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PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO
O Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS) consolidou-se, ao longo de seus quatorze anos,
como um instrumento permanente de apoio à instância executiva da política de saneamento do Governo
Federal, tendo suas ações voltadas à criação das condições propícias a um ambiente de mudanças e de
desenvolvimento do setor saneamento no país. Atualmente, é um dos principais programas da Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.
O Programa tem, no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o seu mais reconhecido
produto. A credibilidade construída em torno deste instrumento permitiu, em seus 11 anos de existência, consolidar
séries históricas de diversos dados e informações fornecidos por uma amostra de prestadores de serviços, tanto
de água e esgotos como de resíduos sólidos, que progressivamente se amplia em tamanho e representatividade.
Por sua vez, a assistência técnica aos órgãos e entidades do setor saneamento constitui-se em pauta fundamental
do PMSS, buscando promover reformas institucionais, especialmente nos prestadores de serviços, com vistas a
melhorar a qualidade e o nível de eficiência e eficácia de suas ações, condição básica para universalização
dos serviços. Neste sentido, são potenciais beneficiários do Programa: (i) os estados e municípios, na formulação
de políticas públicas e desenvolvimento de planos de saneamento; (ii) as instâncias de regulação e fiscalização,
na implementação de atividades regulatórias; e (iii) os prestadores públicos de serviços, na sua revitalização e
reestruturação.
Além do apoio direto ao prestador de serviços, operando segundo o modelo de gestão vigente, a assistência
do PMSS estuda arranjos alternativos de gestão, que permitam o fortalecimento do prestador de serviços atual,
funcionando em novas bases, mas que também possibilitem ao governante explorar novos modelos que
enfrentem o quadro de dificuldades em que se encontram os serviços de saneamento nos estados e municípios
brasileiros.
O Programa alavanca o desenvolvimento institucional do setor mediante ações de capacitação dos agentes
que atuam no saneamento. Neste sentido, o PMSS liderou, em parceria com diversos órgãos do Governo
Federal e a operacionalização da Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP), o processo de criação e
estruturação da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA).
Foram constituídos quatro Núcleos Regionais, coordenados por 14 universidades e que agregam cerca de 80
instituições parceiras (entre prestadores de serviços, entidades do setor, sistema S e sistema Cefet). O PMSS
exerce o papel de Núcleo Executivo do Comitê Gestor da ReCESA.

O PMSS também fornece o suporte técnico e de logística à SNSA/MCidades na implementação do projeto
Cooperação Internacional Brasíl–Itália em Saneamento Ambiental, que conta com a participação de instituições
do governo italiano e da HYDROAID – Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo, além da participação
de municípios e universidades brasileiras.
O Programa desempenha ainda um papel de vanguarda em temas emergentes para o setor, como atingir as
Metas do Milênio e atender aos tratados internacionais. Destacam-se parcerias com o Programa Nacional de
Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), o Programa de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), o
Projeto Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) aplicado a Resíduos Sólidos e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O PMSS se insere efetivamente na agenda político-institucional da SNSA/MCidades, oferecendo suporte técnico
na formulação e implementação do marco legal e regulatório para o setor. O programa contribuiu de forma
destacada para a discussão e aprovação da Lei nº 11.107/2005 que regulamenta os Consórcios Públicos e no
apoio a construção e aprovação da Lei nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes gerais e institui a política
federal de saneamento básico.
O Programa de Modernização do Setor Saneamento conta, ainda, com um projeto editorial, que recentemente
ganhou fôlego renovado com o lançamento da série de publicações e da revista periódica, denominadas
“Saneamento para Todos”, abrangendo edições que fomentam a reflexão político-institucional e o intercâmbio
técnico entre os agentes do setor.

Ernani Ciríaco de Miranda
Coordenador da UGP/PMSS
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Controle e redução de perdas aparentes - Processo comercial

1. Apresentação

O PMSS por meio da Chamada Pública CP-004/2005 selecionou 10 empresas e autarquias operadoras de
sistemas de abastecimento de água, dispersos em vários Estados brasileiros, para desenvolverem projetos
demonstrativos voltados para o desenvolvimento dos processos intervenientes no controle e redução de perdas
de água.

O PMSS contratou um consórcio de consultores composto pelas empresas: ETEP, JNS, JHE e FIA para prestar
apoio e a assistência técnica às prestadoras de serviços selecionadas. O Projeto foi denominado COM+ÁGUA,
e seus objetivos foram definidos no sentido de fortalecer técnica e institucionalmente as prestadoras de serviços
para atuarem de forma sustentável, fortalecendo 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 do uso eficiente de energia elétrica.

Uma das vertentes do trabalho foi o desenvolvimento do sub projeto de controle e redução de perdas aparentes,
em cujo escopo foi definida a elaboração deste Guia Prático. Este Guia se soma a outros cinco volumes, já
editados pelo PMSS da série "Técnicas de Operações em Sistemas de Abastecimento de Água", como segue:
Macromedição (volume 1), Ensaios Pitométricos (volume 2), Pesquisa e Combate de Vazamentos Não Visíveis
(volume 3), Controle de Pressões e Operação de Válvulas Reguladoras de Pressão (volume 4) e A Conta de
Energia Elétrica no Saneamento (volume 5). Estes Guias estão disponíveis em meio digital no site do Ministério
das Cidades.
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2. Conceituação de perdas

Sistemas de abastecimento de água sempre apresentam perdas. As perdas que acontecem por vazamento ou
extravasamentos nas unidades operacionais do sistema chamam-se perdas reais e a água que é distribuída
para os usuários mas não é contabilizada, devido a submedição e fraudes, é chamada de perdas aparentes.
Esta terminologia está coerente com a terminologia padronizada pela IWA (International Water Association).

Este Guia Prático tem por fim exclusivamente estudar as técnicas necessárias para o controle e redução das
perdas aparentes.

Um importante instrumento para quantificar as perdas reais e aparentes em um sistema de abastecimento de
água é o Balanço Hídrico. Por meio desta técnica é possível estabelecer prioridades nas ações de controle e
redução, face à compreensão do impacto relativo de cada componente das perdas. Na figura 1 é apresentada
matriz do Balanço Hídrico na concepção desenvolvida pelos pesquisadores da IWA.

Existem diversos softwares dedicados a calcular o Balanço Hídrico. Um deles, freeware, é um aplicativo
desenvolvido em planilha eletrônica denominado WB EasyCalc, que pode ser baixado do site www.liemberger.cc.
Este software é customizável para 13 diferentes idiomas, inclusive o português, e foi amplamente utilizado no
projeto COM+ÁGUA.
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Na Figura 2 é apresentada a “caixa de ferramentas” com os componentes para o controle e redução de perdas
aparentes, também chamadas de perdas não físicas. Estão relacionadas às ligações clandestinas e/ou irregulares,
fraudes nos hidrômetros, erros de micromedição e macromedição, política tarifária, erro cadastral (desatualização
do cadastro, inatividade em ligação ativa, ligação não cadastrada por descuido) erro de leitura, etc..
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3. Processo comercial

É a composição modular das atividades comerciais da prestadora de serviços. Contém desde o acatamento de
serviço até o processamento de relatórios gerenciais. Inclui os indicadores de desempenho e dados estatísticos,
com a finalidade de controlar as fases do processo, agilizar as atividades de atendimento ao público e identificar
as oportunidades de melhoria na qualidade dos serviços prestados. (figura 3)
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Exemplo de atividades comerciais e interface com outras unidades. (figura 4)

Procedimentos e políticas deverão ser desenvolvidos sempre em conjunto com as unidades responsáveis pelas
atividades, de forma a possibilitar uma uniformidade e maior facilidade na sua aplicação.
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4. Cadastro de clientes

Consiste em um banco de dados do cliente contendo, nome do proprietário e inquilino, números de identificação
dos documentos (RG, CPF), razão social, atividade e CNPJ. Dados complementares auxiliam para identificar o
perfil de cliente, tais como renda familiar e número de pessoas que habitam o imóvel.

4.1. Pessoa física

São clientes que destinam a ocupação do imóvel exclusivamente para sua moradia.

4.2. Pessoa jurídica

São clientes que destinam a ocupação do imóvel para atividades comerciais ou industriais, incluindo os orgãos
públicos. Podem ser inseridos neste contexto também os condomínios residenciais.
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5. Cadastro de imóveis

Consiste em um banco de dados do imóvel, contendo: localização (logradouro, nº, bairro e cep); atividade
destinada ao imóvel, tipo de ligação (água, água e esgotos, só esgotos); data de execução das ligações de água
e esgotos; dados do hidrômetro instalado e as possíveis substituições; histórico de leituras e consumo; média
de consumo; histórico dos serviços executados; setor comercial e operacional; zona de pressão; tipo de
reservação; fonte alternativa (poço, terceiros etc...) e outras informações adicionais de acordo com o sistema
comercial implantado.

5.1. Tipo de ligação

No cadastro deverão constar todos os imóveis existentes no município:

•

Imóveis que possuem ligações de água e esgotos cadastradas no sistema comercial.

•

Imóveis localizados em locais que possuem rede de distribuição de água e não possuem ligação de
água cadastrada no sistema comercial (factível).

•

Imóveis construídos em locais que não possuem rede de distribuição de água e não estão cadastradas
no sistema comercial. Estas informações são importantes para os programas de ampliação de redes
visando colocar água tratada à disposição da população (potencial).

•

Os locais destinados a ligações provisórias, tais como, circos, exposições etc...

•

Imóveis utilizados pela prestadora de serviços.

•

Ligações em praças públicas, fontes, parques, etc...
17
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·

Hidrantes com ou sem medição instalada para uso exclusivo do corpo de bombeiros ou agentes de
combate a incêndio.

As ligações poderão ser classificadas, conforme exemplo da tabela 1
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As ligações potenciais são as que estão localizadas em logradouros que não possuem redes de distribuição de
água e nem abastecimento de água.
As ligações factíveis são as que estão localizadas em logradouros que tem rede de distribuição de água, entretanto
o imóvel não possui ligação de água.
As informações de ligações potenciais e factíveis são ferramentas importantes para determinar programas de
melhorias, ampliação das redes de distribuição de água e de possíveis focos de ligações clandestinas.
Ligações em imóveis abastecidos por fonte alternativa (poço, caminhão pipa e outras) estão sujeitas a utilização
irregular da rede coletora de esgotos.

5.2. Categoria

Os imóveis deverão ser classificados de acordo com o tipo de atividade de ocupação, denominada como
“categoria”. O modelo de classificação das ligações dos imóveis no Brasil compreende os seguintes tipos:

•

Residencial

•

Comercial

•

Industrial

•

Pública

•

Mista (exemplo residencial / comercial, residencial / industrial, comercial / industrial, etc..).

Em determinadas localidades atribui-se também a categoria residencial/social, aos imóveis denominados
subnormais.
19
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5.3. Identificação da quantidade de economias

Com o enquadramento das categorias dos imóveis, há necessidade também de quantificar o número de imóveis
que se beneficiam de uma única ligação.

