o volume utilizado por setor de abastecimento (o que não é incomum acontecer, 
enquanto a diretoria não determinar que tal procedimento seja feito), isto pode ser feito externamente numa planilha 
eletrônica, desde que a área comercial disponibilize os dados básicos das leituras e suas respectivas datas. Consumos 
não medidos podem ser estimados multiplicando-os por um fator que pode chegar até a três vezes a média medida 
daquele tipo de ligação. Por exemplo: se a média medida das economias residenciais em bairros padrão baixo é de 
15 m³/mês, então uma ligação não medida naquele tipo de bairro pode ser estimada em até 45 m³/mês. Este tipo de 
estudo foi feito em diversas cidades brasileiras, chegando sempre a valores próximos a esse.

De posse desses dois volumes pode-se obter o índice de perdas de água na distribuição ou água não contabilizada. 
Normalmente esse índice tem sido representado pela fórmula: 

 IPD = Volume disponibilizado – Volume utilizado     (4.1)
                        Volume disponibilizado

Pela facilidade de cálculo, este índice de perdas é amplamente adotado no Brasil, porém, não deve ser utilizado isola-
damente para medir desempenho. Entretanto, a título de análise superficial, pode se considerar que:

• IPD > 40 % ------------Sistema com mau gerenciamento
• 40 %>IPD<25 % ------Sistema com gerenciamento de nível intermediário
• IPD < 25 % ------------Sistema com bom gerenciamento

Na falta de outros indicadores de perdas, os valores de IPD apresentados acima servem como uma primeira avalia-
ção. Deve-se lembrar que o IPD leva em consideração todas as perdas de água no sistema, não expressando se há 
predominância de perdas reais ou aparentes, o que impede o indicativo das condições da infra-estrutura do sistema.
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Recomendam-se para avaliação do sistema de abastecimento de água outros índices, como:

• índice de perda de água por ligação (m³/lig/dia); 
• índice de perda de água por extensão de rede (m³/km de rede/dia);
• índice de vazamentos da infra-estrutura;
• índice de extravasamentos.

3.2 Uso do indicador de vazamentos da infra-estrutura (IVIN)

Conforme descrito anteriormente, é recomendável o uso de indicadores de perdas reais que possibilitem a análise de 
desempenho e, principalmente, a comparação com outros sistemas de forma mais consistente de que com o uso apenas 
do índice de perdas. Tal instrumento é muito importante para a definição da pesquisa de vazamentos. 

Lambert A. (1994, 2000 e 2002) propõe o uso da comparação das perdas reais correntes com as perdas ideais em 
termos de gerenciamento e condições de infra-estrutura. Gonçalves E. (1998) explora a utilização dessa metodo-
logia para vários sistemas, sendo que algumas companhias de saneamento têm adotado tal metodologia que ainda 
não está padronizada no Brasil. Porém, é cada vez mais latente a necessidade do uso de indicadores mais confiá-
veis que o índice de perdas de água.

O indicador de vazamentos na infra-estrutura é calculado pela relação entre as perdas reais que ocorrem no siste-
ma e as perdas mínimas inevitáveis que deveriam ocorrer nesse sistema. Ou seja, expressa o quanto um determi-
nado sistema está próximo ou distante de uma possível condição ideal da sua infra-estrutura.

No Apêndice A têm-se as definições para o cálculo do indicador de vazamentos da infra-estrutura.

3.3 Procedimento para utilização da vazão mínima noturna

A vazão mínima noturna é o principal indicador do nível de perdas reais que está ocorrendo em um sistema. 
Normalmente, o consumo noturno é reduzido, principalmente em áreas residenciais. Qualquer alteração na vazão 
mínima de uma unidade de abastecimento pode significar ocorrência de vazamentos. Em locais onde o abasteci-
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mento é irregular e/ou há demanda reprimida, o método da vazão mínima noturna não fornece dados confiáveis 
sobre as perdas reais.

No Apêndice A também é apresentada uma metodologia para obtenção das perdas reais a partir da utilização da 
vazão mínima noturna. Trata-se de uma forma bastante refinada. Porém, a seguir tem-se a utilização mais simplifi-
cada da vazão mínima noturna na determinação do fator de pesquisa.

3.3.1 Uso do fator de pesquisa

De forma similar ao IVIN, tem-se o conceito do fator de pesquisa. Fraga e Silva (1995) utilizaram esse parâmetro 
que é determinado a partir da relação entre vazão mínima noturna e a vazão média diária. O comportamento desse 
parâmetro indica possíveis problemas operacionais no abastecimento de água. 

 FP = Q mínima noturna / Q média diária     (4.2)

Quanto mais ele tende para 1, maior a possibilidade de estarem ocorrendo vazamentos. Isto significa também um 
grande potencial de retorno no trabalho de pesquisa acústica. Segundo Fávero e Dib (1981), em geral, se o fator 
de pesquisa for maior que 0,30, o setor em estudo contém vazamentos economicamente detectáveis. 

Tal como no caso do IVIN, o uso desse parâmetro deve ser evitado para setores com intermitência no abastecimento. 
A distorção que ocorre é que, devido à falta de água durante o dia (demanda reprimida), há um consumo elevado 
durante a noite, o que pode dar a falsa impressão de problemas de vazamentos quando se calcula o FP.
Exemplo
Seja a medição de vazão conforme mostrado na Figura 1. Calcule o Fator de Pesquisa.
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Figura 1 – Histograma de consumo na entrada de um setor de abastecimento

Solução:
Dados : Q mínima noturna = 6 L/s ; Q máx = 45 L/s ; Q média = 22 L/s 

FP = 6/22 = 0,27 
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4. Setorização de redes e adequação de pressões

Recomenda-se a leitura do DTA D1 – Controle de Pressão na Rede, do DTA D2 – Macromedição, e do 
DTA C1 – Recomendações Gerais e Normas de Referência, do PNCDA, que trazem observações impor-
tantes sobre a setorização de redes, entre outros assuntos. Tratará deste assunto especificamente o Guia 
Prático para Controle de Pressões na Rede.

4.1 Importância da setorização de redes na operação

A grande extensão das redes de distribuição de água com suas numerosas derivações e conexões necessita de uma 
setorização, ou seja, a sua divisão em setores e subsetores com a finalidade de se ter um melhor gerenciamento do 
sistema de água. A setorização possibilitará também identificar com maior eficiência os pontos da rede sujeitos à 
maior incidência de vazamentos (Dantas M. P. 1999).

Figura 2 – Setorização clássica em sistemas distribuidores de água
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A setorização representada atende a dois setores (A e B). O primeiro é abastecido pelo reservatório elevado 
(zona alta), e o segundo pelo reservatório apoiado (zona baixa). Os dois setores devem ter macromedidores na 
entrada assim como hidrômetros para os consumidores finais, viabilizando assim a compatibilização entre a 
macromedição e a micromedição e, por conseqüência, índices de perdas confiáveis e o próprio gerenciamento.

No interior de cada setor de abastecimento a operação é feita em um ou mais subsetores denominados:

• zona de pressão – área abrangida por uma subdivisão da rede, na qual as pressões estática e dinâmica 
obedecem a limites prefixados;

• setor de macromedição – parte da rede de distribuição delimitada e isolável com a finalidade de acompanhar 
a evolução do consumo, e avaliar as perdas de água na rede, cuja vazão é medida continuamente através de 
macromedidor instalado na(s) linha(s) de alimentação e de saída, quando houver transferência para outro setor;

• distrito de medição temporária – parte da rede de distribuição delimitada e isolável com a finalidade de 
acompanhar, temporariamente, a evolução do consumo e avaliar as perdas de água na rede, cuja vazão é 
medida através de equipamentos portáteis ou de instalação provisória;

• setor de manobra – menor subdivisão da rede de distribuição, cujo abastecimento pode ser isolado sem 
afetar o abastecimento do restante da rede.

É recomendável que setores de abastecimento, zonas de pressão, distritos, setores de macromedição e de 
manobra sejam indicados e mantidos atualizados em mapas temáticos do Cadastro Técnico de Redes, e sua 
correspondência com o cadastro comercial seja estabelecida, ainda que seja externamente ao processamento 
de dados da área comercial, mesmo não sendo isto o ideal a fazer. O ideal é que a base de dados seja única 
e disponível para os diversos setores da empresa segundo suas necessidades específicas. No Brasil, de modo 
geral, os sistemas comerciais das empresas e autarquias evoluíram desconsiderando completamente as neces-
sidades da operação e da engenharia – situação esta que precisa ser revertida.

Normalmente, uma expansão urbana não prevista no projeto original pode alterar o limite do sistema distribuidor 
de uma determinada localidade. É recomendado, até mesmo imprescindível, se analisar o impacto desta expansão 
através de modelagem hidráulica do sistema (usando-se o software livre Epanet, da EPA – Environmental Protection 
Agency, ou outro software de modelagem).
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Recomenda-se também minimizar a utilização de registros como delimitador de setor ou zona, uma vez que no 
futuro a estanqueidade ou fechamento adequado dos registros será quase sempre colocada em dúvida. O excesso 
de pontas de rede também deve ser evitado, já que isto não é bom para a equalização das pressões na rede e podem 
concentrar resíduos e turbidez quando há deficiências nos filtros das estações de tratamento e na operação das re-
des. Pontos de descarga da rede e ventosas devem ser vistoriados com freqüência e analisados quanto à sua efetiva 
utilização e funcionamento adequado. 

