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MELHORIA DA EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

E ENERGÉTICOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Edson Victor de Souza 1; Dídia Isabel Cameira Covas 2 & Alexandre Kepler Soares 3 

RESUMO --- O desenvolvimento e a implementação efetiva de estratégias de gestão e controle de 
perdas e de energia e seus procedimentos é de extrema importância para as entidades gestoras de 
sistemas de abastecimento de água, dada a sua responsabilidade de atender às necessidades dos 
consumidores, garantindo a sustentabilidade técnico-econômica das infraestruturas, a proteção do 
meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas. Neste 
trabalho, é apresentada uma proposta preliminar contendo uma metodologia integrada visando à 
melhoria da eficiência na utilização dos recursos hídricos e energéticos em sistemas de 
abastecimento de água. Esta metodologia está organizada em três níveis de planejamento 
(estratégico, tático e operacional), associados com ações de curto, médio e longo prazo. Este artigo 
detalha o nível tático de planejamento para a metodologia proposta e descreve as principais tarefas 
que devem ser realizadas, bem como as principais ferramentas e tecnologias que poderiam ser 
utilizadas em cada tarefa para auxílio à tomada de decisão, tais como indicadores de desempenho, 
simuladores hidráulicos e procedimentos de otimização. A aplicação da metodologia é apresentada 
em um estudo de caso de um sistema de abastecimento de água da cidade de São Paulo. A 
metodologia proposta visa integrar o planejamento estratégico e a gestão da infraestrutura de 
abastecimento de água com os objetivos de redução das perdas físicas de água e de racionalização 
do uso de energia nesses sistemas. 

ABSTRACT --- The development and implementation of effective water losses and energy 
management strategies and procedures is of the utmost importance for water utilities, given their 
responsibility for meeting the needs of the consumers, assuring technical-economical sustainability 
of the infrastructures, protecting the environment and promoting the sustainable development of the 
community. The current paper aims at the presentation of the first draft of an integrated 
methodology for the improvement of the efficiency in water resources and energy use in water 
supply systems. This methodology is organized in three levels of planning (strategic, tactical and 
operational) associated with long, medium and short term actions. The paper details the tactical 
level of planning for the proposed methodology and describes the main tasks that should be carried 
out as well as the main tools and technologies that could be used in each task to help in the decision 
making (e.g., performance indicators, hydraulic simulator, optimization procedures). The 
application of the methodology is shown with a case study in Brazil. The proposed methodology 
aims to be integrated in the strategic asset management of the water supply infrastructures with the 
objectives of reducing physical water losses and of rationalizing the energy use in these systems. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Atualmente, as entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água enfrentam um duplo 

desafio de simultaneamente economizar água e energia, não só devido a razões técnicas e 

econômicas (isto é, para melhorar o desempenho e reduzir os custos), mas também devido às 

preocupações ambientais associadas às mudanças climáticas e a redução do efeito estufa. Por um 

lado, sistemas de abastecimento de água tem perdas de água devido a vazamentos e rupturas que 

resultam do inevitável envelhecimento das infraestruturas, concepções e construções deficientes, ou 

operação e manutenção inadequada. Vazamentos podem ser  por métodos diferentes: reparação 

após ruptura, campanhas periódicas para detecção de vazamentos, gestão dos níveis de pressão ou 

reabilitação do sistema. Por outro lado, uma quantidade substancial de energia elétrica é consumida 

para aduzir, tratar e distribuir água. Os custos de energia representam uma parte significativa dos 

custos operacionais das entidades gestoras. Além disso, a energia elétrica pode ser proveniente de 

fontes não-renováveis, como petróleo, gás natural ou carvão, e, consequentemente, estar associada 

com a emissão de carbono para a atmosfera, reduzindo a camada de ozônio e aumentando o efeito 

estufa e para a redução do efeito estufa. A melhoria da eficiência energética envolve a redução do 

consumo de energia, a micro-geração dentro do sistema e a utilização direta de fontes de energia 

renováveis. 