•

Economia residencial

•

Economia comercial

•

Economia industrial

•

Economia pública

•

Economia Mista (exemplo residencial / comercial, residencial / industrial, comercial/industrial, etc..).

5.4. Ramo de atividade
Para as atividades comerciais e industriais os imóveis deverão ser classificados de acordo com seu ramo de
atividade, com o objetivo de obter o perfil de consumo dos clientes.
A base de dados para classificação do ramo de atividade poderá ser obtida no IBGE (exemplo, hotel, motel,
açougue, mercado, posto de gasolina, bar).

5.5. Pedido de ligação de água/esgotos
É a formalização do cliente para o fornecimento de água/esgotos ao imóvel.
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5.5.1. Identificação da ligação de água

Por intermédio do logradouro, número do imóvel, rota de leitura, quadra e setor comercial a que o imóvel pertence,
determina-se a codificação no cadastro comercial.

5.5.2. Identificação do logradouro e quadra

É o endereço do imóvel e a que quadra pertence com base no que o município instituiu, preferencialmente.

5.6. Situação da ligação

Toda ligação deverá apresentar na base de dados a situação em que se encontra o “status”, ou seja: ativa,
cortada, suprimida, unificada/ incorporada e abastecida pelo vizinho (quando o regimento interno permitir).

5.6.1. Finalidade da situação da ligação

É o status que determina se a ligação deve ou não permitir emissão de conta para o imóvel.
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5.6.2. Fiscalização da ligação

Verificar “in loco” se o cavalete e a caixa de proteção da ligação estão de acordo com o padrão estabelecido pela
prestadora de serviços.

5.7. Compatibilização do setor de abastecimento com o setor comercial

Tem como objetivo compatibilizar a atividade de gerenciamento das medições dos volumes consumidos com a
medição dos volumes distribuídos no setor.

5.7.1. Identificação do setor de abastecimento de água com enfoque comercial

Representa a localização da ligação de água do imóvel no setor de abastecimento estabelecido pela área
operacional.

5.7.2. Finalidade do setor de abastecimento de água com enfoque comercial

Objetiva facilitar as análises das perdas de água no setor de abastecimento de água, notoriamente quando tem
100% de micromedição e de macromedição, buscando gerenciar as causas das perdas de água e de
faturamento.
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5.8. Identificação do macromedidor na codificação da ligação de água

É a codificação de ligação de água a qual macromedidor está vinculada, para facilitar o gerenciamento das
medições e controle de consumo.

5.9. Identificação da zona de medição e controle (pressão) - ZMC

É a codificação de ligação de água a qual ZMC (zona de medição e controle) está relacionada, para facilitar o
gerenciamento do parque de hidrômetros.

5.10. Identificação da ligação de água no setor comercial

A identificação da ligação de água codificada no setor comercial e compatibilizada com o setor de abastecimento
de água facilita a elaboração de rotas de leituras, atendimento ao público e a implantação do Sistema de Informação
Geográfica – SIG.
Com a disponibilização dos dados da ligação de água, por meio da compatibilização entre os cadastros e
agregada à tecnologia SIG, serão permitidas as seguintes consultas:

•

Cadastro de redes ao cadastro comercial;

•

Setor de abastecimento e ZMC ao cadastro comercial;

•

Rotas de leituras; alteração de ligações entre rotas;
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•

Consulta de leitura por setor de abastecimento;

•

Consulta de clientes;

•

Localização de imóveis e benfeitorias;

•

Localização de hidrômetro.

5.11. Base Cartográfica do Cadastro Comercial

É o registro de cada ligação de água do imóvel em mapas e/ou overlay, de preferência digitalizado e em SIG.

5.11.1. Finalidade da base cartográfica

Tem a finalidade de facilitar a localização e a visualização da ligação do imóvel, para executar as atividades de
campo (medição e fiscalização).

5.11.2. Execução do cadastramento de logradouros

Levantamento e padronização na denominação dos logradouros existentes no município, evitando, desta forma,
que um mesmo logradouro esteja cadastrado duas vezes com denominações diferentes. Ex.: Pç. Julio Prestes
e Praça Julio Prestes. Para a rua e/ou local que não possui nome oficial, deverá ser estabelecida uma denominação
fictícia para facilitar a localização. Ex. Rua Sem Denominação, apresentando o número da quadra, do setor, ou
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denominação de local próximo. Esta hipótese ocorre principalmente em áreas não oficializadas pela Prefeitura
Municipal, como por exemplo: áreas invadidas, favelas e cortiços.

5.11.3. Identificação das quadras

O levantamento das quadras existentes no município, facilita o início dos trabalhos de localização dos imóveis,
sendo que sua identificação (número) deverá ser realizada após o estabelecimento dos setores comerciais,
rotas de leitura e entrega de contas. Os trabalhos serão realizados com base nos mapas disponíveis na Prefeitura
Municipal.
Para quadras em locais onde não existem informações no cadastro municipal, é necessária a elaboração de
mapas complementares. Na figura 5 é apresentado um modelo reduzido de mapa contendo as quadras de uma
região.
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5.11.4. Face das quadras

É o levantamento da quantidade de imóveis existentes por face de quadra que tem como objetivo dimensionar
as rotas de leitura de hidrômetros e/ou entrega de contas, assim como determinar tarefas diárias, quantidade de
técnicos necessários e período disponível para execução das atividades de leitura e entrega de contas.
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Na figura 6, é apresentada uma quadra fictícia com os imóveis supostamente existentes
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5.11.5. Identificação da metragem da face de quadra

A metragem de quadra normalmente obedece a um critério estabelecido pela lei de zoneamento do município.
Exemplo: a metragem de uma quadra padrão é de 100 metros e a metragem mínima para testada de um imóvel
é de 5 metros, mas poderá ocorrer imóvel com testada maior devido à incorporação de lotes.
Na metragem das faces de quadras, é necessário incluir as pequenas vilas.
A elaboração de croqui das quadras com a localização dos imóveis, deverá ser realizada de acordo com as
informações de campo obtidas.
No exemplo da figura 7, é apresentado o levantamento de uma quadra, baseado em metros, ocorrendo o
cadastramento da seguinte forma:

•

O primeiro imóvel da Rua A localiza-se entre 0 e 10 metros a partir do marco zero, portanto, poderá ser
cadastrado como local 10;

•

O segundo imóvel localiza-se entre 10 e 21 metros a partir do marco zero, portanto, poderá ser cadastrado
como local 21;

•

O terceiro imóvel localiza-se entre 21 e 29 metros a partir do marco zero, portanto, poderá ser cadastrado
como local 29, e assim por diante.
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A numeração seqüencial sempre será de acordo com a rota de leitura e entrega de contas a ser definida.
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5.11.6. Identificação de Informações Geográficas

Com a aplicação do Sistema de Informações Geográficas – SIG, os dados levantados das quadras e faces de
quadra torna as atividades de campo e de atendimento ao público mais ágeis e práticas. (figura 8)

Figura 8 – Faces das quadras

30

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

A compatibilização das informações comerciais com as operacionais por meio do SIG, é de grande utilidade
para o atendimento ao público, para as atividades de campo e para a realização de estudos das áreas comercial
e operacional. (figura 9)

Na figura 9 – Redes de água e esgotos
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Sobreposição das informações operacionais e comerciais na foto aérea da região. (figura 10)

Figura 10 – Informações com foto aérea
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5.12. Definição das rotas de leituras de hidrômetros e entrega de contas

Com a definição de quadras e a quantificação de imóveis por face de quadra, são elaboradas as rotas de
leituras e entrega de contas, priorizando sempre a qualidade e a rapidez na execução da tarefa. A quantidade de
quadras para uma rota dependerá da quantidade de imóveis existentes, da distância a ser percorrida e das
condições territoriais (morros, linha de trem, etc..) e do indicador de tarefa media/dia por empregado.

Uma tarefa poderá conter uma ou mais rotas de leitura e entrega de contas considerando-se sempre a quantidade
de imóveis e o indicador de tarefa/dia por empregado.

Existe a possibilidade de inexistir uma quantidade de ligações suficientes para atender o indicador de tarefa
diária em função da distância a ser percorrida. O final de uma rota deverá indicar o início da próxima, sempre
que possível. (figura 11)

33

Controle e redução de perdas aparentes - Processo comercial

34

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

6. Cadastro de hidrômetros

É muito importante ter no Sistema Comercial um cadastro de hidrômetro completo, que permita verificar de
maneira rápida e eficiente os dados do parque de hidrômetros e que permita a emissão de relatórios gerenciais
para análise da eficiência da medição, detecção de indícios de fraudes, histograma de consumo, assim como a
alimentação do balanço hídrico.

6.1. Dados do hidrômetro

Deverão constar todas as informações do hidrômetro, tais como:

• Número completo
• Vazão nominal
• Classe metrológica
• Número de dígitos
• Capacidade
• Tipo: monojato/multijato/magnético/ mecânico
• Diâmetro
• Marca
• Ano de fabricação
• Data de instalação
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• Condições de manutenção – novo ou recuperado
• Espaço para dados de calibração
• Espaço para processo de rastreabilidade do lote

6.1.1. Inscrição e marcas obrigatórias

Os hidrômetros devem trazer as marcações de forma clara, indelével e sem ambigüidade sobre sua carcaça,
mostrador, suporte da tampa (anel) ou na tampa, se estes dois últimos não forem facilmente removíveis (figura
12). Nos hidrômetros podem ser encontradas as seguintes informações de identificação:

•

Marca ou símbolo do fabricante;

•

Número indicativo da vazão máxima, em ambos os lados da carcaça;

•

Sentido do fluxo em ambos os lados da carcaça;

•

Sentido de sua regulação (quando houver);

•

Código de modelo do fabricante;

•

Vazão nominal e identificação da posição de instalação, acompanhada da respectiva classe metrológica;

•

Unidade de medida do volume em m3, inscrita no mostrador;

•

Marca da aprovação do modelo e indicação da classe metrológica no mostrador.
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6.1.2. Numeração do hidrômetro

A inclusão do número completo do hidrômetro no sistema comercial facilita o uso da informação de forma
gerencial.
A numeração deve ser única e por um sistema de dez caracteres alfanuméricos. (figura 13)
Primeiro caractere: uma letra correspondente à designação do hidrômetro;
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Segundo e terceiro caracteres: dois algarismos que correspondem ao ano de fabricação;
Quarto caractere: uma letra exclusiva, correspondente à identificação do fabricante;
Seis caracteres finais: números seqüências do fabricante, tendo como inicio 000001 para cada vazão nominal
e para cada ano de fabricação.