4.2 Relação entre pressão e vazamento

O controle de pressão, através de Válvulas Redutoras de Pressão (VRP), apresenta-se como uma das ferramentas 
mais importantes no controle e redução de perdas, sendo recomendado o seu uso nos sistemas de abastecimento 
de água, na medida do necessário. Este controle deve assegurar as pressões mínimas e máximas permitidas para os 
consumidores finais, isto é, as pressões estática e dinâmica, que obedecem a limites prefixados. Segundo a Norma 
Técnica NBR 12218/1994, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, a pressão estática máxima nas 
tubulações distribuidoras deve ser de 500 kPa (50 mca), e a pressão dinâmica mínima, de 100 kPa (10 mca). Valores 
fora dessa faixa podem ser aceitos desde que justificados técnica e economicamente.

Sabe-se que, em um sistema de água com alta pressão, ocorre com mais freqüência uma grande quantidade 
de vazamentos. Caso uma análise de custo-benefício aponte ser viável economicamente um controle ativo 
dos vazamentos, recomenda-se reduzir a pressão no sistema com VRP ou com utilização de reservatórios, 
objetivando a redução de ocorrências de vazamentos e, por conseqüência, a redução do número de pesquisas 
de vazamentos. A experiência indica que se não houver uma redução de pressão, o sistema retornará com 
perdas equivalentes à do início da pesquisa, anulando em pouco tempo a campanha de combate realizada.

A questão da necessidade de articulação das atividades de controle de perdas reais na rede é ilustrada na Figura 3. 
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É representada a evolução das perdas de um setor do Distrito Federal – DF, onde se observa:

a) queda nas perdas a partir de março de 1992, data em que foi feita a primeira pesquisa e combate de vaza-
mentos não visíveis, com a utilização de geofone eletrônico e correlacionador de ruídos, pela Caesb;

b) com o passar do tempo, as perdas retiradas com a pesquisa de vazamentos retornou ao patamar inicial 
(de março de 1992);

c) em meados de 1997, foi instalada uma VRP, reduzindo as perdas no setor, estabilizando-as praticamente na 
mesma faixa.

Figura 3 – Evolução das perdas em Guará II, antes e após a VRP

Pesquisadores admitem que exista uma estreita relação entre a pressão média na rede e a vazão do vazamento. 
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Esta relação foi teorizada como sendo expressa pela seguinte equação:

 Q1 / Q0 = (p1 / p0)
N1      (5.1)

Onde,
Q1 = Volume do vazamento final – usar m3/dia
Q0 = Volume do vazamento inicial – usar m3/dia
p1 = Pressão final – usar mca
p0 = Pressão inicial – usar mca
N1 = Coeficiente da relação pressão x vazamento – Os valores usuais são: 

0,5 – Seção do tubo que não se altera com o vazamento (exemplos: tubos de ferro fundido e aço).
1,00 – Para uma avaliação simplificada. Pode-se dizer que na redução de 1 % no valor da pressão de um sistema 
haverá uma redução de 1 % no vazamento.
1,15 – Para as condições gerais da rede distribuição de água de um setor, onde se misturam os materiais, trechos 
com ferro fundido, PVC, aço, Pead ou outro tipo de material.
1,5 – Seção do tubo que se altera com o vazamento (exemplos: tubos de PVC e Pead). 

Exemplo

Um setor da rede de distribuição de água tem uma grande incidência de perdas, na ordem de 250 m3/dia – com pressão 
de 50 mca. Se reduzirmos a pressão para 40 mca, qual será a redução do volume de água perdida nos vazamentos?

Solução:

• Dados: Q1 = ?; Q0 = 250 m3/dia; p1 = 40 mca; p0 = 50 mca

•  Para uma avaliação em uma rede de tubos de ferro fundido e aço: N1 = 0,5

 Q1 = 250 x (40/50)0,5 = 250 x 0,89 = 222,50 m3/dia

 Haverá uma redução de 250 m3/dia para 222,50 m3/dia, com redução de 27,5 m3/dia. 

• Para uma avaliação simplificada: N1 = 1

 Q1 = 250 x (40/50) = 250 x 0,80 = 200 m3/dia
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Com a redução da pressão de 50 mca para 40 mca (20 %), haverá uma redução de mesma proporção na perda, de 
250 m3/dia para 200 m3/dia, redução de 50 m3/dia (20 %).

• Para um setor da rede onde se misturam os materiais, trechos com ferro fundido, PVC, aço, Pead ou ou-
tro tipo de material: N1 = 1,15 

 Q1 = 250 x (40/50)1,15 = 250 x 0,774 = 194 m3/dia 

 Haverá uma redução de 250 m3/dia para 194 m3/dia, redução de 56 m3/dia . 

• Para uma avaliação de um setor onde a predominância é de tubos de PVC: N1 = 1,5

 Q1 = 250 x (40/50)1,5 = 250 x 0,715 = 178,75 m3/dia 

Haverá uma redução de 250 m3/dia para 178,75 m3/dia, redução de 71,25 m3/dia. 

Os exemplos mostram que o efeito da pressão pode ser mais danoso dependendo do tipo de material da rede 
e ramal. 

De modo geral, quanto mais rígido o material dos tubos, menor a dependência dos vazamentos da pressão, o que 
pode ser visto observando-se os valores de N1, como expoente da relação (p1/p0).
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5. Técnicas para realização de pesquisa de vazamentos

5.1 Equipe de pesquisa acústica

Normalmente, uma equipe de pesquisa de ruído ou pesquisa acústica é composta de um técnico e dois 
auxiliares. É necessário para dar início a um programa de detecção de vazamentos não visíveis um veículo 
– que atenda às necessidades de campo e acomode a mão-de-obra e os equipamentos de pesquisa.

Um programa de detecção de vazamentos tem como objetivo: 

• reduzir as perdas de água no sistema;
• aumentar a receita;
• adiar a necessidade de investimentos na produção de água potável. 

Para atingir os objetivos deve-se estruturar a operadora com o número necessário de equipes para atender à demanda 
de serviços relacionada às perdas.

5.1.1 Certificação de profissionais e empresas

 Algumas observações importantes transcritas, sucintamente, do trabalho de Tardelli J. F. e Menezes C. H. (2003), 
relativas à experiência na certificação de profissionais e empresas de detecção de vazamentos não visíveis, são 
apresentadas a seguir.

O programa de certificação de profissionais e empresas prestadoras de serviços de detecção acústica de vazamen-
tos não visíveis em redes de distribuição de água foi implantado em janeiro de 2000, a partir de uma ação conjun-
ta entre entidades do setor de saneamento e do setor de ensaios não destrutivos (ABENDE – Associação Brasileira 
de Ensaios Não Destrutivos), companhias estaduais de saneamento (SABESP – Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo, e SANEPAR – Companhia de Saneamento Básico do Estado do Paraná) e empresas 
prestadoras de serviços de detecção acústica. A ação conjunta dessas entidades busca melhorar a capacitação dos 
profissionais dessa atividade, empresas contratantes e prestadoras de serviços e o setor de saneamento em geral.
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A certificação dos profissionais se dá em três níveis: 

• Nível 1 – Operador
• Nível 2 – Inspetor
• Nível 3 – Supervisor

No sistema implantado, a Abende é responsável pela certificação, o CETRE – Centro de Treinamento, vinculado 
à Abende, ministra os treinamentos, e a Sabesp assumiu a aplicação dos exames (Nível 1 e Nível 2), implantando 
o Centro de Exames de Qualificação, com sala para provas teóricas e campo de prova para os exames práticos, 
estabelecido à rua do Sumidouro, 448, em São Paulo. 

O profissional Nível 3 necessita fazer os exames (dois teóricos e um estudo de caso) na Abende.

Foi também desenvolvida a certificação das empresas prestadoras de serviços, ou seja, a empresa empregadora 
também passará por um processo de certificação, através do Sistema de Gerenciamento da Qualidade do Forne-
cedor, contemplando as seguintes comprovações:

• posse de equipamentos principais (haste de escuta, geofone e correlacionador de ruído) e auxiliares (manô-
metro, roda de medição, locador de tubulações metálicas e não metálicas);

• equipes certificadas (N1, N2 e N3) e em quantidade suficiente;
• experiência comprovada;
• estrutura de trabalho organizada com programa de gestão da qualidade.

A Sabesp, na sua área de atuação da Região Metropolitana de São Paulo, já tem exigido nos seus editais de con-
tratação de serviços de detecção de vazamentos não visíveis a existência de profissionais certificados nos quadros 
das empresas licitantes. 