O desenvolvimento e a implementação efetiva de estratégias de gestão de controle de perdas e 

de energia e seus procedimentos é de extrema importância para as entidades gestoras de sistemas de 

abastecimento de água. O presente artigo apresenta uma proposta preliminar contendo uma 

metodologia integrada visando a melhoria da eficiência na utilização dos recursos hídricos e 

energéticos em sistemas de abastecimento de água. Esta metodologia está organizada em três níveis 

de planejamento (estratégico, tático e operacional), associados com ações de curto, médio e longo 

prazo. Este artigo detalha o nível tático de planejamento para a metodologia proposta e descreve as 

principais tarefas que devem ser realizadas, bem como as principais ferramentas e tecnologias que 

poderiam ser utilizadas em cada tarefa para auxílio à tomada de decisão, tais como indicadores de 

desempenho, simuladores hidráulicos e procedimentos de otimização. A metodologia é aplicada a 

um sistema de abastecimento de água da cidade de São Paulo. 

2 – CONTROLE DE PERDAS 

Programas para reduzir e controlar perdas de água, bem como para racionalizar o consumo de 

água e energia, devem ser aplicados às diversas fases do sistema de abastecimento, incluindo o 

tratamento, a adução, a reservação e a distribuição até o consumidor final. A água que entra no 

sistema tem duas componentes principais: consumo autorizado e perdas de água (Quadro 1). Perdas 
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de água são caracterizadas pela diferença entre o que entra no sistema e o volume de consumo 

autorizado (medido ou estimado). Estas perdas têm duas componentes: (i) perdas reais ou físicas 

que correspondem a vazamentos e rupturas nas tubulações de adução e distribuição, nos 

reservatórios e nos ramais de ligação (ou seja, a água que sai inadvertidamente do sistema), e (ii) 

perdas aparentes ou não físicas que incluem erros de medição, ligações clandestinas e outros usos 

(por exemplo, irrigação, lavagem de rua, combate a incêndios) (Alegre et al., 2005). 
 
Quadro 1 – Componentes do balanço hídrico, definido pela IWA (International Water Association) 
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água 
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Perdas 
aparentes 
[m³/ano] 

Uso não autorizado [m³/ano] 

Erros de medição [m³/ano] 

Perdas reais 
[m³/ano] 

Perdas reais na captação e tratamento [m³/ano] 

Vazamentos nas tubulações de adução e/ou 
distribuição [m³/ano] 

Vazamentos e extravasamentos nos reservatórios 
[m³/ano] 

Vazamentos nos ramais (à montante do hidrômetro) 
[m³/ano] 

 

Enquanto as perdas aparentes podem ser minimizadas através da utilização de equipamentos 

de medição mais precisos, instalando-se hidrômetros de maneira mais individualizada possível e 

regularmente efetuando-se a procura de ligações clandestinas, as perdas reais dependem 

essencialmente das pressões de operação do sistema, da freqüência de rupturas, da idade e material 

da infra-estrutura, dos processos construtivos e das estratégias de reabilitação e de redução de 

perdas. O controle de vazamentos pode ser realizado com diferentes tipos de ações (Covas et al., 

2008):  

(i) controle passivo, que consiste na reparação de vazamentos e rupturas apenas quando eles se 

tornam visíveis;  

(ii) controle ativo de perdas, que consiste na criação e acompanhamento das zonas de medição e 

controle (ZMC) na rede de distribuição e a implementação de campanhas para detecção de 

vazamentos não visíveis;  

(iii) gestão dos níveis de pressão, que pressupõe a elaboração de estudos para implantação ou 

aprimoramento da setorização, definindo zonas de pressão através da redefinição do traçado da rede 

ou da instalação de válvulas redutoras de pressão;  
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(iv) reabilitação dos componentes do sistema. 

3 – MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Uma substancial quantidade de energia é utilizada pela indústria da água. A redução do 

consumo de energia torna-se inevitável quando se pretende reduzir custos operacionais, melhorar o 

desempenho técnico do sistema ou reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera. As recentes 

preocupações acerca de tais emissões e sua contribuição para a mudança climática levaram os 

governos a lançar planos de ação com objetivos de redução do consumo de energia (por exemplo, 

reduzir o consumo até 10% até 2012) para todos os setores da indústria, assim como para promover 

os incentivos econômicos para estas reduções (MEE, 2008). Diferentes soluções podem ser 

implementadas em sistemas de abastecimento de água para melhorar a eficiência energética, tais 

como:  

(i) poupança de energia;  

(ii) geração de energia;  

(iii) soluções combinadas utilizando fontes renováveis.  

Apesar do considerável número de estudos publicados que demonstram que existe um 

potencial de economia de energia (Ramos et al., 2005, Vieira e Ramos, 2009), de recuperação de 

energia (microgeração) e para a utilização de fontes renováveis de energia em sistemas de 

abastecimento de água, tem-se que: (a) não estão bem estabelecidas metodologias para orientar as 

entidades gestoras, (b) nem suficientemente bem documentadas soluções e tecnologias, (c) e nem 

disponibilidade de ferramentas avançadas. 