Figura 13 - Numeração do hidrômetro
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6.1.3. Fabricantes de hidrômetro

Para facilitar a identificação dos fabricantes de hidrômetros, foram desenvolvidas as tabelas 2 e 3.
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6.1.4. Classe metrológica
Os medidores são classificados, de acordo com as Normas Brasileiras, como A, B ou C. Esta classificação
indica a sua sensibilidade que é determinada pela vazão mínima e a vazão de transição (tabela 4). O medidor é
mais ou menos sensível quando parte da água escoa entre o espaço da carcaça e do rotor, sem provocar
movimento no rotor, afetando seu desempenho.
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6.1.5. Diâmetro dos hidrômetros

Os diâmetros dos hidrômetros estão classificados conforme discriminado na tabela 5.

6.1.6. Rastreabilidade

O sistema comercial ou outro sistema definido pela prestadora de serviços, deverá possibilitar o registro do lote
de compra (nº. do medidor, data, ano de fabricação, especificações etc.), de forma a permitir a localização por
lote destes medidores junto à rede de distribuição.
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6.2. Tipos de Hidrômetro

O conhecimento de alguns conceitos, definições, concepções e características dos medidores pode auxiliar
no desenvolvimento de ações preventivas e/ou corretivas para a otimização da medição e para o combate de
perdas aparentes, por meio de fraude. Manter uma micromedição eficiente é importante não apenas pelo
aspecto técnico que permite quantificar o volume de água tratado, distribuído e faturado auxiliando o controle
do processo, mas também para promover uma cobrança justa junto ao cliente.
De acordo com a Portaria 246/2000 (INMETRO), o hidrômetro é um instrumento destinado a medir e indicar
continuamente, o volume de água que o atravessa.

6.2.1. Medidores Taquimétricos ou Velocimétricos
São medidores dotados de turbina que possui movimento de rotação provocado pela passagem da água. O
volume de água consumido é medido de forma indireta, pela velocidade da água e o número de rotações da
turbina.
Os principais hidrômetros velocimétricos são os monojato, que em função da sua concepção, de um modo
geral, são mais sensíveis e sofrem mais com variações de pressão e golpes, e os multijato, que são mais
resistentes e duráveis por serem mais robustos, contudo, ambos atendem às mesmas exigências normativas.
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6.2.1.1. Monojato
Possui a turbina acionada por um único jato tangencial de água. (figura 14) Fraudes do tipo “hidrômetro violado”
são possíveis neste tipo de medidor, pois sua concepção permite acesso direto de agente externo, por exemplo,
arame no componente móvel (turbina).

6.2.1.2. Multijato
Possui a turbina acionada por vários jatos tangenciais de água. (figura 15)
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6.2.2. Medidores Volumétricos

Não existe uma turbina acionada pela velocidade da água e sim uma câmara de medida e um anel. (figura 16) O
fluxo de água que passa pelo filtro na entrada do medidor chega à câmara de medida por uma entrada na parte
superior, de um lado da parte divisória. Devido à diferença de pressão antes e depois do hidrômetro, a água é
forçada a passar, provocando um movimento giratório do êmbolo que é transmitido ao trem redutor de
engrenagens. A cada movimento do êmbolo é medido um volume exato que passa através do medidor.

6.2.3. Hidrômetro com saída pulsada

São hidrômetros que possuem dispositivos que geram pulsos em função do volume de água registrado. Estes
pulsos são gerados pelo “fechamento e abertura” de um contato elétrico conhecido como chave tipo “reed” que
pode ser vinculado ou não a uma fonte elétrica.
A resolução é expressa por quantidade de pulsos por volume. Exemplo, 1 pulso por litro, 1 pulso para cada 100
litros de água registrado.
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6.2.4. Condições gerais

Os hidrômetros devem ser construídos com materiais resistentes às formas de corrosão ocasionadas pela
água e suas impurezas.
Devem ser construídos com materiais resistentes às variações de temperaturas de água entre +1º C e + 40º.
Cabe ao fabricante demonstrar que os materiais e as substâncias utilizados na fabricação dos hidrômetros não
afetam a potabilidade da água a ser medida.
A cúpula não deve apresentar deterioração que altere a estanqueidade do medidor ou dificulte a leitura e ensaio
de acordo com a norma.
Todos os medidores devem estar providos de um filtro facilmente desmontável e resistente à corrosão, instalado
na entrada de água que impeça a passagem de partículas conforme norma.

6.3. Tipos de transmissão e mostrador

Entender o tipo de transmissão do medidor é importante, pois, algumas violações de hidrômetros são feitas por
meio de danificação do dispositivo ou da interferência na transmissão do movimento do mecanismo medidor
para o mecanismo totalizador – por exemplo, cúpula perfurada ou imãs.

6.3.1. Mecanismo do hidrômetro

Transforma em movimento de rotação a ação dinâmica da água que atravessa o hidrômetro.
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6.3.2. Mecanismo totalizador

Componente que recebe a transmissão dos movimentos do mecanismo medidor, indicando e totalizando o
volume escoado, que pode ser do tipo seco, tipo úmido ou imerso em meio próprio. Essa transmissão pode ser
feita de duas formas: magnética e mecânica.

6.3.3. Transmissão magnética

Tipo de mecanismo de transmissão no qual o movimento é transferido através da placa separadora por elementos
magnéticos. Este medidor contém um componente de blindagem que tem o objetivo de evitar a ação de campos
magnéticos externos. Em casos de medidores antigos sem esta blindagem, a transmissão pode ter interferência
por fraude com ímãs. (figuras 17 e 18)
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6.3.4. Transmissão mecânica

Tipo de transmissão no qual o movimento é transferido mecanicamente. Estes medidores não sofrem influência
de campos magnéticos externos muito embora, neste modelo é possível que o mecanismo possa ser danificado
por pressão feita na cúpula.
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6.3.5. Mostrador

Para facilitar a observação do funcionamento do hidrômetro e tornar claramente perceptível o movimento do
dispositivo totalizador, todo o hidrômetro de transmissão magnética tem no centro de sua relojoaria um disco
(chamado de orientador, gravatinha, meia-lua, bolinha, etc.) que indica a passagem da água, antes mesmo dela
ser registrada pelo ponteiro da menor graduação da escala (0,1 litro), isto é, indicador do menor movimento.
O volume de água que foi consumido durante um determinado período é calculado simplesmente pela diferença
entre as leituras iniciais e finais do monitoramento. Para calcular a vazão, basta cronometrar o tempo entre as
duas leituras, e dividir a diferença entre as leituras pelo tempo obtido. É fácil fazer a leitura de um hidrômetro, em
que a mesma é obtida com a combinação entre os roletes (cilindros ciclométricos) e os ponteiros (a leitura de
11.099,37 litros ou 11,09937 m³). (figura 19)

Figura 19 – Modelo de mostrador de hidrômetro
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Os quatros roletes pretos indicam a parte inteira dos metros cúbicos (11 m³), os dois roletes vermelhos os
centésimos (chegando a 0,10 m³), o ponteiro mais acima indica os milésimos (0,009), enquanto o ponteiro
inferior informa os décimos de milésimos (0,0003) dos metros cúbicos medidos. A única aproximação que
ficará a cargo do leiturista é o centésimo de milésimo (neste caso o ponteiro inferior está marcando entre 0,0003
e 0,0004).

6.3.6. Tipos de relojoaria

Relojoaria extra seca: a água que passa pelo medidor não tem contato com os componentes da relojoaria,
pois possui uma placa separadora que veda a cápsula e a transmissão do movimento é feita por meio magnético;
Relojoaria seca: o movimento das engrenagens é transmitido por meio de eixo protegido, que impede a
passagem de água;
Relojoaria úmida: todos os componentes ficam imersos em água e devem ter o vidro do mostrador resistente
a pressões de água existentes no interior do medidor. É indicado para uso em lugares muito úmidos onde o
índice de não leitura por estar embaçado for muito alto.
Relojoaria úmida com totalizador imerso em meio próprio: semelhante ao de relojoaria úmida, contudo, seu
totalizador fica imerso em uma cápsula que contém um líquido lubrificante.
Relojoaria metálica: Desenvolvida para evitar que se torne embaçado, próprio para locais onde existam variações
de temperatura e umidade como em caixas enterradas, e tem a faculdade de dificultar fraudes na relojoaria por
perfuração.
Relojoaria Inclinada: tem seus roletes posicionados à 45º em relação a superfície, o que permite leitura sem
inclinar o hidrômetro, diminuindo as imprecisões e perdas na inclinação. Tende a diminuir vazamentos no cavalete
ocasionados pela movimentação das conexões.
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6.4. Parâmetros dos hidrômetros

O hidrômetro mede a quantidade total de água consumida com precisão de décimos de litros, com margem de
erro de até ±5%, e permite verificar a existência de vazamentos e fugas não aparentes, além de propiciar
que se determine a vazão do volume de água (litros por hora) que está sendo consumido em determinado
momento por um equipamento hidrossanitário
Vazões do medidor
Conceito de vazão (Q): é o quociente do volume de água escoado através do hidrômetro pelo tempo do
escoamento deste volume, expresso em metros cúbicos por hora (m³/h);
Vazão máxima (Qmax): Maior vazão em que o hidrômetro é exigido a funcionar por curto período de tempo,
com erros dentro de limites admissíveis, mantendo seu desempenho metrológico, quando posteriormente for
empregado dentro de suas condições de uso.
Vazão Nominal (Qn): Vazão correspondente a 50% da vazão máxima e que corresponde à designação do
hidrômetro.
Vazão de transição (Qt): Vazão, em escoamento uniforme, que define a separação entre as faixas superior e
inferior de medição.
Vazão mínima (Qmin): menor vazão, em que o hidrômetro fornece indicações sem que existam erros superiores
aos erros admissíveis;
Início de movimento: Vazão a partir da qual o hidrômetro começa a dar indicações de volume, sem submissão
aos erros máximos admissíveis.
Erros máximos admissíveis (figura 20)
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Para hidrômetros novos:

•

+- 5% entre Qmin inclusive e Qt exclusive

•

+- 2% entre Qt inclusive e Qmax inclusive

Para hidrômetros em uso:

•

+- 10% entre Qmin inclusive e Qt exclusive

•

+- 5% entre Qt inclusive e Qmax inclusive.
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6.5. Condições gerais

O bom funcionamento do medidor está associado não só às suas características construtivas ou defeitos de
fabricação, mas também às interferências externas relacionadas ao próprio processo de abastecimento ou
ainda à sua instalação. Estas interferências podem reduzir o tempo de vida útil do medidor, por isso, a escolha
de medidores é importante para garantir a eficiência do parque de hidrômetros.

6.5.1. Causas de mau funcionamento
As principais causas do mau funcionamento do medidor podem ser:
1. Desgaste das peças internas ocasionada pelo tempo de uso ou pela passagem da água em uma vazão
elevada (acima da capacidade nominal do medidor) durante certo período de tempo:

•

Modifica o erro de medição fazendo com que o medidor saia das faixas de medição definidas em
norma. Uma pesquisa realizada pelo DMAE, determinou que para hidrômetros mecânicos de 19
mm com oito a dez anos de operação, um erro médio, na faixa superior de medição, de +8,0%.