O envolvimento das empresas de saneamento é fundamental para a continuidade e melhoria dos serviços relativos 
à detecção acústica de vazamentos não visíveis em redes de distribuição de água.
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5.2 Escolha e uso dos equipamentos para pesquisa de vazamentos não visíveis

Os equipamentos básicos são:

a)  Haste de escuta mecânica – É uma haste de metal com comprimento de 1,0 e 1,5 m. Essa haste de escu-
ta de ruído é também conhecida como “stick”. É menos sensível que o geofone eletrônico. A sua faixa 
de operação situa-se entre 200 a 1.500 Hertz. Detecta ruído de vazamento com mais facilidade na faixa 
de 600 a 800 Hz.

 
b)  Geofone mecânico – Utiliza o princípio da estetoscopia na detecção de vazamentos. É menos sensível que 

o geofone eletrônico.
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c)  Geofone eletrônico – É um equipamento de alta sensibilidade, dotado de um sensor que capta o som produzido 
pelo vazamento. Detecta ruído de vazamento na sua faixa de operação que se situa entre 100 e 2.700 Hz. As 
partes básicas de um geofone eletrônico são: amplificador, sensor ou transdutor e fones de ouvido. É um equi-
pamento essencial para a turma de pesquisa a campo.

1 – Console do geofone
2 – Estojo
3 – Fones estéreos
4 – Sensor
5 – Magneto
6 – Cabos do sensor
7 – Conjunto de sonda para contacto de difícil acesso
8 – Placa para contacto de superfície
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d) Correlacionador de ruído – É um sistema computadorizado para localização de vazamentos não visíveis, 
detecta vazamentos em sistemas pressurizados com tubulação de ferro, aço, cobre, concreto e PVC. A sua 
faixa de operação, geralmente se situa entre 300 e 5.000 Hz.

5.3 Outros equipamentos auxiliares

a)  Locador de massa metálica – Utiliza-se este aparelho para localizar peças metálicas que estão cobertas pela pa-
vimentação, como por exemplo: tampões de PV ou de caixa de registro e outros materiais metálicos. Em geral, 
a faixa de profundidade de detecção situa-se em torno de 0,60 m. Existe no mercado locador com maior sensi-
bilidade na profundidade de detecção, em torno de 4,0 0m, dependendo do tamanho do objeto a ser localizado.
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b)  Locador de tubulação metálica – Utiliza-se este aparelho para localizar tubos metálicos enterrados. Trabalha 
pelo princípio do campo magnético. O transmissor de sinal induz o campo diretamente, por contato, ou por 
indução indireta. O receptor capta o sinal induzido ao longo do tubo, indicando sua localização exata, alinha-
mento e profundidade até a distância em torno de 3,50 m.

O método ideal para localizar uma tubulação é por contato com a peça a ser locada, entretanto quando não há 
ponto para contato utilizamos o método da indução.

Receptor de sinal Transmissor de sinal 

Detalhe – receptor de sinal Rastreamento de rede por indução indireta
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Dica:
Normalmente as operadoras sabem que têm tubos, curvas, tês enterrados e não sabem a sua localização exata. Com o 
locador de tubulação muitos problemas podem ser solucionados de maneira ágil e eficiente no campo. Quando for adquirir 
este equipamento compre de fabricante idôneo e de qualidade comprovada, visto que existem no mercado locadores que 
não dignificam o nome. É um equipamento essencial para a turma de pesquisa de campo.

c) Locador de tubulação não metálica – Trabalha pelo princípio mecânico de variação oscilatória de pressão. A válvula 
propagadora de ondas é acoplada ao sistema em qualquer ponto de saída (torneira, padrão, hidrantes, etc.). A válvula 
bloqueia o fluxo e o solta em pequenas quantidades de água, num ritmo cadenciado, acionada pela própria pressão da 
rede. Desta forma, a vibração se propaga ao longo das paredes do tubo por longa distância. Outro aparelho, o recep-
tor de sinal, capta estas vibrações no solo e as mostra num indicador de escala. Por comparação em pontos próximos, 
determina-se a localização do tubo com boa precisão. 

A válvula propagadora de ondas pode ser instalada no local do hidrômetro ou em uma torneira no ramal de alimentação 
do imóvel. A sua dimensão e peso são pequenos e seus componentes internos são simples (vide fotos).

Válvula propagadora de ondas Válvula montada no abrigo do hidrômetro



35

GUIAS PRÁTICOS − Técnicas de operação em sistemas de abastecimento de água

35

GUIAS PRÁTICOS − Técnicas de operação em sistemas de abastecimento de água

Componentes da válvula
O receptor de sinal pode ser um geofone, entretanto o receptor tipo “bengala” (vide foto) é o mais indicado e mais 
preciso na localização de uma curva, tê, de uma ligação clandestina ou de um ramal perdido. 

É um equipamento essencial para a turma de pesquisa de campo.

Receptor do sinal provocado pela válvula

Detalhe
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Técnico rastreando com o receptor de sinal a onda emitida pela válvula propagadora, 
instalada no abrigo do hidrômetro

d) Medidor de pressão – As pressões no manômetro são medidas em kgf/cm² (quilograma força por centímetro 
quadrado). Há outra forma muito usual e de fácil visualização para expressarmos as medidas de pressão que é o 
mca (metro de coluna de água). Por decreto, a unidade de pressão deve ser de acordo com o sistema internacional. 
Neste sistema a unidade de pressão é o pascal (Pa). Normalmente, utiliza-se o mca e o kgf/cm².

Na foto, a unidade indicada no manômetro é o mca. 
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e) Roda de medição ou roda trena – utilizada para medir distâncias e comprimentos de tubulação.

Dica: 
Quando sua operadora for adquirir geofone eletrônico e locador de rede deve-se dar preferência ao de melhor 
sensibilidade. O ideal é que na aquisição dos equipamentos esteja incluso o treinamento da mão-de-obra. Para 
isso escolha uma área com perdas e treine a equipe com os “fornecedores instrutores” dos equipamentos. Caso 
isso não seja possível consulte setores de outras operadoras do país que já tenham experiências quanto à quali-
dade e eficiência dos equipamentos, mas o treinamento é essencial.

5.4 Técnicas de detecção e localização de vazamentos não visíveis

A detecção e localização de vazamentos se dão em duas fases:

a) Fase de detecção – É a fase que utiliza o geofone eletrônico. A pressão mínima recomendada para escuta é de 
15 mca ou 1,5 kgf/cm2. Nessa fase realiza-se a pesquisa de escuta em todos os pontos disponíveis do sistema 
(cavaletes, hidrantes de coluna, registros de rede, etc.). Todos os pontos em que foram percebidos os sons de 
vazamentos serão anotados na Caderneta de Campo e utilizados posteriormente para utilização, se for o caso, 
do equipamento de correlação sonora (Leak Noise Correlator). O som do vazamento de água em um tubo tem 
uma característica definida e somente com a prática é possível distinguir este de outros tipos de sons. 
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Técnicos rastreando ruídos de vazamentos com geofone eletrônico

O pesquisador acústico deve atentar para os ruídos que se parecem com os de vazamentos de água, são os denomi-
nados falsos ruídos de vazamentos. Esses ruídos acontecem por:

• água passando por válvula semi-aberta – Quando um registro está dando passagem ou semi-aberto ocorre 
atrito com a água, gerando um som que se propaga pela água e pela parede do tubo. As freqüências deste 
som ficam próximas às produzidas por vazamentos (800 – 2.000 Hz), sendo difícil distingui-lo do som 
produzido por um vazamento de água. Portanto, quando um registro ou válvula está dando passagem ou 
semi-aberto, é necessário abri-lo completamente até a conclusão da pesquisa; 

• fluxo de água na torneira – Quando o ponto de escuta é um hidrômetro de uma residência, por exemplo, e o 
registro do cliente localizado no ramal de alimentação ou no cavalete não se encontra fechado, pode-se ou-
vir com perfeição o som da água escoando pela torneira aberta no interior da residência e/ou o som da água 
passando pela bóia da caixa de água. As freqüências destes sons ficam próximas daquelas produzidas por 
vazamentos. Portanto, quando o registro do cliente está dando passagem ou aberto, é necessário fechá-lo até 
a conclusão da pesquisa ou escuta. Nunca esqueça de abrir este registro no final da pesquisa ou escuta, para 
não ter um usuário reclamando;
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• instalações elétricas – O pesquisador acústico que realiza escutas próximas a cabos enterrados, transforma-
dores, deve atentar para o som produzido por corrente elétrica. A sua característica é de ser um som continuo 
e de baixa freqüência;

• veículos em trânsito – A característica deste som é de que não é continuo e o seu volume não se mantém cons-
tante. O pneu do veículo movendo-se sobre o pavimento produz uma freqüência igual à dos vazamentos;

• vento – O vento produz um som agudo de baixa freqüência e que é muito parecido com o de vazamento. 
Recomenda-se atenção quando se está em ambiente com incidência contínua de vento;

• ruídos urbanos em geral – O ruído urbano é formado por todos os ruídos próximos à pesquisa acústica, 
como: veículos, vozes ou gritos de pessoas, latidos de cães, ruídos de construções, condicionadores de 
ar, etc. Os ruídos urbanos têm uma freqüência compreendida entre 400 a 2.000 Hz. É um transtorno 
para a pesquisa acústica, pois são freqüências próximas às dos sons dos vazamentos.

