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RESUMO: A macromedição de vazão é uma etapa indispensável para o combate às perdas de água 
em um município. No entanto os macromedidores de vazão devem estar devidamente aferidos para 
que haja confiabilidade nos dados monitorados. Desta forma o objetivo do presente trabalho é 
consolidar a técnica de pitometria na aferição de macromedidores de vazão nos sistemas de 
abastecimento de água municipais, bem como apresentar os diversos subsídios que a pitometria 
fornece para tomada de decisão no sistema de abastecimento de água. Através das Estações 
Pitométricas (EP) é possível obter as seguintes informações que fornecem subsídios importantes 
para tomada de decisão no sistema de abastecimento de água, tais como: indicação da necessidade 
de troca ou limpeza de tubulações que estão provocando perdas de cargas acima do previsto, 
diminuindo a pressão a jusante da rede e gastando-se mais energia elétrica; troca ou manutenção de 
bombas hidráulicas que podem estar com o seu ponto de trabalho com rendimento bem inferior ao 
de melhor custo benefício; e obtenção de dados de vazão que servem para calibrar macromedidores 
de vazão a serem instalados bem como as calhas Parshall existentes nas entradas das ETAs. 
 

ABSTRACT: The measuring of flow is a procedure indispensable for its battle to the losses as of 
water well into um county. All the same the meter of flow  must be ably calibrated for it to he may 
get confiable at the data monitored. Thus the objective of this work is to consolidate the technique 
of pitometria in meters of flow measurement systems in municipal water supply, and present the 
various allowances that pitometria provides for decision making in the water system. By Pitométrics 
Stations (EP) can be obtained the following information to provide information relevant to decision 
making in the water system, such as indicating the need for exchange or cleaning of pipes that are 
causing losses of loads above the expected, reducing the pressure downstream of the network and it 
more spending power, exchange or maintenance of water pumps that may be the point of working 
with an income well below the cost benefit of better, and obtaining data flow used to calibrate 
meters flow to be installed and the rails Parshall existing entries in the ETAs. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A macromedição é responsável por definir o volume disponibilizado a uma determinada área 

objeto de controle e medição. Esse valor, por diferença com o volume micromedido, por exemplo, 

conduz ao valor das perdas a serem controladas. 

Para que haja a efetiva mensuração das perdas é necessário que não só os volumes 

macromedidos sejam consistentes, mas também os volumes micromedidos sejam compatibilizados . 

Aparentemente tarefa simples, mas de difícil efetivação dada as características de carga de trabalho 

e enfoque das áreas comercial e operacional (TARDELLI FILHO, J. 2004).  

Quanto às perdas físicas, internacionalmente a sua mensuração é feita com base nos valores 

apurados em macromedições de vazões situadas nas entradas dos setores. Os dados obtidos 

constituem-se no principal produto do sistema. Não só na sua utilização imediata é importante, mas 

também sua preservação organizada é fundamental, de forma a configurar um banco de 

informações. A forma como são coletados, processados e arquivados pode ser considerada como a 

parte mais relevante de todo sistema de macromedição. Devidamente tratados podem preservar e 

aperfeiçoar a aplicação de recursos e fornecer informações fundamentais para o planejamento do 

serviço de saneamento (SILVA, 2004). 

De uma maneira mais geral, a implantação do projeto da macromedição de vazões tem-se 

como objetivos específicos: 

- controlar a  produção de água: neste caso a macromedição permite medir os volumes e 

vazões aportados durante determinado período de interesse. Tais elementos são essenciais para um 

acompanhamento da evolução dos diversos subsistemas (adução de água bruta, tratamento, 

reservação, adução de água tratada e distribuição), dando margem ao estabelecimento de séries 

históricas de desempenho do sistema; 

- melhorar a operação do sistema: neste caso a macromedição permite medir parâmetros 

técnicos importantes. De posse desses valores é possível intervir de forma a controlá-los visando 

adequar a operação a níveis de eficiência desejáveis; 

- executar um planejamento: a expansão do sistema, as readequações de setores de 

distribuição e os remanejamentos, são ações inseridas em planejamento e que requerem projetos 

detalhados. Neste caso, a macromedição oferece subsídios importantes, na medida em que os 

parâmetros medidos permitem estabelecer margens de disponibilidades existentes, demandas não 

atendidas, limites de exploração do sistema, dentre outros aspectos; 