2. Defeito de fabricação, que acarreta folga nos roletes da relojoaria ou permite que o eixo da mesma cai
de seus mancais quando submetido a uma batida forte:

•

Altera o consumo medido, pois a leitura não é real e sim fruto do posicionamento aleatório dos roletes.

3. Perda da capacidade de magnetização dos ímãs do sistema de transmissão:

•

O medidor tende a parar, ou apresentar um movimento de “para e anda” em função da vazão de
abastecimento. O consumo medido é sempre menor que o real, ou não é lido. Pode ser facilmente
confirmado numa inspeção de hidrômetro.
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4. Medidores monojatos, em função de sua característica construtiva, são mais sensíveis a variações de
pressão, pois estas incidem diretamente sobre a turbina, fadigando o material. Por isso, onde não há
controle de pressão na rede é sugerido o uso de hidrômetros multijato.
Partículas em suspensão existentes na rede podem entupir o filtro do hidrômetro ou ainda, partículas menores,
podem passar pelo filtro e danificar os componentes internos dos hidrômetros.

6.5.1.1. Acondicionamento

Os medidores devem ser mantidos em suas respectivas caixas desde que separados de suas guarnições para
evitar danos, de modo que possam ser armazenados em equilíbrio ou dispostos de forma organizada em
prateleiras. Deve-se observar também, o acondicionamento dos medidores quando transportados em veículos,
pois nem sempre os mesmos possuem módulos apropriados para acomodá-los.
No caso de medidores retirados para fins de investigação é sugerido que sejam desinstalados com cuidado,
ainda com água e bem acondicionados, para que suas características de uso sejam preservadas.

6.5.1.2. Estoque mínimo

Um estoque mínimo deve ser previsto para atender às necessidades diárias, pedidos de novas ligações,
religações, trocas corretivas ou trocas preventivas. Este estoque deve ser calculado a partir de um histórico de
uso e/ou previsão de projeto.
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6.6. Instalação e substituição

Além do bom dimensionamento e funcionamento do medidor, para que a qualidade do serviço de medição seja
adequada, na instalação e substituição são recomendadas as seguintes ações:

• Purgar a tubulação de entrada antes da instalação para eliminar partículas que possam diminuir o
rendimento inicial do filtro e só então montar o hidrômetro no cavalete;

• Girar o hidrômetro com o mostrador da relojoaria para baixo;
• Escoar água abundantemente no sistema;
• Retornar o hidrômetro à sua posição normal de operação;
• Verificar se não há vazamentos no cavalete e se for necessário reapertar as conexões;
• Lacrar o hidrômetro;
É recomendado que o empregado use o uniforme completo da prestadora de serviços em qualquer intervenção
feita junto ao cliente e é uma boa prática manter o local limpo após o término da manutenção.
A Lei Federal 11.445 determina o interrompimento do abastecimento de água, no caso do cliente impedir a
instalação de hidrômetro no imóvel, desde que o cliente seja comunicado antecipadamente ou quando ocorrer
manipulação indevida do hidrômetro.

6.6.1. Lacres
Os hidrômetros instalados nas ligações sem os respectivos lacres apresentam condições favoráveis para
fraudes, portanto, deve-se zelar pela colocação dos mesmos.
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A seguir são apresentados alguns tipos de lacres antifurto utilizados na instalação das ligações com hidrômetros
e que também são conhecidos por outros nomes e designações.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lacre Anti-Fraude
Lacre para Virola
Lacre para Cavalete
Lacre para Porcas do Hidrômetro
Lacre para Conexão Cavalete
Lacre para Tubete
Lacre Meia Lua
Dispositivo Plástico p/ Lacração de Tubetes e Porcas conectados a Hidrômetros
Lacre Circular Descartável para Cavalete

Lacres no hidrômetro:
Quando o hidrômetro for dotado de dispositivo de regulagem externo, o mesmo deve ser lacrado; (figura 21)

Figura 21 – Modelo de lacre de hidrômetro
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6.7. Bancadas
Para a calibração dos hidrômetros são utilizadas as bancadas de ensaio dos tipos móvel e fixa.
6.7.1. Bancada móvel de ensaio e calibração
O uso de uma bancada móvel é utilizada, em geral, no endereço do imóvel motivado por reclamações de alto
consumo. Como o equipamento é portátil, ele permite que o teste seja realizado em campo permitindo ainda o
acompanhamento do processo pelo cliente.
A bancada móvel (figura 22), deve ter uma rotina de calibração pois, trabalha comparando o medidor instalado
na rede por meio de um hidrômetro padrão, que está acoplado a um módulo eletrônico que fornece erros
percentuais, volume escoado e vazão.

Figura 22 – Modelo de bancada móvel
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6.7.2. Bancada fixa de ensaio e calibração
O uso de uma bancada fixa é utilizada em geral na oficina da prestadora de serviços.
Deve ser calibrada e construída de forma que seu desempenho seja satisfatório e não introduza erros significativos
nos resultados dos ensaios (figura 23), e podem ser dos seguintes tipos:

• Gravimétricas – Deve possuir uma balança para pesagem da massa de água deslocada dos medidores.
• Volumétricas – Construídas com um ou mais reservatórios graduados e feitas de tal forma que durante
o enchimento, o ar não fique preso e que a água escoe completamente durante o esvaziamento. Deve
também possuir válvula de descarga.

• Medidor padrão – A determinação do volume escoado é feita por um medidor padrão certificado e deve
ser calibrado periodicamente.

Figura 23 – Modelo de bancada fixa de ensaio e calibração
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7. Micromedição

É de fundamental importância registrar com segurança o consumo de água utilizado pelos imóveis abastecidos,
de forma a fornecer informações para determinação dos índices de perdas de água. Os relatórios gerenciais
fornecidos proporcionam medidas preventivas e corretivas para a colocação de hidrômetros compatíveis com a
vazão máxima e mínima registrada por meio de estudos, que permitem traçar o perfil do cliente.
Os relatórios e os estudos de perfil de clientes são instrumentos importantes para a especificação de hidrômetros.

7.1. Introdução

De acordo com o consumo registrado na micromedição é possível a realização de um gerenciamento efetivo e
eficaz no parque de hidrômetros, por meio de informações extraídas de relatórios gerenciais, melhorando assim
o desempenho e a confiabilidade do parque.
Estudos sobre a submedição proporcionam informações importantes para determinar o tempo de vida útil de
um hidrômetro na rede.

7.2. Gestão do Parque de Hidrômetros

A gestão do parque de hidrômetros deverá ser balizada por cinco processos que devem ser monitorados ao
longo do tempo: cadastro; tipo; marca e capacidade; manutenção e instalação.
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7.2.1. Especificação técnica rigorosa e controle da qualidade dos medidores (compra e
recebimento)

As prestadoras de serviços, fazem aquisições de materiais e serviços por meio de licitações públicas.
Segundo Pereira (2007), no processo licitatório, cabe à empresa de saneamento a tarefa de especificar o
equipamento a ser adquirido de acordo com as suas necessidades. Apesar de todo o cuidado que possa existir
na especificação a “lei do menor preço” pode levar à aquisição de hidrômetros de baixa qualidade ou com
defeitos de fabricação. Já Alves et al. (2004) observam que, além do atendimento à portaria do INMETRO que
estabelece as condições metrológicas do medidor, algumas outras condições deverão ser adicionadas ao edital
de compra para a qualificação do fornecedor, de forma a evitar esses problemas, tais como:

•

apresentação de relação de fornecimentos de medidores nos últimos 3 anos;

•

fornecimento de atestado ou declaração certificadora garantindo o não envolvimento em litígios
relacionados ao não cumprimento de contratos de fornecimento nos últimos 3 anos; e

•

garantia de substituição de medidores com defeitos ou com perda de capacidade metrológica,
entre outros.

Além dos itens citados, quando possível, o comprador deverá realizar ensaios de recebimento nos lotes de
medidores. Estes ensaios deverão ser efetuados em conformidade com a portaria 246 do INMETRO e
considerando amostras retiradas do lote, de acordo ainda com a norma brasileira ABNT NBR 5426 (ABNT,
1985). O recebimento do lote e a liberação dos recursos para pagamento deverão estar condicionados à aprovação
nos referidos ensaios.
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7.2.2. Dimensionamento

Pereira (2007) observa que, para obter uma informação confiável da micromedição, é importante que o hidrômetro
trabalhe dentro das condições para o que foi construído, ou seja, que o mesmo esteja corretamente dimensionado.
O dimensionamento correto de um hidrômetro está relacionado a duas informações essenciais: à característica
do medidor e ao consumo de água. Assim é importante que as vazões de operação sejam sempre superiores
à vazão de transição e inferiores à vazão nominal do medidor. Quando não se conhece estas vazões de operação,
o dimensionamento pode ser feito utilizando como referência o consumo mensal do imóvel.
Por possuir peças móveis, o hidrômetro tem limitações na vazão máxima, acima da qual a rotação excessiva
da turbina pode gerar danos, bem como a vazão mínima, abaixo da qual os atritos internos passam a afetar
sensivelmente o movimento do mecanismo.

7.2.3. Incompatibilidade dos medidores com o perfil de abastecimento

A interligação de uma edificação à rede pública de abastecimento é feita por meio de uma ligação predial que
compreende o ramal predial (ou ramal externo), que é o trecho entre a rede de água e o medidor, e o alimentador
predial (ou ramal interno), que é o trecho compreendido entre o hidrômetro e a primeira derivação, ou até à
torneira de bóia.
Em edificações residenciais unifamiliares, tendo em vista principalmente as restrições impostas pelas
concessionárias brasileiras, o sistema de abastecimento é indireto ou misto (figura 24) No sistema indireto,
tem-se a interposição de um reservatório entre a rede pública e os pontos de consumo. No sistema misto um ou
mais pontos (normalmente as torneiras de jardim e de tanque) são abastecidos diretamente da rede pública. O
61

Controle e redução de perdas aparentes - Processo comercial

sistema predial direto, apesar de previsto na NBR 5626 (ABNT, 1998), não é recomendado pela maioria das
concessionárias.
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As vazões que ocorrem no sistema de abastecimento são influenciadas pelo tipo de sistema empregado. No
caso dos sistemas indiretos e mistos, as vazões dependem não somente do padrão de consumo, mas também
das características de funcionamento da torneira de bóia utilizada para o controle do suprimento e das
características geométricas do reservatório. Os métodos usualmente empregados para o dimensionamento
dos hidrômetros não consideram essas particularidades, o que pode levar a uma seleção inadequada do
equipamento para medição.
Além disso, a vazão ocasionada pelo deslocamento do flutuador da torneira de bóia é, em alguns momentos,
extremamente baixa e, portanto não detectada pelos medidores usualmente empregados.
Assim, a incompatibilidade dos medidores com o perfil de abastecimento pode ocorrer porque as vazões foram
estimadas inadequadamente ou porque as vazões de pequena magnitude não são detectadas pelo hidrômetro.