Dicas:
• Antes de ir para o campo a equipe de pesquisa deve verificar:

 i) cópia da planta do cadastro de redes da área escolhida. Esta planta servirá para marcar os imóveis com 
o BV (Barulho de Vazamento) – este é um dos termos usuais adotado pela equipe de campo. Servirá 
também para anotar as mudanças cadastrais constatadas e subsidiar o preenchimento de vários formu-
lários que veremos posteriormente; 

ii) a disponibilidade dos materiais e equipamentos necessários para realização dos serviços e as condições 
das baterias dos equipamentos eletrônicos.

• Antes de começar a pesquisa acústica, recomenda-se que a equipe inspecione todos os registros (válvulas) 
de redes existentes na área da pesquisa e providencie a correção de todos os vazamentos visíveis detectados 
nos registros, redes e ramais. A grande maioria dos vazamentos dos registros de rede ocorre nas gaxetas e 
atrapalham os serviços de escuta. Mesmo que o vazamento visível seja mínimo deve ser corrigido, para que 
não se superponha com o ruído de vazamentos não visíveis percebidos no processo de escuta.

• Existem profissionais que iniciam a fase de detecção com haste de escuta. Isto não é incorreto, entretanto, se 
sua operadora tiver um geofone eletrônico, recomenda-se o início da pesquisa acústica com geofone. A faixa 



Pesquisa e combate a vazamentos não visíveis

40

Pesquisa e combate a vazamentos não visíveis

40

de percepção com a utilização do geofone eletrônico está entre as freqüências de 100 a 2.700 Hz, enquanto 
que com a haste de escuta fica entre 200 a 1.500 Hz. A faixa de percepção do ruído de vazamento facilmente 
audível está entre 500 a 2.000 Hz. Percebe-se, por estes dados, que o geofone eletrônico é mais eficiente.

b) Fase de localização – Caso o processo de escuta não seja eficiente para localizar o ponto com o vazamento 
utiliza-se o instrumento computadorizado de correlação sonora (Leak Noise Correlator), que determina com 
bastante precisão a localização do vazamento. A faixa de freqüências percebidas com a utilização do correla-
cionador de ruído está entre 300 a 5.000 Hz. 

Para subsidiar o operador do correlacionador, recomenda-se a elaborar um croqui do posicionamento dos 
sensores do equipamento para os trechos em análise. Caso haja dúvidas quanto aos dados cadastrais de posi-
cionamento da rede ou ramal, utilizar o locador de tubulação não metálica ou locador de tubulação metálica.

Técnico instalando o pré-amplificador em um registro de 
rede com a finalidade de amplificar o ruído do vazamento 

e transmitir o sinal para análise do correlacionador

Técnico digitando no correlacionador os dados da tubu-
lação: material, comprimento e diâmetro para localizar o 

ponto onde se encontra o vazamento
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Lembrar que a precisão do resultado fornecido depende da informação precisa lançada no aparelho. Com os dados 
levantados e anotados no croqui, lança-se no correlacionador:

1. diâmetro do tubo: fornecido pela planta cadastral;
2. tipo de material do tubo: PVC, ferro fundido, etc. (fornecido pela planta cadastral);
3. distância: comprimento real medido com a trena ou a roda de medição. 

Na fase de localização, os pontos de maior intensidade sonora são escolhidos e a localização grosseira do vazamento 
é estimada. A partir daí, são colocados dois sensores em pontos de modo a que o vazamento esteja entre os sensores. 
Os sinais sonoros são amplificados e enviados ao correlacionador via rádio telemetria ou via cabo. A informação 
sobre a tubulação do trecho situado entre os dois sensores é lançada no aparelho. O operador do correlacionador com 
o fone de ouvido deve verificar se os dois sensores estão enviando o ruído de vazamento – em caso positivo efetua-se 
a correlação. 

Se o vazamento estiver localizado entre os dois sensores, o aparelho indicará sua posição com bastante precisão 
(margem de erro +/– 0,5 m). Se o vazamento estiver fora do trecho analisado, o aparelho indicará em qual direção. 
Assim sendo, muda-se um sensor para um novo ponto de acesso, lançam-se os dados sobre o novo trecho em análise 
(novo croqui) e faz-se nova correlação. Normalmente com duas ou três correlações, chega-se à certeza da localização 
do vazamento.

Localizado o vazamento, marca-se o local com tinta em “spray” ou outra tinta não lavável. Caso isto não seja 
possível, deve ser feito um croqui de amarração do local exato do vazamento. 

Programar com o setor responsável pelo reparo do vazamento a presença de um técnico da equipe de detecção de 
vazamentos para acompanhar o serviço e medir a perda, em litros/minuto ou litros/segundo, para estimativa posterior 
do volume de fugas evitado na área. 
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5.5  Exemplo prático de detecção e localização de um vazamento

5.5.1  Instalação da válvula propagadora de ondas no cavalete 

Com a finalidade de transmitir o sinal para o receptor, deve-se instalar a válvula no cavalete, objetivando o rastreamento 
e localização do ramal predial, devendo-se proceder da seguinte forma:

Retirada do hidrômetro Instalação de válvula
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Na saída da válvula conectar uma mangueira para se obter uma operação suave da válvula.

Abra a água completamente no registro do cavalete. 

Na válvula, gire o manete “T” em sentido horário até o ponto em que a água comece a fluir. 

Gire o manete “T” bem devagar em sentido anti-horário até o ponto no qual a válvula começa a pulsar.

Pulsações lentas (duas a quatro por segundo), quando possíveis, fornecem melhores resultados.

5.5.2 Rastreando e localizando o ramal com o receptor tipo “bengala”

Iniciar o rastreamento proximamente à válvula propagadora de ondas, local onde a posição do tubo é conhecida.
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Escala de medida

Pico abaixo da faixa central Pico na faixa central

Começar a localização rastreando em círculo em volta do ponto em que foi instalada a válvula. A posição exata 
da tubulação é indicada por um pico máximo na leitura da escala.

Ajustar o controle de sensibilidade, quando for necessário, para manter a leitura do pico na faixa central. Se for usar 
fone de ouvido, ajustar para um volume confortável.

Sondar ao longo do tubo, a cada metro, para os dois lados até que o sinal atinja o pico máximo da escala (onde está 
localizada a tubulação)

5.5.3 Uso do correlacionador e amplificadores de ruídos

Depois de se geofonar a área em estudo, verificou-se, por exemplo, BV, barulho de vazamento, entre a casa 01 e 
a casa 09. Pode-se optar por abrir pontos de sondagens sobre a rede, um antes da casa 01 e outro após a casa 09, 
com a finalidade de colocar os amplificadores de ruído.
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Com a roda de medição ou roda trena passa-se a medir a distância entre os sensores A e B colocados sobre a rede.

Lançam-se os dados no correlacionador, inclusive material e diâmetro do tubo da rede. Executa-se a correlação.
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5.5.4 Rastreamento do vazamento com geofone eletrônico

As fotos a seguir ilustram a operação de um geofone eletrônico.

Sensor do geofone

Rastreamento do vazamento na varanda frontal da casa 05

Início da escavação no ponto do vazamento localizado na varanda frontal da casa. 



47

GUIAS PRÁTICOS − Técnicas de operação em sistemas de abastecimento de água

47

GUIAS PRÁTICOS − Técnicas de operação em sistemas de abastecimento de água

A seguir, apresenta-se a seqüência de fotos da escavação com o vazamento.



Pesquisa e combate a vazamentos não visíveis

48

Pesquisa e combate a vazamentos não visíveis

48

6. Métodos de avaliação de vazamentos

6.1 Avaliação das perdas nos vazamentos

a) Avaliação por medição – Quando se quer avaliar as perdas por vazamentos no campo mede-se através de um 
recipiente de volume conhecido durante um determinado tempo. 

Q = Volume       (7.1)
        Tempo

Unidades usuais para a vazão: m3/s, L/s, L/dia, m³/hora. As unidades L/s e L/dia são as mais utilizadas para 
avaliar as perdas ou fugas relativas aos vazamentos.

Exemplo:

Seja o gotejamento em uma torneira. Como devemos avaliar esta perda por gotejamento, se temos 
disponível um pequeno copo plástico de café de 50 ml e um cronômetro?

Solução:
Coloca-se o recipiente de 50 ml sob a torneira com gotejamento e neste instante começa a medir o tempo. Supondo 
que o gotejamento conseguiu encher o recipiente em 2min35.

Sabe-se que 50 ml é igual a 0,05 litros.

Sabendo-se que 2min35 é igual a 155 segundos. 

