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1) INTRODUÇÃO 
 
O objetivo geral do processo deflagrado com a Chamada Pública CP 004/2005, foi 
definido como:  
 
Fortalecer os mecanismos de controle operacional e manutenção hidráulica por meio 
de intervenções físicas com disponibilização de equipamentos; desenvolver tecnologias 
de gerenciamento integrado das perdas reais e aparentes de água e o uso eficiente de 
energia elétrica no âmbito do(s) sistema(s) objeto da(s) intervenção(ões), por meio da 
mobilização e qualificação das pessoas, particularmente induzindo novas posturas 
gerenciais e a utilização de modelos hidráulicos calibrados como ferramenta do 
planejamento e controle operacional. 
 
Analisando-se os modelos já existentes de diagnóstico no setor, produzidos por 
diversas instituições, encontramos modelos com um menor nível de detalhamento, 
geralmente diagnósticos gerais da situação do saneamento básico (abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais). 
Alguns destes modelos são destinados a traçar um perfil geral para efeito de subsídio 
ao estabelecimento de políticas públicas, do qual o SNIS é o exemplo mais notável.  
 
Num nível intermediário de detalhamento, encontram-se alguns modelos produzidos 
por instituições do setor, como por exemplo, a FUNASA e modelos próprios de 
empresas operadoras do setor, como a COPASA de Minas Gerais. Alguns destes 
modelos já permitem uma avaliação da natureza dos projetos que precisam ser 
desenvolvidos, das condições gerais de funcionamento das unidades operacionais, 
gestoras ou comerciais, bem como a priorização de ações de melhoria, indicando a 
necessidade de aprofundamento do diagnóstico em áreas específicas.  
 
Num nível de diagnóstico mais exaustivo situam-se aqueles destinados a permitir a 
elaboração de projetos detalhados ou a solução de problemas específicos. 
 
O desenvolvimento de ferramentas metodológicas de diagnóstico situacional ora 
apresentado, também se situa num nível intermediário e deverá permitir que 
consultores do PMSS possam padronizar o processo de coleta de dados nas empresas 
e autarquias apoiadas pelo Programa, particularmente quando o objetivo do apoio seja 
análogo ao objetivo geral definido acima. Mais que isso, o processo de diagnóstico 
situacional foi concebido para ser referenciado a um Plano de Ação relacionado com a 
realidade diagnosticada.  
 
A metodologia desenvolvida buscou incorporar a experiência e os conhecimentos 
acumulados pelas instituições do setor ao longo das últimas décadas, partindo de uma 
visão de como seria um modelo ideal de excelência nas práticas de gestão, operação, 
manutenção e comercialização de um operador de sistema de abastecimento de água. 
Destacam-se as ferramentas desenvolvidas para o diagnóstico expedito das 
oportunidades de redução de consumo e despesas com energia elétrica, insumo este 
cada vez mais relevante na pauta de custos dos operadores de saneamento. 
 
O diagnóstico situacional proposto deverá se utilizar preferencialmente de dados 
primários, produzidos pela própria entidade operadora do sistema. Entretanto, dados 
secundários e terciários também podem ser utilizados, na medida em que possam 
ajudar no desenvolvimento dos diagnósticos e planos de ação correspondentes. O 
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diagnóstico, entretanto, não poderá substituir projetos executivos e/ou medições 
acuradas: visa tão somente levantar as principais deficiências e o caminho necessário 
para resolvê-las, numa perspectiva centrada em três eixos principais:  

(i) o desenvolvimento de meios e condições para o controle e redução 
institucionalizados  das perdas reais;  
(ii) o desenvolvimento de meios e condições para o controle e redução 
institucionalizados  das perdas aparentes e  
(iii) o desenvolvimento de meios e condições para o uso eficiente de energia 
elétrica no âmbito dos sistemas operados. 
 

O desenvolvimento das ferramentas de diagnóstico e os modelos de plano de ação 
partiram da premissa que a gestão eficiente de um sistema de abastecimento de água 
deve ser desenvolvida sobre adequado embasamento técnico e não em bases 
puramente empíricas, de tentativa e erro. Para que a gestão eficiente possa ocorrer 
foram considerados requisitos fundamentais: adequada setorização do sistema, de 
modo a permitir um rigoroso controle de pressões; disponibilidade de cadastros 
confiáveis, sejam os da área operacional / manutenção, seja o cadastro de 
consumidores; sistema de macromedição confiável que permita a execução dos 
balanços hídricos por setor de abastecimento e consolidado do sistema; sistema de 
micromedição universalizado ou próximo da universalização, com adequada 
confiabilidade; sistema de telemetria e telecomando, principalmente nos sistemas mais 
complexos e extensos, dentre outros.  
 
O diagnóstico situacional que venha a ser desenvolvido com as ferramentas 
metodológicas apresentadas deverá ser feito “in loco” por especialista(s) do PMSS, 
com todo o apoio necessário a ser fornecido pelo prestador de serviços, abrangendo 
todo o escopo definido. Entretanto, os especialistas não precisarão se limitar ao escopo 
definido pelas ferramentas, caso se perceba aspectos específicos que mereçam 
constar do diagnóstico situacional. Presume-se ainda que estas ferramentas tenham 
um caráter evolutivo, ou seja, na medida em que sejam aplicadas podem ir melhorando 
e incorporando novas implementações e concepções, de modo a atenderem de forma 
cada vez melhor os objetivos pleiteados. 
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2) APRESENTAÇÃO 
 
Os questionários foram concebidos como um guia para a verificação de todos os 
aspectos que dizem respeito ao tema abordado, na perspectiva dos eixos estruturantes 
citados na introdução deste documento. O modo como as questões estão colocadas 
deixa implícita uma visão de um modelo ideal que evidentemente pode evoluir.  
 
Foram estruturados como um guia para coleta dos dados relevantes para o 
entendimento da situação da operadora no diz que respeito à estrutura de meios 
institucionalizados com vistas ao controle e redução de perdas reais e aparentes e ao 
uso eficiente da energia. Os formulários são de modo geral auto-instrutivos, salvo as 
exceções mencionadas, quando é necessário fazer o uso de ferramentas externas ao 
próprio formulário ou coletar e anexar documentos relevantes para o entendimento do 
contexto. 
 
O objetivo é que possam facilitar o diagnóstico, desenvolvimento e negociação de 
planos de ação com as autoridades da operadora do sistema de abastecimento de 
água, em uma linguagem padronizada e comum. 
 
A perspectiva implícita nas questões levantadas está sempre relacionada com o pano 
de fundo da institucionalização das ações. Esta questão é fundamental, já que, mesmo 
que uma atividade essencial para o adequado gerenciamento das perdas esteja sendo 
feita agora, o que garante que ela vai continuar sendo feita? É necessário que os 
avanços se tornem parte da organização, ao invés de serem feitos de forma eventual e 
assistemática. 
 
Institucionalizar é sempre um grande desafio, porque depende de mudanças, às vezes 
radicais e profundas, até mesmo com a substituição de pessoas e a incorporação de 
outras. Mudar  é algo que exige engajamento, vontade, motivação. Não é fácil 
conseguir isto da organização ainda que os dirigentes estejam eles próprios motivados 
e engajados. Daí a importância da atividade que está sendo chamada no PMSS de 
mobilização social: conjunto de ações motivadoras e facilitadoras para a mudança, a 
partir do envolvimento massivo e organizado do corpo de funcionários da organização 
e da população beneficiária dos serviços. 
 
A postura de unir técnica com mobilização social, de forma integrada e sistêmica, para 
conseguir a institucionalização do gerenciamento integrado das perdas é de per si 
inovadora e um avanço no saneamento brasileiro. Por esta razão as ferramentas ora 
desenvolvidas devem se integrar com os procedimentos metodológicos desenvolvidos 
pela equipe de mobilização social do PMSS. 
 
É importante ressaltar que os usuários das ferramentas precisam ter domínio dos 
assuntos que serão levantados, perspectiva crítica e tato nas abordagens, já que um 
grande número de pessoas na organização deverá prestar informações, podendo 
inclusive ocorrer que estas informações sejam discrepantes. Neste sentido, a 
perspectiva crítica e o conhecimento dos assuntos são necessários para analisar os 
fatos, separar o joio do trigo, garantindo a qualidade das informações e ao mesmo 
tempo evitando-se a provocação, ainda que involuntária, de transtornos nas relações 
internas entre pessoas informantes da organização.  
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Outro destaque importante é que as ferramentas metodológicas desenvolvidas 
facilitam, mas não substituem o processamento dos dados coletados por parte de 
analistas qualificados, membros da equipe do PMSS, ainda que estes não tenham sido 
responsáveis pela coleta dos dados e documentos. Uma vez que os dados tenham sido 
coletados, eles precisarão ser analisados e discutidos por uma equipe, de preferência 
multidisciplinar, em que deverão se envolver membros da equipe de mobilização social, 
já que os planos de ação não deverão ser implantados à revelia do trabalho de 
mobilização, mas sim como parte integrante deste.  
 
Os formulários foram desenvolvidos em planilhas eletrônicas, em virtude das 
facilidades inerentes a este tipo de software, como a possibilidade de efetuar cálculos 
automáticos, formatação de campos e páginas, impressão em diferentes tamanhos, 
possibilidade de intercambiar dados com editores de texto e bancos de dados, etc. 
 
No item 3 far-se-á a apresentação dos formulários, impressos diretamente de planilhas 
em Excel, conforme a estruturação aqui mencionada.  
 
O conjunto de ferramentas metodológicas ora apresentadas embute abordagens 
qualitativas e quantitativas, constituindo-se basicamente de: 
 
2.1 FORMULÁRIOS BÁSICOS. 
 
Estes formulários estão organizados em sete partes, cada qual correspondendo a uma 
planilha na pasta “formulários básicos.xls”, a saber:  
 

PARTE I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 
Este formulário foi concebido para recolher dados gerais acerca do município, a 
partir de fontes secundárias. Estas informações gerais contextualizam 
sumariamente aspectos sociais e geográficos do município no qual atua a 
organização operadora do sistema.  
 
PARTE II – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO OPERADOR E DO SISTEMA 
Este formulário orienta a coleta de dados gerais da organização operadora do 
sistema de abastecimento de água, de caráter mais abrangente. 
 
Orienta a coleta de modelos esquemáticos do sistema de produção e 
distribuição de água, mapas temáticos da setorização comercial e de 
abastecimento, a realização de um estudo populacional e demanda simplificado 
e um relatório fotográfico. 
 
PARTE III – ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO OPERADOR 
Este formulário orienta e registra a coleta de dados relativos á legislação e 
mecanismos regulatórios relativos à prestação de serviços por parte da 
organização operadora do sistema de abastecimento de água; aspectos 
administrativos e organizacionais e; aspectos econômicos e financeiros. 
 
PARTE IV – GESTÃO COMERCIAL E DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
Este formulário orienta e registra a coleta de dados relativos ao sistema 
comercial e todos os seus subsistemas: faturamento e cobrança, cadastro, 
micromedição, políticas de comercialização e atendimento aos usuários.  
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Em razão das perdas aparentes dependerem quase que totalmente da eficácia 
deste sistema e de sua gestão, procurou-se exaurir todos os aspectos 
envolvidos, como a estrutura de pessoal, hardware, software, procedimentos, 
normas, regulamentos, ferramentas de gestão etc. Recomenda-se que o 
consultor que for designado para a missão de coleta destes dados deverá ter ao 
menos alguma experiência com sistemas comerciais de operadoras de sérvios 
de abastecimento de água. Além disso, deverá entender conceitos básicos a 
respeito de balanço hídrico. 
 
PARTE V – PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO E DA 
MANUTENÇÃO 
Este formulário orienta e registra a coleta de dados relativos à estrutura 
operacional do operador no que diz respeito aos seguintes temas: setorização 
do abastecimento e controle de pressões no sistema distribuidor; sistema de 
macromedição e pitometria e deficiências da medição; sistema de planejamento 
e controle operacionais; base cartográfica e cadastro de redes, equipamentos e 
unidades operacionais; estrutura, forma e procedimentos da manutenção 
hidráulica e serviços de campo e; estrutura, forma e procedimentos da 
manutenção eletromecânica. 
 
PARTE VI – BALANÇO HÍDRICO DO SISTEMA 
Este formulário verifica a capacidade do operador de gerar as informações 
primárias para o balanço hídrico, bem como define estas informações segundo 
referências em uso no Brasil, ainda que não haja uma padronização oficial para 
elas. Insuficiências na capacidade de gerar informações primárias deverão 
ensejar um plano de ação para resolver estas insuficiências, daí a importância 
deste formulário. São também calculados indicadores, a partir das informações 
existentes. 
 
Este formulário apresenta também um modelo de matriz de balanço hídrico em 
planilha, para facilitar cálculos e a visualização de como as informações 
interagem entre si. 
 
PARTE VII – GESTÃO DO USO DA ENERGIA 
Este formulário orienta a coleta de dados relativos à forma, estrutura e 
procedimentos da operadora no que diz respeito à gestão do uso da energia 
elétrica. Também oferece campos para a identificação e cálculo de indicadores 
para todas as unidades consumidoras de energia. Da mesma forma, possibilita 
que se registrem as oportunidades detectadas de melhoria da eficiência 
energética mediante a aplicação de duas ferramentas acessórias: a planilha de 
análise tarifária  e a planilha de análise de sistemas de bombeamento , que 
deverão ser aplicadas ao menos nas instalações supridas em média e alta 
tensão. 
 
Dada a especialidade deste tema, os consultores responsáveis deverão ter 
familiaridade com o sistema tarifário de energia elétrica, bem como algum 
treinamento e experiência na análise de sistemas de bombeamento.  
 

Os diversos formulários, embora divididos, estão relacionados. Esta divisão tem um 
aspecto didático e facilita a divisão de trabalho entre vários profissionais, conforme a 
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especialização de cada um, permitindo que se utilizem diversas combinações de 
profissionais na fase de coleta de dados.  
 
Cada formulário possuirá seus anexos, geralmente documentos recolhidos do próprio 
operador, que evidenciam as informações coletadas.  
 
Todos os formulários identificam em seu primeiro bloco de informação as instâncias da 
operadora, responsáveis e envolvidas nas atividades que estão sendo diagnosticadas. 
 
Uma regra geral com relação aos formulários é que somente os campos em amarelo 
devem ser preenchidos. 
 
2.2 FERRAMENTAS ACESSÓRIAS 
 
Estas ferramentas foram desenvolvidas com o intuito de processar e refinar a qualidade 
de certos dados relevantes coletados, permitindo uma compreensão mais clara da 
situação do operador. Sua utilização poderá exigir mais ou menos treinamento dos 
consultores responsáveis pela coleta de dados, conforme a formação e especialidade 
de cada um. 
 

2.2.1) Modelo para elaboração de croquis do sistema. 
Alguns sistemas possivelmente não terão uma visualização esquemática clara, 
essenciais para entender a dinâmica geral do funcionamento do sistema de 
abastecimento. Para fazer um croqui do sistema ao mesmo tempo em que se 
avança para a elaboração de um modelo hidráulico simplificado (em “esqueleto”) 
o consultor poderá se utilizar do Epanet (software de modelagem hidráulica 
freeware da EPA - Environmental Protection Agency) de uma forma padronizada 
pelas características intrínsecas desta ferramenta de largo uso no saneamento. 
Procedimentos específicos (um manual) serão dados no sentido de viabilizar os 
aspectos gráficos do modelo, mesmo que este modelo não se torne funcional de 
imediato para os propósitos de modelagem hidráulica. 
 
Avaliou-se como compensatório direcionar o esforço que seria necessário para 
fazer um croqui padronizado do sistema para conseguir um resultado adicional: 
dar um passo em direção à modelagem hidráulica “em esqueleto” do sistema – 
conseguindo desta forma uma enorme vantagem em relação a um croqui 
tradicional. Por esta razão é necessário que o usuário tenha um domínio mínimo 
da interface gráfica do Epanet e algumas noções da hidráulica de sistemas de 
abastecimento. 

 
Dada a necessidade de um tratamento mais extenso para este tema, seu 
desenvolvimento foi transferido para o Anexo A. 
 
2.2.2) Modelo de Estudo de Demanda. 
Alguns sistemas objeto do diagnóstico poderão não ter informações específicas 
sobre a demanda futura. Obviamente a demanda futura dependerá do nível de 
perdas vigente na época. O modelo proposto, embora relativamente simples, 
ajuda a entender a situação da demanda, ao juntar modelos de previsão da 
evolução do crescimento populacional e da cobertura do abastecimento com 
modelos para previsão da demanda per capita e do nível de perdas. Este 
modelo também pode ser muito útil para o operador, no sentido de permitir que 



       FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL      9 
 

este avalie o impacto de suas perdas na demanda do sistema e estabeleça 
metas de controle e redução. 
 
Um estudo de demandas é essencial para a compreensão do custo econômico 
das perdas e visualização do impacto de sua redução na postergação de 
investimentos em ampliação dos sistemas.  
 
Para utilização desta ferramenta é necessário que o usuário tenha um bom 
domínio do software Excel e dos conceitos inerentes a estudos de demanda em 
sistemas de saneamento.  
 
Em virtude da necessidade de um tratamento mais extenso para este tema, a 
explicação do uso desta ferramenta foi transferida para o Anexo B. 
 
2.2.3) Análise de unidades consumidoras de energia. 
Foi desenvolvida uma ferramenta em planilhas Excel, que possibilitará, a partir 
de dados existentes no operador, diagnosticar preliminarmente o tipo e o porte 
das economias de energia que são factíveis em cada instalação do operador, ao 
menos as mais relevantes, ou seja, aquelas supridas com energia elétrica em 
média e alta tensão. A aplicação desta ferramenta não deve substituir projetos 
executivos. Projetos executivos bem feitos demandam necessariamente a 
existência de medições confiáveis e duradouras como fatores absolutamente 
críticos para o sucesso das ações de melhoria da eficiência. Ao contrário, a 
aplicação da ferramenta de análise proposta será útil apenas para fornecer 
indicações sobre as oportunidades existentes de melhorias. Estas indicações, no 
entanto, estarão sujeitas a confirmação mediante medições e análises mais 
acuradas. 
 
A aplicação desta ferramenta exigirá do consultor um domínio básico dos 
conceitos da hidráulica em sistemas de bombeamento, o que leva a crer que 
este deva ter formação de engenheiro civil, sanitarista, eletricista ou mecânico.  
 
A ferramenta é útil em instalações que bombeiam para reservatórios. Em casos 
de bombeamento direto na rede, com ou sem inversores de freqüência, ela terá 
pouca utilidade – ou seu uso se tornará muito complexo, exigindo do aplicador 
conhecimentos mais especializados para a execução das simulações.  
 
Para simular bombeamentos em paralelo, uso de inversores, etc. será 
necessário utilizar o Epanet. Uma vez que se tenham os dados de entrada, a 
confecção de um modelo exclusivo para analisar uma instalação específica é 
relativamente simples de fazer, desde que o consultor tenha alguma 
familiaridade com o Epanet. 
 
Uma descrição mais apurada desta ferramenta é feita no Anexo C. 
 
2.2.4) Análise tarifária das contas de energia de unidades supridas em média e 
alta tensão 
Esta ferramenta possibilita que se analise o enquadramento tarifário mais 
adequado para contas de instalações supridas em alta tensão, mediante uma 
série histórica de 12 meses das contas de energia e os valores unitários das 
tarifas nas diversas modalidades.  
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Seu uso só é recomendado para aqueles engenheiros que tenham uma boa 
compreensão do funcionamento do sistema tarifário no setor energético e um 
razoável conhecimento do funcionamento das instalações elétricas em sistemas 
de bombeamento, sob pena de má utilização ou uso equivocado, com 
possibilidade de conclusões erradas. 
 
Sua descrição é apresentada no Anexo D 
 
2.2.5) Planilha auxiliar de coleta de dados para o balanço hídrico 
Esta ferramenta evoca o conceito de balanço hídrico da IWA, adaptado para 
condições brasileiras. Neste sentido, é didática, fornecendo os conceitos 
necessários para a devida localização das informações que devem alimentá-la.  
 