4 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

O objetivo principal da gerência técnica dos sistemas de abastecimento de água no que diz 

respeito ao planejamento, projeto, operação e manutenção é o de assegurar que o sistema é capaz de 

atender adequadamente as necessidades dos consumidores em termos de quantidade e da qualidade 

da água nas mais variadas condições operacionais ao longo do tempo. No entanto, o desempenho do 

sistema raramente é avaliado em todos os domínios relevantes, e não é explicitamente definido na 

prática tradicional da engenharia (Coelho, 1997). A clássica concepção de sistemas de 

abastecimento de água é baseada na minimização dos custos ao longo do tempo, limitada pela 

satisfação das condições hidráulicas. Consequentemente, ações localizadas são realizadas, como o 

controle de vazamentos, baseando-se na redução das pressões, ou a otimização da operação, 

minimizando-se os custos de bombeamento (Sousa et al., 2007, Vieira e Ramos, 2009).  
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Neste contexto, diferentes medidas de desempenho devem ser definidas para a avaliação do 

desempenho técnico do sistema. Estas medidas devem ser tão quantificáveis quanto possível e 

podem ser agrupadas em três categorias: indicadores de desempenho (ID), calculados com base nos 

dados históricos (Alegre et al., 2006), índices de desempenho (IndD) e níveis de desempenho (NP), 

calculados com base em cenários simulados (Coelho, 1997, Sousa et al., 2007).  

Um indicador de desempenho, índice ou nível é uma medida quantitativa de um aspecto 

particular do desempenho da entidade gestora ou do seu nível de serviço. É um instrumento de 

acompanhamento da eficiência e eficácia dos serviços públicos de água, simplificando uma 

avaliação que de outra forma seria mais complexa e subjetiva. Entre os vários indicadores de 

desempenho propostos pela IWA, os quadros 2 e 3 mostram as mais recomendadas para a avaliação 

da eficiência dos recursos hídricos (Alegre et al., 2005) e de energia (Duarte et al., 2009). Os 

indicadores de desempenho para a eficiência energética estão organizados de acordo com os 

objetivos estratégicos propostos na norma ISO 24512: 2007. 
 
Quadro 2 – Indicadores de desempenho de perdas de água 

 Tipo  Indicador de Desempenho 

Recursos  
Hídricos WR1 – Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (%) 

Operacional 

Op 23 – Perdas Totais de água por ramal de ligação (m3/ramal/ano)  
Op 24 – Perdas Totais de água por comprimento de tubulação (m3/km/dia) 
Op 25 – Perdas aparentes por ramal (%)  
Op 26 – Perdas aparentes por volume de água que entra no sistema (%) 
Op 27 – Perdas reais por ramal de ligação (l/ramal/dia c/sist.em pressão) 
Op 28 – Perdas reais por comprimento de tubulação (l/km/dia c/sist em pressão), 

Op 29 – Índice Infraestrutural de vazamentos (-) 

Op 39 – Água não medida (%) 

Econômico-financeiro Fi 46 – Água não faturada em termos de volume (%) 

 
No que diz respeito à eficiência energética, os ID apresentados no Quadro 3 representam um 

bom ponto de partida, mas nem sempre são suficientes para estabelecer diagnósticos, comparar 

alternativas, definir prioridades e acompanhar a execução dos planos de gestão de energia. Apesar 

de permitirem à entidade gestora avaliar se o equipamento de bombeamento está funcionando 

eficientemente, estes ID não dão informação sobre o potencial de poupanças de energia que 

resultam do controle de outros aspectos, como controle de perdas de água e gestão de pressões. 

Além disso, nenhum destes indicadores permite avaliar a eficiência energética do sistema como um 

todo (Duarte et al., 2009).  

Neste contexto, Duarte et al. (2009) propõem uma lista de medidas adicionais de desempenho 

da eficiência energética organizadas por objetivos estratégicos e critérios de avaliação (Quadro 4). 
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Quadro 3 – Indicadores de desempenho para eficiência energética (Duarte et al., 2009) 

Objetivo estratégico Critério de avaliação Medidas de desempenho 

Assegurar o fornecimento do 
serviço em condições normais e de 

emergência 

Manutenção de pressões adequadas nas 
redes de adução e distribuição 

QS10 – Adequação da pressão de serviço na 
distribuição (%) 
Percentagem dos pontos de entrega (em ramais) onde as 
pressões na hora de maior consumo são iguais ou 
superiores aos valores requeridos. 