Q = 0,05 L
        155 s

Então,

Q = 0,000322 L/s
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Com este resultado em L/s, multiplica-se por 86400 para obter em L/dia.

Q = 0,000322 x 86400 = 27,82 L/dia 

b) Avaliação da vazão em pequenos orifícios – Às vezes não é possível medir a perda que ocorre em um vazamen-
to no campo. Quando isso acontece deve-se avaliar no escritório a perda recuperada através da peça com vaza-
mento que foi retirada na ocasião do reparo. Para isso recomenda-se, na falta de um melhor método estimativo, 
utilizar a fórmula geral para pequenos orifícios, representada a seguir:

Q = C x S x 2gh       (7.2)

Onde, adota-se C = 0,61
Q (L/s) é a vazão calculada do vazamento;
h (mca) pressão medida no local do vazamento;
S (cm2) é a área da fissura por onde escoa o vazamento; 

Observação: 

A fórmula 7.2 foi preparada para as unidades apresentadas. 
De forma a simplificar a obtenção da vazão recuperada (L/s) a partir da área da fissura (cm²) e da pressão disponível 
(h, em mca) é dada a tabela a seguir.
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VALORES DA VAZÃO RECUPERADA A PARTIR DA PRESSÃO E DA ÁREA DA FISSURA

Da mesma forma, para simplificar a obtenção da vazão recuperada (L/s) a partir do diâmetro do orifício e da pres-
são disponível (h, em mca) é dada a seguinte tabela.
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VALORES DA VAZÃO RECUPERADA A PARTIR DO DIÂMETRO EQUIVALENTE DO ORIFÍCIO 

Solução:
1º passo – Cálculo da área da fissura

S = 2,0 cm x 0,05 cm = 0,100 cm²

2º passo – Cálculo da vazão recuperada ou obtenção na tabela

Q = C x S x 2gh  Q = 0,61 x 0,100 x 10 –1 x 2x9,8x30 = 0,148 L/s
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Observação: 
• Sabe-se que o vazamento é diretamente proporcional à pressão, isto é, quanto maior a pressão maior será 

o vazamento. A perda avaliada no exemplo pode ser maior ou menor, dependendo da pressão no momento 
da coleta. Como a pressão diurna é menor que a pressão noturna, e geralmente as retiradas dos vazamen-
tos são realizadas nos horários comerciais, com certeza, o volume avaliado não estará acima do valor real.

• Para efeito de avaliação da vazão recuperada pela fórmula experimental sugerida e a dificuldade de medir 
a dimensão de uma microfissura de uma peça com vazamento, recomenda-se, na falta de uma melhor 
estimativa, uma espessura mínima da microfissura: 1/10 mm ou 0,1 mm ou 0,01 cm.

• Existem no mercado tubos de PEAD de péssima qualidade que ressecam com o tempo e fissuram facilmente, 
provocando grandes perdas reais de água. Quando isso acontece a solução definitiva é retirá-los, substituindo-
os por tubos de PEAD de fabricantes idôneos.

• Mesmo com o material de boa qualidade, atentar que a mão-de-obra para implantar ou reparar canalizações 
deve ser qualificada. Observar que tubos assentados sobre um berço inapropriado, pedregulho, por exemplo, 
comprometerá toda a canalização, provocando fissuras e por conseqüências perdas permanentes ou “perdas 
crônicas” (caso não haja substituição de todo trecho assentado inadequadamente).

6.2 Modelos de formulários para avaliação da pesquisa de vazamentos não visíveis

Os formulários representados ao longo deste item foram idealizados pelos autores deste guia prático e são 
úteis para elaborar um relatório dos serviços de pesquisa acústica e podem ser visualizados na íntegra no 
Apêndice B. Os levantamentos das causas e das caracterizações dos vazamentos são tão importantes quanto 
a retirada e o levantamento das perdas. O trabalho de retirada dos vazamentos não é completo se não forem 
caracterizados os vazamentos e suas causas prováveis. Se as causas não forem caracterizadas, muitas das 
vezes descartam-se peças ou conexões com defeitos de concepção, fabricação ou montagem, perdendo-se a 
oportunidade de se atacar as causas.

As causas e a caracterizações dos vazamentos, constantes nos formulários, poderão ser modificadas, alteradas 
ou acrescentadas de acordo com o entendimento da operadora. 
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a) Caderneta de campo – No trabalho de campo o pesquisador anota na planta cadastral os locais que foram 
geofonados, e quando ouve um ruído ou barulho de vazamento (BV) anota no formulário “Caderneta de 
campo”: endereço, BV (indicar intensidade do ruído se é forte ou fraco), pressão (instantânea com vazamen-
to – poderá ser medida em uma torneira do ramal de alimentação). Estes endereços com BV serão utilizados 
posteriormente para uma aplicação refinada com geofone eletrônico ou, se for o caso, do equipamento de 
correlação sonora Leak Noise Correlator.

b) Vazamentos recuperados – Muitos dos endereços com BV, anotados no formulário “Caderneta de campo”, 
não apresentarão vazamentos, uns por causa da superposição de ruídos, outros por falsos ruídos. Aqueles 
em que foram constatados vazamentos devem ser anotados no formulário “Vazamentos recuperados” onde 
constam os seguintes dados:

• endereço;
• localização; 
• caracterização do vazamento; 
• causa provável; 
• material; 
• pressão com vazamento em mca – indicando o horário;
• data da confirmação do vazamento; e 
• perda recuperada em L/s. 
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Sugestão para o formulário “Vazamentos Recuperados”

Tabela de codificação
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Esta tabela subsidiará o preenchimento do formulário “Vazamentos recuperados” com as codificações para as 
seguintes variáveis:

• causa provável do vazamento; 
• material;
• caracterização do vazamento. 

A localização do vazamento deve ser codificada conforme a figura a seguir.

Figura com codificação para “locais de vazamentos”

c) Demonstrativo mensal acumulado – vazamento não visível – Este formulário é um relatório dos serviços men-
sais de pesquisa de vazamentos não visíveis. Lançam-se mês a mês os serviços realizados e no último mês do 
ano o relatório final se encontra pronto. Neste formulário constam os seguintes dados: 

• km de rede investigado; 
• perda (L/s) no local do vazamento* (neste local inserir a quantidade de vazamentos constatados em 1 

– Rede ou 2 – Tomada de água ou 3 – adaptador, etc.); 
• pontos de acessos sondados (neste local inserir as quantidades sondadas no padrão, registro de rede, 

hidrante, furo de teste); 
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• perdas (L/s) (neste local inserir as perdas recuperadas nas redes, ramais e cavaletes); e finalmente inserir a 
• Perda total em L/s.

Formulário “Demonstrativo mensal acumulado de vazamentos não visíveis”

d) Quadros resumos – Os formulários a seguir resumem os trabalhos referentes aos serviços de pesquisa de vaza-
mentos não visíveis:

Quadro resumo da localização do vazamento
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Quadro resumo da caracterização do vazamento

Quadro resumo da causa do vazamento
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7. Apresentação de estudo de caso 

7.1 Programa de pesquisa de vazamentos não visíveis

Para exemplificar, transcreve-se a pesquisa de vazamentos não visíveis em uma área do Setor P Sul – Ceilândia – DF, 
realizada pela equipe especializada em vazamentos da Caesb em 22 dias úteis, incluindo a retirada das perdas. Nesses 
dias, foram rastreados com geofone eletrônico 3.521 (três mil quinhentos e vinte e um) pontos com uma equipe de 
pesquisa e foram retirados 107 pontos de vazamentos não visíveis. 
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Pode-se observar um dos formulários referente aos vazamentos recuperados na área em questão, onde estão respec-
tivamente relacionados: endereços, pressões com os vazamentos, causas prováveis e perdas recuperadas em L/s. 
Este formulário apresenta-se mais resumido, não contendo todos os dados referentes ao formulário de “Vazamentos 
recuperados” apresentado no Apêndice B no final deste trabalho.

A perda recuperada total de 10,727 L/s pode ser visualizada no quadro resumo de causa/caracterização dos vazamentos 
apresentado a seguir. Este quadro resumo não contempla ainda todos os dados propostos no formulário do Apêndice B.

Quadro resumo das causas prováveis de vazamento no Setor P Sul de Ceilândia – DF
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As perdas foram medidas no local e, quando isso não foi possível, foram avaliadas por fórmulas da hidráulica. 
Observa-se que 81,7 % das perdas foram em decorrência do uso do adaptador e da união azul, provocando o corte 
no tubo de Pead. 

O adaptador azul, seccionado longitudinalmente com 
a finalidade de ser visualizada a saliência (garras com 
dentes) que provoca o corte do tubo de PEAD.

Saliência – garras com dentes
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Corte no tubo de Pead de 20 mm, provocado pelo uso 
do adaptador azul

Tubo de Pead de 20 mm sem preparo da ponta 
provoca o corte e/ou a fuga do anel de borracha do 

adaptador

microfissura

Joelho de PVC com pequena fissura. É um defeito 
característico dessa peça. 