Seu preenchimento para o sistema sujeito do diagnóstico dará uma medida do 
grau de desenvolvimento do sistema de informações operacionais do operador e 
também uma medida da demanda de melhorias necessárias para que o balanço 
possa ser completado de uma forma minimamente confiável. 
 
Por uma questão de comodidade, a Planilha Auxiliar está apresentada na pasta 
de Formulários Básicos, com o nome “VIa”. Sua apresentação é feita no Anexo 
E. 
 
2.2.6) Modelos para Planos de Ação e outras planilhas de referência 
Esta ferramenta apresenta uma coletânea de planilhas com modelos de planos 
de ação genéricos e hipotéticos, concebidos na perspectiva dos eixos 
condutores do desenvolvimento das ferramentas metodológicas: controle e 
redução de perdas reais; controle e redução de perdas aparentes e; uso 
eficiente de energia elétrica.  
 
O propósito dos modelos dos planos de ação é apenas o de padronizar uma 
estrutura de apresentação dos planos que tenham um vínculo com a estrutura 
do diagnóstico. Não devem ser vistos de forma estanque e compartimentada, já 
que o conjunto das ações que vierem a ser propostas deve interagir entre si e 
com a dinâmica da mobilização social. Ou seja, mesmo que sejam apresentados 
na forma proposta, nada impede que posteriormente venham a ser remontados 
de outra forma ou segundo outra ló 
Como referencia, apresenta também uma planilha de especificações e 
comparação de macromedidores; como também outras planilhas com estruturas 
genéricas não necessariamente tendo uma aplicabilidade imediata como as 
demais ferramentas apresentadas. 
 
A apresentação dos modelos é feita no Anexo F. 
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3) FORMULÁRIOS DESENVOLVIDOS 
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3.1) PARTE I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 
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BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO:
PREFEITO ATUAL:

DATA DE FUNDAÇÃO:

ORIGEM DA COLONIZAÇÃO:

MICRORREGIÃO:
MUNICÍPIO POLO NA REGIÃO:
Telefone da Prefeitura Municipal

MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de Modernização do Setor Saneamento-PMSS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL - PARTE I

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Responsável pelo diagnóstico: Data:

VOCAÇÃO ECONÔMICA 
PREDOMINANTE
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ITEM DESCRIÇÃO Un

1 Área total do município Km2 

2
Coordenadas Geográficas da 
sede do município

3
3.1 Minima m
3.2 Média m
3.3 Máxima m

4
4.1 Capital- São Paulo Km
4.2 Rio de Janeiro Km
4.3 Aeroporto de Guarulhos Km

4.4
Aeroporto de São José dos 

Campos
Km

5
5.1 Norte
5.2 Sul
5.3 Leste
5.4 Oeste

6

7
Índice Pluviométrico (média 
anual)

mm

8
Umidade relativa do ar 
(média anual)

%

9
9.1 Minima ˚C
9.2 Média ˚C
9.3 Máxima ˚C

10
Documentos de referência:  
(descrever e anexar)

Altitude referencial do Município (em relação ao ní vel do mar) 

Distâncias

Limites

Temperatura

BLOCO 2 - DADOS GEOGRAFICOS 

Dados
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1 População residente (IBGE)

1.1 Total
1.4 Urbana
1.5 Rural

2
2.1 Total
2.2 Alfabetizada
2.3 Taxa de alfabetização (%)

1
1.1 PRÉ-ESCOLAS
1.2 FUNDAMENTAL
1.3 MÉDIO
1.4 SUPERIOR

2 Hospitais
Agencias do Correio

3 Agências bancárias

4 Acessos

5

Peculiaridades que 
impactam no consumo de  
água: (ex. feiras, eventos 
religiosos, alta temporada 
turística etc.)

6
OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Estabelecimentos de ensino - 

BLOCO 4 - OUTROS DADOS GERAIS 

População residente de 10 anos ou mais de idade

Estimativa de 
2005

BLOCO 3 - DADOS POPULACIONAIS

censo 1980 censo 1991 contagem 1996 censo 2000
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3.2) PARTE II - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO OPERADOR E DO SISTEMA 
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Responsável pelo diagnóstico:

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRETORES RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO

NOME DA OPERADORA:
DATA DE CRIAÇÃO:
RESPONSÁVEL 1 / CARGO:
RESPONSÁVEL 2 / CARGO:
RESPONSÁVEL 3 / CARGO:
TELEFONE(S):
E-MAIL 1:
E-MAIL 2:
E-MAIL 3:

MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de Modernização do Setor Saneamento-PMSS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL - PARTE II

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO OPERADOR E DO SISTEMA

Data:
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ITEM DESCRIÇÃO

1 Nome completo e sigla
2 Constituição Jurídica

Área de Abrangencia

3

Subordinação (anexar 
organograma, destacando 
posição da organização ou 
unidade local)

4
Dados Históricos (principais 
datas, fatos e dados)

5
Administração Atual (anexar 
organograma, com nomes 
dos titulares)

6 Principais Instalações
6.1 Administrativas

6.2
Comerciais (atendimento ao 

publico) 

6.3
Operacionais (ETAS, ETES, 

Centros de manutenção, 
etc.)

7

Pequena descrição do 
Sistema, incluindo os 

mananciais de capatação e 
detalhes operacionais ou 

comerciais relevantes.

8
Documentos de referência:  
(descrever e anexar)

Descrição e reponsável pela instalação Endereço comp leto, com telefones

DADOS

BLOCO 2 - DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO PRESTADORA DO  SERVIÇO
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

17

18

Comprimento total da rede de água Km
Volume total de água produzida m³

R$

R$

Un

R$

%
Un

m³
m³
m³
m³

Valor médio do m³ de água

Numero total de empregados terceirizados
Faturamento médio mensal (se empresa estadual, some nte da Unidade 
Local)
Arrecadação média mensal (se empresa estadual, some nte da Unidade 
Local)

Numero de ligações de água ativas com hidrômetros

Numero de ligações de água ativas Un
Numero total de economias

Volume de água disponibilizado
Volume de água medido

População atendida com abastecimento de água
Numero total de empregados próprios

Volume de água faturado
Capacidade total de armazenamento de água

Numero de economias com  ligação hidrometrada

Numero economias ativas Un
Un
Un

Un

Numero total de ligações de água Un

BLOCO 3 - DADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Datas de referencia:
Para dados pontuais, ultimo dia do ultimo mês disponivel
Para dados distribuidos - Ultimos doze meses de informação disponiveis (as mesmas datas referenciais devem ser 
usadas para todos os dados informados )
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1

2

3

ANO

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2025

5
OBSERVAÇÕES 

COMPLEMENTARES

6 Relatório Fotográfico
Produzir retatório fotografico do sistema de abastecimento, dando ênfase para as 
instalações, onde se possa a valiar o estado de conservação e peculiaridades importantes 
ao diagnóstico situacional do sistema

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000

0,00 0,00 0,00 0,004

Estudo populacional e de demanda simplificado    produzir com a ferramenta em excel "Modelo Estudo de Demanda.xls"

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Demanda 
média 
diária 
(L/s)

Qm

Dia de 
maior 

demanda 
(L/s)

(1,2*Qm)
(K1=1,2)

Hora de 
maior 

demanda 
(L/s)

(1,5*Qm)
(K2=1,5)

Dia e hora 
de maior 
demanda 

(L/s)

(1,8*Qm)
(K=1,80)

Anexar pelo menos uma cópia em papel do 
mapa temático da setorização do 
abastecimento, e uma cópia em meio 
magnético (se possível)  

Anexar pelo menos uma cópia em papel do 
mapa temático da setorização comercial, e 
uma cópia em meio magnético (se possível)  

Produzir croqui conforme manual específico

BLOCO 4- DOCUMENTOS A ANEXAR OU PRODUZIR

Mapa temático da setorização comercial

Mapa temático da setorização do abastecimento (seto res de manobra)

Modelo esquemático do sistema de produção e  distri buição de água

CONS 
MÉDIO 

PER 
CAPITA 

COM 
PERDAS 

(L/hab.dia) 

0

0

0

0

POPUL 
ATENDID 
EFETIVA

ÍNDICE 
DE 

POPUL 
CONECT
ADA AO 

SISTEMA

POP 
Prevista

(hab)

 
 



       FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL      21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3) PARTE III – ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
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Data: 

NOME DA OPERADORA:
DATA DE CRIAÇÃO:
RESPONSÁVEL 1 / CARGO:
RESPONSÁVEL 2 / CARGO:
RESPONSÁVEL 3 / CARGO:
TELEFONE(S):
E-MAIL 1:
E-MAIL 2:
E-MAIL 3:

MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de Modernização do Setor Saneamento-PMSS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL - PARTE III

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ORGAN IZAÇÃO

Responsável pelo diagnóstico:

 
 

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plano de Cargos e Salários da Prefeitura, que ating e aos funcionários 
do SAAE

PPA
LDO

Documento Legal de Delegação- Data de Assinatura. V igência. Há 
questionamento jurídico quanto a delegação?  

Existem mecanismos regulatórios quanto a prestação dos serviços?  
Quais?

Outros dispositivos legais

Forma de Delegação à prestação dos serviços ( contr ato de concessão, 
convenio, consórcio, administração direta, etc )

Regimento Interno

BLOCO 2 - LEGISLAÇÃO   e  MECANISMOS REGULATÓRIOS
DESCRIÇÃO DADOS
Lei de Criação da organização (Companhia, autarquia , ou outra forma) 

Estatuto
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1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

20

21
22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

BLOCO 3 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAI S

A organização faz planejamento anual de suas atividades?

Quem participa deste planejamento?

Que mecanismo de controle da execução do planejamento são usados?

Existem Planos Diretores de Água?

Qual a data da aprovação e última revisão?

Existe corpo técnico dedicado a projetos na organização?

Há necessidade de revisão do Plano?
Em que estágio se encontra a execução do Plano Diretor?

Que tipos de projetos são terceirizados?

Descreva a equipe, com qualificação dos seus membros
A organização terceiriza a elaboração e implementação de Projetos?

Existe corpo técnico capacitado ao gerenciamento de obras na organização?

Descreva a equipe, com qualificação dos seus membros
Existe área especializada para gerenciar recursos humanos?
Qual a composição e qualificação da equipe?
Existem ações sistemáticas de capacitação?
Quem gerencia as ações de capacitação?

Existe ( ou existiu recentemente ) programa de melhoria de gestão na 
organização ( se estadual, na unidade local em questão)?

Descreva sucintamente o programa, com os principais resultados
Existe sistema de informações gerenciais e de indicadores de desempenho 
Descreva sucintamente os indicadores usados e anexe documentos de 
acompanhamento destes indicadores
Existe estrutura de pessoal para comunicação interna e externa
Descreva a equipe, com qualificação dos seus membros
Existe programa de mobilização  social interna e externa em 
desenvolvimento 

Descreva sucintamente o programa e se houver anexe documentos que 
descrevam ou apresentem as ações em desenvolvimento

Existem grupos, de educação ambiental,  lúdicos ou artísticos no âmbito da 
empresa / autarquia ( se Cia Estadual, no ambito local )

Existem programas específicos para populações de habitações subnormais? 

Descreva sucintamente o programa e se houver anexe documentos que 
descrevam ou apresentem as ações em desenvolvimento

Corpo de funcionários participa das ações de gerenciamento das perdas de 
água  e uso eficiente de energia

Organização interna dedicada ao combate a perdas e/ou uso eficiente de 
energia

Avaliação da Capacidade para elaborar e implantar projetos

Avaliação da capacidade para gerenciar obras

Descreva como são operados os processos  administrativo, financeiro, de 
suprimento, pessoal, contabilidade e patrimonio, quais os recursos de 
pessoas, hardware e software envolvidos e se estão atendendo as 
necessidades

Qual a sistemática para compras e suprimentos?
Qual a sistemática para controle da qualidade dos materiais e equipamentos 
no recebimento?  
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Item Parâmetro

1 Receita com venda Água 
2 Receita com esgoto

3 Receitas de Serviços Diversos
4 Contribuição de Melhoria
5 Receita com Multas
6 Receita Divida Ativa

7
Receitas Diversas ( não 
enquadradas em outro item, 
pag expansão de rede, etc. )

8
Tranferencias ( não retornavel 
)

9
Outras receitas ( aplicações 
financeiras)

10
Ingressos de recursos de 
financiamentos ( explicar nas 
observações a origem )

Item Parâmetro

1 Receita com venda Água 
2 Receita com esgoto

3 Receitas de Serviços Diversos
4 Contribuição de Melhoria
5 Receita com Multas
6 Receita Divida Ativa

7
Receitas Diversas ( não 
enquadradas em outro item, 
pag expansão de rede, etc. )

8
Tranferencias ( não retornavel 
)

9
Outras receitas ( aplicações 
financeiras)

10
Ingressos de recursos de 
financiamentos ( explicar nas 
observações a origem )

PARÂMETROS RELACIONADOS ÀS RECEITAS

BLOCO 4 - ASPECTOS ECONOMICOS E FINANCEIROS

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 Média Acrésc anual
Crescimento 

%

1 1 1 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

ANEXAR: Modelos dos relatórios emitidos pelo sistema de faturamento e cobrança

#DIV/0!

#REF! #REF! #REF!

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES
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Item Parâmetro

1 Despesas de pessoal prório
2 Despesas de energia elétrica

3
Despesas com produtos 
químicos

4
Despesas com serviços de 
terceiros

5
Despesas com materiais de 
operação e manutenção

6 Despesas fiscais

7
Despesas com juros ou 
encargos

8 Despesas com água importada

9
Investimentos em 
equipamentos, ferramentas e 
viaturas

10

Investimentos em obras civis 
relacionadas ao aumento da 
capacidade do sistema 
(reservatórios, adutoras, 
poços, tratamentos, etc)

11
Investimentos em expansão de 
redes e ligações

12
Investimentos em melhorias 
operacionais e reabilitação de 
unidades

13

Investimentos em ações de 
controle operacional tais como 
macromedição, micromedição, 
cadastro de consumidores, 
fraudes, ligações clandestinas, 
cadastro técnico, automação, 
combate a vazamentos 
invisíveis e outras

14
Investimentos em 
desenvolvimento gerencial, da 
qualidade e em capacitação

15
Outros Custos / Investimentos. 
Discrimine:

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

PARÂMETROS RELACIONADOS ÀS DESPESAS
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Item Parâmetro

1 Despesas de pessoal próprio
2 Despesas de energia elétrica

3
Despesas com produtos 
químicos

4
Despesas com serviços de 
terceiros

5
Despesas com materiais de 
operação e manutenção

6 Despesas fiscais

7
Despesas com juros ou 
encargos

8
Despesas com água importada

9
Investimentos em 
equipamentos, ferramentas e 
viaturas

10

Investimentos em obras civis 
relacionadas ao aumento da 
capacidade do sistema 
(reservatórios, adutoras, 
poços, tratamentos, etc)

11
Investimentos em expansão de 
redes e ligações

12
Investimentos em melhorias 
operacionais e reabilitação de 
unidades

13

Investimentos em ações de 
controle operacional tais como 
macromedição, micromedição, 
cadastro de consumidores, 
fraudes, ligações clandestinas, 
cadastro técnico, automação, 
combate a vazamentos 
invisíveis e outras

14
Investimentos em 
desenvolvimento gerencial, da 
qualidade e em capacitação

15
Outros Custos / Investimentos. 
Discrimine:

mês 9

1 1 #DIV/0!1

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!

mês 10 mês 11 mês 12 Média Acrésc anual
Crescimento 

%

ANEXOS:

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES
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3.4) PARTE IV – GESTÃO COMERCIAL E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E RESPONSÁVEIS           Preencha os campos em amarelo e cinza claro
OPERADORA:
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS :
RESPONSÁVEL 1:
RESPONSÁVEL 2:
RESPONSÁVEL 3:
TELEFONE(S):
E-MAIL 1:
E-MAIL 2:
E-MAIL 3:

OBSERVAÇÃO:
Fazer um fluxograma funcional da estrutura operacional, com identificação do pessoal chave 
e do número de funcionários. Não necessariamente precisa corresponder à estrutura 
hierárquica.

MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de Modernização do Setor Saneamento-PMSS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL - PARTE IV

GESTÃO COMERCIAL E DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
EIXO: ESTRUTURA DOS MEIOS PARA COMBATE A PERDAS APARENTES

Responsável pelo diagnóstico: Data:

 
 

Analista Programador Operador

Digitador Atendentes Usuários do sistema

Política de segurança do sistema

Tem servidor redundante? 
Características dos servidores

Módulos desenvolvidos para o sistema 
comercial

Número de terminais conectados e 
características dos terminais

BLOCO 2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL       

Quantidade de funcionários envolvidos 
com o sistema comercial

Software de banco de dados utilizado 
(especifique fabricante, versão)

Linguagem de programação utilizada

Sistema de back-up utilizado

Software de gestão da rede

Características do acesso e 
permissões para internet

A organização possui intranet? Tem 
página na internet? Cite-a

Equipamentos que possuem no-break 
(relacione as áreas)

ANEXAR

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Quais serviços de TI são 
terceirizados?
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Coordenador Cadista Auxiliar

Cadastrista Assistente

Georreferenciada Manutenção própria em CAD

em GIS não é digitalizada Compartilhada c/ Oper

mapas de quadras mapas de setores mapas de rotas

mapa geral compatibilidade setorização comercial x abastecimento

Item Setores Comerciais

1 Setor 1
2 Setor 2
3 Setor 3
4 Setor 4
5 Setor 5
6 Setor 6
7 Setor 7
8 Setor 8
9 Setor 9
10 Setor 10
11 Setor 11
12 Setor 12
13

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Mecanismo 
atualização

% Digitalizado

Identificada 
corresp 

setorizaç 
abastec

Mapas de 
quadra 

atualizados

Mapas de 
rotas 

atualizados

Mapa de setor 
atualizado

Softwares gráficos utilizados (cite-os):

Meios utilizados para atualização da 
base gráfica (descreva):

Necessita 
complementa

ção?

Necessita 
redefinição?

SITUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA BASE GRÁFICA                     os campos em cinza claro possuem listas de validação

A base gráfica do cadastro é 
(assinale as opções válidas):

As peças gráficas disponíveis são 
(assinale as opções válidas):

Quantidade de funcionários alocados 
na função cadastro

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

BASE GRÁFICA DO CADASTRO DE CONSUMIDORES

BLOCO 3 - CADASTRO DE CONSUMIDORES                  

. 
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Item Parâmetro

1
Número de ligações reais água

2
Número de economias reais 

água

3
Número de hidrômetros 

Instalados
Número de ligações ativas 

água

4
Número de economias ativas 

água
5 Número de ligações medidas

6
Número de economias 

medidas

7
Número de atualizações 

cadastrais

Item Parâmetro

1
Número de ligações reais água

2
Número de economias reais 

água

3
Número de hidrômetros 

instalados
Número de ligações ativas 

água

4
Número de economias ativas 

água
5 Número de ligações medidas

6
Número de economias 

medidas

7
Número de atualizações 

cadastrais

O cadastro comercial registra imóveis 
com fonte própria de abastecimento? 
Há legislações ou regulamentos que 

autorizam a utilização de fonte própria 
de abastecimento? Há instrumentos 
para aplicação de penalidades? Há 
fiscalização de ligações factíveis? 

Há clientes cadastrados como grandes 
consumidores? Quais os critérios para 

esta classificação? 

34107 34206 34300

Quais os relatórios disponibilizados 
pelo sistema para o cadastro?

35957 36070

36134
36166 36206

34377 34026 619 1,83%

35900 772 2,18%

32639 666

36134
36166

32828 32863 32906 32960

36206 36259

34207
34279 34385 34426

37652
37724 37832 37885

34468

34090 571

37503 691

34147 558

35846

Média Acrésc anual

34252
34323

mês 9 mês 10 mês 11 mês 12

34427

32294 32330 32396

35808

33758

35487
35545 35607 35719

33874 33925 33816

3394533813 33859 33841

33967

33988 34058

37194
37231 37277 37269 37383 37456

33855

34115

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6

33910
33928 33977

Descreva a sistemática e critérios de 
atualização da base de dados. Há 
fiscalização das alterações cadastrais? 
Há critérios para a efetivação das 
alterações cadastrais?