Garantir sustentabilidade da 
entidade gestora 

Dimensão adequada das infra-
estruturas 

Ph4 – Utilização da capacidade de bombeamento 
(%) 
Percentagem máxima de capacidade de bombeamento 
(que pode ser utilizada em simultâneo) e que foi 
efetivamente utilizada. 

Sustentabilidade econômico-financeira 
Fi10 – Custos de energia elétrica (%) 
Percentagem de custos correntes correspondente a 
energia elétrica 

Proteger o ambiente Redução da quantidade de energia 
consumida 

Ph5 – Consumo de energia normalizado 
(kWh/m3/100m) 
Consumo médio de energia de bombeamento de 1 m3 a 
100 m de elevação. 
Ph6 – Consumo de energia reativa (%) 
Percentagem do consumo total de energia de 
bombeamento que corresponde ao consumo de energia 
reativa 
Ph7 – Recuperação de energia (%) 
Percentagem do consumo total de energia de 
bombeamento que é recuperada pelo uso de turbinas ou 
por bombas de eixo reversível. 

 
Quadro 4 - Exemplos de outros indicadores de desempenho de eficiência energética (Duarte et al., 2009) 

Objetivo estratégico Critério de avaliação Medidas de desempenho 

Garantir sustentabilidade da 
entidade gestora Sustentabilidade econômico-financeira 

Consumo específico por unidade de volume de água 
faturada (kWh/m3 de água faturada) 

Consumo específico em hora de ponta por unidade de 
volume de água faturada (kWh/m3 de água faturada) 
Consumo específico em hora de cheia por unidade de 
volume de água faturada (kWh/m3 de água faturada) 

Idem anteriores, expresso em kWh/ m3 de água bombeada 

Proteger o ambiente 

Redução da quantidade de energia 
consumida 

E1 - Consumo específico por unidade de volume de 
água faturada (kWh/m3 de água faturada) 

E2 - Consumo específico por unidade de volume de 
água bombeada (kWh/m3 de água bombeada) 

Utilização de energias renováveis 

Percentagem do consumo de energia com origem em 
combustíveis fósseis (%) 

Outros indicadores de outras fontes (%), se aplicado 

Algumas das medidas apresentadas no Quadro 4 são baseadas na categorização dos ID pelo 

tipo de energia (por exemplo, de origem fóssil, energia renovável), para melhor avaliação do 

impacto das medidas de gestão de energia em termos ambientais. Pode também ser expresso em 

termos de custo (e não de unidades de energia) e ser declinado por período tarifário para avaliar a 

eficiência financeira da organização (Duarte et al., 2009). 
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Os índices E1 e E2 não são calculados com base em dados históricos, mas sim na previsão de 

cenários; estes dois índices permitem a comparação da eficiência energética entre os diferentes 

sistemas ou entre os cenários para o mesmo sistema (Duarte et al., 2009). 

5 – METODOLOGIA INTEGRADA 

5.1 – Níveis de planejamento 

As atividades da entidade gestora devem ser planejadas em três níveis (Murphy, 2003; Alegre 

e Covas, 2009): 

• nível estratégico, a longo prazo (mais de 5 anos), que estabelece os objetivos 

estratégicos e respectivas metas, mas não especifica os meios para atingir os resultados 

desejados; 

• nível tático, a médio prazo (1 a 3 anos), que estabelece as formas para atingir os 

resultados desejados (ou seja, as táticas); 

• nível operacional, a curto prazo (por exemplo, 1 ano), que institui o programa e as 

ações a curto prazo. 

Os planos estratégicos são usualmente estabelecidos pela diretoria da organização, os planos 

táticos pelo responsável de cada divisão e os planos operacionais pelo responsável das equipes 

operacionais. A metodologia apresentada neste artigo é desenvolvida no nível tático do 

planejamento. 

5.2 – Metodologia 

A Figura 1 apresenta o fluxograma da proposta de metodologia integrada para a melhoria da 

eficiência na utilização dos recursos hídricos e energéticos. Esta metodologia é baseada na proposta 

elaborada por Alegre e Covas (2009) destinada às entidades gestoras de sistemas de abastecimento 

de água que decidam pôr em prática uma estratégia pró-ativa de reabilitação das suas 

infraestruturas. 