7.3. Métodos de dimensionamento

As prestadoras de serviços é que determinam o hidrômetro a ser colocado em uma ligação e, para tanto,
utilizam procedimentos variados, muitas vezes baseados em experiências de campo ou no aprimoramento dos
métodos tecnológicos existentes no mercado.
A seleção do hidrômetro envolve a determinação do tipo, vazão nominal e classe metrológica do medidor que
deverá ser utilizado em cada ligação.
Os métodos de dimensionamento usualmente empregados, são divididos em três grupos, como segue: baseados
na determinação do volume total consumido na edificação em um determinado período de tempo (normalmente
um mês); na determinação da vazão máxima provável e no perfil de consumo estimado. Os métodos baseados
no volume têm sido os mais empregados pela maioria das prestadoras de serviço, devido à dificuldade de
estimativa das vazões de operação, bem como o desconhecimento do perfil de abastecimento.
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7.3.1. Método baseado na determinação do volume em um determinado período de tempo

Este método é um dos mais utilizados pelos prestadores de serviços. Para sua aplicação, é necessária a
caracterização do tipo de edificação e a quantificação da população que irá utilizá-la (agente consumidor). São
empregadas tabelas que apresentam o consumo por agente consumidor, normalmente durante um dia.
Para a estimativa de população (P) tem sido empregada a seguinte fórmula:

Onde:
NDS = número de dormitórios sociais;
NDSE = número de dormitórios de serviço.

Alves et al. (2004) sugerem a utilização dos dados apresentados na tabela 6 para a determinação do consumo
diário em edificações residenciais.
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Conforme demonstrado na tabela 7, os hidrômetros com diâmetro até 2" são do tipo monojato ou multijato.
Acima deste valor, são considerados medidores tipo Woltmann, todos classe B, exceto o medidor de vazão
máxima 1,5 m³/h, que é classe A. Foi considerado o valor zero para o início dos medidores de vazão máxima
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1,5 e 3 m³/h, porque ambos tem a mesma vazão inicial. Os valores apresentados entre parênteses referem-se
a medidores tipo Woltmann com limite de vazão máxima superior aos medidores tipo Woltmann convencionais,
denominados de “vazão estendida”. Os medidores de diâmetro nominal 2 ½” não são utilizados no Brasil.
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Outros exemplos de tabelas empregadas para a seleção dos hidrômetros baseadas no consumo total verificado
em um período de tempo são apresentados nas tabelas 8 e 9.
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Com base nas tabelas apresentadas, para uma residência com 5 pessoas e um consumo de 150 L/dia per
capita, ter-se-ia um consumo de 22,5 m³/mês, do que resulta um hidrômetro de vazão nominal igual a 1,5 ou 3
m³/h, dependendo da fonte considerada. Já para um edifício com 20 apartamentos, 5 pessoas por apartamento
e consumo per capita igual a 200 L/dia, ter-se-ia um consumo total estimado de 600 m³/mês, sendo selecionados
os hidrômetros de vazão nominal variando de 3,5 a 10 m³/h, dependendo da fonte considerada.

7.3.2. Método baseado na determinação da vazão

Esse método determina a vazão máxima provável no sistema de abastecimento. Para tanto, usualmente é
empregado o método dos pesos que é recomendado pela NBR 5626 (ABNT,1998). Para a estimativa de vazões
para o dimensionamento de tubulações do sistema predial de água fria, deve ser observada a seguinte fórmula:

onde:
Q = vazão de projeto (L/s);

= somatória dos pesos dos aparelhos sanitários instalados a jusante do trecho
considerado. (Tabela 10)
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Alves et al. (2004) recomendam que para o caso de sistemas mistos de abastecimento, deve ser acrescentado
um valor de vazão referente à torneira de bóia, igual a 300 L/h e, além disso que o resultado seja multiplicado por
um fator de ajuste, em função da pressão na rede urbana. (tabela 11)

Apesar da vantagem de empregar a vazão ao invés do consumo total em um determinado período de tempo,
neste método não é considerado que a interposição do reservatório, com o suprimento controlado por uma
torneira de bóia, possa interferir nas vazões que irão ocorrer no sistema de abastecimento da edificação.
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Gonçalves (1986) afirma que, o método dos pesos não é adequado para a estimativa das vazões em trechos
que abastecem um pequeno número de aparelhos sanitários, como é o caso de uma residência unifamiliar.
Simulando-se este método para uma residência unifamiliar com pressão média na rede de distribuição de
250KPa, envolvendo um sistema misto de abastecimento para o tanque, banheiro com bacia sanitária com
caixa de descarga, chuveiro elétrico, e lavatório além de pia de cozinha e maquina de lavar roupas obtém-se a
vazão representada pela fórmula a seguir:

Ao resultado obtido deverá ser adicionado o valor referente à vazão da torneira de bóia e ainda multiplicado pelo
fator de correção de vazão de acordo com a pressão na rede de abastecimento. Desta forma observa-se:

O resultado final obtido aponta para a máxima vazão a que o medidor estará sendo submetido porém, devido à
interposição da torneira de bóia entre o medidor e os pontos de consumo (exceto para o sistema de abastecimento
direto), estas vazões dificilmente ocorrerão no sistema.
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Gibson (1974) apud Luz (1982), após ensaios com várias torneiras de bóia concluiu que estes componentes
têm comportamento hidráulico semelhante. A partir do consumo, tem-se a vazão Qc, que causará um
rebaixamento no nível d’água no reservatório. Na primeira metade do curso do flutuador pode-se admitir que a
vazão cresça linearmente e, na segunda metade passe a ser constante. (figura 25)

Desta forma, observa-se:

para S < (0,50 x S

máximo

para S > (0,50 x S

máximo

)e

)

Onde:
Qs = Vazão de suprimento;
Kb = coeficiente que depende da pressão no sistema de abastecimento e das características da torneira
de bóia;
S = volume de água correspondente ao rebaixamento do nível “h” (S=h x área);
Smáx = volume de água correspondente ao rebaixamento hmáx
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As torneiras de bóia de alta vazão são normatizadas, assim como as convencionais, pela NBR 14534 (ABNT,
2000).
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A referida norma estabelece os requisitos mínimos necessários para torneiras de bóias a serem instaladas em
reservatórios prediais de água potável. As vazões mínimas das torneiras de bóia convencionais e de alta vazão
são apresentadas na tabela 12.

Verifica-se que a vazão mínima, no caso da torneira convencional de DN 20, usualmente empregada no controle
do abastecimento de reservatórios de edificações residenciais unifamiliares, embora seja baixa, é superior às
vazões de transição dos medidores usualmente utilizados para estas tipologias.
A partir do ponto onde há elevação do flutuador há uma redução gradual da vazão até o fechamento total, ou
seja, as vazões são bastante inferiores aos valores apontados na tabela anterior.
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7.3.3. Método baseado no perfil de abastecimento

Neste método o dimensionamento do hidrômetro é efetuado a partir da estimativa do perfil de abastecimento,
tomando como base edificações similares ou, no caso de edificações existentes já ocupadas, o perfil pode ser
obtido, por exemplo, por meio da instalação de equipamentos coletores de dados ligados a medidores equipados
com emissores de sinal.
O coletor armazena os dados de vazão em função do tempo, fornecendo o comportamento da linha da vazão,
ou traço de vazão, de onde podem ser obtidos os valores máximo, médio e mínimo para o período investigado.
A partir destes dados, pode ser selecionado o medidor mais apropriado à edificação em questão.
A Figura 26 apresenta um exemplo de perfil de abastecimento referente a um período de um dia.
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Considerando apenas o período ilustrado na figura 26 e as características dos hidrômetros apresentados, concluese que o hidrômetro de diâmetro “¾” com vazão nominal de 0,75 m³/h e classe metrológica B seria o mais
adequado para a edificação em questão.
Para o emprego deste método, Alves et al. (2004) recomendam a realização de levantamentos de perfis típicos
a partir da seleção de uma amostra de edificações e extrapolação para edificações a serem projetadas.
A correta seleção do medidor tem papel fundamental nos resultados a serem obtidos. O dimensionamento do
medidor deve levar em conta as vazões de trabalho do ramal predial onde será instalado. Dentro das
características de cada equipamento deve ser selecionado aquele que seja mais adequado ao perfil de
abastecimento, levando em conta os seguintes parâmetros:

•
•
•

a vazão máxima do sistema não deverá ultrapassar a vazão máxima do medidor;
a vazão de operação deverá ser inferior à vazão nominal do medidor e
a vazão mínima de operação deverá ser superior à vazão mínima do medidor, evitando, desta
forma, a submedição.

7.4. Padronização das instalações

As ligações de água devem possuir um padrão de instalação que garanta livre acesso, proteja o conjunto
do cavalete e impeça fraudes. Desta forma, alguns cuidados na sua elaboração devem ser tomados como segue:

•
•
•

Garantir a hoerizontalidade do medidor;
Instalar o hidrômetro de forma que esteja permanentemente cheio de água;
Permitir uma leitura fácil, segura e correta
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•

Proteger o hidrômetro contra intempéries, depósitos indesejáveis e vandalismo. A sua caixa de
proteção deve possuir algum tipo de dreno para evitar alagamento e acúmulo de águas contaminadas;

•

Garantir que no caso de caixas enterradas, a câmara de alojamento e a tampa devem ter resistência
física em conformidade com o transito local;

•

Facilitar acesso ao medidor para leitura, manutenção, troca ou remoção devendo estar no limite do
terreno;

•

Manter o alinhamento das conexões e medidor minimizando assim os vazamentos.

Qualquer dispositivo adicional, projetado para ser instalado junto ao hidrômetro, deve ser submetido à apreciação
do INMETRO, de forma a verificar se o mesmo pode influenciar no seu desempenho ou até na qualidade da
água.

7.5. Programa de manutenção permanente: Troca Corretiva, Preventiva e Preditiva

Corretiva:
É um método caro e pouco funcional, pois além da perda de faturamento identificada pelo tempo em que o
equipamento esteve parado ou danificado, estas intervenções não programadas saem da rotina de trabalho
encarecendo a mão-de-obra.

• A manutenção é feita apenas quando o hidrômetro quebra ou para de funcionar, normalmente identificado
por código de leitura ou crítica de leitura;
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Preventiva:

Este método consiste em programar verificações ou troca dos hidrômetros baseados no fator "tempo de utilização".
É muito eficaz para problemas simples, porém não resolve degradações relacionadas à má utilização ou má
instalação ou componentes com vida útil menor do que a esperada.

• Depende muito dos tempos de utilização adotados para troca (normalmente baseados em estimativas
ou levantamentos empíricos). Se os tempos forem subestimados poderão ocorrer problemas na medição
e se forem superestimados haverá desperdício na troca uma vez que o medidor ainda não chegou ao
final de sua vida útil. De acordo com a normatização vigente, todos os medidores devem ser verificados
a cada 5 anos.