37528 37599

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

mês 7 mês 8

34161 3419834039

BASE DE DADOS DO CADASTRO

34113 34152

32505 32556 32595 32677 32761

Referenciamento dos dados à 
classificação da habitação. Habitações 
subnormais, áreas de ocupação 
irregular, são identificadas no 
cadastro?

35487
35545 35607 35719 35808 35846 35957 36070

Crescimento 
%

33970 34032 34104

1,65%

1,86%

1,69%

2,06%

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Referenciamento dos dados do 
cadastro a setores de abastecimento

Registro cadastral tem 
campo para "setor de 
abastecimento"?

Os dados estão 
atualizados?

É possível emitir relatórios 
por setor de abastecimento?

230

772 2,18%

228
194 231 217 251 336 229

235
227 230 226 236 -2 -0,88%

36259 35900

ANEXAR:
Boletim de Informações Cadastrais (Registro Cadastral) - Destacar com marca texto os 

campos cujos dados são coletados de fato e estão atualizados - verificar alguns casos no BD

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

 



       FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL      31 
 

Engenheiro Aferidores Administrativos

Item
CAPACIDADE / CLASSE 

METROLÓGICA

1 1,5 B
2 3,0 B
3 1,5 C
4 3,0 C
5 > 3 B
6 > 3 C
7

TOTAIS

Item
CAPACIDADE / CLASSE 

METROLÓGICA
1 1,5 B
2 3,0 B
3 1,5 C
4 3,0 C
5 > 3 B
6 > 3 C
7

TOTAIS

Possui laboratório de hidrômetros? 
Quais atividades são desenvolvidas no 
laboratório? Há aferição em campo?

Qual a política de instalação de 
hidrômetros? A instalação é 
terceirizada? É objetivo atingir 100% 
de medição? Qual a política para a 
medição de consumos em áreas de 
habitação sub normal?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 anos 6 anos > 6 anos TOTAL1 ano 2 anos 3 anos 4 anos

0 0 00 0 0 0

0

ARAD ACTARIS INVENSYS TOTALLAO
SCHULUMBER

GER
TECNOBRÁS NANSEN

Qual a política de aquisição de 
hidrômetros? Quais as características 
técnicas dos hidrômetros adquiridos? 
Quem faz ensaios de recebimento?

BLOCO 4 - MICROMEDIÇÃO   

Quantidade de funcionários envolvidos 
na função micromedição pessoas em serviços de 

campo

Quais os relatórios disponibilizados 
pelo sistema para a micromedição?

Qual a política de manutenção e 
substituição de hidrômetros? Como é 
feita a atualização do cadastro 
comercial nas substituições de 
hidrômetros? Quais serviços são 
terceirizados?

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE HIDRÔMETROS - Marcas                                           indicar as quantidades instaladas

0

CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE HIDRÔMETROS - tempo de  instalação                        indicar as quantidades instaladas

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES
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Nivel superior Leituristas Administrativos

Fiscalização

Há procedimentos para parcelamento 
de faturas? Há procedimentos para 
revisão de leituras?

Quais os relatórios disponibilizados 
pelo sistema comercial para o 
faturamento e cobrança?

Qual a forma de entrega da conta ao 
cliente? Qual a forma de cobrança de 
serviços e multas?

Como se processam as leituras? 
Quais os critérios de crítica? Existem 
códigos de ocorrência nas leituras?

Costuma-se faturar por média? Quais 
as razões? Como se lida com os 
problemas advindos desta prática?

Há um sistema de faturamento 
diferenciado para grandes 
consumidores? Há cronograma de 
faturamento diferenciado? Execução 
de leituras diferenciadas? Faturas 
diferenciadas? Entrega de faturas 
diferenciada? Atendimento 
diferenciado? Critérios de cobrança 
diferenciados (corte, supressão)? Há 
contrato de demanda? Equipe própria 
ou terceirizada para atender grandes 
consumidores?

Quais os critérios de fiscalização e 
processamento dos códigos de 
leituras?

Qual a política para consumos 
excessivos devido a vazamentos? 
Quais os critérios para refaturamento 
de contas? O refaturamento se dá em 
volume e em valor ou só em valor?

Qual o software de faturamento? É 
próprio? Quais operações 
relacionadas ao faturamento são 
terceirizadas? Como são geridos os 
terceirizados?

Há método de leitura, diferenciado do 
padrão, para gerar faturamento? 

Há cronograma de faturamento? 
Anexar um modelo

Quais os critérios estabelecidos para 
rotas de leituras de hidrômetros?  

BLOCO 5 - FATURAMENTO E COBRANÇA

Quantidade de funcionários envolvidos 
na função faturamento e cobrança Corte; religação; Combate à fraudes
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Qual é a política de corte, religação e 
supressão em execução (prazos, 
preços, avisos, critérios, prioridades)? 
É sistemática? Os serviços de corte e 
religação são terceirizados? Como é 
feita a fiscalização de ligações 
cortadas? Como é feita a fiscalização 
dos terceirizados? Qual a punição 
para cortes violados?

Quais os mecanismos de 
compatibilização e consistência do 
faturamento pelo sistema comercial e 
contábil? Emissão de relatório de 
faturamento bruto; relatórios com as 
reformas, revisões e cancelamento de 
contas; relatório do faturamento 
líquido; conciliação de valores de 
faturamento com base no mês de 
competência; relatórios de impostos 
sobre o faturamento.

Qual a política para execução de rede 
e ligações em núcleos habitacionais 
irregulares porém estabilizados ou em 
processo de estabilização?

O sistema de faturamento arrasta os 
débitos? Qual o tempo médio entre a 
leitura e a entrega da conta? Qual o 
tempo médio entre a leitura e o 
vencimento da conta?

Qual a política para execução de rede 
e ligações em núcleos habitacionais 
irregulares em áreas de risco, de 
preservação ou sujeito a remoções?

Quais os relatórios disponibilizados 
pelo sistema utilizados ou 
relacionados ao combate a fraudes? 
Há relatório de acompanhamento de 
consumos após a detecção de 
ligações com irregularidades, por tipo 
de fraude?

Qual a política de verificação de 
consumos zero ou muito baixos? 
Quais controles estão sistematizados?

Há lançamento no cadastro comercial 
da efetivação do corte de 

fornecimento e da supressão da 
ligação? E da religação?

Qual a política para detecção e 
combate a fraudes e clandestinos? É 
sistemática? Há equipe específica? Há 
equipamentos destinados ao combate 
a fraudes? Como é registrado no 
sistema as denúncias e constatações 
em campo relativas ao combate a 
fraudes? Quais os procedimentos 
adotados no ato da constatação de 
fraudes?  As irregularidades são 
apuradas em volume? Há registro de 
volumes recuperados?

Quais os métodos adotados para 
realização física do corte de 

fornecimento? E da supressão?

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Qual a política de medição e cobrança 
de água para núcleos de habitação 

subnormal?
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Item Parâmetro

1
Volume Faturado Total

2
Volume Faturado Medido

3
Volume Faturado Estimado

4
Volume Faturado por Média

5
Volume Faturado na Cota 

Básica

6

Volume Faturado Não 
Consumido (devido a 

consumos abaixo da cota)

7
Número de cortes

8
Número de religações

9
Número de vistorias de cortes

10
Número de vistorias em baixos 

consumos

11
Número de fraudes detectadas

12
Volume recuperado no 

combate a fraudes

13
Número de economias em 

habitações subnormais

14
Volume medido em habitações 

subnormais

15
Volume Faturado em 

habitações subnormais

16
Número de ligações com 
consumo até 01 m³/mês

17
Número de ligações com 

consumo até 5 m³/mês

18
Quantidade de leituras 

realizadas

19
Quantidade de erros de leitura

20
Valor faturado total (R$)

21
Valor total arrecadado (R$)

22
Valor arrecadado de receitas 

indiretas (R$)

23
Valor total das contas a 

receber vencidas (R$)

0 0 0 0
0

0 0 0

16226 13908 18544 30154
31293

25498 16226 15067

91 111 81 81
106

73 81 91

109 135 43 32
85

55 58 46

0 0 0 0
0

0 0 0

91 88 95 141
120

78 85 80

69384 68942 69065 68209
83756

71745 69815 59860

13422 12724 13135 13337
10714

12027 12402 10862

14 12 16 27
27

22 14 13

0 0 0
0

0 0 0 0

5133595

85705,94 88061,34 87885,11 86950,57
76802,77

95993,84 78334,28 75185,63

0 0 0 0
0

0 0 0

502286 521948 514316 511701
589449

541253 532708 588552

517670 590890 583381 579910
673205

612998 602523 648412

mês 5 mês 6 mês 7 mês 8mês 1 mês 2 mês 3 mês 4

0
0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0

2645
2848 2735 2634 2881 2860 2934 2987

5631
6154 6189 5683 6626 6384 6519 6625

29048
29064 28644 28733 28771 28728 29001 29298

73
85 93 66 119 118 47 36

972696,7
884549,89 869585,61 973231,1

834153,57

883978,2 914865 906704,3 886188,25

954936,3
848516,17 850042,83 946270,8 856640,2 878674 860679,5

PARÂMETROS RELACIONADOS AO FATURAMENTO

5348414,34 5261525,7 4689437 4595825 4576091 4587513 4661614,4  
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Item Parâmetro

1
Volume faturado total

2
Volume Faturado Medido

3
Volume Faturado Estimado

4
Volume Faturado por Média

5
Volume Faturado na Cota 

Básica

6

Volume Faturado Não 
Consumido (devido a 

consumos abaixo da cota)

7
Número de cortes

8
Número de religações

9
Número de vistorias de cortes

10
Número de vistorias em baixos 

consumos

11
Número de fraudes detectadas

12
Volume recuperado no 

combate a fraudes

13
Número de economias em 

habitações subnormais

14
Volume medido em habitações 

subnormais

15
Volume Faturado em 

habitações subnormais

16
Número de ligações com 

consumo até 01m³/mês

17
Número de ligações com 

consumo até 5 m³/mês

18
Quantidade de leituras 

realizadas

19
Quantidade de erros de leitura

20
Valor faturado total (R$)

21
Valor total Arrecadado (R$)

22
Valor das receitas indiretas 

(R$)

23
Valor total das contas a 

receber vencidas (R$)

0 0 #DIV/0!0 0 0 0

0

17

0

0

19608

0 #DIV/0!0 0 0 0

-3 -11,11%17 15 3 24

100 -57 -47,50%172 107 81 63

93 26 24,53%59 110 102 132

87 41 48,24%43 144 162 126

69775 -10807 -12,90%69472 68967 65134 72949

12156 1375 12,83%11832 11820 11506 12089

0 0 #DIV/0!0 0 0 0

0 0 #DIV/0!0 0 0 0

547887 -34872 -5,92%554443 567661 595750 554577

ANEXAR: Modelos dos relatórios emitidos pelo sistema de faturamento e cobrança

4748649 4195142 4180098 1854766

0 #DIV/0!0 0 0 0

0 #DIV/0!0 0 0 0

-3477 -11,11%19703 17385 3477 27816

623915 636628 660884 627526 613162 -45679 -6,79%

mês 12 Média
Acrésc 

anual
Crescime

nto %mês 9 mês 10 mês 11

2750 2801 2708 2762 2795 117 4,42%

6014 6066 5889 6127 6159 496 8,81%

28913 28981 28794 29034 28917 -14 -0,05%

69 60 90 106 80 33 45,21%

991249 1041553 1056521 1399214 981695 426516,9 43,85%

4486056 -3278830 -63,87%

86004 12896,34 16,79%

913827 911031 802243 538749

90186 91405 85838

849647 -416187,1 -43,58%

89699

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES
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Item Indicador

1
Consumo médio por economia 

medida

2
Volume faturado médio por 

economia

3
Volume faturado médio por 

economia medida

4

Dias de faturamento 
equivalente das contas a 

receber vencidas (dias)

5
Índice de erros de leitura

6
Índice de economias inativas

7
Índice de baixos consumos até 

5m³/mês

8
Índice de baixos consumos até 

1m³/mês

9
Índice de religações em 

relação aos cortes

10
Índice de fraudes detectadas

11
Índice de economias em 

habitações subnormais

Item Indicador

1
Consumo médio por economia 

medida

2
Volume faturado médio por 

economia

3
Volume faturado médio por 

economia medida

4

Dias de faturamento 
equivalente das contas a 

receber vencidas (dias)

5
Índice de erros de leitura

6
Índice de economias inativas

7
Índice de baixos consumos até 

5m³/mês
Índice de baixos consumos até 

1m³/mês

8
Índice de religações em 

relação aos cortes

9
Índice de fraudes detectadas

10
Índice de economias em 

habitações subnormais
11

131,95% -20% -16%137,21% 76,39% 62,96% 104,76%

0,28% 0% 45%0,24% 0,21% 0,31% 0,37%

143,72 120,83 118,69 39,77 142,04 -118,56 -0,75

17,58 17,91 18,56 17,57 17,18 -1,40 -0,07

82,22% 188,37% 253,13%132,73% 139,66% 197,83% 83,49%124,71%

8,48% 8,40% 8,60% 8,75%7,81% 8,41% 8,06% 7,79%

0%0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%

mês 8

16,48 14,56 14,30

mês 5 mês 6 mês 7mês 2 mês 3 mês 4

14,03 14,19

mês 1

19,94 18,13 17,80

16,61 15,23 14,96

19,16 15,25 17,39 17,14 17,00

4,59% 4,53% 4,48% 4,16% 4,21% 4,30% 4,19% 4,07%

18,97

17,44% 19,03% 19,10% 17,48% 20,35% 19,59% 19,95% 20,22%

0,08% 0,06% 0,04% 0,04%

0,00%

0,04% 0,04% 0,05% 0,08%

mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 Média Acrésc anual
Crescimento 

%

15,34 15,70 16,45 15,29 15,26 -1,32 -0,08

17,27 17,60 18,25 17,31 17,69 -2,64 -0,13

4,03% 4,13% 4,30% 4,29% 4,27% 0% -6%

17,56% 17,67% 17,11% 17,78% 18,61% 0% 2%

8,03% 8,16% 7,87% 8,01% 8,20% 0% 3%

17,25 16,92 18,15 14,46 16,48 16,22 16,08

158,33 181,39 181,52 144,55 155,97 150,06 151,79 157,81

0,25% 0,29% 0,32% 0,23% 0,41% 0,41% 0,16% 0,12%

INDICADORES RELACIONADOS AO FATURAMENTO

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05% 0,04% 0,01% 0,07% 0,05% 0% -13%

#DIV/0!
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Consumo mínimo ou serviço básico

Consumo mínimo ou serviço básico

BLOCO 6 - POLÍTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO

FAIXAS DE 
CONSUMO

PRECO / 
m³

Qual é o órgão / autoridade 
competente para estabelecer tarifas e 
reajustes? Com base em qual 
instrumento legal (Lei, Decreto, etc) ?

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Qual o instrumento legal usado para o 
estabelecimento ou reajuste (Lei, 

Decreto, Portaria, Resolução, etc)?

É assinado um contrato de 
fornecimento de água e serviços por 
ocasião do pedido de ligação do 
usuário?

Quais os procedimentos no pedido de 
ligação?

A organização possui um 
Regulamento de Serviços? Está 
atualizado? É divulgado internamente 
e externamente? É respeitado? 

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

RESIDENCIAL INDUSTRIAL

FAIXAS DE 
CONSUMO PRECO / m³

ESTRUTURA TARIFÁRIA                                                                            modifique as categorias ou faixas, se necessário

CATEGORIAS CATEGORIAS

Consumo mínimo ou serviço básico

COMERCIAL PÚBLICO
Consumo mínimo ou serviço básico

TARIFA SOCIAL
Consumo mínimo ou serviço básico

Quais os procedimentos para 
execução da ligação (quem abre 
valas, quem fornece os materiais, 
quem lança as tubulações, conecta na 
rede, etc)?
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Relacione a quantidade de 
atendimentos / mês por tipo de serviço 
dos últimos 12 meses

Qual a estrutura do atendimento 
telefônico? É 0800, 195, 115? Quantas 
PA existem? Quantas posições são 
ocupadas por turno? Quais os horários 
de funcionamento? Quantos 
atendentes? Quais são os 
equipamentos disponíveis? Tipos de 
serviços e informações 
disponibilizados via telefone. Central 
telefônica e facilidades.

Há disponibilização do sistema 
comercial integrado com cadastros 

comercial e técnico no atendimento? 
As ordens de serviço são enviadas via 

sistema para as áreas executoras?

Qual a estrutura do atendimento 
personalizado (balcão)? Horário de 
funcionamento. Descentralização. 
Número de atendentes. Equipamento 
de geração de senhas. Controle de 
filas. Triagem. Folhetos orientativos. 
Controle de tempo de espera. 
Serviços de atendimento exclusivo no 
balcão.

Quais os tempos médios de 
atendimento no balcão e no telefone?

Quais os relatórios disponibilizados 
pelo sistema de atendimento ao 
público?

Como funcionam os plantões de 
atendimento à noite, finais de semana 
e feriados.

O desempenho das(os) atendentes é 
gerenciado?

BLOCO 7 - ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

Quais os serviços que podem ser 
resolvidos com auto-atendimento?

Há pesquisa de satisfação do cliente 
referente ao atendimento?
Quais os serviços que podem ser 
atendidos via internet?

Relacione outros indicadores relativos 
ao atendimento dos serviços 
demandados pelos usuários

Os serviços tem prazo para execução 
comunicados aos usuários? Os prazos 
são gerenciados? Como são 
gerenciadas e circulam as Ordens de 
Serviço?

ANEXAR
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3.5) PARTE V – PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
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Responsável pelo diagnóstico: Data:

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E RESPONSÁVEIS           Preencha os campos em amarelo e cinza claro
OPERADORA:
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS :
RESPONSÁVEL 1:
RESPONSÁVEL 2:
RESPONSÁVEL 3:
TELEFONE(S):
E-MAIL 1:
E-MAIL 2:
E-MAIL 3:

OBSERVAÇÃO:
Fazer um fluxograma funcional da estrutura operacional, com identificação do pessoal chave 
e do número de funcionários. Não necessariamente precisa corresponder à estrutura 
hierárquica.

MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de Modernização do Setor Saneamento-PMSS

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL - PARTE V

EIXO: ESTRUTURA DOS MEIOS PARA COMBATE A PERDAS REAIS

 
 

Engenheiro Técnico nível médio Ajudante

Tecnólogo Encanador

ITEM DESCRIÇÃO
Tipo 
Press

Estanq
ue?

1 Zona de Abastecimento 1:
1.1 Zona de Pressão 1
1.2 Zona de Pressão 2
1.3 Zona de Pressão 3
1.4 Zona de Pressão 4

2 Zona de Abastecimento 2:
2.1 Zona de Pressão 1
2.2 Zona de Pressão 2
2.3 Zona de Pressão 3
2.4 Zona de Pressão 4

3 Zona de Abastecimento 3:
3.1 Zona de Pressão 1
3.2 Zona de Pressão 2
3.3 Zona de Pressão 3
3.4 Zona de Pressão 4

4 Zona de Abastecimento 4:
4.1 Zona de Pressão 1
4.2 Zona de Pressão 2
4.3 Zona de Pressão 3
4.4 Zona de Pressão 4

Cotas operacionais da unidades
Fazer um croquis altimétrico do sistema indicando as cotas operacionais das unidades de 
bombeamento, reservação e distribuição. Se for possível, fazer uma modelagem hidráulica 

"em esqueleto" no Epanet.