A metodologia deste artigo é composta das seguintes etapas principais: 

• Etapa 1 - Estabelecimento de objetivos, critérios de avaliação e medidas de 

desempenho; 

• Etapa 2 - Coleta de dados e caracterização do sistema;  

• Etapa 3 - Avaliação de desempenho;  

• Etapa 4 - Identificação das prioridades;  

• Etapa 5 - Criação de ações globais;  

• Etapa 6 - Estabelecimento de ações específicas;  



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 8

• Etapa 7 - Plano de execução;  

• Etapa 8 - Plano de acompanhamento, controle e revisão. 

Estas etapas serão descritas na Figura 1. 

 
Figura 1 – Metodologia integrada para a melhoria da eficiência na utilização dos recursos hídricos e 

energéticos 
 

5.3 – Estabelecimento de objetivos, critérios de avaliação e medidas de desempenho (Etapa 1) 

A primeira etapa da metodologia é a definição dos objetivos e medidas para avaliar o seu 

desempenho. Os objetivos estratégicos definidos genericamente para as entidades gestoras são (ISO 

24512: 2007): (i) proteção da saúde pública, (ii) satisfação das necessidades e expectativas dos 

consumidores, (iii) prestação de serviço tanto em condições normais quanto em emergência; (iv) a 

sustentabilidade das unidades distribuidoras de água; (v) promoção do desenvolvimento sustentável 

da comunidade, e (vi) a proteção do ambiente.  

Nesta metodologia, os objetivos táticos relacionados com o uso da água e da energia devem 

ser estabelecidos de acordo com os objetivos globais. Exemplos destes são: 

• controlar as perdas reais;  

• controlar as perdas aparentes;  
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• racionalizar o uso da energia e seus custos;  

• aumentar a utilização de fontes de energia renováveis.  

Além dos objetivos descritos, há talvez outros objetivos táticos a serem estabelecidos 

associados à gestão global da organização, tais como a melhoria da gestão da informação ou a 

melhoria O&M (Organização e Métodos).  

Para cada um destes objetivos devem ser definidos critérios adequados de avaliação e medidas 

de desempenho. Exemplos destas medidas de desempenho são apresentados nos Quadros 2, 3 e 4. 

5.4 – Coleta de dados e caracterização do sistema (Etapa 2)  

Para o diagnóstico do sistema, primeiramente deve-se coletar e sistematizar as informações 

existentes, caracterizando, desta forma, os diferentes sistemas em estudo. Os dados dos sistemas 

incluem as captações, reservatórios, topologia da rede, cotas topográficas, pressões existentes e 

número de consumidores. É essencial para a caracterização da situação atual o levantamento dos 

dados físicos dos sistemas, consumo faturado e informações de falhas de medição. A comparação 

entre os diferentes sistemas permite obter uma visão global do abastecimento de água, bem como 

identificar as principais lacunas e as necessidades em termos da gestão do sistema de informações.  

5.5 – Avaliação de desempenho (Etapa 3)  

Com base no conjunto de medidas de desempenho estabelecidas na Etapa 1, considerando-se 

as mais relevantes no contexto de controle de perdas de água e utilização de energia apresentados 

nos Quadros 2, 3 e 4, avalia-se o desempenho dos diferentes setores do sistema estudado. Para cada 

medida de desempenho, devem ser definidos intervalos de referência, a fim de avaliar o 

desempenho em "bom", "satisfatório" ou "ruim".  

5.6 – Identificação das prioridades (Etapa 4)  

A quarta etapa consiste na identificação dos setores mais críticos e dos componentes do 

sistema que estão com os valores abaixo dos indicadores de desempenho para os diferentes 

objetivos táticos. Esta avaliação permite a definição das prioridades.  

5.7 – Formulação de ações globais (Etapa 5)  

Com base na priorização de sistemas críticos, um programa de ação global deve ser elaborado 

para garantir os objetivos estabelecidos. Estas ações globais afetam o funcionamento de todo 

sistema, propiciando a reorganização do sistema de informação, a criação de microzonas de 

medição ou a criação de programas de O&M.  
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5.8 – Formulação de ações específicas (Etapa 6)  

Adicionalmente às ações globais, devem ser elaboradas ações específicas em partes ou 

componentes dos sistemas, resultando em obras ou ações localizadas, isto é, campanhas para 

detecção de vazamentos, instalação de válvulas redutoras de pressão ou micro-turbinas para geração 

de energia.  