Preditiva:

Este método, considerado o mais eficaz, devido ao seu custo, deve ser utilizado de forma segmentada e depende
também da especialização e conhecimento técnico do pessoal envolvido. Sua aplicação permite detectar qual
tipo de medidor está apresentando uma tendência de queda de consumo por meio de uma analise detalhada do
histograma de consumo, analise em bancada e outras variáveis.
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8. Estudo de perfil de cliente e de submedição de hidrômetro

São estudos para determinar o perfil de clientes e a submedição de hidrômetros, utilizando equipamentos e
instrumentos adequados nas ligações de água, por um determinado período.

8.1. Seleção da amostra

Os levantamentos deverão ser realizados em clientes previamente selecionados do cadastro comercial seguindo
alguns critérios técnicos, como segue:

• Selecionar um determinado número de clientes. Os clientes escolhidos devem ser os mais homogêneos
possíveis em relação à pressão na rede e características sócio-econômicas.

• Contemplar clientes de regiões diversas, sempre em conjunto com a área operacional, considerando a
zona de abastecimento (alta, baixa e média) e a pressão da rede;

• Determinar a categoria dos imóveis selecionados de acordo com os objetivos do levantamento;
• Fixar a quantidade de economias que o estudo deverá contemplar;
• Determinar os consumos do estudo (consumo baixo ou alto), considerando o consumo médio dos últimos
12 meses; e

• Considerar os registros de ocorrência registrados nas leituras e serviços solicitados.
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8.2. Perfil de cliente

O levantamento de perfil de consumo do cliente consiste nas verificações das vazões mínimas, médias e
máximas de abastecimento em cada hora do dia com o objetivo de determinar os melhores medidores para
atender as especificações.
A expressão do levantamento do perfil resulta em um gráfico de barras (histograma) que identifica o volume
escoado no período em função da vazão instantânea que operou. Desse histograma podem ser identificadas as
vazões mais significativas em termos de operação do sistema. (figura 27)
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8.3. Submedição de hidrômetro
A submedição é a incapacidade de um determinado hidrômetro medir com exatidão quando submetido a vazões
extremamente baixas. Conforme Sanchez (2000), o índice de submedição em geral pode variar de 8 a 23,4% e
estas perdas de água ocorrem de diversas formas no processo de medição, como segue:

• Abastecimento indireto onde a interposição de um reservatório entre a rede pública e os pontos
de consumo. As vazões que ocorrem neste sistema dependem não somente do padrão de
consumo, mas também das características de funcionamento da torneira de bóia utilizada para
o controle do suprimento e das características geométricas do reservatório;

• Hidrômetros superdimensionados onde parte da vazão de operação é inferior a vazão mínima do
medidor, ocorrendo então erros negativos que podem chegar a 100%;

• Hidrômetros inclinados que provocam um atrito nos mancais da turbina e que impedem seu
correto funcionamento em baixas vazões, gerando erros negativos;

• Hidrômetros com ciclo de vida útil extrapolado em que os medidores velocimétricos apresentam
grande perda de sensibilidade ao longo do tempo, trabalhando com erros negativos em vazões
cada vez maiores, podendo chegar a 100% de erro.

Conforme o local destas ocorrências, diversas atividades específicas são adequadas para seu controle e redução.
É de fundamental importância que se tenha, pelo menos de forma estimada, o impacto de cada perda no
contexto geral, o que possibilita a priorização da realização de atividades, inclusive de sensibilização e de incentivo
à mobilização dos clientes como agentes ativos no processo. Manter uma micromedição saudável é importante
não apenas pelo aspecto técnico que permite quantificar o volume de água (tratada, distribuída e a faturada) e o
controle do processo, como também para promover uma cobrança justa.
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As informações do processo de levantamento da submedição podem subsidiar o cálculo de incerteza na
determinação da submedição do parque de hidrômetros. É apresentado nas figuras 28 e 29 um aplicativo em
planilha para determinar o grau de incerteza nos levantamentos realizados, considerando o Grau de Confiança
de 95,5%, desenvolvido por Airton S. Gomes para o COM+ÁGUA .

82

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

8.4. Estabelecimento do medidor padrão com kits

A escolha dos equipamentos deve ser feita com muito rigor, já que a eficiência dos resultados está diretamente
relacionada a este processo. Deve-se levar em consideração os seguintes componentes:

• Caixa de proteção;
• Medidor padrão a ser adotado;
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• Módulo de comunicação CYBLE;
• Registrador eletrônico de dados por intervalo de tempo – Data Logger; e
• Software para registro e programação de início e fim dos dados a serem analisados.

8.5. Período de instalação para coleta de dados

Deve ser estabelecido um período para coleta de dados, considerando o objetivo estabelecido para levantamento
do perfil de consumo. Na figura 30 é apresentada a instalação dos equipamentos.

INSTALAÇÂO

Figura 30 – Instalação dos equipamentos
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8.6. Transferência dos dados para planilha eletrônica

A seguir é apresentada uma planilha para coleta dos dados obtidos para análise e acompanhamento do estudo
proposto. (figura 31)

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE LEITURA E PRESSÃO
LEITURA: DATA _____/_____/_______ HORA:
LEITURA

INICIAL

CONSUMO

HM PADRÃO
HM FATURAMENTO
PRESSÃO 1:

LEITURA: DATA _____/_____/_______ HORA:
LEITURA

INICIAL

FINAL

CONSUMO

HM PADRÃO

0

HM FATURAMENTO

0
PRESSÃO 2:

PRESSÃO1:
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8.7. Análise dos dados obtidos

A metodologia a ser utilizada deverá ser a proposta pela ABNT no Projeto de Norma 04:005.10-028(ABNT, 2007).
Os resultados podem ser expressos em gráficos de barras divididos por faixa de vazão. Para cada faixa de
vazão deverá ser atribuído um peso, de acordo com o percentual de incidência encontrado. Para obtenção do
perfil típico para as unidades investigadas deverá ser calculada a média dos pesos para cada faixa de vazão
proposta.
Os dados levantados em cada unidade investigada deverão ser divididos e alocados nas seguintes faixas de
vazão expressos em L/h:

•

1a7

•

7 a 15

•

15 a 30

•

30 a 60

•

60 a 120

•

120 a 150

•

150 a 500

•

500 a 750

•

750 a 1150

•

1150 a 1500
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8.8. Filtro das distorções

É necessário filtrar as distorções devido a variações de pressão ou outros eventos em algum período ou mesmo
de falta de água. Caso ocorra uma variação significativa ao longo do dia, desde que não muito anômala, podese fazer uma correção no gráfico; caso contrário, o mesmo deve ser descartado e repetido.
Se alguma das três últimas faixas resultar como a faixa de maior volume do histograma, ela deve ser redividida
em trechos de 50 L/h, de modo a encontrar as três faixas mais significativas.

8.9. Recomendações

Para o desenvolvimento desta atividade recomenda-se comunicar ao cliente, antecipadamente, a sua participação
nos estudos de perfil de consumo e de submedição por meio de folhetos informativos.
Todos os empregados deverão ser informados desta atividade, por meio de comunicados internos, para facilitar
o transito de informações e atender a eventuais dúvidas dos clientes.
Neste processo é importante definir políticas comerciais especiais para clientes que participem do programa de
levantamento de perfil de consumo e apresentem algum tipo de reclamação por motivo das intervenções
realizadas em sua ligação.
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9. Faturamento

São atividades que envolvem o processo de faturamento das contas de água.

9.1. Cronograma de faturamento e cobrança

É o planejamento e gestão das atividades que envolvem o processo de faturamento e cobrança do sistema
comercial são destinados à execução das atividades de leitura de hidrômetros, consistência da leitura, emissão
e entrega de conta, atualização cadastral, substituição de hidrômetro, corte do fornecimento de água, supressão
da ligação de água e vencimento das contas.
Recomenda-se elaborar o cronograma de faturamento e cobrança anualmente. Na figura 32 é apresentado um
modelo contendo o cronograma de um mês.
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9.2. Leitura

Esta atividade consiste na coleta do volume consumido registrado no hidrômetro dos imóveis no decorrer de 30 dias.
Para os clientes “Grandes Consumidores” recomenda-se um controle dos volumes consumidos com leituras
quinzenais ou até semanais.
Pode-se incluir também a “checagem” da categoria do imóvel com o existente no cadastro comercial.
Na execução da leitura é obrigatório verificar o nº do hidrômetro cadastrado no sistema comercial com o número
registrado no medidor instalado no imóvel.

9.2.1. Rotas de leituras

As rotas de leituras são o universo de imóveis visitados para coletar os volumes consumidos durante um dia.
(figura 11) Caso existam rotas de leituras que necessitam mais de um dia para sua execução total, é recomendado
a sua redistribuição, com o objetivo de agilizar a análise critica dos consumos registrados.
Deve-se inserir os imóveis com ligações cortadas e suprimidas, para verificar a existência de consumos indevidos
de água.
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9.2.2. Códigos de leituras

É o apontamento das anomalias encontradas no ato da execução da atividade de leitura, tais como: hidrômetro
invertido; hidrômetro violado; hidrômetro parado; hidrômetro inclinado; hidrômetro sem acesso; hidrômetro com
indícios de fraude; indício de fraude na ligação; hidrômetro em imóvel vago/desocupado; hidrômetro em imóvel
unificado/incorporado e número do hidrômetro diferente ao da planilha ou coletor de dados. (tabela 13)

9.2.2.1. Ações nos códigos de leituras

Todos os códigos de leitura deverão ser identificados e analisados, para definir quais as ações compatíveis que
cada caso requer. Como exemplo são apresentados os código de leitura, o tipo de ocorrência e as providências
a serem tomadas para sanar as irregularidades. (tabela 13)
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Com base no apontamento dos códigos de leitura, o prestador de serviços deverá identificar e analisar cada
caso com o objetivo de definir as ações mais apropriadas.
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9.3. Relatório de crítica de consumo

São as inconsistências dos consumos apurados na leitura, bem como dos códigos de leituras.

9.3.1. Avaliação dos consumos apurados

Os consumos podem ser dos tipos: baixo e excessivo.
Consumo baixo – é quando é inferior ao consumo médio do imóvel e dos parâmetros estabelecidos pela
prestadora de serviços.
Consumo excessivo – é quando é superior ao consumo médio do imóvel e dos parâmetros estabelecidos pela
prestadora de serviços. Exemplo: 50% do volume médio do imóvel.