Documentos de referência:

Preencha o quadro abaixo - os campos em cinza claro possuem listas de validação

BLOCO 2 - SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PRESSÕES                   os campos em cinza claro possuem listas de validação

Num Lig Reais Num Econ Reais
Pressão Média 
do Setor (mca)

Observações complementares:

Situação da setorização:
Situação do controle de pressões:

Num Pts 
Monit

Quantidade e qualificação das 
pessoas envolvidas:

Denominação 
ou Codificação
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BLOCO 3 - MACROMEDIÇÃO E PITOMETRIA

Engenheiro Técnico em pitometria Ajudante

Eletricista Encanador

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Haste de escuta mecânica

Detector de rede

Geofone eletrônico com filtros

Geofone mecânico

Gerador de pulso (detecção de ligações clandestinas)

Data logger de pressão manométrica - com saída em infra-vermelho

Quantidade e qualificação das 
pessoas envolvidas com medições 
hidráulicas e elétricas:

NECESSÁRIO A ADQUIRIR
EQUIPAMENTOS DE PITOMETRIA - DISPONÍVEIS / NECESSÁR IOS / A ADQUIRIR                    preencher com as quantidades

Veículo tipo furgão (para compor laboratório móvel de medições hidráulicas, elétricas e 
detecção de tubulações e vazamentos invisíveis)

DESCRIÇÃO
Adaptador para manômetro (facilitar campanhas extensivas de manometria)

Medidor portátil de grandezas elétricas com data logger e acessórios

Cabo infra-vermelho (aquisição de dados dos loggers)

Calibre ou galgador, comprimento útil 1.200mm

Data logger de diferencial de pressão (vazão) - com saída infra-vermelho

Tubo Pitot tipo Cole

Líquido pitométrico densidade 1,60 (tetracloreto de carbono)

Líquido pitométrico densidade 2,90 (tetrabrometrano)

Líquido pitométrico Mercúrio

Máquina de furar em carga tipo Muller

Notebook tipo pentium IV, com 512 Mb RAM, 2,9 GHz, HD 60 Gb

Par de mangueiras para pitometria (completas com estranguladores e presilhas)

Tubo "U", em vidro pirex

Manômetro tipo bourdon, escala 0 - 30 mca

Manômetro tipo bourdon, escala 0 - 60 mca

Manômetro tipo bourdon, escala 0 - 100 mca

DISPONÍVEL

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃO: Fazer um croquis do sistema com indicação das estações pitométricas e macromedidores existentes ou a instalar - 
pegar cópias das fichas cadastrais para os macromedidores (veja modelos)
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Calha parshall

EQUIPAMENTOS DE MACROMEDIÇÃO - DISPONÍVEIS / NECESS ÁRIOS / A ADQUIRIR             preencher com as quantidades
DESCRIÇÃO DISPONÍVEL NECESSÁRIO A ADQUIRIR

Macromedidor eletromagnético de diâmetro de 100 mm
Macromedidor eletromagnético de diâmetro de 150 mm
Macromedidor eletromagnético de diâmetro de 200 mm
Macromedidor eletromagnético de diâmetro de 300 mm
Macromedidor eletromagnético de diâmetro de 400 mm
Macromedidor eletromagnético de diâmetro de 500 mm
Macromedidor eletromagnético de diâmetro de 600 mm
Macromedidor eletromagnético de diâmetro de 800 mm
Transmissor de nível hidrostático para reservatório saída 4-20 mA, 
0 a 15 mca, cabo de 20 m, proteção contra surtos
Sensor de pressão manométrica saída 4-20 mA
Controlador lógico programável – CLP, portas analógicas e digitais
Protetores coaxiais
Fontes AC/DC 12 V
Conversor analógico / digital
Modem
Splinter RS 232 com 4 portas
Rádio digital UHF para estações de telemetria e telecomando
Antena unidirecional para recepção e transmissão de dados
Antena multidirecional para recepção e transmissão de dados
Licenças de software supervisório tipo SCADA
Placa de orifício
Tubo venturi
Woltmann vertical
Woltmann horizontal
Turbo helice
Micro turbina
Sonda magnética
Ultra-sonico

 
 

BLOCO 4 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERAC IONAL

Engenheiro Técnico nível médio Ajudante

Tecnólogo Encanador

Existe modelagem hidráulica do 
sistema? Em qual software? Quantas 

pessoas sabem usar? Qual o uso 
prático dado para a modelagem?

Há subdimensionamento detectado 
nas tubulações de distribuição, por 

meio de modelo hidráulico? Quantos 
engenheiros fazem projetos? Existem 

padrões e diretrizes para projeto?

A expansão do sistema é planejada? 
Existe Plano Diretor para o sistema? 

Está sendo seguido?

Está estruturado um sistema de coleta 
e apuração de indicadores de 

desempenho operacional?

Cite os métodos utilizados pela 
organização para detecção de perdas 
(análise de indicadores operacionais; 
análise de vazões mínimas noturnas; 

análise estratificada de consumos; 
análise de factíveis; análise de 

pressões de serviço; modelagem 
hidráulica, etc).

Quantidade e qualificação das 
pessoas envolvidas com o controle 
operacional:
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ITEM DESCRIÇÃO Vazão
Sens 
pres

Sens 
niv

Cons 
EE

Teleme
tria?

1 EAB

2
EAB

3
Poço 1

4
Poço 2

5
Poço 3

6
Poço 4

7
Poço 5

8
Poço 6

9
Poço 7

10
Poço 8

11
Poço 9

12
ETA

13
ETA

14
Reservatório 

11
Reservatório 

12
Reservatório 

13
EAT

14
EAT

11
EAT

12
Booster

13
Saída Setor A

14 Saída Setor B
11 Distribuição Setor A
12 Distribuição Setor B
13 Distribuição Setor C
14 Distribuição Setor D

Existe uma CCO? Caso positivo, 
descreva a estrutura de hardware e 

software e relacione as unidades 
controladas

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Tipo de 
operação

Quant 
turnos

Estação 
Pitométrica

Denominação 
ou Codificação

Pessoal 
por turno

UNIDADES OPERACIONAIS CONTROLADAS Existência de medição  (se não houver, 
não preencha)
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Engenheiro Cartógrafo Cadista Auxiliar

georreferenciada Tem MDT Ter curva de nível sem georr.

Item Características

1
Setor 1

2
Setor 2

3
Setor 3

4
Setor 4

5
Setor 5

6
Setor 6

7
Setor 7

8
Setor 8

9
Setor 9

10
Setor 10

11
Setor 11

12 Setor 12

13
Setor 13

14
Setor 14

Cite o número de máquinas em que o cadastro de redes está disponibilizado e suas 
características de hardware e software

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Identific 
material x 
diâmetro

Identific 
extensão p/ 
mat x diam

Identific 
grandes 

consumid

Mecanismo 
atualização

% Digitalizado
Identific 

setores de 
manobra

A base cartográfica do cadastro é:

Identific idade 
das redes

Identific 
estado das 

redes

INFORMAÇÕES RELATIVAS À BASE CARTOGRÁFICA

ABRANGÊNCIA DO CADASTRO DE REDES E UNIDADES

Última atualização / meios utilizados

A base cartográfica é mantida por 
alguma área específica? Qual? As 
atualizações são compartilhadas com 
outras áreas? Comente

Quais áreas compartilham a mesma 
base cartográfica (comercial, 
engenharia, operação, manutenção)? 
Cite as características do hardware 
disponível

Dados do vôo - empresa / data:

Softwares utilizados (cite-os):

Quantidade e qualificação das 
pessoas envolvidas com as 
atividades:

BLOCO 5 - BASE CARTOGRÁFICA E CADASTRO DE REDES
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Item Material

1 <50 mm
2 75 mm
3 100 mm
4 150 mm
5 200 mm
6 250 mm
7 300 mm
8 350 mm
9 400 mm

10 450 mm
11 500 mm
12 600 mm
13
14
15
16
17
18

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ZM-1

ZM-2

ZVRP

MAX

REL 102

ZB-1

ZA-1

ZA-2

COTAS DOS NÍVEIS OPERACIONAIS DAS UNIDADES OPERANTE S
PONTO

SUCÇÃO EAB

MED MIN ENTRADA SAÍDA Terreno OBS

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Cite a organização dos layers de informação no software utilizado

EXTENSÕES DE REDES DISTRIBUIDORAS POR DIÂMETRO X MA TERIAL

PVC PVC DEFoFo PEAD Ferro Fundido
Ferro 

Galvanizado
Cimento 
Amianto

ENTRAD ETA

SAIDA ETA

RAP-100

REL 101
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Engenheiro Técnico nível médio Ajudante

Tecnólogo Encanador Motoristas

Operador Maquin Pedreiro

Manut redes Manut ramais Execução ligações

Extensão redes Reposição pavimentos Vistoria de vazamentos

Equipe de 1 Equipe de 2 Equipe de 3

Equipe de 4 Equipe de 5 Equipe com mais de 5

Vazamentos redes Vazamentos ramais Execução ramais

Extensões redes Manutenção adutoras Substituição ramais

Substituiç redes Manutenção válvulas Reposição pavimentos

Limpeza reserv Manut abrigos válvulas Medição de pressão

Atualizaç cadast Descargas redes Quantif volumes perdidos

Vistoria vazament Levantamentos campo Manobra de registros

Localização tubul Detecção vazamento geof

Performance das equipes Tempo médio atend ocorrenc vazament
Produtividade das equipes Vazamentos ramais / Num Ligações
Eficiência dos roteiros
Custo médio por tipo de serviço
Vazamentos / km rede
Vazamentos / Num Lig Ativas
Volume recuperado no mês

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Quantidade e qualificação das 
pessoas envolvidas com a 
manutenção hidráulica ou 

especiais:

Anexar modelo de OS preenchida pelas equipes; Modelo de croqui de informação cadastral; 
Relação padronizada de serviços; outros documentos relevantes

Composição das equipes de 
manutenção hidráulica e prestação 
de serviços (indique quantidade de 
equipes) :

Serviços terceirizados:

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Outras atividades das equipes de 
manutenção ou especiais

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Equipamentos padrão das equipes:

Política de fornecimento de materiais 
para as equipes:

Indicadores de desempenho 
apurados na manutenção hidráulica 

e serviços de campo

Outros indicadores

Atividades das equipes de 
manutenção ou especiais próprias

Documentos de referência:

Há uma relação de serviços 
padronizada e codificada? Há 

apuração de tempos padrão para cada 
tipo de serviço?

BLOCO 6 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE CAMPO
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BLOCO 7 - MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
Engenheiro Técnico nível médio Ajudante

Tecnólogo Eletricista Motoristas

Operadores

Tornearia Rebobinagem de motores Montagens elétricas

Manut elétrica Manutenção mecânica

Corretiva Preditiva Preventiva

Emissão de OS Gerenciamento de tempos das equipes
Cálcula-se indicadores de desempenho Gerencia-se os consumos de energia
Avalia-se o desempenho equipamentos Gerencia-se terceirizados
Construção do cadastro de equipament Atualização do cadastro de equipam
Construção do cadastro de unid operac Manutenção do cadastro de unid operac

Procedimentos adotados (como se 
faz) para atualizar o cadastro de 

equipamentos e unidades operacionais

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Quantidade e qualificação das 
pessoas envolvidas com a 

manutenção eletromecânica:

Serviços terceirizados:

Outros serviços terceirizados

Funções de gerenciamento exercidas

Outras funções - discrimine

Nível de atuação da manutenção:

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Documentos de referência:

Indicadores de desempenho 
calculados:

Anexa: Modelo de OS; Modelo de fichas cadastrais de equipamentos e unidades operacionais; 
Testes de equipamentos; outros documentos relevantes
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3.6) PARTE VI - BALANÇO HÍDRICO 
 



       FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL      49 
 

Responsável pelo diagnóstico: Data:

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E RESPONSÁVEIS           Preencha os campos em amarelo e cinza claro
OPERADORA:
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS :
RESPONSÁVEL 1:
RESPONSÁVEL 2:
RESPONSÁVEL 3:
TELEFONE(S):
E-MAIL 1:
E-MAIL 2:
E-MAIL 3:

Engenheiro Técnico nível médio Ajudante

Tecnólogo Encanador

Observações complementares:

MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de Modernização do Setor Saneamento-PMSS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL - PARTE VI

BALANÇO HÍDRICO
EIXO: ESTRUTURA DOS MEIOS PARA COMBATE A PERDAS REAIS E APARENTES

Fazer um fluxograma funcional da estrutura operacional, com identificação do pessoal chave e 
do número de funcionários. Não necessariamente precisa corresponder à estrutura hierárquica.

Existe na organização setor 
responsável pelo controle de dados 

Quantidade e qualificação das 
pessoas envolvidas:

BLOCO 2 - CAPACIDADE DE GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRI MÁRIAS  

As informações geradas são 
divulgadas internamente

O balanço Hídrico do sistema é feito 
sistematicamente

OBSERVAÇÃO:
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%

%

litro/Km/dia

litro/ligação/
dia

m³/ano/ligaç
ão

m³/ano/ligaç
ão

VPR = Volume de Perdas Reais

ER = Extensão de Rede (comprimento total da rede, não considerados os ramais)

LA = Ligações Ativas  de Água (número total médio do ano das ligações ativas de água)

ND = Número de Dias  (número de dias considerados no cálculo dos volumes - para os volumes anuais - 365 dias)

VPA = Volume de Perdas Aparentes

Vfm = Volume faturado medido
Vfnm = Volume faturado não medido (faturamento estimado, ou pela média)
Vfnc = Volume faturado não consumido (ocorre em sistemas que faturam um consumo minimo superior aquele
registrado por parte dos hidrômetros )

Vfat-   Volume Faturado
Vfat = Vfm+Vfnc+Vfnm

VFS = Volume Fornecido ao Sistema

Vexp = Volume de Água Exportado
VCAU = Volume de Consumo Autorizado Total

Definições dos Termos Usados nas Fórmulas

VD = Volume Disponibilizado;

INDICADORES 
INTERMEDIÁRIOS

IPRD
Índice de Volume de Perdas Reais por 

Ligação 

IPAD
Índice do Volume de Perdas Aparentes 

por Ligação

IPL Índice de Perdas Por Ligação

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O objetivo desta planilha é o de contribuir para o entendimento e padronização do balanço hídrico dos sistemas 
pilotos. O quadro abaixo identifica os indicadores de controle das perdas básicos, que se referem as perdas totais do sistema, não separando as 
perdas reais das aparentes e dois indicadores intermediários, que procuram separar as perdas reais das perdas aparentes. Muitos outros indicadores 
intermediários podem ser utilizados. Os indicadores avançados, que dizem respeito ao desempenho da infraestrutura, muito dificeis de calcular, 
devem ser introduzidos após os sistemas apresentarem um bom controle dos básicos e dos intermediários. Isto não impede que sejam determinados 
setores pilotos para estudo nos sistemas de distribuição de água nos quais se calculem, a titulo de experiência, estes indicadores. 

INDICADORES BÁSICOS

IPF Índice de Perdas de Faturamento

IPD Índice de Perdas na Distribuição

ILB Indice Linear Bruto de Perdas

VFS

VFatVFS
IPF

100)( ×−=

VFS

VCAUVFS
IPD

100)( ×−=

LA

VPR
IPRD =

LA

VPA
IPAD =

ERxND

VCAUVFS
ILB

)( −=

LAxND

VCAUVFS
IPL

)( −=
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 Volume de Água Exportado 
Faturado
VExfat
Volume de Água Faturado 
Medido
Vfm
Volume de Água Faturado 
Não Consumido
Vfnc
Volume de Água Faturado 
Não Medido
Vfnm
Volume de de Água Não 
Faturado Medido
Vnfm
Volume de Água Não 
Faturado Não Medido 
Vnfnm
Volume de Consumo Não 
Autorizado 
VPAcna
Volume de Perdas por 
Submedição em 
Hidrômetros 
VPAsub
Volume de vazamento nas 
redes
VPRredes
Volume de vazamentos e 
extravazões em 
reservatórios
VPRoutras
Volume de vazamentos em 
ramais prediais até o 
hidrômetro
VPRramais

Volume de Água de 
Consumo Au torizado 

Faturado

VCAUf

Volume de Água 
Faturado

Vfat

Volume Disponibilizado

VD
Volume de 

Fonte Própria

Volume de Água de 
Consumo Au torizado 

Não Faturado

VCAUnf

Volume de Água Não 
Faturado

VnfatVolume Total de 
Perdas de Água

VTP = VD - VCAU

Volume de Perdas 
Aparentes

VPA

Volume de Perdas 
Reais

VPR

Volume Total 
de Água 

Importada

Volume Fornecido ao Sistema

Volume Total de Água Exportado

Volume de Água de 
Consumo Au torizado 

Total

VCAU
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Volume Total de Água 
Exportado

0

0

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA : LA

EXTENSÃO TOTAL DA REDE EM Km ( EXCLUIR RAMAIS): ER

estimar

Volume de vazamentos e extravazões 
em reservatórios
VPRoutras

estimar

0 0
Volume de vazamentos em ramais 
prediais até o hidrômetro
VPRramais

estimar

Volume 
Total de 

Perdas de 
Água

VTP 
= VD - 
VCAU Volume de Perdas 

Reais

VPR = VPAg-VPA

0
Volume de vazamento nas redes
VPRredes

0 0
Volume de Água Não Faturado Não 
Medido 
Vnfnm

Volume de Perdas 
Aparentes

VPA = 
VPAcna+VPAsub

Volume de Consumo Não Autorizado 
VPAcna

0

Volume de Perdas por Submedição em 
Hidrômetros 
VPAsub - Pesquise qual o índice de 
submedição em seu sistema

0

Volume de Água 
de Consumo 

Au torizado Não 
Faturado

VCAUnf = 
Vnfm+Vnfnm

Volume de Água 
Não Faturado

Vnfat  = 
Vnfm+Vnfnm+

VTP

Volume de de Água Não Faturado 
Medido
Vnfm

0

0

0

0 0 Volume de Água Faturado Não Medido
Vfnm 0

Volume de Água Faturado Medido

Vfm
0

Volume de Água Faturado Não 
Consumido

Vfnc

0

V
O

LU
M

E
 F

O
R

N
E

C
ID

O
 A

O
 S

IS
T

E
M

A

Volume Disponibilizado

VD

0
Volume de Água Exportado Faturado

Vexfat

Volume de Água 
Faturado

Vfat

Volume de Água 
de Consumo 
Au torizado 
Faturado

VCAUf = Vfat

Volume de 
Água de 
Consumo 

Au torizado 
Total

VCAU
=VCAUf+V

CAUnf
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3.7) PARTE VIII - GESTÃO DO USO DA ENERGIA 
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Responsável pelo diagnóstico: Data:

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E RESPONSÁVEIS           Preencha os campos em amarelo e cinza claro
OPERADORA:
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS :
RESPONSÁVEL 1:
RESPONSÁVEL 2:
RESPONSÁVEL 3:
TELEFONE(S):
E-MAIL 1:
E-MAIL 2:
E-MAIL 3:

MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de Modernização do Setor Saneamento-PMSS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL - PARTE VII

GESTÃO DO USO DA ENERGIA
EIXO: ESTRUTURA DOS MEIOS PARA O USO EFICIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA

OBSERVAÇÃO:
Fazer um fluxograma funcional da estrutura operacional, com identificação do pessoal chave 
e do número de funcionários. Não necessariamente precisa corresponder à estrutura 
hierárquica.  
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Engenheiro Elet Engenheiro Civil Administrativo

Tecnólogo Eletricista

BLOCO 2 - GESTÃO DO USO DA ENERGIA
Quantidade e qualificação das 
pessoas envolvidas com gestão 
enerética:

Como os consumos de energia são 
gerenciados? Há leituras próprias ou 
conferência de leituras? Há 
equipamentos próprios de medição?

Quais os procedimentos anteriores ao 
pagamento de faturas de energia?

Como a organização se relaciona com 
a concessionária para pedir ou 
desativar uma ligação?  Fazer uma 
reclamação? Solicitar um serviço?

Há um sistema para gerenciamento de 
contas de energia? Quais as suas 
funções? Quem opera o sistema?

Como na organização faz análise se o 
enquadramento tarifário de instalações 
é o mais adequado e de que forma 
são encaminhadas providências? Da 
mesma forma, como são contratadas 
as demandas, mediante quais 
análises?

Como se faz projetos e especificações 
de equipamentos e instalações 
elétricas? Todos os projetos são 
terceirizados? Como se analisa os 
projetos elétricos? Como se recebe as 
obras? Há pré-operação assistida?