- controlar os gastos com energia: deve-se ter em conta que grande parte da adução, da 

distribuição e do próprio tratamento, depende de equipamentos e instalações elétricas. Portanto, o 

perfil de abastecimento se reflete diretamente nas despesas com energia elétrica. Para se evitar o 
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consumo nos períodos mais caros em termos da tarifa elétrica, é possível deslocar-se o consumo 

utilizando-se a capacidade de reservação e mesmo a postergação de picos de grandes consumidores; 

- obter a dosagem ótima de produtos químicos: outra aplicação particular que requer a 

utilização da macromedição ocorre quando deseja-se adicionar produtos químicos, cloro ou flúor, 

por exemplo, na sua dosagem ótima. 

 Conforme descrito, a macromedição de vazão é uma etapa indispensável para o combate às 

perdas de água em um município. No entanto os macromedidores de vazão devem estar 

devidamente aferidos para que haja confiabilidade nos dados monitorados. Desta forma o objetivo 

do presente trabalho é consolidar a técnica de pitometria na aferição de macromedidores de vazão 

nos sistemas de abastecimento de água municipais, bem como apresentar os diversos subsídios que 

a pitometria fornece para tomada de decisão no sistema de abastecimento de água. 

 

2. IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES PITOMÉTRICAS (EPs) 

 
A primeira atividade consiste na definição dos locais das instalações das Estações 

Pitométricas (EPs). Os pontos de instalação das EPs devem ser adotados conforme o seguinte 

procedimento: 

- a localização de uma EP deve estar em média a uma distância equivalente a 10 diâmetros (da 

tubulação) a montante e 20 diâmetros (da tubulação) a jusante de qualquer singularidade na 

tubulação, tais como curvas, válvulas, etc. Este procedimento é para garantir o escoamento laminar 

do fluxo de água na tubulação; e 

- verificar o material da tubulação, pois caso for de PVC ou DeFoFo deve-se colocar o 

acessório colar de tomada. Ressalta-se que o colar de tomada não se faz necessário para tubulações 

de PVC ou DeFoFo quando a pressão nestas for inferior a 15 mca.. 

Uma vez definido os pontos de instalação das EPs deverão elaborados croquis dos locais onde 

estas serão instaladas. Tais croquis devem conter as informações da tubulação, tais como diâmetro e 

material. 

Na Figura 1 é apresentada a fotografia de uma Estação Pitométrica (EP). 

Na seqüência é apresentado o procedimento utilizado para a implantação das EPs nas 

tubulações. 

 
2.1. PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES PITOMÉTRICAS (EPS) 

 
O procedimento de implantação das EPs apresenta uma grande vantagem, pois não necessita 

interromper o fluxo de água na tubulação para a sua instalação, ou seja, o procedimento é efetuado 

com a tubulação em carga. 
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Figura 1. Estação Pitométrica (EP). 

[Notas: (1) – rosca da EP que deve ser rosqueada na tubulação; (2) – orelha da EP que serve para 
abrir e fechar o contato externo com o interno da tubulação; (3) – tampa da EP que deve ser retirada 

no momento em que for realizar a pitometria] 
 

A máquina utilizada para a colocação da EP na tubulação é denominada de Máquina Muller. 

Para colocar a máquina Muller na tubulação deve-se em primeiro lugar colocar um anel de borracha 

na base da máquina o qual tem como função vedar a passagem da água (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Colocação do anel de borracha. 

 
Em cima do anel de borracha é colocado o suporte da máquina Muller (Figura 3) no qual 

entrará a broca e posteriormente a EP. Este suporte é fixado por uma corrente de metal que passa 

por baixo da tubulação e é preso com auxílio de braçadeiras ao lado do suporte.  

Uma vez colocado o suporte é inserido a máquina Muller dentro deste (Figura 4), a qual na 

base possui um encaixe para colocar a broca (Figura 5) que fura (com rosca) a tubulação. Após 

colocar a máquina, contendo na base a broca, dentro do suporte é inserida uma catraca na parte 

superior da máquina (Figura 6) que por um sistema hidráulico ao ser girada faz com que a broca 

1 

2 

3 
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fure a tubulação. Ao furar a tubulação é também feito simultaneamente a rosca neste furo, na qual 

será rosqueada a  EP.  

 

 

Figura 3. Colocação do suporte da máquina Muller. 

 

 

Figura 4. Colocação da máquina Muller no suporte. 