9.4. Emissão de contas e entrega de contas

É o processamento mensal dos volumes apurados (com leitura ou estimados) e dos serviços executados na
ligação para gerar a conta impressa.
Esta atividade é realizada e/ou processada de uma unidade fixa de tecnologia de informação (Escritório central
ou terceirizada), ou por emissão simultânea à leitura por intermédio de microcoletor processador.
Para os prestadores de serviços que combinam esta atividade com a entrega de contas, é também uma
oportunidade de averiguar e apontar a existência de anomalias na ligação de água do imóvel visitado.
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9.5. Aspectos importantes sobre tarifas, serviços e multas

Todo prestador de serviços, tem no instrumento legal de sua criação, a forma de cobrança dos serviços prestados
aos seus clientes. Sua instituição é feita por um regulamento tarifário e de serviços, baseado, normalmente, nos
custos dos serviços prestados.
Este regulamento tarifário deve ser divulgado no site do prestador de serviço e ser publicado em jornal ou Diário
Oficial local. Os empregados envolvidos na atividade comercial devem ser orientados sobre as tarifas e serviços
aplicados.
Em alguns municípios os serviços de água e esgoto estão integrados com a coleta de lixo, ficando sob
responsabilidade das unidades comerciais o faturamento destes serviços.
A Lei Federal 11.445 define sobre a criação e funcionamento de Agência Reguladora que interage com a prestadora
na aprovação do regulamento tarifário e de serviços, bem como nos correspondentes reajustes de preços.
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10. Arrecadação

É a atividade que envolve a quitação ou o pagamento das contas de água, esgotos e coleta de lixo doméstico,
quando houver.

10.1. Recebimento de contas

O pagamento das contas pode ser realizado por caixas disponíveis nos próprios prestadores de serviços, pela
rede bancária, casas lotéricas e por lojas comerciais credenciadas. É recomendável incentivar os clientes a
optar pelo débito automático bancário.

10.2. Baixa de contas

É a conciliação das contas pagas por meio de rede bancária, caixas próprios ou redes autorizadas, com o
sistema comercial, gerando a conseqüente baixa e ou emissão de relatórios de inconsistências.

10.3. Crítica

Esta etapa consiste na análise das inconsistências verificadas com as devidas correções para baixa efetiva da
conta paga. As contas não baixadas no sistema comercial geram débitos aos clientes.
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11. Cobrança

Esta atividade decorre de contas vencidas de clientes inadimplentes. Os prestadores de serviços deverão
estabelecer políticas e regulamentos para definir os procedimentos de cobrança junto ao cliente.

11.1.Parcelamento

Este procedimento é adotado quando são constatados valores elevados de uma ou mais contas, gerando
impossibilidade de pagamento à vista dos débitos do cliente. Este procedimento deverá conter como regra
básica a quitação de parcelas pelo responsável da solicitação (cliente).

11.2.Corte do fornecimento de água

Esta atividade é baseada em uma política voltada ao cliente inadimplente. As medidas recomendadas para a
eficiência e o cumprimento da legislação em vigor e ao cliente são:
a) Comunicar ao cliente sobre o débito;
b) Realizar a fiscalização e a entrega de aviso de ordem de corte;
c) Estabelecer contato telefônico com o cliente (caso conste do cadastro) alertando da conta vencida;
d) Executar o corte administrativo com a fita adesiva no registro do cavalete, interrompendo o abastecimento;
e) Executar o corte do abastecimento de água por inadimplência após 30 dias do comunicado ao cliente;
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•
f)

Este corte poderá ser executado com dispositivo que bloqueia a passagem da água antes do
hidrômetro.

Programar fiscalização sistemática no imóvel com a ligação cortada, visando verificar a existência de
abastecimento irregular.

A Lei Federal 11.445 de 5 de janeiro de 2007 em seu artigo 40 estabelece que os serviços poderão ser
interrompidos pelo prestador de serviços, quando inadimplentes.
A seguir são apresentados alguns instrumentos utilizados no corte de fornecimento de água. (figura 33)

Figura 33 – Exemplos de dispositivos de cortes do abastecimento da água
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11.3.Supressão da ligação

Esta política é aplicada após esgotadas todas às ações da execução do corte do fornecimento de água.
A supressão consiste na retirada do hidrômetro e do ramal da ligação, tornando a ligação de água inativa no
cadastro comercial, por débito.
Poderá também ocorrer a supressão da ligação de água por solicitação do cliente com a desativação temporária
do imóvel ou por demolição ou por unificação de dois ou mais imóveis.
Nos imóveis com ligação de água suprimida é comum não emitir faturamento por inexistir consumo.
Para as ligações de água suprimidas devem ser programadas, periodicamente, ações de fiscalização para
verificar a existência de consumo irregular.

11.4.Religação

Esta atividade consiste no reestabelecimento do fornecimento de água do imóvel com a ligação de água suprimida
ou cortada por débito.
Este sistema ocorre quando o cliente regulariza o débito e solicita a religação.
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12. Fiscalização
A fiscalização é uma das atividades mais importantes do processo comercial. Deverá ser realizada
periodicamente considerando o consumo registrado e proporcionando, desta forma, medidas corretivas para
sanar possíveis irregularidades. As informações obtidas no campo deverão ser coletadas e transcritas em
registro próprio para análise e tomada de decisão.
A seguir é apresentado um modelo de formulário (figuras 34 e 35) a ser utilizado nas atividades de fiscalização.
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12.1. Atualização cadastral

São informações obtidas por meio do processamento dos códigos de leituras, situação do imóvel (cortada e ou
suprimida com consumo) ou consumos registrados no período.

12.2. Método de análise dos códigos de leitura

Os códigos de leitura poderão indicar irregularidades nas ligações de água, que na maioria das ocorrências
necessitam de intervenção para correção. As ocorrências mais comuns são: hidrômetro invertido, sem consumo,
hidrômetro inclinado e hidrômetro sem acesso.
Por meio dos relatórios de leitura poderá ser verificado também o desempenho dos leitores, podendo indicar a
necessidade de um reforço no treinamento.

12.3. Denúncias anônimas

Denúncias anônimas geralmente são recebidas por telefone informando possíveis irregularidades nas ligações
de água. Estes casos deverão ser catalogados e programadas fiscalizações para verificação da veracidade
das informações registradas.
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12.4. Análise de consumo

A análise dos consumos registrados é um instrumento importante para detectar irregularidades nas ligações de
água. Por meio da análise de relatórios gerenciais (histograma de consumo) e de critérios de seleção
estabelecidos (ramo de atividade) podem ser detectadas fraudes nas ligações ou hidrômetros.

12.4.1. Consumo baixo

Os relatórios gerenciais de consumo baixo podem indicar também possíveis irregularidades nas ligações e/ou
nos hidrômetros. Como exemplo pode ser citada a inversão de hidrômetro e seu retorno à posição correta
próximo ao período de leitura. Nestes casos recomenda-se a instalação de lacres de segurança e
acompanhamento mensal por um período mínimo de três meses.
Dependendo da capacidade do hidrômetro instalado os relatórios poderão indicar um superdimensionamento
do hidrômetro.
O consumo baixo pode ser um indicativo de desgaste natural do hidrômetro.

103

Controle e redução de perdas aparentes - Processo comercial

12.4.2. Sem consumo

Os relatórios gerenciais sem consumo poderão indicar também possíveis irregularidades nas ligações e/ou nos
hidrômetros, tais como: inversão de hidrômetro com a sua colocação na posição correta próximo ao período de
leitura ou a colocação de instrumento que paralize a sua rotação. Nestes casos recomenda-se a instalação de
lacres de segurança ou a substituição dos hidrômetros e acompanhamento do consumo por um período mínimo
de três meses.
Dependendo da capacidade do hidrômetro instalado os relatórios poderão indicar um superdimensionamento
do hidrômetro.
Ligações sem consumo podem ser um indicativo de desgaste natural do hidrômetro.

12.4.3. Consumo excessivo

Os relatórios gerenciais poderão indicar a necessidade de um estudo para dimensionamento do hidrômetro
instalado na ligação ou a sua classificação como grandes consumidores, quando o regulamento interno permitir.
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13. Combate as irregularidades na ligação de água

Esta função consiste em combater o furto de água nas instalações hidráulicas da ligação de água no imóvel,
garantindo que todo o volume de água consumido seja registrado no medidor. Isto se faz com a eliminação da
ligação com by pass; ligação direta e ligação clandestina, assim como substituindo o hidrômetro invertido;
violado e/ou danificado.

13.1. Metodologia

A metodologia básica para combater as irregularidades na ligação de água envolve os seguintes procedimentos:

A) Analisar mensalmente os dados disponíveis no sistema e cadastro comercial das ligações ativas
com baixo consumo (priorizando os consumos de 0m³ a 5m³) ; os grandes consumidores
(condomínios residenciais; indústrias e grandes comércios ou o consumo estabelecido à critério da
prestadora de serviços); as denuncias advindas de terceiros ou do pessoal interno e os códigos de
leitura apontados no campo.
Além das situações indicadas, poderão ser adotadas análises aleatórias por faixas de consumo
como, por exemplo, de 06 m³ a 10m³ e assim sucessivamente ou definir amostragens aleatórias por
faixas de consumos e/ou por categoria e/ou por local.
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Os dados básicos utilizados para análise são:
a) Histograma de consumo (recomendável dos últimos 24 meses);
b) Histórico do hidrômetro (número, data de instalação, diâmetro e vazão);
c) Códigos de leitura existentes no imóvel (recomendável dos últimos seis meses);
d) Ocorrências na ligação ou no imóvel anotadas no sistema, tais como: troca de ramal, fraude,
mudança de local do cavalete;
e) Ramo de atividade do imóvel (Exemplo: categoria comercial - posto de gasolina; bar);
f) Tipo e capacidade de reservatório existente (Exemplo: suspenso ou subterrâneo com
capacidade para 1.000 litros);
g) Número de habitantes no imóvel (adultos e crianças);
h) Existência de fonte alternativa de abastecimento (poço; bica; cisterna; caminhão pipa)

B) Selecionar as ligações com suspeitas de irregularidades detectadas na análise, providenciar a
programação de inspeção predial e a execução da inspeção na ligação e no imóvel (figuras 34 e 35),
após a comunicação ao cliente. Na inspeção deverão ser obtidas as informações verificadas “in
loco” e executados os serviços para eliminação das irregularidades localizadas, tais como:
a) Realizar leitura do consumo registrado no hidrômetro na data de inspeção;
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b) Avaliar visualmente e por tato a existência de vestígios nas instalações do cavalete e do
hidrômetro, quanto a posição, funcionamento e modificações nos equipamentos hidráulicos;
c) Avaliar visualmente a existência de vestígios de alteração recente do piso da calçada na
proximidade do cavalete;
d) Avaliar visualmente a dimensão do terreno e do imóvel (existência de jardim, piscina), assim
como o estado de conservação do imóvel;
e) Conferir com o cliente os dados obtidos na análise inicial, acrescentando ou atualizando os
dados;
f) Verificar se o hidrômetro tem adulteração visível (violado/danificado/invertido);

1. em caso positivo, providenciar fotos da irregularidade e do imóvel utilizando a manchete
do jornal local do dia (na presença do cliente) para evidenciar as provas em caso de
ação judicial e substituir imediatamente o hidrômetro com aplicação de dispositivos
de segurança anti-fraudes conforme figura 21 e apuração de consumos estimados
para emitir faturamento dos meses retroativos.
2. em caso negativo; convém providenciar a retirada do hidrômetro e realizar os testes
de funcionamento (calibração) e inspecionar a relojoaria, se possível “in loco” (na
presença do cliente). Este procedimento tem a finalidade de averiguar a existência ou
não de objetos, bem como inspecionar se houve manipulação no medidor para impedir
o registro do volume real consumido.
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g) Executar o teste abrindo as torneiras abastecidas diretamente da rede de água, e com o
registro do cavalete fechado. Havendo saída de água, é possível que exista irregularidade na
ligação ou defeito no registro do cavalete (atividade realizada com a permissão e a presença
do cliente);

h) Executar o teste da caixa-d’água mantendo o registro do cavalete fechado. Caso haja fluxo de
água é provável que exista irregularidade na ligação, ou abastecimento por outra fonte alternativa
ou defeito no registro do cavalete (atividade realizada com a permissão e a presença do
cliente). Além dos testes poderão ser aplicados equipamentos adicionais como, por exemplo,
válvula pulsadora (figuras 36, 37 e 38) e haste de escuta (figura 39);
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Figura 36 – Valvula propagadora de ondas

Figura 37 – Valvula montada no abrigo do hidrômetro

Figura 38 – Instalação válvula pulsadora

Figura 39 – Haste de escuta
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i) Identificar a ligação com by pass ou clandestina ou direta com a utilização de equipe e de
equipamentos operacionais tais como; geofone; retroescavadeira; picareta ou pá. Estas
atividades de escavação ocorrem normalmente ao longo da calçada do imóvel ou nas
proximidades do cavalete até a localização da irregularidade. Localizada a irregularidade
providenciar fotos com a identificação do imóvel e com a manchete do jornal local do dia (se
possível na presença do cliente).