Com qual frequencia são levantadas 
curvas características das principais 
unidades de bombeamento? O 
coeficiente C de condutos de recalque 
são verificados? São comparados 
valores teóricos com os verificados?

Quais são os equipamentos de 
medição elétrica portáteis disponíveis? 
Quantas pessoas podem opera-los?
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UC IDENTIF / FUNÇÃO

UC

1
2
3
4
5

0 3

BLOCO 4 - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA
relacione as unidades consumidoras de energia em alta tensão e aplique a ferramenta de diagnóstico

Oportunidades de melhoria diagnosticadas - ANEXAR O S ESTUDOS DE CADA INSTALAÇÃO

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES

1
Gasto anual (R$) R$/kWh kWh/m³ kWh/(m³xFU) 0 2

0 3

6
0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1
Gasto anual (R$) R$/kWh kWh/m³ kWh/(m³xFU) 0 2

0 3

5
0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1
Gasto anual (R$) R$/kWh kWh/m³ kWh/(m³xFU) 0 2

0 3

4
0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BLOCO 3 - DADOS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGI A          relacione das maiores para as menores

Pot Inst 
(kW)

Enquadram 
Tarifário

Demanda 
Contratad

Desnível 
Geométr

Consumo anual 
kWh

Volume 
bombeado anual

Numero de 
bombas 

operantes
0 1
0 2kWh/(m³xFU)
0 3

Gasto anual (R$) R$/kWh kWh/m³
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1

2
0 1

Gasto anual (R$) R$/kWh kWh/m³ kWh/(m³xFU) 0 2
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 3

3
0 1

Gasto anual (R$) R$/kWh kWh/m³ kWh/(m³xFU) 0 2
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4) ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COLETADOS E PRODUZIDO S NAS 
ORGANIZAÇÕES A SEREM DIAGNOSTICADAS 
 
Sugere-se que a organização dos formulários preenchidos e documentos coletados na 
empresa ou autarquia sejam convenientemente arquivados em uma pasta tipo arquivo 
de 2 furos, com divisões identificáveis para cada uma das partes do diagnóstico. Um 
bloco relativo à utilização das ferramentas acessórias poderia ser anexado ao final, a 
guisa de memória dos cálculos e dimensionamentos efetuados. 
 
Uma capa identificadora, seguida de uma página de créditos de equipe, sumário, 
conclusões e plano de ação, deverá preceder os formulários e demais documentos 
arquivados. 
 
Assim, a ordem dos documentos na pasta ficaria da seguinte forma: 
 

CAPA 
CRÉDITOS 
SUMÁRIO 
CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO 
PLANOS DE AÇÃO 
FORMULÁRIO DA PARTE I E SEUS ANEXOS 
FORMULÁRIO DA PARTE II E SEUS ANEXOS 
FORMULÁRIO DA PARTE III E SEUS ANEXOS 
FORMULÁRIO DA PARTE IV E SEUS ANEXOS 
FORMULÁRIO DA PARTE V E SEUS ANEXOS 
FORMULÁRIO DA PARTE VI E SEUS ANEXOS 
FORMULÁRIO DA PARTE VII E SEUS ANEXOS 
 
FERRAMENTAS ACESSÓRIAS 

Documentos de origem para a elaboração dos croquis 
Planilhas impressas do Estudo de Demanda 
Planilhas de análise das unidades consumidoras de energia (só a de 
dimensionamento) 
Planilhas de análise tarifária das contas em alta tensão 
Planilha do Balanço Hídrico 

 
CD ROM com todos os arquivos produzidos no diagnóstico, aderido à capa da 
pasta arquivo, para evitar seu extravio. 
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5) CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 
O conjunto de ferramentas metodológicas aqui apresentadas, pela sua abrangência, 
pode e deve evoluir com seu uso e aplicação. Afinal, modelos de modo geral se 
aproximam, porém nunca conseguem substituir a realidade. Todo modelo terá sempre 
as suas limitações. Por esta razão devem procurar a evolução para se adaptarem à 
dinâmica das realidades observadas. 
 
Assim, espera-se que os consultores do PMSS que venham a fazer uso das 
ferramentas contribuam para seu aperfeiçoamento.  
 
Por questões de ordem prática, recomenda-se fortemente que, com vistas a preservar 
a unidade e eficácia dos trabalhos de diagnóstico em cada operador, haja sempre um 
coordenador geral dos levantamentos. Esta pessoa seria responsável pela organização 
da agenda, consolidação dos dados obtidos por consultores diversos, coordenação da 
elaboração dos planos de ação, interlocução com as equipes de mobilização social, 
facilitador de reuniões de trabalho e interlocutor principal perante as autoridades 
dirigentes das organizações sob diagnóstico. Caberia a ele conduzir negociações 
envolvendo a definição de responsabilidades inerentes à elaboração e execução dos 
planos de ação bem como fazer uma devolutiva dos trabalhos realizados pela equipe 
para os dirigentes das organizações apoiadas. 
 
Presume-se que será necessário um treinamento inicial para os consultores que farão 
uso das ferramentas metodológicas, tanto na sua operação em si, quanto em 
nivelamentos conceituais relativos ao controle e redução de perdas reais e aparentes e 
à gestão energética em sistemas de abastecimento de água. De fato, não se pode 
esperar que o uso das ferramentas possa surtir o efeito esperado sem que haja esta 
atividade, de preferência em condições reais de campo.  
 
Um programa para este treinamento deveria envolver 2 instrutores e incluir, pelo 
menos:  

• 1 dia para nivelamentos conceituais e apresentação das ferramentas;  
• 2 dias para coleta de dados em campo (na hipótese de que haja quatro ou mais 

consultores levantando dados, sendo 1 especialista em aspectos institucionais, 1 
especialista em gestão comercial, 1 especialista em gestão operacional, 1 
especialista em gestão energética);  

• 2 dias para resolução de pendências, tratamento dos dados, consolidação dos 
diagnósticos, análise e fechamento de planos de ação setoriais; 

• A equipe de mobilização social deveria acompanhar o desenrolar dos trabalhos, 
para se familiarizar com os conteúdos e conceitos envolvidos no diagnóstico e 
para contribuir ativamente na elaboração de planos de ação que se 
comprometam com as atividades de mobilização. 

 
Sendo este um programa “didático”, digamos assim, não deveria ser apresentado ao 
operador sem que antes fossem feitas revisões finais, na(s) semana(s) seguinte(s).  
 
Por fim é imperativo destacar que os consultores deverão sempre ser alertados sobre a 
necessidade de se ter dados confiáveis e fidedignos. Afinal, disto depende o resultado 
do diagnóstico e a eficácia dos planos de ação concebidos. A má qualidade dos dados 
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é um aspecto que o consultor deve informar nas suas análises, de modo a que seu uso 
seja relativizado, impedindo maiores prejuízos no andamento dos trabalhos. 
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ANEXO A - MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE MODELO ESQUEMÁTICO DE 
SISTEMA 
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MANUAL DE ELABORAÇÃO DO MODELO ESQUEMÁTICO DE SISTEMA NO 
SOFTWARE EPANET 
 
INTRODUÇÃO 
 
Classicamente, os sistemas de abastecimento de água são representados de forma 
esquemática em croquis que podem ter ou não preocupação em representar 
visualmente a altimetria do sistema. De fato, a visualização da altimetria é bastante útil 
para ajudar a compreensão do funcionamento do sistema como um todo. 
 
Existe uma infinidade de ícones criados por muitas empresas para representar as 
unidades operacionais dos sistemas, o que praticamente impede a sua padronização. A 
falta desta padronização muitas vezes dificulta o entendimento destes croquis, em 
especial para quem lida com muitos sistemas diferentes, como é o caso dos 
consultores do PMSS, praticamente negando o objetivo para o qual foram criados.  
 
A idéia aqui é aproveitar a necessidade de se fazer um croquis esquemático para o 
sistema dando um passo em direção à modelagem hidráulica em Epanet. 
 
OBJETIVOS 
 
O objetivo do modelo esquemático que se está propondo é o de, usando uma 
ferramenta de amplo domínio, que é o EPANET 2.0 em português, sugerir uma 
padronização para a representação esquemática de sistemas de abastecimento de 
água, ao mesmo tempo em que se prepara uma modelagem hidráulica esquemática do 
sistema analisado. 
 
Mesmo na hipótese de que não se consiga modelar o sistema, por qualquer motivo, 
uma visualização inteligível do modelo na tela da interface gráfica do programa já seria 
o suficiente para propiciar a mesma compreensão que os croquis clássicos, com a 
vantagem que se estaria utilizando os elementos de representação padronizados do 
Epanet. 
 
Tal objetivo pode ser alcançado, contanto que se estabeleçam algumas regras 
construtivas facilitadoras deste processo, todas envolvendo os recursos inerentes ao 
Epanet. 
 
PROCEDIMENTOS 
 
1) Considerando que uma representação “altimétrica”, ainda que aproximada, do 
sistema de abastecimento é essencial para a compreensão de seu funcionamento, já 
que este depende da pressão, primeiramente colocar-se-á uma imagem de fundo no 
arquivo em Epanet constituída por um conjunto de linhas horizontais, com uma “régua” 
à esquerda, para facilitar o processo de construção “altimétrica” do modelo.  
Abre-se o Epanet e carrega-se imagem de fundo “máscara.wmf”, setando-se as 
coordenadas do mapa do Epanet da seguinte forma:  

Coordenadas (x,y) do canto inferior esquerdo: (48, 32).  
Coordenadas (x,y) do canto superior direito: (1655, 919).  

Estas coordenadas são necessárias para reproduzir aproximadamente as proporções 
originais do desenho em Cad ou GIS que originaram a figura wmf. Um exemplo de tela 
assim construída é dado na próxima figura. 
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Nada impede que o usuário customize o seu próprio fundo de tela, desde que domine 
minimamente os recursos do Cad ou outro software que possa exportar imagens em 
wmf. Imagens em wmf são “escaláveis” sem perda de resolução, ou seja, não são 
montadas como um mapa de bits como as imagens do tipo raster (bmp, jpeg, giff, etc.). 
 
A “régua” construída na imagem de fundo tem 88 divisões. Assim, podem-se 
representar desníveis de 88 m ou seu múltiplo de 2 (176 m) ou 3 (264 m). Caso a 
altimetria do sistema requeira alturas maiores, podem-se construir as unidades de cota 
mais alta ou mais baixa fora do painel de linhas horizontais, desprezando-se as 
proporções verticais para o posicionamento destas unidades. Outro recurso é dividir o 
sistema em mais de um modelo, para “despoluir” a visualização. 
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2) Desenhe o modelo no modo de zoom 100% ou 200%, conforme o tamanho do 
sistema a representar, com auto-comprimento setado em “off”. Desabilite as notações 
automáticas dos “nós” e “troços”. Todas as denominações devem ser colocadas com a 
ferramenta de inserção de rótulos de texto do EPANET. Tais providências possibilitarão 
mais controle sobre o visual do modelo, na medida em que os textos assim inseridos 

são deslocáveis e formatáveis quanto a tamanho da fonte, negrito , itálico, 
ESTILO DA FONTE, etc. 
 
O modo mais fácil de desenhar o modelo é posicionar as unidades operacionais do 
sistema de modo a ocupar de forma bem distribuída toda a tela. Quanto ao 
posicionamento horizontal, não deve haver preocupações, a não ser manter distâncias 
suficientes para que as legendas inseridas não esbarrem com outros elementos do 
desenho.  
 
Procure posicionar as bombas apontando para cima, assim se passa com clareza a 
idéia de que elas devem vencer um desnível geométrico. Além disso, posicionando o 
máximo possível de linhas (tubos) na vertical, sobrará mais espaço para que se 
coloquem as legendas de identificação com clareza. Havendo espaço sobrando na 
“folha”, esta regra pode ser transgredida sem problemas. 
 
Quanto ao posicionamento vertical, procure manter de forma aproximada as 
proporções reais existentes entre as cotas operacionais das unidades. Para isso a 
régua na máscara de fundo será útil. Você pode aumentar o zoom do desenho para 
trabalhar melhor algum detalhe.. 
 
3) O repertório de elementos de representação do Epanet é limitado, mas não 
insuficiente. Assim, extremidades de trechos possuem apenas três elementos de 
representação: Nó, RNF (reservatório de nível fixo) e RNV (reservatório de nível 
variável). Os trechos propriamente possuem também apenas três elementos de 
representação: linha (para conduto), bomba e válvula.  
 
Com estes seis elementos precisaremos representar todas as unidades do sistema que 
precisam constar do modelo. Neste contexto, a possibilidade de identificação escrita da 
unidade é essencial para a representação do sistema.  
 
Para efeito da modelagem hidráulica estes seis elementos podem assumir uma 
infinidade de configurações para representar toda a diversidade de elementos 
encontráveis nos sistemas de abastecimento. 
 
Para efeito da representação gráfica, o arranjo relativo destes elementos é essencial 
para que se identifique a unidade operacional que eles representam. A figura seguinte 
exemplifica o uso destes seis ícones de representação: uma estação elevatória com 
três bombas em paralelo bombeando de um poço de sucção (representado como um 
RNF) para um reservatório (RNV). Vê-se que isto pode ser entendido mesmo sem a 
existência de qualquer legenda. 
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O arranjo da figura é também funcional para que se modele hidraulicamente a estação 
elevatória. Para fazer com que o “desenho” feito tenha uma função de modelo você 
terá que aprender o Epanet. 
 
4) Represente cada zona de pressão como um único nó de demanda. A tubulação que 
dá acesso a este nó não precisa corresponder à realidade “altimétrica”, digamos assim, 
já que uma zona de pressão pode ter uma ampla variabilidade de cotas atendidas. 
Neste caso, sua representação visual tem uma função informativa mais restrita. É 
recomendável que as cotas máxima e mínima da zona sejam indicadas abaixo do seu 
nome, para suprir esta deficiência da representação gráfica. 
 
5) A ferramenta de edição de texto inserido no Epanet é manuseada por meio do editor 
de rótulo, o qual é aberto quando se clica duas vezes no texto com o ponteiro do 
mouse no modo de seleção, como é mostrado na próxima figura. No menu box que se 
abre, as seguintes funcionalidades estão disponíveis: 
 

• A primeira linha (propriedade texto) permite que você edite o conteúdo do rótulo; 
• A segunda e a terceira linha dão automaticamente as coordenadas do ponto de 

inserção atual do texto; 
• Se você clicar na célula Valor da propriedade Nó Âncora você poderá vincular o 

rótulo a um nó ou trecho (troço), simplesmente digitando o nome atual do nó ou 
troço objeto da vinculação. Esta vinculação garantirá que, quando você der um 
zoom no desenho, o rótulo se manterá próximo do objeto. Se isto não for feito, 
você verá o rótulo se distanciar do objeto já que as coordenadas do rótulo e do 
objeto estão sendo vistas “mais de perto”; 

• Se você clicar na célula Valor da propriedade Tipo de Medidor você poderá 
indicar ao Epanet o tipo de objeto que está sendo rotulado – se é um Nó, um 
Troço, ou nenhum dos dois. Este campo, combinado com o próximo, identifica 
exatamente o objeto para fins de permitir que qualquer valor de um parâmetro na 
visualização corrente seja mostrado abaixo do rótulo. Por exemplo, se você 
rodar a simulação e quiser que os valores de vazão sejam mostrados abaixo dos 
rótulos dos troços, esta identificação precisa ser feita. Caso estes campos não 
sejam preenchidos, cada rótulo será apenas um rótulo, desvinculado de 
qualquer objeto. 
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A figura a seguir exemplifica o efeito de se vincular ou não o rótulo ao objeto, depois 
que se dá um zoom na tela. Note que no caso do RAP-100 o rótulo está próximo do 
reservatório, tal como no modo de zoom 100%. O rótulo da ETA não foi vinculado ao 
objeto, por isso aparece distanciado. 
 

RAP-100

ETA

cota 247

2500 m³ Nmax 242 Nmin 236
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ANEXO B – ESTUDO DE DEMANDAS SIMPLIFICADO 
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CONCEITOS ESSENCIAIS PARA O ESTUDO DE DEMANDAS 
 
As demandas em um sistema de abastecimento são calculadas a partir basicamente de 
duas informações: a quantidade de população atendida  e o consumo per capita 
efetivo,  ou seja, aquele que já embute em seu número a imprecisão do parque de 
medidores e a ausência de medição. Falhas e imprecisões do cadastro de 
consumidores são supostas inexistentes quando se utiliza as projeções de população 
atendida, o que quer dizer na realidade que a projeção de população atendida já 
embute este tipo de perda aparente no estudo de demandas.  
 
Na outra ponta, as perdas reais representam a água que, embora disponibilizada, não 
chega a entrar nas instalações dos usuários. Assim, o volume disponibilizado para a 
demanda (em L/s) fica diminuído da seguinte forma (PR em decimais): 
 
 
  
 
 
Ou, de outra forma, 
 
 
 
 
 
Onde PR são as perdas reais em decimais e CPC o consumo per capita efetivo. 
 
A obtenção destas informações de forma confiável pode ser um caminho árduo, porém 
essencial para o diagnóstico do sistema. Para se ter uma idéia de como as perdas 
reais impacta na demanda, veja-se a seguinte tabela, construída a partir dos conceitos 
acima enunciados: 
 
 

IMPACTO DAS PERDAS REAIS EXISTENTES NO 
SISTEMA EM TERMOS DE CONSUMO MÉDIO PER 

CAPITA EFETIVO 
HIPÓTESES 

PERDAS 
REAIS (em 
decimais) 

hipótese de 
CONSUMO 

PER CAPITA 
EFETIVO 

CONSUMO 
PER CAPITA 
A UTILIZAR 
NO ESTUDO 

ACRÉSCIMO 
% NO PER 

CAPITA 
EFETIVO 

0,125 150 171 14,29% 
0,150 150 176 17,65% 
0,175 150 182 21,21% 
0,200 150 188 25,00% 
0,250 150 200 33,33% 

 
 
Vê-se que perdas reais de 25% do Volume Disponibilizado são equivalentes a um 
acréscimo de 33,33% nos consumos per capita efetivos. Caso a consideração do 
impacto das perdas reais seja feita em termos de população atendida, o que também é 
uma hipótese válida, pode-se montar o seguinte quadro: 
 
 

86400
)1(

CPCPopulação
PRDemanda

×=−×

)1(

1

86400 PR

CPCPopulação
Demanda

−
××=
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TRANSFORMAÇÃO DAS PERDAS REAIS 
EXISTENTES NO SISTEMA EM POPULAÇÃO 

EQUIVALENTE ATENDIDA 

HIPÓTESES 
PERDAS 

REAIS (em 
decimais) 

Hipótese de 
POPULAÇÃO 

ATENDIDA 

POPULAÇÃO 
ATENDÍVEL 

SE NÃO 
HOUVESSE 

PERDAS 

ACRÉSCIMO 
% DE 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

0,125 1000 1143 14,29% 
0,150 1000 1176 17,65% 
0,175 1000 1212 21,21% 
0,200 1000 1250 25,00% 
0,250 1000 1333 33,33% 

 
Ou seja, perdas reais de 25% no sistema equivalem ao abastecimento de mais 333 
pessoas para cada 1000.  
 
Investir para ampliar ou investir para combater perdas? A resposta a esta pergunta 
envolve critérios econômicos como o custo dos investimentos de ampliação e o preço 
cobrado pela água fornecida. De qualquer modo, investir em ampliação sem investir 
nada na redução de perdas significa pagar para aumentar os prejuízos. 
 
 
 



       FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  71 

ESTRUTURAÇÃO DO MODELO PARA O ESTUDO DE DEMANDAS 
 
Na pasta em Excel “Modelo Estudo de Demanda.xls” há três planilhas: “Proj ”, “Per 
Cap”  e “Demandas”.  
 