Fissura

O estrangulamento do Pead, de qualidade duvidosa, 
provocou a fissura no tubo do ramal.
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Perda recuperada de 2,5L/s (medida no local) na área 
da metropolitana – DF. A peça é uma redução de PVC 
85 x 50 mm, que foi forçada na execução, provocando 
o deslocamento do anel de borracha. 

7.2 Teste da metodologia de utilização da vazão mínima noturna na determinação de 
perdas reais e aparentes

No Apêndice C é apresentado um estudo de caso cujo objetivo foi conhecer qual a participação da perda real e 
perda aparente no total da perda apurada de água, a partir da metodologia de utilização da vazão mínima noturna. 
O estudo possibilitou, também, a comparação entre a perda real calculada e a vazão recuperada estimada após a 
pesquisa de vazamentos não visíveis.

Quanto à determinação das perdas, deve-se utilizar, sempre que possível, a vazão noturna em conjunto com a 
quantificação do volume perdido (compatibilização entre a macro e micromedição). 

Quando o índice de perdas é baixo e a vazão noturna é alta, tem-se um forte indicativo da possibilidade de ocor-
rência de 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, ou mesmo consumos não contabilizados (ligações clandestinas ou volumes de consumo 
não contabilizados).
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No caso citado, os resultados indicaram que, para o setor em questão, 70 % da perda de água era devida às per-
das reais. Por outro lado, o cálculo da perda real a partir da vazão mínima noturna foi muito próximo da vazão 
recuperada estimada com a campanha de pesquisa de vazamentos, o que pode ser visto de forma detalhada no 
Apêndice C. 

É importante ressaltar que:

• os estudos realizados demonstraram que o uso da vazão mínima noturna permite um rápido diagnóstico quanto 
à perda real de um dado setor, e constitui-se em um dos meios mais eficazes de detecção de tais perdas, desde 
que monitorada continuamente;

• a metodologia para o uso da vazão mínima noturna, em conjunto com a perda total, possibilita um melhor 
direcionamento do tipo de controle de perdas a ser adotado na operadora de água, sendo de fundamental 
importância na eficiência das atividades desenvolvidas;

• 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 circuns-
tâncias é muito elevado, o que pode dar a falsa impressão de elevadas perdas noturnas.
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Apêndice A

A.1 Uso do indicador de vazamento da infra-estrutura

Conforme descrito anteriormente, é recomendável o uso de indicadores de perdas reais que possibilitem a análise 
de desempenho e, principalmente, a comparação com outros sistemas de forma mais consistente do que com o uso 
exclusivo do índice de perdas. Tal instrumento é muito importante para a definição da pesquisa de vazamentos. 

Lambert A. (1994, 2000 e 2002) propõe o uso da comparação das perdas reais correntes com as perdas ideais em 
termos de gerenciamento e condições de infra-estrutura. Gonçalves E. (1998) explora a utilização dessa metodo-
logia para vários sistemas, sendo que algumas companhias de saneamento têm adotado tal metodologia, ainda não 
padronizada no Brasil. 

O indicador de vazamento na infra-estrutura é calculado pela relação entre as perdas que ocorrem no sistema e as 
perdas mínimas inevitáveis que se espera que ocorram nesse sistema. Ou seja, expressa o quanto um determinado 
sistema está próximo ou distante de uma possível condição ideal da sua infra-estrutura.

A seguir, têm-se as definições para o cálculo do indicador de infra-estrutura:

Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI) 

Recomenda-se utilizar fatores de escala, isto é, indicadores que relacionam volume perdido e as características 
do sistema (extensão de rede, número de ligações, pressão, etc.), uma vez que só o índice de perdas, como já foi 
citado, não é um bom indicador para avaliar e comparar desempenho de sistemas. 

As perdas reais inevitáveis expressam a perda mínima desejável para um sistema, considerando as perdas ide-
ais por ligação e por extensão de rede a uma dada pressão. Ou seja, a partir das características de cada sistema, 
podem-se calcular as perdas reais inevitáveis específicas do mesmo. Lambert A. (2000) propõe o uso das perdas 
reais inevitáveis para avaliar sistemas. 
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COMPONENTES DAS PERDAS ANUAIS INEVITÁVEIS – PRAI (LAMBERT)

COMPONENTES DA
INFRA-ESTRUTURA

VAZAMENTOS
INERENTES

ROMPIMENTOS 
VISÍVEIS

ROMPIMENTOS 
NÃO VISÍVEIS

PRAI
TOTAL

UNIDADES

Rede 9,6 5,8 2,6 18 L/km de rede/dia/mca

Ramais até a testada 
do lote

0,6 0,04 0,16 0,8 L/lig./dia/mca

Ramais após a testada 
do lote

16,0 1,9 7,1 25 L/km de ramal/dia/mca

Estes valores são coeficientes na fórmula:

PRAI = (18 x L + 0,8 x NC + 25 x Lp) x P/1000 (m³/dia)       (1)
onde,

L – Extensão da rede de distribuição (km) – não incluir extensões de ligações prediais, adutoras e subadutoras.
Nc – Número de ligações considerando todas as categorias (residencial, comercial, industrial e pública).
Lp – Extensão do ramal predial interno (km). No Brasil não é significativa e pode ser considerada a extensão igual a zero.
P – Pressão média do período de 24 horas. Realizar medição contínua durante 24 horas, evitando dados pontuais durante o dia.

Perdas Reais Anuais de Água (PRAA) 

As perdas reais anuais de água (expressas em m3/dia) podem ser obtidas a partir da quantificação dos vazamentos 
em rede (VVAZ) e aos usos dos volumes operacionais extraordinários (VOEX), conforme equação abaixo:

PRAA = VVAZ + VOEX (m3/dia)       (2)

Na inexistência de informações sobre vazamentos a PRAA pode ser obtida de uma maneira mais complexa e refi-
nada, a partir do monitoramento da vazão mínima noturna, cuja forma de obtenção será descrita posteriormente. 

Lambert A. (2002) propõe o uso do balanço anual de água, o qual, a partir da água disponibilizada no sistema e as di-
versas parcelas medidas e/ou estimadas de consumo autorizado e não autorizado, possibilita o cálculo da perda real. 
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De forma estimativa, pode-se considerar que as perdas reais correspondem, segundo uma média encontrada em 
diversos sistemas nacionais e internacionais, a um valor entre 40 e 60 % das perdas totais de água. É evidente que 
esse percentual pode oscilar conforme as condições e características dos sistemas, mas pode ser utilizado como 
uma estimativa, na ausência de outras informações.

Indicador de vazamento da infra-estrutura (IVIN)

O indicador de vazamento da infra-estrutura é a relação entre as perdas reais anuais de água e as perdas reais 
anuais inevitáveis.

IVIN = PRAA/PRAI (m³/dia)       (3)

Utiliza-se este indicador para comparar a eficiência do gerenciamento das perdas reais entre operadoras e sistemas de água, 
uma vez que o uso isolado do índice de perdas não permite uma avaliação em sistemas com diferentes características. 

Sistemas com índice de vazamento na infra-estrutura próximo de 1 podem ser considerados como sistemas com 
bom gerenciamento da infra-estrutura, e à medida que o índice afasta de 1, o gerenciamento do sistema piora.

A seguir têm-se exemplos que possibilitam a compreensão do cálculo do IVIN.

Exemplo 1

Uma cidade A possui os seguintes dados no seu sistema de água:

• população: 100.000 habitantes;
• comprimento de rede: 200 km;
• número de ligações: 20.000 lig.;
• volume utilizado: 30.000 m³/dia;
• volume produzido : 42.500 m³/dia;
• perdas reais correspondentes a 60 % da perda total de água;
• pressão média = 50 mca.
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Calcular IVIN e IP para fazer análise do sistema.
Solução:

• PRAI = (18 x L + 0,8 x NC + 25 x Lp) x P/1.000 
 PRAI = (18 x 200 + 0,8 x 20.000 + 25 x 0) x 50/1.000 
 PRAI = (3.600 + 16.000) x 50/1.000
 PRAI = 980 m³/dia

• PRAA = 0,60 x (volume produzido – volume utilizado)
 PRAA = 7.500 m³/dia

• IVIN = PRAA/PRAI
 IVIN = 7.500/980
 IVIN = 7,65

IP = (volume produzido – volume utilizado)/volume produzido
IP = (42.500 – 30.000)/42.500 = 29 %

Observação
O sistema apresenta um índice de perda de 29 %, que é um índice bem abaixo da média nacional. Entretanto, o 
ideal é ter o índice IVIN próximo de 1. Observa-se que o índice IVIN indica um sistema bem menos satisfatório 
que o apresentado pelo índice de perdas.

Exemplo 2

A cidade B têm as mesmas características da cidade A, só mudando a pressão média para 25 mca.