 

 

Figura 5. Broca encaixada na base da máquina Muller. 
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Figura 6. Momento em que a tubulação é furada 

 
Após a perfuração da tubulação a máquina Muller é retirada do suporte e a broca é substituída 

por um copo no qual é encaixado EP (Figura 7). Vale ressaltar que neste momento em que a 

máquina é retirada do suporte não ocorre transbordamento de água, pois um dispositivo na base do 

suporte (flap) interrompe a passagem de água para dentro do suporte da máquina. 

 

 

Figura 7. EP encaixado na base da máquina. 

 
Após encaixar a EP na base da máquina, esta é inserida no suporte e novamente é encaixada a 

catraca na parte superior da máquina. Ao girar a catraca a EP vai sendo rosqueada na tubulação 

(Figura 8). 

 

2.2. PARÂMETROS OBTIDOS DAS ESTAÇÕES PITOMÉTRICAS (EPS) 
 

Através das EPs é possível obter as seguintes informações: 

- diâmetro real da tubulação; 

- valores de vazão e pressão; 

- perfis de velocidade dos quais é possível diagnosticar incrustações nas tubulações; e 
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- cálculo do coeficiente C de Hazen Willians o qual fornece subsídios para o diagnóstico do 

estado da tubulação. 

 

 

Figura 8. Momento em que a EP está sendo rosqueada na tubulação. 

 
2.2.1. Medição do diâmetro real da tubulação 
 

Para a medição do diâmetro real da tubulação é utilizado o equipamento denominado Calibre. 

Este equipamento consiste de uma haste metálica que é adaptada na parte superior da EP através de 

rosca. Ao abrir a orelha da EP esta haste penetra dentro da tubulação, sendo inserido até o fim desta. 

Para medir o diâmetro real deve-se marcar através de uma referência o quanto a haste percorre do 

final do tubo até a sua parte superior. Ressalta-se que o Calibre possui uma pequena alavanca na sua 

parte inferior que é aberta após a sua inserção dentro do tubo. Esta alavanca que bate na parte 

superior da tubulação no momento em que se quer determinar o diâmetro real. Na Figura 9 é 

apresentado fotografia da ilustração de um Calibre inserido em uma EP. 

 

 

Figura 9. Medição do diâmetro real da adutora. 
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2.2.2. Medição Através da Pitometria 
 

2.2.2.1. Obtenção do Perfil de Velocidade 
 

Após a obtenção dos diâmetros reais das adutoras, é colocado na  tubulação, através da EP, o 

aparelho Pitot. Neste aparelho existem duas tomadas de pressão, sendo que em uma é medido a 

pressão dinâmica e estática enquanto que na outra tomada de pressão somente a estática. Desta 

forma o equipamento de Pitot mede diferencial de pressão. De posse deste diferencial de pressão, 

utilizando a fórmula de Bernoulli é possível estimar a velocidade do fluxo de água na posição em 

que o Pitot estiver inserido na tubulação. Sabe-se que o perfil da velocidade em líquidos newtoniano 

escoando sobre pressão em tubulações é uma parábola com o maior valor de velocidade no centro 

da tubulação. Assim, a velocidade do fluxo de água varia com o diâmetro da tubulação, tendendo a 

zero no contato líquido – sólido, ou seja, nas paredes do tubo. Na Figura 10 é apresentada a 

ilustração de um perfil de velocidade em uma tubulação com escoamento pressurizado, onde é 

possível observar que a velocidade é máxima no centro da tubulação e mínima nas paredes do tubo. 
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Figura 10. Perfil da velocidade em tubulação com escoamento pressurizado. 
 

Como o tubo de Pitot mede o diferencial de pressão e conseqüentemente a velocidade na 

posição em que for colocado dentro da tubulação, é possível estimar a velocidade em vários pontos 

dentro da tubulação. Desta forma, o procedimento adotado é obter o perfil de velocidade do 

escoamento, ou seja, é medida a velocidade em dez (10) partes proporcionais do diâmetro do tubo, 

sendo a primeira medição efetuada na parte inferior da tubulação (contato liquido – sólido) e o 

restante subindo o Pitot a uma distância de 10% do diâmetro do tubo.  