A PLANILHA “Proj”  
 
A Planilha “Proj” está formatada para fazer projeções populacionais segundo quatro 
modelos matemáticos, representando as tendências linear, polinomial de 2ª ordem, 
potencial e exponencial. A partir dos dados de população urbana do IBGE, as equações 
da curvas e os coeficientes de correlação nos gráficos são automaticamente 
atualizados. São também calculadas as taxas médias de crescimento nos intervalos de 
tempo especificados. 
 
Dependendo da ordem de grandeza dos números pode ser necessário formata-los para 
notação científica. 
 
O conteúdo da planilha “Proj” é exemplificado na próxima figura. 
 
As equações obtidas e os respectivos coeficientes de correlação devem ser 
transferidas como fórmulas para a tabela “COMPARATIVO DE PROJEÇÕES 
POPULACIONAIS”. Desta forma têm-se valores exatos de população para cada ano, 
segundo os diferentes modelos, para um horizonte de 20 anos. 
 
Com base nos coeficientes de correlação e em outros fatores qualitativos de 
ponderação (juntamente com o nem sempre usual bom senso), escolhe-se aquela 
projeção que melhor se aplique para a cidade em estudo. 
 
Os dados de previsão da evolução populacional são indispensáveis em estudos de 
demanda. Estes dados, juntamente com a previsão de evolução da cobertura do 
abastecimento proporcionarão os dados de população atendida futura. 
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ESTUDO POPULACIONAL DE xxxxxxxx
DADOS POPULACIONAIS IBGE

Ano Pop Urbana

Censo 1980 15618
Censo 1991 23612 3,83%

Contagem 1996 24812 1,00% COMPARATIVO DE PROJEÇÕES POPULACIONAIS
Censo 2000 27419 2,53% PROJEÇÕES ANUAIS SEGUNDO DIFERENTES MODELOS

ANO LINEAR POLINOMIO POTENCIA EXPOENTE

2005 30.555 28.615 32.402 32.477
2006 31.136 28.818 33.316 33.401
2007 31.716 28.998 34.255 34.350
2008 32.296 29.154 35.220 35.327
2009 32.877 29.286 36.212 36.331
2010 33.457 29.395 37.232 37.364
2011 34.037 29.480 38.279 38.426
2012 34.618 29.542 39.356 39.519
2013 35.198 29.580 40.462 40.642
2014 35.778 29.594 41.599 41.798
2015 36.359 29.584 42.767 42.986
2016 36.939 29.551 43.967 44.208
2017 37.520 29.494 45.201 45.465
2018 38.100 29.414 46.468 46.758
2019 38.680 29.310 47.770 48.087
2020 39.261 29.182 49.108 49.454
2021 39.841 29.031 50.483 50.860
2022 40.421 28.856 51.896 52.306
2023 41.002 28.657 53.347 53.793
2024 41.582 28.435 54.838 55.323
2025 42.162 28.189 56.370 56.896

Coeficiente de 
Correlação

97,54% 98,80% 95,95% 95,91%

Taxas médias 1,62% -0,07% 2,81% 2,84%

MODELO ESCOLHIDO (neste exemplo, o linear)

ANO
pop prevista

(hab)
área urbana

hectares
adensamento

(hab/ha)

2005 30.555 1231,00 24,82
2006 31.136 1239,45 25,12
2007 31.716 1247,90 25,42
2008 32.296 1256,35 25,71
2009 32.877 1264,80 25,99
2010 33.457 1273,25 26,28
2011 34.037 1281,70 26,56
2012 34.618 1290,15 26,83
2013 35.198 1298,60 27,10
2014 35.778 1307,05 27,37
2015 36.359 1315,50 27,64
2016 36.939 1323,95 27,90
2017 37.520 1332,40 28,16
2018 38.100 1340,85 28,41
2019 38.680 1349,30 28,67
2020 39.261 1357,75 28,92
2021 39.841 1366,20 29,16
2022 40.421 1374,65 29,40
2023 41.002 1383,10 29,65
2024 41.582 1391,55 29,88
2025 42.162 1400,00 30,12

1,62%
K = 580,35 8,45

Taxa Média entre 
censos

taxa média geométrica:

PROJEÇÃO POPULACIONAL DE XXX
 TENDÊNCIA LINEAR

y = 580,3660x - 1133078,6552

R2 = 0,9754
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PROJEÇÃO POPULACIONAL DE XXX
TENDÊNCIA POLINOMIAL DE 2a. ORDEM

y = -11,828x2 + 47646,351x - 47952659,546

R2 = 0,988

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

ANOS

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

PROJEÇÃO POPULACIONAL DE XXX
TENDÊNCIA POTENCIAL

y = 1,9598E-180x5,5788E+01

R2 = 9,5955E-01
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PROJEÇÃO POPULACIONAL DE XXX
TENDÊNCIA EXPONENCIAL

y = 1,2609E-20e2,8034E-02x

R2 = 9,5906E-01

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

ANOS

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 
 



       FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  73 

A PLANILHA “Per Cap”  
 
Esta planilha é um modelo que permite calcular os consumos per capita a partir dos 
dados da micromedição. 
 
Selecione os setores em que o nível de micromedição seja maior. Obtenha para estes 
setores uma série de 12 meses das informações “número de economias medidas” , 
“número de economias residenciais ativas medidas”  e “volume micromedido 
total”  em cada setor. Calcule a população atendida medida em cada setor 
multiplicando o número de economias residenciais ativas medidas pelo taxa de 
ocupação de habitante por domicílio do IBGE.  
 
O consumo per capita médio será obtido pela divisão do volume micromedido total  
pela população atendida medida . 
 
Para um setor, a planilha teria o seguinte aspecto:  
 

CÁLCULO DO CONSUMO PER CAPITA MÉDIO ANUAL
FONTE: Dados extraídos do relatório da Gerencia Comercial - Resumo do Consumo Por Ligação

SETOR MÊS
Número de 

Ligações 
Medidas

Número de 
Economias 

Medidas

Número de 
Economias 

Residenciais 
Ativas Medidas

Volume 
Micromedido 

Total (m³)

População 
medida

Econ Ativas Med x 

Taxa Hab/Dom

(hab)

Per Capita 
Mensal 

(L/hab.mês)

1 fev/04 1305 1343 1316 15456 4.764 3.244,33
1 mar/04 1311 1349 1322 15536 4.786 3.246,13
1 abr/04 1316 1355 1328 17630 4.807 3.667,57
1 mai/04 1325 1364 1337 14380 4.840 2.971,07
1 jun/04 1333 1372 1345 14325 4.869 2.942,08
1 jul/04 1334 1373 1346 15541 4.873 3.189,21
1 ago/04 1327 1366 1339 15480 4.847 3.193,73
1 set/04 1330 1369 1342 19514 4.858 4.016,88
1 out/04 1336 1375 1348 19221 4.880 3.938,73
1 nov/04 1339 1377 1349 17028 4.883 3.487,20
1 dez/04 1350 1388 1360 17050 4.923 3.463,34
1 jan/05 1353 1391 1363 17775 4.934 3.602,55
1 fev/05 1351 1387 1359 16704 4.920 3.395,12

121,53

139,76

Média Anual do Consumo Per Capita (somatório da col una / 365 dias) - L/hab.dia:
Média Anual do Consumo Per Capita supondo sub -medição + erros de estimação 

de 15% - L/hab.dia:  
 
Veja que se estimou que a sub medição ou ausência dela impactou o per capita médio 
em 15%, em setores com medição universalizada ou próximo disso. Para efeito do 
estudo de demandas é necessário avaliar o impacto da ausência de medição no 
consumo per capita. No nosso exemplo considerou-se que a micromedição estará 
próxima da universalização ao longo de todo o período da projeção. 
 
Para a consolidação de todos os setores analisados no exemplo, os resultados foram: 
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CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DE TODOS OS SETORES (1 a 7 e  o 11)

MÊS
Número de 

Ligações 
Medidas

Número de 
Economias 

Medidas

Número de 
Economias 

Residenciais 
Ativas Medidas

Volume 
Micromedido 

Total (m³)

População 
medida

Num Econ x Taxa 

Hab/Dom

(hab)

Per Capita 
Mensal 

(L/hab.mês)

fev/04 7748 8018 7858 99933 28.446 3.513,08
mar/04 7763 8032 7871 91609 28.493 3.215,14
abr/04 7788 8055 7894 100186 28.576 3.505,95
mai/04 7796 8063 7902 89289 28.605 3.121,45
jun/04 7815 8082 7920 83925 28.670 2.927,28
jul/04 7829 8101 7939 86305 28.739 3.003,06

ago/04 7840 8110 7948 91237 28.772 3.171,03
set/04 7858 8124 7962 113380 28.822 3.933,80
out/04 7880 8144 7981 109336 28.891 3.784,43
nov/04 7900 8163 8000 101386 28.960 3.500,90
dez/04 7919 8181 8017 99607 29.022 3.432,12
jan/05 7942 8204 8040 102875 29.105 3.534,62
fev/05 7959 8217 8053 93646 29.152 3.212,34

120,15

138,17

Média Anual do Consumo Per Capita (somatório da col una / 365 dias) - L/hab.dia:
Média Anual do Consumo Per Capita supondo sub-mediç ão + erros de estimação 

de 15% - L/hab.dia:  
 
Adotando o valor de 140 L/hab/dia como um Consumo Per Capita Efetivo para o 
sistema, este número agora precisa ser majorado pelo efeito das perdas reais, da 
seguinte forma, segundo o raciocínio expresso na tabela a seguir: 
 

IMPACTO DAS PERDAS REAIS EXISTENTES NO 
SISTEMA EM TERMOS DE CONSUMO MÉDIO PER 

CAPITA EFETIVO 

HIPÓTESES 
PERDAS 

REAIS (em 
decimais) 

hipótese de 
CONSUMO 

PER CAPITA 
EFETIVO 

CONSUMO 
PER CAPITA 
afetado por 
perdas reais 
(L/hab/dia) 

  

0,125 140 160   
0,150 140 165   
0,175 140 170   
0,200 140 175   
0,250 140 187   

 
No caso do nosso exemplo, fez-se a suposição de que as perdas reais do sistema 
partiram de 25% em 2005 para 12,5% em 2015, Mantendo-se estáveis a partir daí. 
 
Esta suposição é meramente exemplificativa. Cada sistema terá que alinhavar os seus 
próprios dados e projeções. 
 
A partir desta suposição, já será possível calcular as demandas. 
 
Uma avaliação de como o crescimento das demandas impactará no dimensionamento 
do sistema de abastecimento pode ser feita facilmente caso o sistema esteja modelado 
em Epanet. 
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A PLANILHA “Demandas”  
 
Com os dados populacionais e de per capita já calculados, a montagem da planilha de 
demandas é simples, tendo o seguinte aspecto: 
 
SISTEMA:
PREVISÃO DE DEMANDAS NO SAA ENTRE COM OS DADOS NAS CÉLULAS EM AMARELO

ANO
POPULAÇÃO 

PREVISTA
(hab)

ÍNDICE DE 
POPULAÇÃO 
CONECTADA 
AO SISTEMA

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 
EFETIVA

EVOLUÇÃO 
DO 

CONSUMO 
MÉDIO PER 

CAPITA 
AFETADO 

POR 
PERDAS 
REAIS 

(L/hab.dia) 

DEMANDA 
MÉDIA 
DIÁRIA 

(L/s)

Qm

DIA DE 
MAIOR 

DEMANDA 
(L/s)

(1,2*Qm)
(K1=1,2)

HORA DE 
MAIOR 

DEMANDA 
(L/s)

(1,5*Qm)
(K2=1,5)

DIA E HORA 
DE MAIOR 
DEMANDA 

(L/s)

(1,8*Qm)
(K=1,80)

2005 30.555 90,00% 27.500 187 59,52 71,42 89,28 107,13
2006 31.136 90,00% 28.022 185 60,00 72,00 90,00 108,00
2007 31.716 90,00% 28.544 181 59,80 71,76 89,70 107,64
2008 32.296 91,00% 29.389 176 59,87 71,84 89,80 107,76
2009 32.877 91,00% 29.918 172 59,56 71,47 89,34 107,21
2010 33.457 92,00% 30.780 168 59,85 71,82 89,78 107,73
2011 34.037 93,00% 31.654 166 60,82 72,98 91,23 109,47
2012 34.618 94,00% 32.541 164 61,77 74,12 92,65 111,18
2013 35.198 95,00% 33.438 162 62,70 75,24 94,04 112,85
2014 35.778 96,00% 34.347 161 64,00 76,80 96,00 115,21
2015 36.359 97,00% 35.268 160 65,31 78,37 97,97 117,56
2016 36.939 97,00% 35.831 160 66,35 79,62 99,53 119,44
2017 37.520 97,00% 36.394 160 67,40 80,88 101,10 121,31
2018 38.100 97,00% 36.957 160 68,44 82,13 102,66 123,19
2019 38.680 97,00% 37.520 160 69,48 83,38 104,22 125,07
2020 39.261 97,00% 38.083 160 70,52 84,63 105,79 126,94
2021 39.841 97,00% 38.646 160 71,57 85,88 107,35 128,82
2022 40.421 97,00% 39.208 160 72,61 87,13 108,91 130,69
2023 41.002 97,00% 39.772 160 73,65 88,38 110,48 132,57
2024 41.582 97,00% 40.335 160 74,69 89,63 112,04 134,45
2025 42.162 98,00% 41.319 160 76,52 91,82 114,77 137,73  

 
 
Deste modo podemos ter um Estudo de Demandas relativamente simples e confiável. 
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ANEXO C – ANÁLISE DE UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA 
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CONCEITOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DE SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE 
ÁGUA 
 
Introdução  
Sistemas de bombeamento no saneamento costumam responder por mais de 90% de 
toda a energia elétrica consumida no setor. Além disso, despesas com energia são 
geralmente a 2ª maior na pauta de custos das operadoras. Desta forma, melhorar a 
eficiência dos bombeamentos torna-se fundamental por dois grandes motivos: melhoria 
do desempenho econômico e financeiro e redução dos custos ambientais inerentes à 
geração de energia elétrica.  
 
Os técnicos brasileiros que saem das faculdades normalmente são muito mal treinados 
quando se trata de dimensionar, operar e manter sistemas de bombeamento.  
 
Com o intuito de desmistificar um pouco o assunto, dando para os engenheiros leigos 
no tema uma visão geral que possa permitir conclusões rápidas no que diz respeito às 
possibilidades de melhorias nos sistemas de bombeamento, desenvolveu-se a 
ferramenta de diagnóstico aqui apresentada. De modo algum  se pretende com ela 
substituir o desenvolvimento de projetos executivos amplamente respaldados por 
medições competentes, quando se tratar de implementar de fato ações de melhoria. 
 
Conceitos básicos  
Um sistema de bombeamento converte energia elétrica em energia mecânica, 
conferindo à água potência hidráulica suficiente para superar diferenças geométricas 
entre os níveis de água na sucção das bombas e no ponto de descarga, bem como 
para vencer perdas de carga no sistema que envolve tubulações, peças e válvulas 
necessárias nas linhas de recalque. 
 
Todas as grandezas envolvidas na análise são passíveis de medição, ou seja, é 
possível eliminar qualquer indeterminação que exista. 
 
Demonstra-se que a potência  necessária na rede elétrica, em kW , para suprir um 
conjunto motobomba pode ser equacionada da seguinte forma: 
 

bm

HMTQ
P

η×η
××= 81,9

 (Gomes, H., 2005) 

 
Onde, 
 
Q, é a vazão em m³/s; 
HMT é a altura manométrica total, em m; 
ηm é o rendimento do motor, adimensional em decimais; 
ηb é o rendimento da bomba, adimensional em decimais; 
 
A potência elétrica demandada na rede pode ser calculada também pela fórmula: 
 

φ×××= cos3IVP  
 
Onde, 
 
V é a tensão na alimentação do motor, em Volts; 
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I é a corrente na alimentação do motor, em Ampere; 
Cosφ é o fator de potência da instalação, adimensional, em decimais. 
 
Quando se iguala estas duas fórmulas de potência, pode-se deduzir que o rendimento 
do(s) conjunto(s) motobomba (um adimensional) pode ser calculado da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
Todas as grandezas que aparecem nesta fórmula, sejam hidráulicas ou elétricas, são 
passíveis de medição e deveriam de fato ser medidas em todas as instalações de 
bombeamento. Existem aparelhos elétricos integradores que já medem direto a 
potência elétrica ativa, não sendo necessário medir individualmente voltagem, 
amperagem e fator de potência. 
 
A vazão Q pode ser medida por um macromedidor instalado na saída de recalque da 
bomba; 
 
A HMT ou altura manométrica total é igual à soma do desnível geométrico mais as 
perdas de carga (em mca). A HMT pode ser medida acoplando-se um manômetro na 
saída da bomba e uma manovacuômetro na entrada da bomba. O vacuômetro na 
entrada é necessário, pois frequentemente ocorre que a pressão relativa na entrada 
das bombas é menor que a pressão atmosférica.  
 
Assim, 
 

)((Pr) PsHMT −=  
 
Onde, Pr é a pressão no recalque da bomba, em mca; Ps é a pressão na sucção da 
bomba, em mca. 
 
Se a pressão (Ps) na sucção for negativa (menor que a atmosférica), significa que a 
bomba não está afogada, ou seja, o desnível geométrico e as perdas na sucção 
contribuem para aumentar a HMT. 
 
Ao contrário, se a pressão (Ps) na sucção for positiva (maior que a atmosférica), 
significa que a bomba está afogada, ou seja, o desnível geométrico na sucção contribui 
para diminuir a HMT. 
 
Por essa breve introdução fica patente o quanto é necessária a medição de grandezas 
em sistemas de bombeamento. Infelizmente, o setor de saneamento brasileiro ainda 
não incorporou a cultura da medição destas grandezas, particularmente as grandezas 
hidráulicas. 
 
A determinação das perdas de carga em um sistema de bombeamento pode ser 
calculada pelas fórmulas da hidráulica. Demonstra-se que em um sistema de 
bombeamento as perdas de carga aumentam com o aumento da vazão bombeada. 
Este comportamento pode ser registrado em uma “curva de sistema”.  
 

ϕ××
××=η×η

COSIV

HQ
bm

6638,5



       FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  79 

É importante calcular a curva do sistema, ela permitirá diversas conclusões sobre a 
adequação das bombas instaladas, entre as quais a verificação do ponto de 
rendimento com que a bomba está trabalhando (superpondo-se a curva da bomba com 
a curva do sistema). Além disso, comparando-se as perdas de carga calculadas com as 
perdas de carga medidas (medição de HMT), podem-se fazer inferências sobre o 
coeficiente de rugosidade das tubulações de recalque, válvulas semi fechadas, 
vazamentos ou furtos de água nas adutoras, etc. 
 
Todas estas análises podem ser feitas utilizando-se o software Epanet. Entretanto, o 
treinamento para usar esta ferramenta pode ser um caminho longo. Além disso, 
questões conceituais como as que aqui são mencionadas não ficam transparentes para 
o usuário da ferramenta, a não ser que este domine os fundamentos conceituais 
utilizados pelo software.  
 
Por esta razão resolveu-se criar uma ferramenta em Excel que permita a análise dos 
sistemas de bombeamento, particularmente revelando as curvas de sistema e de 
NPSH disponível, dentre outros requisitos (como velocidades nas tubulações) 
fundamentais para o entendimento dos problemas que possam existir nas instalações. 
 
Dentre outras funções, esta planilha pode ter uma função didática, fazendo o usuário 
entender melhor o comportamento dos sistemas de bombeamento. 
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APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA  
 
Abrindo-se a pasta em Excel chamada “Modelo para Análise de Sist de Bomb.xls” o 
usuário irá se deparar com a seguinte interface, na planilha “DimSist”: 
 

 
 
O usuário verá que a planilha é auto-instrutiva, desde que o domine as noções básicas 
da hidráulica e os conceitos mencionados na introdução deste Anexo. 
 