Calcular IVIN e IP para fazer análise do sistema.
Solução:

• PRAI = (18 x L + 0,8 x NC + 25 x Lp) x P/1.000 
 PRAI = (3.600 + 16.000) x 25/1.000
 PRAI = 490 m³/dia
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• PRAA = 0,60 x (volume produzido – volume utilizado)
 PRAA = 7.500 m³/dia

• IVIN = PRAA/PRAI
 IVIN = 7.500/490
 IVIN = 15,30

IP = 29 % (mesmo valor do sistema da cidade A)
Interpretação
Nota-se que a pressão média na cidade B é muito inferior à pressão média da cidade A, mantendo-se iguais as 
demais características. Assim sendo, como as perdas reais são iguais em ambas as cidades, o IVIN encontrado 
para a cidade B é realmente muito mais desfavorável que o da cidade A, que deve ter um controle muito mais 
intenso para manter o mesmo índice de 29 %.
Exemplo 3

A cidade C tem as mesmas características da cidade A, só mudando o número de ligações para 4.000.
Calcular IVIN e IP para fazer análise do sistema.
Solução:

• PRAI = (18 x L + 0,8 x NC + 25 x Lp) x P/1.000 
 PRAI = (18 x 200 + 0,8 x 4.000 + 25 x 0) x 50/1.000 
 PRAI = (3.600 + 3.200) x 50/1.000
 PRAI = 340 m³/dia

• PRAA = 0,60 x (Volume Produzido – Volume Utilizado)
 PRAA = 7.500 m³/dia

• IVIN = PRAA/PRAI
 IVIN = 7.500/340
 IVIN = 22,06

IP = 29 % (mesmo valor do sistema da cidade A).
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Interpretação
A cidade A possui um número bem superior de ligações para gerenciar. Sabe-se que o maior número de vazamen-
tos ocorre nas ligações, de modo que a eficiência da cidade A é bem superior que a da cidade C, de forma a manter 
o mesmo índice de perdas de 29 %. 

A utilização do índice de vazamentos da infra-estrutura possibilita comparar os diversos sistemas ou setores quanto 
às condições da rede, o que é uma excelente ferramenta para o direcionamento da pesquisa de vazamentos. Por outro 
lado, o cálculo mais adequado das perdas reais (PRAA) depende do uso da vazão mínima noturna. 

A.2 Procedimento para utilização da vazão mínima noturna

Componentes da vazão mínima noturna

A vazão mínima noturna é o principal indicador do nível de perdas reais que estão ocorrendo em um sistema. 
Normalmente, o consumo noturno é reduzido, principalmente em áreas residenciais. Qualquer alteração na vazão 
mínima de uma unidade de abastecimento pode significar ocorrência de vazamentos. Em locais onde o abasteci-
mento é irregular e/ou há demanda reprimida, o consumo noturno não fornece dados confiáveis sobre perdas.

As vazões consumidas pela população abastecida pelo sistema de água variam ao longo do dia e do ano em função 
da sazonalidade. Normalmente, o pico diário curva de consumo está compreendido entre 12 e 14 horas. Esse pico 
vai caindo até atingir o consumo mínimo entre 3 e 4 horas da madrugada.
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Denomina-se vazão mínima noturna inerente (VMNI) como sendo a soma da perda inerente e o consumo noturno. 
Então:

VMN = Perda Noturna + Perda Inerente + Consumo Noturno      (4)

ou

VMN = Perda Noturna + VMNI        (5)

Graficamente:
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a) Consumo noturno: na falta de informações sobre o sistema, recomenda-se a utilizar os valores propostos por 
Lambert A. e Bessey S. G. (1994), para estimar o consumo noturno para período de uma hora, conforme dados 
a seguir:

ESTIMATIVA DE CONSUMO EM UM SETOR PARA PERÍODO DE UMA HORA 
(LAMBERT A. E BESSEY S. G. 1994)

COMPONENTES SUBTOTAL (L/h)

Consumo Noturno

Excepcional
Nº de economias residenciais (NR) x 500 L/h

Nº de economias não residenciais (NNR) x 500 L/h

Residencial NR x 8 L/residência/h

Não Residencial

0,9 x nº de economias no Grupo A

6,2 x nº de economias no Grupo B

12,6 x nº de economias no Grupo C

20,6 x nº de economias no Grupo D

60 x nº de economias no Grupo E

Grupo A –  Postos policiais, centrais telefônicas, bancos, igrejas, cemitérios, jardins, hortas, estações de trata-
mento de água e esgotos e uso para incêndio. 

Grupo B –  Shoppings, 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.

Grupo E –  Asilos, minas e pedreiras.

b) Perda inerente ou vazamento inerente: são as vazões muito baixas, que normalmente ocorrem nas juntas e nos 
estágios iniciais dos processos de corrosão. Estes vazamentos não são detectáveis através do geofonamento ou 
pesquisa acústica. Mesmo em sistemas bem gerenciados, estas perdas ocorrem.
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Na falta de informações sobre o sistema, recomenda-se utilizar os valores propostos a seguir:

VAZÃO NOTURNA PERDIDA INERENTE (LAMBERT – 1994)
(Perdas inerentes a 50 mca para período de uma hora da VMN)

COMPONENTES DAS 
PERDAS INERENTES

UNIDADE
CONDIÇÕES DA INFRA-ESTRUTURA

BOA MÉDIA RUIM
Rede principal L/km/h 20 40 60

Ramais prediais L/lig./h 1,5 3,0 4,5

FATORES DE CORREÇÃO DE PRESSÃO 
( LAMBERT – 1994 B)

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

c) Vazamento noturno ou perda noturna: Segundo Lambert A. e Bessey S. G. (1994), pode-se obter a Perda Noturna 
através da diferença entre a VMN o Consumo Noturno e a Perda Inerente, isto é:

Perda Noturna = VMN – (Consumo Noturno + Perda Inerente)     (6)
Sendo,

VMNI = Consumo Noturno + Perda Inerente       (7)

Então,

Perda Noturna = VMN – VMNI       (8)
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Fator noite e dia 

Depois de obter a perda noturna, utiliza-se um fator multiplicador denominado FND (Fator Noite e Dia) com 
a finalidade de transformar a perda noturna de uma hora (período das 3 às 4 horas) em perda real diária. Seja 
então a equação adotada por Gonçalves (1998):

FND = (P0-1/P3-4)
N + (P1-2/P3-4)

N + (P2-3/P3-4)
N ........ + (P23-24/P3-4)

N       (9)
Onde,

P – É a pressão média do setor em uma determinada hora do dia (por exemplo: P3-4 refere-se à pressão média das 
3h00min às 4h00min). 
N – É o fator que correlaciona pressão e vazão.

Perda Real = (VMN – VMNI ) x FND       (10)

Finalmente,

Perda Aparente = Perda Total – Perda Real       (11)

Observações:

• Quando em um sistema de água se tem um valor baixo para VMN e um alto índice de perdas, tem-se um 
forte indício da ocorrência de: submedições nos hidrômetros e/ou macromedidores, volumes não contabili-
zados (ligações clandestinas e/ou irregulares, fraudes nos hidrômetros) – que são as Perdas Aparentes.

• Quando em um sistema de água se tem um valor alto para VMN e um baixo índice de perdas, pode estar 
ocorrendo no sistema vazamentos nas redes e ramais, adutoras e subadutoras, se estiverem à jusante do 
ponto de medição – configurando então as Perdas Reais.
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Pressão Média do Setor (PMS) 

A pressão está ligada à ocorrência de perdas reais, interferindo em grande parte nas atividades de gerenciamento das perdas 
de um setor. Porém, a depender da conformação topográfica da rede, do consumo e também das condições da rede, têm-se 
grandes variações para a pressão tanto ao longo da própria rede como também ao longo do dia.

Dessa forma, dados instantâneos de pressão normalmente podem dar uma visão distorcida do comportamento da 
pressão de um dado setor. Assim, além da necessidade de monitorar a pressão ao longo do tempo, é importante a 
utilização do conceito de Pressão Média do Setor (PMS), com o objetivo de se ter uma noção do comportamento 
médio da pressão em um setor. 

Considerando que o setor seja formado por uma única zona de pressão, a PMS pode ser calculada pela fórmula:

PMS = S x Pmáx + (1 – S ) x Pmin        (12)

Onde,
Pmáx – Pressão máxima que ocorre no setor em estudo. A pressão máxima normalmente ocorre entre 3h00min e 4h00min. 
Pmín – Pressão mínima que ocorre no setor em estudo. A pressão mínima normalmente ocorre entre 12h00min e 14h00min.
S – Percentual estimativo da proporção do setor em estudo (em número de ligação ou área) que possui pressões acima 
da pressão média horária definida pela fórmula:

Pmédia = (Pmáx + Pmín)/2      (13)

Observação
Recomenda-se determinar no sistema de água do setor em estudo, os pontos que tenham a maior e a menor cota 
geométrica. A seguir, instalam-se nesses pontos os medidores de pressão para que se obtenha Pmáx e a Pmín durante 
todo o dia, contabilizados com as médias horárias.