5.9 – Implementação do plano (Etapa 7)  

Após a definição das ações, todos os meios e os recursos devem ser mobilizados a fim de 

prosseguir com a implementação do programa de ações. Isto inclui tempo de programação e para o 

estabelecimento de prioridades.  

5.10 – Monitoramento, controle e revisão do plano (Etapa 8)  

Para o sucesso da metodologia, é muito importante o acompanhamento, o controle e a 

avaliação dos resultados, bem como a revisão periódica do plano de ação no que diz respeito aos 

objetivos e a definição de metas e os resultados alcançados com a implementação das ações 

estabelecidas. Isso permite a avaliação da eficiência dos recursos humanos, físicos e tecnológicos, 

bem como a eficácia das ações, comparando-se a configuração da situação inicial com a do final do 

período de avaliação. 

6 – ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso aqui apresentado refere-se ao setor de abastecimento de água Jaraguá, 

localizado na cidade de São Paulo, sendo a entidade gestora a Sabesp Norte (Companhia de 

Saneamento Básico de São Paulo – Unidade de Negócio Norte). O setor Jaraguá está localizado na 

região metropolitana de São Paulo, que é abastecida pela ETA Guaraú, com capacidade de 

tratamento de 33.000 L/s, atendendo cerca de 8,8 milhões de pessoas.  

A distribuição da água para o setor começa no reservatório Jaraguá (Figura 2), atendendo uma 

área de cerca de 25 km² e com aproximadamente 452 km de redes, abastecendo aproximadamente 

390.000 pessoas.  

O setor Jaraguá tem uma ocupação urbana, em grande parte, desorganizada com diversos 

locais contendo ligações clandestinas, resultando em um aumento das perdas aparentes no sistema. 

Em termos de infraestrutura, a área possui ruas asfaltadas, equipadas com iluminação pública, 

sistema de drenagem, sistemas de abastecimento de água, eletricidade e telefonia. 
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Figura 2 – Esquema simplificado do setor de abastecimento de água Jaraguá 

 
A partir de estudos anteriores, foram diagnosticados pela Sabesp Norte os principais 

problemas no setor Jaraguá: 

• setorização inadequada;  

• fornecimento intermitente;  

• baixa pressão nos locais com maiores cotas topográficas;  

• altas pressões em tubos PEAD; 

• elevada quantidade de ligações clandestinas;  

• níveis elevados de vazamentos e danos nas tubulações;  

• elevados custos operacionais de boosters. 

7 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA  

7.1 – Introdução  

Esta é a primeira tentativa de aplicar a metodologia proposta em um sistema real de 

abastecimento de água. Obviamente, a metodologia é aplicada da Etapa 1 à Etapa 6, não sendo 

possível aplicar a implementação do plano (Etapa 7), nem a etapa de monitoramento, controle e 

revisão do plano (Etapa 8). Ressalta-se que para o aperfeiçoamento da metodologia, os resultados 

desta aplicação são muito importantes, especialmente quando aplicada em sistemas maiores e mais 

complexos.  

7.2 – Estabelecimento de objetivos, critérios de avaliação e medidas de desempenho (Etapa 1)  

Dois objetivos táticos principais foram estabelecidos para a avaliação da utilização da água e 

de energia:  
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• Objetivo 1: redução de perdas reais e aparentes de água;  

• Objetivo 2: minimização do uso de energia.  

O Quadro 5 apresenta uma seleção de medidas de desempenho para a avaliação dos dois 

objetivos descritos anteriormente, bem como uma classificação de desempenho como "bom", 

"satisfatório", "insatisfatório" e "ruim", definidas de acordo com os valores recomendados pelo 

IRAR (Instituto Regulador de Águas e Resíduos – Lisboa) e também conforme dados obtidos no 

trabalho desenvolvido por Borda D'Água (2008). 
 
Quadro 5 - Medidas de desempenho e respectiva classificação de acordo com os objetivos táticos definidos  

Indicadores de desempenho Metas – Análise imediata 

  Objetivo 1: Redução das perdas reais e aparentes 

Op23 
Se Op23 > 200 m3/ramal/ano (ruim) 
Se 100 < Op23 ≤ 200 m3/ramal/ano (satisfatório) 
Se Op23 ≤ 100 m3/ramal/ano (bom) 

Op25 
Se Op25 > 10%  (ruim) 
Se 2% < Op25 ≤ 10% (satisfatório) 
Se Op25 ≤ 2%  (bom) 