Algumas regras precisam ser respeitadas na operação da ferramenta: 
 

1) Só introduza dados nos campos em amarelo; 
2) A planilha vem com um exemplo de preenchimento; para fazer uma nova análise 

os campos em amarelo precisam ser zerados; Os campos para diâmetro e 
rugosidade nos tubos não podem receber um valor zero, repita valores dos 
trechos anteriores, se for necessário. Os comprimentos para trechos não 
utilizados devem ser zerados; 

3) Há planilhas para cálculos e verificações auxiliares, cujo sentido o usuário irá 
descobrir navegando na ferramenta; 

4) A planilha “DimSist” permite que se analise uma estação de bombeamento que 
tenha no máximo dois diâmetros diferentes na tubulação de sucção e três 
diâmetros diferentes na tubulação de recalque. A situação mais comum 
encontrável em campo é a de um diâmetro apenas na sucção e de 1 ou 
diâmetros no recalque; 

5) Para o caso de duas ou mais bombas operando em paralelo, a planilha não está 
preparada para capturar o aumento de complexidade na configuração dos 
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barriletes de sucção e recalque. Neste tipo de situação a curva do sistema pode 
mudar um pouco, ou muito, se houver perdas localizadas muito grandes, cada 
vez que se adiciona mais uma bomba. Assim, só é possível fazer de forma mais 
precisa a curva do sistema para uma bomba operando. 

6) Para refazer as equações das curvas de sistema e de NPSH disponível, apague 
a equação nos gráficos e mande o Excel “formatar linha de tendência”, clicando 
com o botão direito do mouse após selecionar a linha de tendência. Escolha a 
guia “Opções” e marque a caixa “Exibir equação no gráfico”. Clique OK para 
finalizar. 

7) Após conferir todos os dados de entrada relativos ao sistema de tubulações 
(diâmetro, comprimento, C) na sucção e no recalque; entrar com os 
comprimentos equivalentes para perdas de carga na sucção e no recalque. 
Calcule os comprimentos equivalentes na planilha auxiliar chamada “tabela2”. 

8) Verifique se a altura manométrica calculada coincide com a altura manométrica 
medida; quando coincidir ou se aproximar bem, varie o valor do rendimento do 
conjunto até achar uma potência na rede elétrica que seja igual à medida. Desta 
forma é possível se ter uma indicação do rendimento do conjunto; 

9) Analise as velocidades na sucção e no recalque; 
10) Analise as perdas de carga na sucção e no recalque, trecho a trecho; analise os 

coeficientes C nos trechos; 
11)  Se você entrou corretamente com o número médio diário de horas de 

funcionamento do conjunto e o custo médio do kWh, a planilha calcula uma 
estimativa para o valor da conta; para o consumo mensal em kWh; indicadores 
como o consumo específico de energia e o consumo específico normalizado a 
100 m de desnível também serão calculados; 

12)  Variando-se diâmetros, coeficientes, rendimentos, etc. podem-se estimar os 
ganhos financeiros decorrentes das alterações, comparando-se a situação inicial 
com a situação proposta. 

 
Estas instruções também estão reproduzidas na própria planilha. 
 
 
CONDIÇÕES DE APLICABILIDADE 
A idéia aqui é que, nos diagnósticos, ao menos as instalações com contas de maior 
valor sejam analisadas, de modo a se ter uma idéia do potencial de ganhos pela 
melhoria da eficiência e indicações para o Plano de Ação. 
 
Caso seja necessário analisar instalações com bombeamentos complexos em paralelo, 
então é melhor utilizar o Epanet para isto. Não cabe aqui explicar como usar o Epanet 
nesta função, isto é matéria para um curso específico. 
 
Da mesma forma, quando a instalação bombeia direto na rede, é preferível usar o 
Epanet.  A planilha presta-se melhor para situações mais corriqueiras. 
 
Fez-se uma variação desta ferramenta para o caso de ser necessário analisar o 
funcionamento de poços tubulares profundos (Análise Sistema de Poços.xls), 
geralmente construídos para o atendimento a sistemas isolados.  
 
Nestas condições, poderá ser também uma ferramenta muito útil de diagnóstico. 
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ANEXO D – ANÁLISE TARIFÁRIA DAS CONTAS DE ENERGIA DE UNIDADES 
SUPRIDAS EM MÉDIA E ALTA TENSÃO 
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INTRODUÇÃO 
 
O sistema tarifário de energia elétrica é bastante complexo. Normalmente não é fácil 
avaliar em que modalidade tarifária devem ser contratadas as demandas de energia 
elétrica junto às concessionárias, fornecidas em média e alta tensão. Atualmente três 
modalidades tarifárias se apresentam: convencional, horossazonal azul e horossazonal 
verde. As tarifas de demanda e consumo variam bastante conforme a modalidade. 
 
Faz-se necessária uma ferramenta analítica que possa facilitar esta tarefa. Existem 
diversos softwares profissionais no mercado. Entretanto, é possível também utilizar 
planilhas eletrônicas gratuitas para fazer este papel – neste sentido algumas delas 
foram feitas por diversos desenvolvedores. 
 
Apresenta-se aqui uma delas, das mais amigáveis para o usuário pouco experiente. 
 
DADOS DE ENTRADA 
O usuário deve entrar com dados na planilha “Dados Gerais”, que apresenta o seguinte 
aspecto: 

24/1/2006

BANDEIRANTES
18%
12

x

Limite de Ultrapassagem de Demanda 10%

Azul
Verde x
Conv

Seca 100
Úmida 100
Seca 650
Úmida 650

Meses Analisados

650

650

650
Demanda Contratada                          Tarifa 

Convencional

Demanda Contratada                 
Tarifa Verde

Seca

Úmida

Fora

Marque com um x a Modalidade Atual

Este valor é calculado automaticamente

Ponta
Demanda Contratada 

Tarifa Azul

Modalidade Tarifária

Marque com um x o Sub-grupo Atual

A1 (230 kV ou mais)

A2 (88 a 138 kV)

Sub-grupo A3 (69 kV)
A3a (39 a 44 kV)

A4 (2,3 a 25 kV)

AS (Subterrânea)

ETA

SAAEG
Dados Gerais

ICMS (%)

Nome da Empresa
Data
Endereço
Concessionária

 
 
A planilha está preenchida com dados de exemplo. Todos os campos devem 
preenchidos como no exemplo apresentado. 
 
O usuário deve entrar também com os dados na planilha “Tarifas”. Esta planilha é 
fornecida pelas concessionárias ou pela ANEEL. 
 
Apresenta o seguinte aspecto (aqui também preenchida com dados de exemplo) 
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Sub-Grupo  Consumo (R$/MWh) Demanda (R$/kW)
Ultrapassagem Demanda 

(R$/kW)
A1 (230 kV ou mais)

A2 (88 a 138 kV)
A3 (69 kV)

A3a (39 a 44 kV)
A4 (2,3 a 25 kV) 147,62 17,01 51,03
AS (Subterrânea)

Convencional

não aplicável

 
 

Ponta Fora de Ponta Ponta Fora de Ponta Ponta Fora de Ponta Ponta Fora de Ponta
A1 (230 kV ou mais)

A2 (88 a 138 kV)
A3 (69 kV)

A3a (39 a 44 kV)
A4 (2,3 a 25 kV) 209,50 114,53 189,30 102,01 27,02 7,58 81,06 22,73
AS (Subterrânea)

Horosazonal Azul

Sub-Grupo
 Consumo (R$/MWh) Ultrapassagem Demanda 

(R$/kW)Seca Úmida
Demanda (R$/kW)

 
 

Ponta Fora de Ponta Ponta Fora de Ponta
A1 (230 kV ou mais)

A2 (88 a 138 kV)
A3 (69 kV)

A3a (39 a 44 kV)
A4 (2,3 a 25 kV) 713,85 114,53 693,69 102,01 7,58 22,74
AS (Subterrânea)

não aplicável
não aplicável
não aplicável

Horosazonal Verde

Sub-Grupo
 Consumo (R$/MWh)

Demanda (R$/kW)
Ultrapassagem 

Demanda (R$/kW)Seca Úmida

 
 
No caso apresentado os dados estão preenchido apenas para o sub grupo A4, pois é o 
que interessa para o exemplo. 
 
A entrada de dados para a simulação é completada na planilha “Dados da Conta”, onde 
é preenchida uma série histórica de 12 meses de contas de energia existentes para a 
instalação em análise. 
 
O preenchimento de uma série histórica de 12 meses é fundamental porque neste 
período deverão ter ocorrido todas as sazonalidades que poderiam afetar os resultados 
da simulação. 
 
O aspecto da planilha “Dados da Conta” é mostrado na Figura da próxima página. 
 
 
 



Outros 
Importes

Calculada Contratada Limite Superior Medida Contratada Limite Superior Consumo F.P. Exced. Consumo F.P. Exced.
fev/05 jan/05 fev/05 28 11.952 330.261 106,05 650,0 715,0 707,0 650,00 715,0 4428 0,94 0 93397 0,96 0
mar/05 fev/05 mar/05 31 9.484 370.997 106,20 650,0 715,0 708,0 650,00 715,0 6670 0,82 1235 125948 0,95 0
abr/05 mar/05 abr/05 29 18.884 359.542 106,05 650,0 715,0 707,0 650,00 715,0 8465 0,91 598 114116 0,95 0
mai/05 abr/05 mai/05 31 8.366 380.990 105,75 650,0 715,0 705,0 650,00 715,0 6483 0,79 1385 136953 0,94 0
jun/05 mai/05 jun/05 29 10.634 388.958 108,30 650,0 715,0 722,0 650,00 715,0 7593 0,81 1442 133630 0,95 0
jul/05 jun/05 jul/05 30 8.995 368.620 106,05 650,0 715,0 707,0 650,00 715,0 6884 0,79 1448 128.000 0,94 0

ago/05 jul/05 ago/05 31 8.670 391.129 106,05 650,0 715,0 707,0 650,00 715,0 0 1,00 1205 134.360 0,95 0
set/05 ago/05 set/05 29 10.310 387.303 106,35 650,0 715,0 709,0 650,00 715,0 13523 0,61 1305 130.772 0,95 0
out/05 set/05 out/05 32 5.678 397.532 106,95 650,0 715,0 713,0 650,00 715,0 4701 0,77 1166 139.100 0,94 0
nov/05 out/05 nov/05 28 7.100 368.264 106,85 650,0 715,0 712,3 650,00 715,0 4904 0,82 931 127.595 0,94 0
dez/05 nov/05 dez/05 31 5.837 403.632 108,00 650,0 715,0 720,0 650,00 715,0 4342,66 0,80 957,6 139673,9 0,95 0
jan/06 dez/05 jan/06 30 7.999 438.352 107,85 650,0 715,0 719,0 650,00 715,0 5217 0,84 928 146010 0,95 0

113.909 4.585.580
Fator Demanda 

na Ponta
0,150

Entrada de Dados
         Consumo  Energia Reativa ( Qh/kVArh )

 Consumo  Energia Ativa                
( kWh )

Mês/Ano
Ponta Fora de Ponta

Leitura do Medidor     Demanda ( kW )

Ponta Fora de Ponta

4.699.489

(R$)
Última 
Leitura

Leitura 
Atual

Número 
de Dias

Totais Parciais
Total Geral

Ponta    Fora de Ponta

 
 
Os valores são introduzidos nos campos em branco. Os campos coloridos são calculados automaticamente. 
 
 



PROCESSAMENTO DOS DADOS 
 
Uma vez finalizada a entrada dos dados, a planilha calcula automaticamente as 
simulações nas três modalidades tarifárias: azul, verde e convencional. Também 
resume estes resultados na planilha chamada “Resultados da Simulação”. 
 
Apresenta também gráficos para a demanda e para o consumo, tanto no horário de 
ponta quanto no horário fora de ponta. Um exemplo destes gráficos é apresentado a 
seguir: 

Demanda Fora da Ponta

600

620

640

660

680

700

720

740

fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out /05 nov/05 dez/05 jan/06

kW

Medida

Contratada

Limite Superior

 
 

Demanda Ponta

0

100

200

300

400

500

600

700

800

fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out /05 nov/05 dez/05 jan/06

kW

Calculada

Contratada

Limite Superior
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Consumo  Fora de Ponta

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out /05 nov/05 dez/05 jan/06

 

Consumo  Ponta

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out /05 nov/05 dez/05 jan/06

 
O aspecto da planilha “Resultados da Simulação” é apresentado na próxima Figura. 
 



c/ICMS s/ICMS Ultrap. c/ICMS s/ICMS Ultrap. (R$) (R$) (R$)
AZUL 27.705,98 611.764,76 639.470,73 42.192,32 42.192,32 0,00 82.807,26 76.958,45 5.848,82 124.999,59 0,00 764.470,32 764.470,32

VERDE 97.769,74 611.764,76 709.534,49 82.809,84 76.958,45 5.851,39 82.809,84 0,00 792.344,33 792.344,33
CONVENCIONAL 846.022,65 185.830,52 172.699,63 13.130,89 185.830,52 0,00 1.031.853,16 1.031.853,16

Seca 100
Úmida 100
Seca 650

Úmida 650

Modalidade Tarifária
 Consumo  

Energia Ativa   
(R$)

Demanda 
(R$/kW)

Outros 
Importes    

(R$)

Total Parcial 
(sem importes) 

(R$)

Total Geral     
(R$)

AZUL 639.470,73 124.999,59 0,00 764.470,32 764.470,32
VERDE 709.534,49 82.809,84 0,00 792.344,33 792.344,33

CONVENCIONAL 846.022,65 185.830,52 0,00 1.031.853,16 1.031.853,16

Menor Custo 764.470,32

650

Úmida 650

Fora

650

Demanda Contratada     Tarifa Convencional

Demanda Contratada 
Tarifa Azul

Ponta

Demanda Contratada    Tarifa Verde
Seca

Ponta Fora de Ponta
Faturada

Resultados Finais

Outros 
Importes

Total Parcial   
(sem importes)

Total Geral

Total
Total Total

AZUL

846.022,65

Demanda (R$/kW)

Total GeralFaturada

Resultados Finais

Modalidade Tarifária
Ponta Fora de Ponta

 Consumo  Energia Ativa                ( R$ )

 
 
Recomenda-se que o operador da planilha tenha um bom conhecimento do sistema tarifário da energia e um bom domínio das 
condições de funcionamento da instalação sob análise. 
 
Nestas condições, a planilha será muito útil para fazer comparações sobre qual modalidade tarifária será mais atrativa. 
 
É importante aqui fazer uma ressalva: a planilha é útil para fazer comparações, não para prever qual será o valor exato das contas. 
Existem cobranças institucionalizadas que não dependem da modalidade tarifária e, portanto, não são simuladas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO E – PLANILHA AUXILIAR DE COLETA DE DADOS PARA O BALANÇO 
HÍDRICO  
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INTRODUÇÃO 
 
A maioria das empresas e autarquias operadoras de sistemas de abastecimento de 
água brasileiras não tem a cultura de calcular o balanço hídrico do sistema. 
 
Contando com este fato, para padronizar o processo de coleta de dados, desenvolveu-
se uma planilha auxiliar, que identifica cada volume que pode entrar no balanço e 
registra o processo e responsabilidade na geração dos dados. 
 
A pessoa responsável pela coleta dos dados deve customizar esta planilha de modo a 
que possa gerar as informações necessárias para o balanço. Esta planilha está 
apresentada na pasta “Formulários Básicos” com o título de “VIa”. 
 
APRESENTAÇÃO DA PLANILHA 
A planilha é apresentada nas figuras seguintes. 
 



VARIÁVEL DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL ORIGEM OU INDICAÇÃO DE  CÁLCULO
ÁREA 

RESPONSÁVEL
PESSOA 

RESPONSÁVEL
ÁREAS ENVOLVIDAS

SITUAÇÃO ( é medido, 
estimado, não se 
considera, etc.)

VOLUME
MEDIDO

(m³)
ultimos 12 

mesea

VOLUME
MEDIDO

(m³)
2005

Volume Captado - ver 
cadastro de unidades 

produtoras, identificando 
as captações

Captação Rib Guratinguetá Medido na calha parshall da ETA

Outros 
Poços- medições pontuais por medida 

em tonéis
Volume Importado

Volume Disponibilizado - 
ver cadastro de Unidades 
produtoras (se poços) ou 

ETA

Na ETA- A partir do Volume de Entrada, 
medido na Calha

Poços
Medições pontuais e estimativa de horas 

de funcionamento

VEx Volumes exportados Macromedição de cada derivação

VM1

Volume micromedido em 
ligações ativas (residêncial, 

comercial, industrial e 
público)

Calculado através do sistema comercial

Volume estimado em ligações 
ativas de água

Volume faturadao em 
ligações de água ativas

Calculado através do sistema comercial

PLANILHA AUXILIAR DE COLETA DE DADOS PARA O BALANÇO  HÍDRICO

A planilha auxiliar a seguir deve ser adapatada para a situação em exame, considerando as definições que o seguem e as práticas locais, procurando a 
padronização da nomenclatura.

Para cada variável, preencher as colunas, com especial atenção para a "situação", procurando descobrir todos os detalhes da medição ou forma de avaliação 
de cada variável.

Na coluna, " origem ou indicação de cálculo", os textos estão inseridos a título de exemplo. A tentar que, para cada caso, deve ser examinado como  a 
organização esta tratando cada variável, transcreve ndo as informações nesta coluna
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Volume de água faturado e 
não entregue 

diferença entre o volume faturado e o 
medido se este for menor

VM2
Volume fornecido por 

caminhões pipa (parcela 
medida e vendida)

Medido na entrega da água e totalizado 
posteriormente (pelo SIS ?)               

Medido no carregamento do caminhão 
e/ou através da capacidade e do nº de 
viagens que cada caminhão realiza e 

totalizado mensalmente (nº de viagens 
por local e emissão de cobrança 

individual – podemos identificar o 
subsistema a que pertence)   

VM3
Volume medido nos próprios 

Municipais
Micromedição das ligações -  totalização 

através do sistema comercial

VM4
Volume fornecido por 

caminhões pipa (parcela 
medida e não vendida)

Medido na entrega da água e totalizado 
posteriormente (pelo SIS?)               

Medido no carregamento do caminhão 
e/ou através da capacidade do tanque e 

do nº de viagens que cada caminhão 
realiza e totalizado mensalmente (nº de 
viagens por roteiro – podemos identificar 

o subsistema a que pertence)   

VM5
Outros volumes autorizados 

medidos e não vendidos
Reservatórios provisórios em vilas 

ligados a rede distribuidora

VE1
Volume estimado por média 
em ligações hidrometradas

Calculado através do sistema comercial
Existe atualmente este cálculo? 

VE2
Volume estimado em ligações 

sem hidrômetro
Calculado através do sistema comercial

Rever a forma de calcular

VE3 Volume estimado nos próprios Todas as instalações são medidas

VE4
Limpeza e desinfecção de 

redes de água
Não é apropriado

VE5
Limpeza de coletores de 

esgoto
Poderia ser medio no  carregamento do 

caminhão de hidrojateamento                                                 
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VE6
Volume de lavagem de 

reservatórios

Cálculo dos volumes de descarga de 
fundo (área do reservatório e lâmina 
d'água); estimativa ou medição do 
volume utilizado nas lavagens e do 

volume de passagem por válvulas, por 
falta de estanqueidade das mesmas (nos 

casos onde ocorrer)                                 

VE7

Volume utilizado no combate 
a incêndios, inclusive 

treinamentos e outros usos, a 
partir de hidrantes (se 

houverem)

Propor procedimento para informação 
pelos bombeiros       sistemáticamente ( 

todo mês )                      Hoje os 
hidrantes são testados toda a semana ( 

32 unidades)

VE8
Outros volumes autorizados 
estimados e não vendidos

Parcela dos volumes entregues e não 
cobrados, como franquia. O sistema 
comercial pode calcular este volume

VPA1
Consumo não autorizado em 

favelas e invasões (sem 
micromedição)

Obtido através de macromedição, após 
setorização da área de ocupação

VPA2
Consumo não autorizado em 
outras ligações clandestinas

Existem poucos casos, 2 a 3 pr meses

VPA3
Consumo não autorizado em 

ligações cortadas (sem 
supressão)

Totalização através do sistema comercial

VPA4
Volumes de fraudes em 

ligações ativas
Solicitar proposta do setor comercial em 
conjunto com o Projeto Caça-Fraudes

VPA5
Outros volumes  não 

autorizados

Reservado para a qualificação de outras 
ocorrências não previstas no Quadro de 

Balanço hídrico
VPA6 Erro de macromedição
VPA7 Erro de micromedição

VPA9
Perda referente a consumos 
antes da primeira leitura e 

não vendidos
Totalização através do sistema comercial

VPR1
Vazamentos em reservatórios 

de distribuição e outras 
estruturas

Medio ou estimado pelo setor de 
operação 
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VPR2
Volume de lavagem de 

reservatórios em função de 
problemas operacionais

Cálculo dos volumes de descarga de 
fundo (área do reservatório e lâmina 
d'água); estimativa ou medição do 
volume utilizado nas lavagens e do 

volume de passagem por válvulas, por 
falta de estanqueidade das mesmas (nos 

casos onde ocorrer)

VPR3
Extravasamentos em 

reservatórios de distribuição

Será calculado pelo setor opracional, 
com base na vazão afluente, do consumo 
médio do setor abastecido e do tempo da 

ocorrência

VPR4
Vazamentos em estações 

elevatórias e boosters
Medir ou estimar o volume, avaliando no 

local,  por metodo espedito.