C) Analisar as ligações com corte de fornecimento de água por débito (ativas) e as ligações suprimidas
por débito (inativas) que geralmente são fontes de irregularidades geradas pelos clientes inadimplentes.
Esta análise consiste na elaboração de uma programação mensal de fiscalização nestes imóveis,
com equipe específica para combater a religação de água irregular pelo cliente inadimplente.
Recomenda-se inserir estes imóveis nas rotas de leitura para verificação da situação das
instalações quanto ao abastecimento de água e alimentar o banco de dados com as informações
de campo.
No imóvel habitado com ligação cortada ou suprimida poderá ocorrer o abastecimento de água,
por intermédio de vizinhos; ou por fonte alternativa; ou por ligação irregular. Por esta razão
recomenda-se estabelecer alternativas de negociação dos débitos junto ao cliente inadimplente
e correspondente ativação da ligação, respeitando a legislação vigente.
No caso de ligação suprimida, para detectar a reincidência de irregularidade no abastecimento
de água no imóvel o procedimento a ser adotado (integral ou parcial) é o descrito na letra B do
subitem 13.1. Metodologia do item 13. Combate às irregularidades na ligação de água; conciliado
com os dados obtidos do campo pela leitura e fiscalização.
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13.2. Conceitos e tipos de irregularidades

O combate às irregularidades na ligação de água tem a finalidade de recuperar e controlar as perdas aparentes
e melhorar o desempenho do faturamento do volume consumido pelos clientes.

13.2.1. Nos hidrômetros

Esta irregularidade tem a finalidade de impedir o registro do consumo efetivo, gerando graves conseqüências
para as perdas aparentes e ao faturamento do prestador de serviço. Os tipos de irregularidades nos hidrômetros
são; danificado/avariado; invertido e violado.

13.2.1.1. Hidrômetro avariado ou danificado

Esta irregularidade gera danos visíveis ao hidrômetro; tais como; cúpula riscada; cúpula danificada; cúpula
pintada. Neste tipo de ocorrência deverá haver um comunicado ao cliente informando-o da irregularidade, registrar
com fotos e providenciar a retirada do hidrômetro para calibração e substituição (na presença do cliente).
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13.2.1.2. Hidrômetro invertido

Esta irregularidade tem a função de retroceder o rolete numérico do hidrômetro para reduzir o efetivo volume
consumido. Também para este tipo de ocorrência deverá haver um comunicado ao cliente informando-o da
irregularidade e registrar com fotos e providenciar a retirada do hidrômetro para calibração e substituição na
presença do cliente. (figura 40)
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13.2.1.3. Hidrômetro violado

Esta irregularidade é gerada por danos de mínima percepção visual, tais como; furo na cúpula e impurezas na
turbina. Nestes tipos de ocorrências deverá haver um comunicado ao cliente informando-o da irregularidade, registrar
com fotos e providenciar a retirada do hidrômetro para calibração e substituição na presença do cliente. (figura 41)

Figura 41 – Hidrômetros violados
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13.2.2. Nas ligações

Esta irregularidade tem a função de realizar o abastecimento de água no imóvel sem registrar o efetivo volume
consumido, gerando graves conseqüências para as perdas aparentes e ao faturamento do prestador de serviços.

13.2.2.1. Ligação direta

Esta irregularidade tem a função de ocultar a sua existência e sem o devido registro no cadastro comercial.
Poderá ocorrer também em ligações ativas com a retirada indevida do hidrômetro e instalando tubulação no
cavalete.
Este tipo de ocorrência poderá ser identificado por meio de: critica de leitura; verificação de imóveis não
cadastrados, mas com rede de água à disposição; verificação de imóveis com abastecimento de água, mas
sem rede de água e nas inspeções prediais das ligações inativas. As providências para sanar esta ocorrência
são: comunicar ao cliente informando-o da irregularidade localizada; registrar com fotos e providenciar a retirada
da ligação irregular. (figuras 42 a 45)
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Figura 45 - Ligação direta
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13.2.2.2. Ligação clandestina

Esta irregularidade é constatada comumente pela ausência de registro no cadastro comercial. Este tipo de
ocorrência poderá ser identificado por meio de: critica de leitura; verificação de imóveis não cadastrados, mas
com rede de água à disposição; verificação de imóveis com abastecimento de água, mas sem rede de água e
nas inspeções prediais das ligações inativas. As providências para sanar esta ocorrência são; comunicar ao
cliente informando-o da irregularidade localizada, registrar com fotos e providenciar a retirada da ligação irregular.
(figura 46)

Figura 46 – Ligação clandestina
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13.2.2.3. Ligação by pass

Esta irregularidade é encontrada em imóveis com ligação ativa com a finalidade de reduzir o volume efetivamente
registrado no hidrômetro da ligação. Este tipo de ocorrência poderá ser identificado por meio de: crítica de leitura
e nas inspeções prediais. As providências para sanar esta ocorrência são; comunicar ao cliente informando-o
da irregularidade localizada, registrar com fotos e providenciar a retirada da ligação irregular. (figuras 47 a 49)
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14. Atendimento ao cliente

É importante que todas as ações realizadas na área comercial sejam de conhecimento da unidade de atendimento
ao cliente,de forma a facilitar e agilizar o processo de atendimento ao público.
Recomenda-se também a implantação de um sistema de senhas de acesso para ordenar o atendimento ao
cliente e a colocação de uma caixa de sugestões ou reclamações, sem que necessariamente o cliente se
identifique, para melhorias dos serviços prestados.

14.1. Consolidação dos procedimentos comerciais para orientação do cliente

Os procedimentos e orientações das atividades comerciais devem ser consolidados para os empregados
envolvidos no processo de atendimento ao púbico, evitando desta forma informações imprecisas e errôneas ao
cliente.

14.2. Canal de telefone

Devem ser disponibilizados canais de atendimento ao público, com objetivo de reduzir os números de atendimentos
pessoais (Balcão).
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14.3. Canal de internet

Devem ser disponibilizadas informações e serviços na internet com o objetivo de reduzir os números de
atendimentos pessoais, tais como consulta de consumo, emissão de 2as. vias de contas, reclamações de
serviço e consumos.

14.4. Canal de atendimento pessoal

Deve ser disponibilizado ao cliente um espaço suficiente para acomodá-lo satisfatoriamente, no atendimento
pessoal e com a instalação de sistema de senhas.
É importante a elaboração de relatórios gerenciais com informações coletadas por meio de reclamações e a
segmentação geográfica correspondente. Estas informações poderão indicar a necessidade de uma reciclagem
dos empregados ou a necessidade de ampliação dos pontos de atendimento com a abertura de novos canais.

121

Controle e redução de perdas aparentes - Processo comercial

15. Função de apoio “relatórios gerenciais”

Os relatórios gerenciais são fontes importantes para as ações a serem implementadas nas atividades comerciais
de maneira a controlar e reduzir os índices de perdas e de faturamento. Estes relatórios poderão indicar a
necessidade de programas de reciclagem dos empregados envolvidos nas melhorias nas fiscalizações de
determinada região ou tipo de serviço e políticas de mobilização social que incluam os empregados do prestador
de serviços com a população envolvida.

15.1. Histograma de consumo

O histograma de consumo deverá conter informações do consumo dos hidrômetros, por tipo, por faixa, diâmetro,
fabricante e ano de fabricação. Estas informações são instrumentos importantes para identificar:

• Possíveis fraudes com base nos consumos;
• Gerenciamento do parque de hidrômetro;
• Parâmetros para composição dos dados de consumo não contabilizados do Balanço Hídrico.
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15.2. Relatórios das ações realizadas

Para o controle e gerenciamento das atividades comerciais devem ser observadas a seguintes ações:

•

Registro da composição das ligações antes do início e após as ações realizadas para análise do
desempenho dos trabalhos realizados;

•

Alterações de categorias realizadas na área de trabalho;

•

Registro e acompanhamento dos consumos dos hidrômetros avariados (seis meses anteriores
à troca e seis meses posteriores à troca);

•

Registro e acompanhamento dos consumos nos hidrômetros fraudados (seis meses anteriores
à troca e seis meses posteriores à troca);

•

Registro e acompanhamento dos consumos nas ligações com BY PASS (seis meses anteriores
à sua localização e seis meses posteriores);

•

Registro e acompanhamento dos consumos nas ligações clandestinas;

•

Registro e acompanhamento dos consumos dos hidrômetros substituídos por tempo de vida útil
(seis meses anteriores à troca e seis meses posteriores à troca). O acompanhamento desta
ação poderá alterar os critérios estabelecidos após análise dos resultados obtidos e do laudo
técnico sobre o hidrômetro retirado;

•

Registro e acompanhamento dos consumos dos hidrômetros substituídos por motivo de
dimensionamento da ligação (seis meses anteriores à troca e seis meses posteriores à troca).

Para ilustração são apresentadas algumas planilhas (figuras 50 a 55) para registro e acompanhamento das
ações realizadas:
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16. Iindicadores de desempenho
Para uma gestão eficiente e eficaz no controle e redução de perdas aparentes, os prestadores já utilizam
diversos indicadores de desempenho para avaliar os resultados das ações praticadas. Como sugestão, são
apresentados os seguintes indicadores de desempenho (figuras 56 e 57):
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As planilhas do aplicativo do Balanço Hídrico WB-EasyCalc.xls estabelecem diversos indicadores, como as
figuras 56 e 57. Demais indicadores estão disponíveis no site do SNIS, www.snis.gov.br/.
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