Quando o perfil de velocidade obtido não apresenta um perfil de uma parábola arredondada 

com o maior valor no centro, como por exemplo, um perfil de velocidade com parábola pontiaguda, 

ou o centro da parábola não apresentar a maior velocidade, ou a parábola não ter o formato 

homogêneo, significa sinal de incrustação na tubulação. Como exemplo é apresentado na Figura 11 

dois perfis de velocidades obtidos em tubulações que possuem incrustações. Desta forma, verifica-
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se a contribuição que o perfil de velocidade oferece para o diagnóstico da condição física da 

tubulação.  
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Figura 11. Perfis de velocidades obtidos em tubulações que possuem incrustações. 

 

Ressalta que para a obtenção do perfil de velocidade deve-se respeitar as distâncias 

recomendadas da EP em relação a qualquer singularidade na tubulação, tais como curvas, válvulas, 

pois deve-se garantir que o fluxo de água esteja na condição de escoamento laminar para 

proporcionar a interpretação correta dos dados. 

De posse do perfil de velocidade é possível através de aplicação de processos matemáticos 

“teorema da média”, onde se aplica a integral da velocidade variando ao longo do diâmetro da 

tubulação, obter a velocidade média da tubulação. 

 

2.2.2.2. Obtenção da Vazão 
 

Uma vez determinado a velocidade média da tubulação torna-se possível a obtenção da vazão 

de água na tubulação. Para tanto basta multiplicar a velocidade média pela área da seção 

transversal. Como o diâmetro real foi medido através do Calibre, tem-se a área real da seção 

transversal da tubulação. 

No mercado existem equipamentos. que possuem sensor de pressão e diferencial de pressão, 

bastando apenas inserir no equipamento as duas mangueiras que estão acopladas nas duas tomadas 

de pressão do tubo Pitot. Desta forma o equipamento mede no mesmo instante tanto a pressão como 

o diferencial de pressão existente na tubulação. Tais equipamentos também registram os dados 

(loggers) de pressão e diferencial de pressão. Desta forma também é possível obter dados de vazões 

ao longo do tempo (histograma) em diversos períodos pré definidos, principalmente nas redes de 

abastecimento que alimenta diretamente o consumo. Assim, com o histograma de vazão é possível 

fornecer subsídios para o entendimento de vários processos que estão ocorrendo na rede de 

distribuição, como por exemplo, vazões mínimas noturnas, máximas diárias e horárias. Este 
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equipamento também permite aferir macromedidores de vazão bastando existir uma EP situada a 

montante ou a jusante do macromedidor, comparando o histograma destes dois. 

Na Figura 12 é apresentado fotografia do um equipamento utilizado para medição de pressão 

e diferencial de pressão através do tubo de Pitot.  Na Figura 13 é apresentada ilustração do tubo de 

Pitot instalado medindo vazão em adutora de água tratada. 

 

 

Figura 12. Equipamento utilizado na pitometria para obter dados de vazão e pressão. 

 

 

Figura 13. Medição de vazão em adutora de água tratada através de pitometria. 
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2.2.2.3. Diagnóstico das bombas hidráulicas 
 

As estações pitométricas, quando instaladas logo a jusante de bombas hidráulicas, permitem 

obter a curva real de operação deste equipamento. Para tanto deve-se obter pelo menos três dados 

de vazão e pressão diferentes em uma mesma bomba hidráulica, bastando para isso fechar 

parcialmente o registro situado a jusante das bombas. Também é importante medir o shut off da 

bomba, ou seja, pressão da bomba no momento em que a vazão é zero (o registro situado a jusante 

encontra-se totalmente fechado). Desta forma consegue-se fazer um diagnóstico do desempenho da 

bomba hidráulica comparando a curva gerada (vazão x pressão) com a curva característica 

fornecida pelo fabricante. 

 
2.2.2.4. Diagnóstico do Estado Físico da Adutora 
 

Foi descrito que a partir do perfil de velocidade é possível diagnosticar se uma adutora 

apresenta incrustações. Outra análise importante de se obter através da pitometria e que fornece um 

diagnóstico do estado físico da tubulação é a obtenção do coeficiente C de Hazen Willians real, o 

qual permite analisar as condições físicas da tubulação. Para tanto necessita instalar duas EPs em 

um mesmo trecho da adutora, sendo garantido que não existe nenhum consumo ao longo deste 

percurso, ou seja, a vazão nas duas EPs é igual. Desta forma é possível, através da diferença de 

pressão entre as duas EPs e do desnível entre estas, obter a perda de carga real total do trecho. De 

posse da perda de carga, do diâmetro da tubulação, da vazão e do comprimento do trecho entre as 

duas EPs é possível através da fórmula de Hazen Willians obter o coeficiente C da adutora 

(Equação 1). 