Op28 
Se Op28 > 2000 L/km/dia (ruim) 
Se 1000 < Op28 ≤ 2000 L/km/dia (satisfatório) 
Se Op28 ≤ 1000 L/km/dia (bom) 

Fi46 

Se Fi46 > 50% (ruim) 
Se 25% <  Fi46 ≤ 50% (insatisfatório) 
Se 20% <  Fi46 ≤ 25% (satisfatório) 
Se Fi46  ≤ 20% (bom)  

WR1 

Se WR1 > 50% (ruim) 
Se 25% < WR1 ≤ 50% (insatisfatório) 
Se 15% < WR1 ≤ 25% (satisfatório) 
Se WR1  ≤ 15% (bom) 

 Objetivo 2: Minimização do uso da energia 

Qs10 

Qs10 > 50% (ruim) 
Se 25% < Qs10 ≤ 50% (insatisfatório) 
Se 10% < Qs10 ≤ 25% (satisfatório) 
Qs10 < 10% (bom) 

Ph5 

Ph5 >60% (ruim) 
Se 40% < Ph5 ≤ 60% (insatisfatório) 
Se 20% < Ph5 ≤ 40% (satisfatório) 
Ph5 < 20% (bom)  

E1 

E1 > 0,200 kWh/m³ (ruim) 
Se 0,150 kWh/m³  < Qs10 ≤ 0,200 kWh/m³  (insatisfatório) 
Se 0,100 kWh/m³  < Qs10 ≤ 0,150 kWh/m³  (satisfatório) 
Qs10 < 0,100 kWh/m³  (bom) 

E2 

Qs10 > 0,100 kWh/m³  (ruim) 
Se 0,075 kWh/m³  < Qs10 ≤ 0,100 kWh/m³  (insatisfatório) 
Se 0,050 kWh/m³  < Qs10 ≤ 0,075 kWh/m³  (satisfatório) 
Qs10 < 0,050 kWh/m³  (bom) 

 

7.3 – Coleta de dados e caracterização do sistema (Etapa 2)  

Os dados fornecidos pela Sabesp Norte foram tabulados e resumidos no Quadro 6. O setor 

Jaraguá é dividido em sete subsistemas, de acordo com a configuração do sistema de distribuição: 

dois sistemas por gravidade (subsetores A e B) e cinco subsetores abastecidos por boosters B1 à B5.  
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Além destas informações, um modelo matemático do setor Jaraguá, elaborado utilizando-se o 

programa WaterCAD, da Bentley / Haestad Methods, foi fornecido pela Sabesp Norte contendo 

diferentes informações das redes e nós de abastecimento do sistema. 
 

Quadro 6 - Caracterização do sistema 

Dados 
Setor Jaraguá 

Sub setor A Sub setor B B1 B2 B3 B4 B5 

Número de ligações 74.289 1.460 310 220 245 788 440 

Consumo faturado 
(m³/s) 0,4710 0,0079 0,0041 0,0011 0,0013 0,0041 0,0022 

Entrada no sistema 
(m³/s) 1,3070 0,0189 0,0127 0,0025 0,0031 0,0127 0,0058 

Perdas de água (m³/s) 0,8360 0,0118 0,0025 0,0017 0,0020 0,0064 0,0034 

Perdas reais (m³/s) 0,6571 0,0092 0,0025 0,0013 0,0016 0,0050 0,0027 

Perdas aparentes (m³/s) 0,1789 0,0026 0,0005 0,0004 0,0004 0,0014 0,0007 

Comprimento de 
tubulação  (km) 450.891 10.161 2.146 1.429 1.717 5.441 2.862 

Altura manométrica da 
bomba (m)   55 50 55 60 80 

Nota: Sistemas A e B = áreas atendidas por gravidade 
 

7.4 – Avaliação de desempenho (Etapa 3)  

Com base nos dados coletados, foram calculados os indicadores de desempenho definidos e 

apresentados no Quadro 5, resultando nos valores relacionados no Quadro 7. Para facilitar a 

interpretação e a análise dos dados, utilizou-se o código de cores definido no Quadro 8. 
 

Quadro 7 - Valores dos indicadores de desempenho 

Indicador de 
Desempenho 

Setor Jaraguá 

Sub setor A Sub setor B B1 B2 B3 B4 B5. 