VPR5
Vazamentos nas adutoras e 

subadutoras

Método da vazão mínima noturna, 
naquelas integradas á rede de 

distribuição e  lozalizadas a jusante de 
macromedidor de distrito pitométrico. 

Através da realização de testes de 
estanqueidade nas  adutoras 

propriamente ditas

VPR6
Vazamentos nas redes de 

distribuição
Método da vazão mínima noturna

VPR7
Descargas em manutenção 

de redes e adutoras
Definir metodologia para medir ou 

estimar volume                                

VPR8
Descargas sanitárias em 

redes e adutoras
Definir metodologia para medir ou 

estimar volume                                

VPR10

Vazamentos nas ligações 
prediais (trecho desde a 
conexão de derivação da 
rede, até o hidrômetro)

Método da vazão mínima noturna   
Definir metodologia, fazer estimativa

OBS:
Fazer um GLOSSÁRIO dos nomes utilizados na organização, quando ne cessário (se usadas abreviaturas, ou
simbolos, definir o significado )  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO F – MODELOS PARA PLANOS DE AÇÃO E OUTRAS PLANILHAS DE 
REFERÊNCIA 
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INTRODUÇÃO 
 
Toda a concepção das ferramentas metodológicas foi feita no sentido de facilitar a 
elaboração de Planos de Ação que visem o controle e redução de perdas reais e 
aparentes e a melhoria da gestão energética nos sistemas de abastecimento de água. 
 
Obviamente, dada a imensa diversidade das realidades regionais das empresas e 
autarquias operadoras, não é possível fazer a priori um Plano de Ação que possa se 
aplicar sem ajustes á realidade de cada uma. 
 
Assim, apresenta-se um modelo com uma relação de atividades genéricas pertinentes 
a um Plano de Ação deste tipo como um encorajamento para a determinação de 
escopo e condições de execução – como se fosse um check list. Não se pretende, 
todavia com esta relação cobrir a totalidade das ações possíveis, mas apenas indicar 
com clareza a natureza destas ações. 
 
A elaboração de um Plano de Ação certamente exigirá que se estabeleçam prioridades. 
Estas prioridades, por envolverem recursos de toda natureza, possivelmente terão que 
ser negociadas entre os diversos envolvidos na elaboração e implementação do Plano, 
no caso a operadora, o PMSS, as empresas implementadoras, etc. Este processo não 
pode ser formatado, à priori, senão no próprio processo. 
 
O que deve ser ressaltado é que os Planos de Ação que venham a ser feitos devem 
contemplar especificamente e com clareza ações voltadas para a institucionalização 
dos métodos e processos necessários para atingir os objetivos pleiteados, não apenas 
intervenções pontuais e com poucas chances de se tornarem permanentes e auto-
sustentáveis na organização. 
 
Certamente esta postura conflitará eventualmente com o interesse de dirigentes de 
operadoras, incapazes de ter uma visão de médio ou longo prazo, pelo fato de estarem 
cientes do término dos mandatos que lhe foram outorgados. Entretanto, esforços 
deverão ser desenvolvidos no sentido de cooptá-los, fazendo-os enxergar as 
vantagens desta postura, mesmo considerando-se horizontes de curto prazo. 
 
Finalmente, convém alertar que a descrição genérica dos itens relacionados no modelo 
deve ser desdobrada para contemplar as especificidades de cada caso, quando 
aplicáveis, ou suprimidas, quando não aplicáveis. Por outro lado, outras ações não 
relacionadas são passíveis de surgimento no decorrer da aplicação dos diagnósticos.  
 
 
 



MODELO PARA PLANOS DE AÇÃO

ITEM
DEMANDAS RELACIONADAS A PERDAS DE ÁGUA E 
AO USO EFICIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA

1
Demandas relacionadas ao planejamento e controle 
operacionais e balanço hídrico

Pessoa(s) 
responsável(is)

Setor / Local da 
Execução

Ocasião ou período da 
execução

Justificativa (por que 
executar a atividade)

Como será feita a 
atividade

Quanto custará (R$)

1.1
Equipamentos e serviços relacionados ao sistema de 
macromedição e telemetria

1.1.1 Implantação de medidores de vazão - indicar no croquis
1.1.2 Implantação de medidores de pressão
1.1.3 Implantação de medidores de nível
1.1.4 Implantação de medidores elétricos
1.1.5 Implantação de estações remotas de telemetria

1.1.6
Métodos de calibração dos medidores do sistema de 
macromedição, principalmente os de vazão

1.1.7
Especificação de macromedidores mais confiáveis e com 
melhor exatidão

1.1.8
Definição de critérios para estimativa ou para medição de 
volumes operacionais e emergenciais

1.1.9 Aquisição de software
1.1.10 Melhorias na CCO
1.1.11 Automatismo com controle local

5W 2H

 
 
 
A planilha é apresentada num formato de formulário “5W 2H”, de modo a que se possa avançar no detalhamento do Plano de Ação. 
 
Para poupar espaço e melhorar a visualização, nas próximas páginas apresenta-se apenas uma relação genérica de atividades 
passíveis de sem incluídas e desenvolvidas nos Planos de Ação. 
 
 
 
 



ITEM DEMANDAS RELACIONADAS A PERDAS DE ÁGUA E AO USO EFI CIENTE DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

1 Demandas relacionadas ao planejamento e controle operacionais e balanço hídrico 

1.1 Equipamentos e serviços relacionados ao sistema  de macromedição e telemetria 
1.1.1 Implantação de medidores de vazão - indicar no croquis 
1.1.2 Implantação de medidores de pressão 
1.1.3 Implantação de medidores de nível 
1.1.4 Implantação de medidores elétricos 
1.1.5 Implantação de estações remotas de telemetria 

1.1.6 
Métodos de calibração dos medidores do sistema de macromedição, principalmente os de 
vazão 

1.1.7 Especificação de macromedidores mais confiáveis e com melhor exatidão 
1.1.8 Definição de critérios para estimativa ou para medição de volumes operacionais e emergenciais 
1.1.9 Aquisição de software 

1.1.10 Melhorias na CCO 
1.1.11 Automatismo com controle local 

1.2 Estruturação e treinamento de equipe de pitometria e detecção de vazamentos, com 
fornecimento de equipamentos 

1.2.1 Complementação da equipe existente com técnicos em medições hidráulicas e elétricas 
1.2.2 Alocação de segunda equipe de medições hidráulicas e elétricas 

1.2.3 
Treinamento de equipes de medições hidráulicas, voltadas a operacionalização e padronização 
das metodologias de medições locais, inclusive com capacitação na operação e manutenção 
dos equipamentos e constantes das estações pitométricas 

1.2.4 
Treinamento de equipes de medições elétricas, voltadas a operacionalização e padronização 
das metodologias de medições locais 

1.2.5 Levantamento e análise dos pontos de medições hidráulicas e elétricas 
1.2.6 Instalações de estações de medições pitométricas 
1.2.7 Elaboração de programa de manutenção das estações pitométricas 
1.2.8 Elaboração de rotina para campanha de medições hidráulicas e elétricas 
1.2.9 Elaboração de rotina para o levantamento das curvas de pressão do sistema 

1.2.10 Elaboração de rotina para campanha de detecção de vazamentos invisíveis 

1.2.11 
Elaboração de rotina operacional de armazenamento dos dados coletados nas medições 
hidráulicas e elétricas 

1.2.12 
Elaboração de rotina operacional para atualização de cadastro de rede, durante campanhas de 
detecção de tubulações 

1.2.13 
Lista de equipamentos e materiais para as medições hidráulicas, elétricas e detecção de 
tubulações e vazamentos invisíveis  

1.3 Desenvolvimento do sistema cadastral técnico 
1.3.1 Aprimoramento da base cartográfica e da sua utilização 
1.3.2 Checagem da disponibilidade, confiabilidade, atualidade e dos mecanismos de atualização 
1.3.3 Checagem da efetividade da utilização da base pelas diversas áreas da empresa 

1.4 
Revisão e complementação do cadastro de redes de ág ua e equipamentos com 
ferramentas desenvolvidas para a manutenção rotinei ra voltadas para a geração de 
entrada de dados em modelos hidráulicos 

1.4.1 Levantamento dos setores, zonas e distritos necessários / identificáveis 
1.4.2 Levantamento da setorização comercial 
1.4.3 Cruzamento de dados comerciais e operacionais 
1.4.4 Ações de compatibilização / padronização de informações 
1.4.5 Treinamento de pessoal para a manutenção e atualização do sistema cadastral 

1.4.6 

Complementação de informações dos cadastros de redes, equipamentos e unidades 
operacionais (diâmetro, comprimento, material e ano de instalação de tubulações; posição 
relativa, níveis operacionais, configurações e dados de barriletes de entradas e saídas de 
unidades; tipo, posição e características de setagem de válvulas instaladas; volumes e áreas 
superficiais de reservatórios e tanques de sucção; curvas dos sistemas e das bombas 
instaladas, outras informações relevantes). 
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1.5 Elaboração / Aprimoramento do Balanço Hídrico 

1.5.1 
Inclusão no cadastro de consumidores um campo para identificação dos setores de 
abastecimento existentes; 

1.5.2 
Atualização do cadastro das ligações, identificando cada uma no seu setor de abastecimento 
respectivo; 

1.5.3 
Modificação no sistema de faturamento para que identifique, mês a mês, os volumes faturados 
não consumidos nas ligações medidas, caso exista a cobrança de cota básica; 

1.5.4 
Instalação de hidrômetros em todas as ligações não faturadas, como prédios próprios ou 
qualquer outro tipo de isento, chafarizes, bicas públicas, etc.; 

1.5.5 Inclusão no sistema de leituras a leitura dos hidrômetros em ligações não faturadas; 

1.5.6 

Modificação no sistema de faturamento para que emita relatórios do somatório dos últimos 12 
meses para as seguintes informações: Volume de Água Faturado Medido (VFAT); Volume de 
Água Faturado Não Medido (VFATnm); Volume de Água Faturado Não Consumido (VFATnc); 
Volume de Água Não Faturado Medido (VFATm); 

1.5.7 

Quantificação do volume de água em processos como lavagem de filtros e decantadores; 
Limpeza de reservatórios; descargas de redes; para obtenção do Volume de Água de Não 
Faturado Não Medido (VANFnm), que é parte importante do VCAUnf – Volume de Consumo 
Autorizado Não Faturado; 

1.5.8 
Modificação de procedimentos da área comercial relativamente a refaturamento de contas em 
que se altera o volume registrado pelo hidrômetro quando o consumo de fato aconteceu;  

1.5.9 
Instituição de procedimentos na área comercial para quantificar em volume, mês a mês, os 
consumos havidos em fraudes e ligações irregulares detectadas; Este procedimento ajuda a 
calcular o VPAPna (Volume de Consumo Não Autorizado); 

1.5.10 

Instituição de procedimentos na área comercial para quantificar em volume consumos em 
ligações não cadastradas por falhas ou atraso da área comercial ou qualquer outro motivo, 
como favelas ou áreas perigosas. Este procedimento ajuda a calcular o VPAPna (Volume de 
Consumo Não Autorizado); 
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1.5.11 
Desenvolvimento de metodologia de pesquisa para estimar o volume de perdas por submedição 
em hidrômetros; 

1.5.12 
Instituição de procedimentos na área de manutenção hidráulica para calcular o volume de 
vazamentos nas redes; 

1.5.13 
Instituição de procedimentos na área de manutenção hidráulica para calcular o volume de 
vazamentos em ramais; 

1.5.14 
Instituição de procedimentos na área operacional para calcular o volume de vazamentos ou 
extravasamentos em reservatórios. 

1.6 Desenvolvimento de modelo hidráulico com calibr ação 

1.6.1 Planejamento do modelo 

1.6.2 
Compatiblização e desenvolvimento dos cadastros de redes e equipamentos orientando-os com 
mecanismos de atualização voltados para a construção do modelo e a calibração 

1.6.3 Desenvolvimento de mecanismos para a simulação e atualização dos consumos no modelo 

1.6.4 Implementação das soluções 

1.6.5 
Calibração do modelo - rugosidades, diâmetros, coeficientes e expoentes para modelo de 
vazamentos 

1.6.6 Exploração do modelo e planejamento da sua utilização (manual) e manutenção rotineira 
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1.7 Demandas da manutenção hidráulica e do controle  de pressões 

1.7.1 Aprimoramento da setorização de manutenção / pressão / distritos de medição 

1.7.1.1 
Delimitação e consolidação de setores de abastecimento (e pressão) como unidades de 
controle de perdas 

1.7.1.2 
Combatibilização do cadastro comercial para emissão de relatórios por setor de abastecimento / 
setor de medição / setor de serviços 

1.7.1.3 Instituição da emissão de relatórios de macro e de micromedição compatíveis 

1.7.1.4 Instituição do gerenciamento da rede com base em pontos críticos 

1.7.1.5 Instituição de inspeções de controle nas unidades operacionais 

1.7.1.6 Novas especificações destinadas a garantir materiais de melhor qualidade 

1.7.1.7 Montagem de programa para substituição ou reabilitação de redes de distribuição 

1.7.2 Seleção de áreas para pesquisa de vazamentos invisíveis usando método de VMN 

1.7.2.1 
Pré seleção dos setores mais adequadas do ponto de vista de macro e micromedição, 
setorização e outras condicionantes 
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1.7.2.2 Medição da Vazão Minima Noturna nos setores pré selecionados 

1.7.2.3 Priorização dos setores a serem pesquisados, baseado no resultado dos estudos 

1.7.3 Estruturação de equipe de detecção de vazamen tos invisíveis 

1.7.3.1 Diagnóstico da estrutura existente ( hardware, software e pessoas ) 

1.7.3.2 Planejamento, projeto, dimensionamento da equipe 

1.7.3.3 Fornecimento dos equipamentos e softwares ainda necessários 

1.7.3.4 Orientação na escolha das pessoas para compor a equipe 

1.7.3.5 Planejamento de uma campanha de detecção de vazamentos invisiveis em todo o sistema. 

1.7.4 Realização de campanhas de geofonamento e treinamen to em campo de técnicos de 
pesquisa 

1.7.4.1 
Capacitação em processo das equipes, com levantamentos em campo e transferencia de 
conhecimento e tecnologia 

1.7.4.2 Pesquisa de vazamaentos não visiveis sistemática nos setores priorizados 
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1.7.4.3 Orientação no concerto dos vazamntos encontrados e identificação das causas 

1.7.4.4 Registro da situação anterior e posterior a campanha, com dados e fatos 

1.7.4.5 Produção de relatório e establecimento de metodologia para a continuação do trabalho 

1.7.5 Oportunidades de utilização de válvulas redutoras d e pressão / operação e manutenção 
de VRP 

1.7.5.1 
Estudo das zonas de pressão identificando situações de pressões elevadas, passiveis de 
regularização 

1.7.5.2 Assistencia técnica na especificação, aquisição, instalação, operação e manutenção de VRP 

1.7.6 Oportunidades de utilização de inversores em booste rs / operação e manutenção de 
inversores 

1.7.6.1 
Estudo das zonas de pressão identificando situações passiveis de regularização com a 
utilização de boosters, ou já utilizando 

1.7.6.2 
Assistencia técnica na, otimização do uso dos existentes ou especificação, aquisição, 
instalação, operação e manutenção de boosters, incluindo automação e telemetria 

1.7.6.3 Oportunidades de substituição de redes e ramais 

1.7.6.4 
Estabelecimento de metodologia para tomada de decisão da necessidade de substituição de 
redes e/ou ramais 
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1.7.6.5 Identificação dos pontos mais críticos e substituição das redes ou ramais 

1.7.6.6 Registro do processo para aperfeiçoamento da metodologia e resultados obtidos 

2 Demandas para um programa de uso eficiente de ene rgia 

2.1 Sistema de gerenciamento das contas de energia 

2.1.1 
Individualização de medições elétricas para controle de consumo de instalações de 
bombeamento 

2.1.2 Cadastro equipamentos elétricos e utilizadores de energia 

2.1.3 Analise de consumos e demandas das instalações 

2.1.4 Analise do fator de carga das instalações  

2.1.5 Estudo de alternativas de readequação tarifária 

2.1.6 Possbilidades de renegociação de contratos de demanda / fornecimento 

2.2 Viabilidade econômica da alteração tensão de al imentação em instalações 
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2.3 Retirada de bombeamentos do horário de ponta do  sistema elétrico 

2.4 Correção de Fator de Potência indutivo e capaci tivo em instalações 

2.5 Utilização Inversores de Frequência 

2.6 Utilização de Motores de Alto Rendimento 

2.7 Adequação de instalações de recalque sub ou sup erdimensionadas 

2.8 Melhoria do rendimento de bombas 

2.9 Melhoria do coeficiente C de tubulações de reca lque 

2.10 Apoio técnico ao desenvolvimento de projetos para c aptação de recursos, inclusive com 
medições em campo 

2.10.1 Capacitação de pessoas para o desenvolvimento de projetos e medições elétricas 

2.10.2 Priorização das oportunidades existentes de eficientização energética 

2.10.3 Apoio técnico à elaboração de projetos para captação de recursoS 
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2.10.4 Apoio técnico ao encaminhamento de projetos para captação de recursos 

3 Demandas relacionadas à gestão comercial e ao com bate a perdas aparentes 

3.1 Desenvolvimento da confiabilidade da micromediç ão 

3.1.1 Instalação de hidrômetros em ligações não medidas 

3.1.2 Campanha de desinclinação de hidrômetros velocimétricos 

3.1.3 Troca hidrômetros obsoletos com capacidade  ≤ 3 m³/h 

3.1.4 Troca de hidrômetros obsoletos com capacidade > 3 m³/h 

3.1.5 Sistema de vistorias em ligações com consumos abaixo do esperado 

3.1.6 Critérios e condições para utilização de micromedidores de melhor exatidão 

3.2 Desenvolvimento do cadastro de consumidores e o  controle de fornecimentos irregulares  

3.2.1 Medição ou estimativas dos consumos em áreas invadidas ou favelas 



       FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  107 

3.2.2 Procedimentos para detecção e regularização de ligações irregulares ou clandestinos 

3.2.3 Procedimentos para vistoriar e regularizar ligações "inativas" 

3.2.4 Procedimentos para revisão cadastral de consumidores, de forma rotineira e contínua 

3.2.5 Programa de combate a fraudes em hidrômetros 

4 Demandas de capacitação 

4.1 Capacitação de pessoas em modelagem hidráulica - curso de 40 horas 

4.2 
Capacitação em mobilização e nivelamento conceitual sobre questões relacionadas ao 
gerenciamento integrado das perdas - curso de 40 horas - 5 pessoas por empresa - 2 eventos 
nacionais 

4.3 
Capacitação em ensaios pitométricos, macromedição, combate a vazamentos invisíveis e 
controle de pressões - 40 horas - para as empresas / autarquias que necessitarem 

4.4 
Capacitação em gestão comercial, gerenciamento, auditoria e combate a perdas aparentes - 
curso de 40 horas 
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