85,1
87,4

85,164,10

Dhf

LQ
C

⋅

⋅⋅

=  
(1) 

em que: 

hf = perda de carga (m); 

Q = vazão (m3/s); 

C = coeficiente de perda de carga de Hazen-Willians; 

L = comprimento do trecho da tubulação (m); e 

D = diâmetro da tubulação (m). 

 
2.2.2.5. Aferição de Macromedidores de Vazão 

 
 Os macromedidores de vazão comumente encontrados nos sistemas de abastecimento de 

água são do tipo eletromagnético, sendo estes divididos nos modelos Carretel e Hot-tap. No entanto 

estes equipamentos são calibrados e aferidos em laboratórios hidráulicos em que as condições do 
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fluxo de água são ideais. Na prática, devido às tubulações dos sistemas de abastecimento estarem a 

mais tempo instaladas, tendendo desta forma a apresentar maiores rugosidades, as condições 

hidráulicas não são as mesmas das evidenciadas em laboratório. Desta forma, torna-se necessário a 

sua aferição, sendo recomendado a instalação de uma estação pitométrica a montante do 

macromedidor para que estes seja aferido e calibrado em um período de tempo, sendo este tempo 

sugerido a cada seis (06) meses. Desta forma a pitometria é o processo mais adequado para calibrar 

e aferir os macromedidores de vazão instalados nos sistemas de abastecimento de água municipais.  

 Devido aos avanços tecnológicos outros equipamentos estão sendo utilizados para medição 

de vazão, sendo um dos mais atuais os modelos de macromedidores Ultra-sônicos. No entanto, 

embora estes macromedidores apresentem elevada tecnologia, também são susceptíveis a erros 

quando instalados em tubulações que possuem elevadas rugosidades, pois estes equipamentos 

necessitam ser alimentados de dados referentes a tubulação, como por exemplo diâmetro interno. 

Caso estes dados sejam fornecidos de forma irregular, o medidor já terá um erro implícito na 

medição fornecida. Desta forma, mesmo para estes equipamentos é sugerida a calibração e aferição 

através da pitometria.  

 

3. OBRAS 
 

Conforme descrito anteriormente a instalação das EPs são realizadas com as tubulações em 

carga, não necessitando interromper o abastecimento. Porém, na maioria das adutoras o local onde 

será instala a EP precisa ser aberto, pois a adutora está enterrada. Desta forma faz-se um 

planejamento para ocorrer as aberturas de valas e na seqüência a construção das caixas de proteção, 

em alvenaria, das EPs. Para execução destes serviços deverá ser realizado um cronograma de obras 

a serem executadas, indicando a seqüência das valas prioritárias bem como uma lista de materiais 

civis necessários para a execução das caixas.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Através das Estações Pitométricas (EP) é possível obter as seguintes informações do sistema 

de abastecimento de água: 

 - diâmetro real da tubulação, uma vez que estes podem apresentar desvios de fabricação e 

também devido às incrustações existentes que reduzem a sua medida; 

 - valores de vazão e pressão; 

 - perfis de velocidade dos quais é possível diagnosticar incrustações nas tubulações; 

 - cálculo do coeficiente C de Hazen Willians o qual fornece subsídios para o diagnóstico do 

estado da tubulação; e  
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 - diagnóstico do desempenho das bombas hidráulicas comparando a curva gerada (vazão x 

pressão) com a curva característica fornecida pelo fabricante. 

 

 Observa-se que os dados obtidos na pitometria fornecem subsídios importantes para tomada 

de decisão no sistema de abastecimento de água, tais como:  

- indicação da necessidade de troca ou limpeza de tubulações que estão provocando perdas 

de cargas acima do previsto, diminuindo a pressão a jusante da rede e gastando-se mais energia 

elétrica; e  

- troca ou manutenção de bombas hidráulicas que podem estar com o seu ponto de trabalho 

com rendimento bem inferior ao de melhor custo benefício. 

- obtenção de dados de vazão que servem para calibrar macromedidores de vazão a serem 

instalados bem como as calhas Parshall existentes nas entradas das ETAs. 

- calibração e aferição de macromedidores de vazão instalados no sistema de abastecimento 

de água municipal. 
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