Op23 355 255 257 241 261 257 242 
Op25 13,7 13,6 4,3 14,4 14,0 10,8 12,4 
Op28 126 78 101 79 80 79 81 
Fi46 64,0 62,4 19,9 67,4 65,3 50,5 58,0 
WR1 50,3 48,7 19,7 52,0 51,6 39,4 46,4 
Qs10   8 33 40 100 44 
Ph5   24,5 62,1 66,8 32,6 53,4 
E1   0,288 0,069 0,153 0,167 0,504 
E2   0,093 0,030 0,064 0,054 0,191 

Nota: Sistemas A e B = áreas atendidas por gravidade, sendo assim, os indicadores de energia de bombeamento não foram calculados. 
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Quadro 8 -. Classificação dos indicadores de desempenho  

Código de cores Classificação 

 Bom 
 Satisfatório 
 Insatisfatório 
 Ruim 

 

7.5 – Identificação das prioridades (Etapa 4)  

Quase todos os resultados dos indicadores selecionados apontaram "desempenho ruim" em 

todos os sistemas analisados, exceto o indicador Op28 (ou seja, perdas reais por unidade de 

comprimento de tubo). Este indicador, Op28, só deve ser calculado para redes de distribuição com 

menos de 20 ramais/km de tubulação. Assim, as ações necessárias para melhorar os sistemas 

estudados devem ser definidas, tendo-se evidente a ineficiência na prestação dos serviços e a gestão 

dos recursos hídricos e energéticos.  

Quanto às perdas reais, apesar da Sabesp Norte informar a ocorrência de vazamentos em 

vários pontos do sistema de abastecimento, o indicador escolhido para avaliar as perdas reais 

mostraram resultados muito bons. Neste caso, o ideal é avaliar outros indicadores, incluindo a 

revisão dos valores das medidas de desempenho e da classificação dos indicadores de desempenho.  

Com relação às perdas aparentes, os sistemas com os piores desempenhos, de acordo com o 

indicador Op25, são aqueles calculados para a área de influência dos boosters B2 e B3. Este 

desempenho ruim também é repetido para o indicador Fi46, relacionado com o volume não 

faturado.  

Finalmente, para os indicadores de gestão da energia, o pior desempenho é verificado na área 

de influência do booster B5, que tem um sistema de bombeamento para uma área muito grande e 

com uma grande diversidade de cotas topográficas.  

7.6 – Formulação de ações globais (Etapa 5)  

A análise dos dados coletados e dos resultados obtidos permite a definição das seguintes ações 

globais:  

• Criação e implementação de zonas de medição e controle (ZMC) e áreas de gestão de 

pressão, a fim de avaliar simultaneamente as perdas de água e redução de pressão. 

Simulações numéricas de sistemas em geral têm mostrado que, quando ocorre uma 

redução substancial nestes valores, também acontece uma melhora substancial nos 

indicadores de desempenho, embora novas análises devam ser realizadas e apuradas 

para cada sistema em particular;  
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• Aplicação de campanhas de detecção de vazamentos e da identificação de ligações 

clandestinas;  

• Formação, desenvolvimento e especialização de pessoal.  

7.7 – Formulação de ações específicas (Etapa 6)  

Complementando a ações globais, devem ser definidas ações específicas nos sistemas 

prioritários, não só para melhorar um subsetor em particular, mas também todo o sistema. Esta 

análise permite a definição de um conjunto de ações específicas, tais como:  

• Instalação de válvulas redutoras pressão em diferentes locais, em particular nos 

sistemas atendidos por gravidade;  

• Reabilitação de tubulações em locais onde se observa grande quantidade de problemas;  

• Otimização da operação de estações elevatórias, redimensionamento dos equipamentos 

para operar em condições consideradas ideais, evitando altas pressões no sistema. 

8 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

Este trabalho visa apresentar uma metodologia integrada para a análise e melhoria da 

eficiência energética e de recursos hídricos em sistemas de abastecimento de água. A abordagem 

proposta baseia-se na avaliação de desempenho técnico, através do cálculo de indicadores de 

desempenho, que permitem a identificação de prioridades e o estabelecimento de ações globais e 

específicas para melhorar o desempenho. Esta análise foi demonstrada de uma forma simplificada, 

através da aplicação da metodologia a um estudo de caso real, para que fossem relacionadas as 

condições precárias do sistema de distribuição com os indicadores de perdas e de gestão de energia.  

A metodologia proposta deve ser mais aprofundada e complementada com o desenvolvimento 

de um conjunto de instrumentos e tecnologias para auxiliar o processo de tomada de decisão, tais 

como modelos de simulação, algoritmos de otimização, análise multicriterial, a fim de encontrar a 

solução mais adequada em cada situação em particular.  
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