No caso de um setor possuir mais de uma zona pressão, sugere-se o procedimento acima para cada zona de pressão, 
e de acordo com a área e/ou número de ligações de cada uma, pode-se obter a PMS relativa a todo o setor.
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Apêndice C

Teste da metodologia de utilização da vazão mínima noturna na determinação de 
perdas reais e aparentes

Neste estudo de caso, o objetivo foi conhecer qual a participação da perda real e perda aparente no total da perda 
apurada de água. No teste da metodologia, utilizaram-se os dados da Caesb referentes à localidade de Paranoá, no 
Distrito Federal. Ressalta-se que o uso isolado do índice de perdas não permite uma avaliação da distribuição das 
perdas envolvidas.

Obtenção das perdas reais e aparentes

A quantificação das perdas reais e aparentes possibilita uma avaliação prévia de quais são as atividades que resul-
tarão em uma redução mais significativa de perdas e direcionar o controle de perdas. Essa quantificação objetiva 
determinar qual o tipo de perda representa a maior parte da perda total, para decidir o tipo de controle a ser adotado. 

O monitoramento da vazão mínima noturna (Lambert, 1994) deve ser utilizado para quantificar perdas reais, uma 
vez que, no período em que a vazão é mínima, 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 vazão noturna 
inerente (Lambert e Bessey, 1994), que é devida ao consumo noturno e às perdas inerentes que sempre ocorrem 
no sistema. 

Determinam-se os valores dos componentes da vazão mínima noturna inerente, através de estimativas com 
dados disponíveis do sistema, ou, na ausência de informações, utilizando-se os critérios fornecidos por Lambert 
e Bessey (1994).

Obtida a perda noturna, utiliza-se o fator multiplicador (FND – Fator Noite e Dia), que, dependendo do comportamento 
das pressões durante as 24 horas do dia, transforma a perda noturna em perda real diária, podendo ser comparada, então, 
com a perda total. Com a equação apresentada no Apêndice A, calcula-se o FND.
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As perdas aparentes podem ser estimadas a partir da diferença entre o volume perdido total e a perda obtida através 
da vazão mínima noturna (perda real). Uma vez que, geralmente, 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 real pode ser considerada como a própria perda obtida pela vazão mínima noturna.

A tabela abaixo mostra o comparativo entre a perda total, perda real e perda aparente para a localidade de Paranoá. 
A título de simplificação dos cálculos, em função das características da localidade, considerou-se a perda inerente 
como sendo nula, ou seja, toda a vazão mínima noturna foi convertida em perda real. Além disso, através do com-
portamento médio da pressão durante o dia, adotou-se um fator multiplicador da vazão noturna (fator noite-dia) de 
18 horas, transformando-a em perda diária, e, posteriormente, em perda mensal.

OBTENÇÃO DAS PERDAS TOTAIS, REAIS E APARENTES – LOCALIDADE DO PARANOÁ

MÊS
VAZÃO 

NOTURNA 
(L/s)

PERDA 
REAL 

(m3/mês)

VOLUME 
PRODUZIDO 

(m3/mês)

VOLUME 
UTILIZADO 
(m3/mês)

PERDA 
TOTAL 

(m3/mês)

ÍNDICE DE 
PERDAS 

(%)

PERDA 
APARENTE 
(m3/mês)

PERDA 
REAL 
(%)

PERDA 
APARENTE 

(%)
Maio 21 41.213 193.103 148.517 44.586 23 3.373 92 8
Junho 23 42.622 193.728 149.300 44.428 23 1.806 96 4
Julho 21 42.066 204.561 146.762 57.799 28 15.733 73 27

Agosto 21 41.764 210.057 147.569 62.488 30 20.724 67 33
Setembro 18 38.880 218.099 155.124 62.975 29 24.095 62 38
Outubro 19 37.238 219.736 158.522 61.214 28 23.976 61 39

Novembro 19 36.007 216.344 152.767 63.577 29 27.570 57 43
Obs.: os valores referem-se às médias móveis trimestrais

A seguir, tem-se a distribuição das perdas na localidade em questão, a partir da qual foi priorizada a atuação em 
atividades de controle de perdas reais.
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Figura 1: Distribuição das perdas na localidade do Paranoá

Resultados das atividades de redução de perdas no Paranoá 

Os resultados apresentados indicam a predominância das perdas reais nas perdas totais. A partir de então, foram 
enviadas a campo equipes de pesquisa de vazamentos na tentativa de confirmar e evidenciar a existência de vaza-
mentos não visíveis. A rede em questão é bem setorizada.

A tabela a seguir apresenta o resumo dos resultados obtidos na pesquisa de vazamentos não visíveis, que foi 
realizada em aproximadamente três meses. Foram rastreados 6.294 ramais prediais, onde foram relacionados os 
endereços e as pressões instantâneas (com vazamento), e a determinação das perdas recuperadas foi feita a partir 
da medição do vazamento, e, quando não era possível, por estimativas através de fórmulas hidráulicas.
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RESUMO DA PESQUISA DE VAZAMENTOS REALIZADA EM PARANOÁ – DF

QUADRA PRESSÃO MÉDIA
(mca)

NÚMERO DE 
VAZAMENTOS CAUSAS PROVÁVEIS VAZÃO RECUPERADA 

(L/s)
02 46 07 1,2,3 0,344
06 49 04 2,4 0,590
08 34 02 2,4 0,088
09 43 03 2,4 0,086
10 25 07 2,4 0,134
11 50 07 2,4 0,276
12 35 07 2,4,6 0,494
13 39 03 2 0,112
15 43 02 2 0,038
16 17 12 2,4,6 2,247
17 32 02 2 1,482
18 38 04 2,4,5 1,083
19 33 01 7 0,860
20 39 13 2,4,5 2,287
21 36 02 2,4 0,018
22 33 05 2,5 1,074
23 27 02 5,6 0,210
25 29 02 5,6 0,024
26 28 03 2,3 0,177
27 21 02 2 0,012
28 27 03 2,5 1,119
29 26 01 5 0,001
31 10 02 2,5 0,202

1. Estrangulamento para conserto
2. Material de má qualidade
3. Berço de areia e pedra
4. Descuido profissional

5. Peça aplicada forçada
6. Material danificado por terceiros
7. Colar de tomada quebrado

O resultado da pesquisa de vazamentos não visíveis, apresentado de forma resumida na tabela acima, mostra que 54 % 
dos vazamentos encontrados são devidos à má qualidade do material empregado, 33 % devido à má execução do ramal 
predial, e o restante devido a outros problemas. 
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A vazão recuperada estimada, somando-se os valores apresentados na tabela acima, foi de 12,43 L/s, o que corresponde 
a uma perda real de 32.219 m3/mês. Comparando esse valor com a média das perdas reais, obtidas a partir do monitora-
mento da vazão mínima noturna, apresentadas na tabela de obtenção das perdas totais, aparentes e reais (38.472 m3/mês), 
tem-se que 84 % das perdas reais foram recuperadas com a pesquisa e conserto de vazamentos não visíveis. 

É possível que os 16 % restantes devam-se ou à imprecisão na estimativa da vazão recuperada, ou ao fato de que 
nem toda vazão mínima noturna é devida às perdas (podendo ser consumo noturno ou perda inerente do sistema), 
ou, também, devido ao motivo de não ter sido feita pesquisa de vazamentos em todas as ligações existentes.

O índice de perdas era de aproximadamente 29 %, que, após a pesquisa e retirada de vazamentos, passou a ser de 21 %. 
Percebe-se uma considerável redução no índice de perdas de Paranoá. 

Para confirmar os dados obtidos acima, após a conclusão da pesquisa e retirada de vazamentos, foi realizado um 
teste no reservatório de entrada da localidade de Paranoá, onde se fechou os registros de entrada, e acompanhou-se o 
comportamento do nível do reservatório durante o horário de vazão mínima noturna (das 2 às 5 horas). Dessa forma, 
obteve-se uma vazão mínima noturna em torno de 8 L/s. Uma vez que a vazão recuperada foi de 12,43 L/s, pode-se 
considerar que vazão perdida, anterior à pesquisa de vazamentos, seria de 20,43 L/s. Esse valor é bem próximo da 
vazão mínima noturna média observada no período, que era de 19,25 L/s, garantindo a razoável confiabilidade na 
estimativa feita no estudo em questão.

A vazão mínima noturna remanescente (8 L/s) deve estar associada à vazão inerente do sistema ou é devida a 
possíveis vazamentos nas ligações não-rastreadas. 

Na tentativa de aprimorar o teste da metodologia para quantificação das perdas, foi feita a pesquisa de ligações 
clandestinas no Paranoá, durante o mesmo período da pesquisa de vazamentos. Foram encontradas 45 ligações 
com algum tipo de irregularidade, sendo que em mais de 90 % dessas ligações, os problemas foram devidos a 
intervenções no hidrômetro por parte do consumidor. Comparando-se com o número total de ligações rastreadas 
(6.294), pode-se considerar que realmente a participação das perdas aparentes, pelo menos no que diz respeito a 
ligações irregulares e clandestinas, é muito pequena no caso em pauta.
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