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RESUMO 

 

Controlar as perdas de água nos sistemas de distribuição sempre foi um desafio às 

companhias de abastecimento. Principalmente se for considerado a disponibilidade 

hídrica frente ao crescimento populacional. As perdas reais às vezes podem atingir valores 

acima de 70% do total de perdas na rede de distribuição. Dentre as técnicas para o controle 

das perdas reais está o gerenciamento da pressão na rede, visto que, quando as pressões 

são maiores ou menores que os valores recomendados pela norma ABNT NBR 

12218:2017 ocasionam oscilações que danificam a infraestrutura da rede, acarretando 

perdas e rupturas que, representam um volume maior de água perdida. Neste sentido, o 

presente trabalho tem por objetivo identificar as áreas críticas do sistema de distribuição 

de água do município de Maringá-PR, e assim, propor cenários adequados de pressão 

visando reduzir as perdas de água. Inicialmente foi quantificado o Índice de Perdas na 

Distribuição das zonas que constituem a cidade de Maringá e selecionada a região onde 

ocorre a maior perda da água. Depois foi determinado o Índice de Vazamento na 

Infraestrutura da selecionada, posterior simulou-se a rede da área o qual foi realizado por 

meio do programa WaterGEMS. Em análise, dos resultados, tem-se que zona Maringá 

Velho Alto foi a que apresentou o maior IPD da cidade com 36%, tornando-se o objeto 

de estudo. Na simulação tem-se que a rede, quando comprado os seus parâmetros 

hidráulicos com a ABNT NBR 12218:2017, existem pontos em que a pressão fica 

compreendida no intervalo de 70 mca, ultrapassando o valor imposto que é de 40 mca. 

Deste modo, calcularam-se os valores do Volume de Vazamento para todos os cenários 

alternativos os quais foram realizados em função da pressão e do comprimento do tubo, 

além da calibração do coeficiente de vazamento. Assim, utilizou-se de Válvulas 

Redutoras de Pressão para obter de cenários alternativos adequados de pressão. Dentre os 

cenários alternativos propostos, o melhor cenário foi o de número 5, que utilizou de 7 

VRPs para o controle da pressão, além de ter o menor Volume de Vazamento e também 

a menor oneração do cenário, tornando o cenário o mais viável economicamente. O 

resultado do cenário 5, quando comprado ao cenário de base, tem-se uma redução da 

pressão por meio do volume de vazamento de 67%, mostrando que a ferramenta é eficaz 

no apoio a tomada de decisões para reduzir a pressão na rede é consequente os vazamentos 

na rede. 

 

Palavras-chave: controle da pressão, vazamento, índice de perda na distribuição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Controlling water losses in distribution systems has always been a challenge for supplying 

companies. Especially if water availability is considered in the face of population growth. 

Actual losses can sometimes reach values above 70% of total losses in the distribution 

network. Among the techniques to control actual losses is the management of the pressure 

in the network, since when the pressures are higher or lower than the values recommended 

by ABNT NBR 12218: 2017, they can cause oscillations that damage the network 

infrastructure, also causing losses and ruptures that represent a greater volume of water 

lost. In this sense, the present work aims to identify the critical areas of the water 

distribution system of the municipality of Maringá-PR, and, thus, it also aims to propose 

adequate pressure scenarios to reduce water losses. Initially, it was quantified the Index 

of Losses in the Distribution of the zones that constitute the city of Maringá and it was 

selected the region where the greatest loss of water occurs. Then, the leakage index was 

determined on the infrastructure selected, after which the network of the area was 

simulated and carried out through the WaterGEMS program. In the analysis, the results 

showed that the Maringá Velho Alto area was the one with the highest IPD of the city 

with 36%, which became the object of study. In the simulation, it has been observed that 

the network, when compared its hydraulic parameters with the ABNT NBR 12218: 2017,   

has points where the pressure is comprised in the interval of 70 mca, surpassing the 

imposed value that is 40 mca. In this way, the values of the Leak Volume were calculated 

for all the alternative scenarios which were performed as a function of the pressure and 

the length of the pipe, in addition to the calibration of the leak coefficient. Thus, Pressure 

Reducing Valves have been used to obtain adequate alternative pressure scenarios. 

Among the alternative scenarios proposed, the best scenario was the number 5, which 

used 7 PRV to control the pressure, in addition to having the lowest leakage volume and 

also the lowest burden of the scenario, making the scenario the most economically 

feasible. The result of Scenario 5, when comparado from the baseline scenario, has a 

reduction of the pressure through the cast volume of 67%, showing that the tool is 

effective in supporting decision making to reduce the pressure in the network is 

consequent the leaks in the network. 

 

Keywords: pressure control, leakage, loss index in the distribution. 
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1. INTRODUÇÃO 

Controlar as perdas de água nos Sistemas de Distribuição de Água (SDA) sempre 

foi um desafio às companhias de abastecimento, especialmente nas últimas décadas, em 

que ocorreu uma maior demanda por este recurso devido ao crescimento populacional. 

Assim, evitar o desperdício de água na rede é de suma importância para preservar os 

recursos hídricos: Kellner et al. (2016) ressaltam que é importante reduzir o volume de 

água perdido, pois, consequentemente, menor será a necessidade de exploração deste 

recurso natural.   

Segundo o Internacional Benchmarking Network for Water and Sanitation 

Utilities, o Brasil perde cerca de 39% de sua água tratada no sistema de distribuição 

público, superando países como Vietnã 31%, México 24%, Rússia 23% e China 22% 

(IBNET, 2011). Neste sentido, é necessário que as companhias de abastecimento de água 

possam compreender as falhas em suas redes de distribuição e, assim, elaborar soluções 

e estratégias que visem a diminuição das perdas de água.  

A International Water Association (IWA) definiu as perdas no SDA por meio do 

balanço hídrico, que é composto pelas perdas reais e as perdas aparentes. As perdas reais 

correspondem aos vazamentos que, segundo Samir et al. (2017), podem representar até 

70% do total de perdas. Enquanto, as perdas aparentes, são aquelas que não são medidas 

nos hidrômetros ou que não tenham o seu uso definido, por exemplo, as ligações 

clandestinas e/ou irregulares (GOMES, 2007). 

Em meio a este fato, a forma mais eficiente de reduzir as perdas de água é 

minimizando as perdas reais, ou seja, a ocorrência de vazamentos. Alguns estudos como 

os de Gonçalves e Alvim (2007); Pérez (2008); van Zyl (2014); Cassa e van Zyl (2014); 

Signoreti et al. (2016); Yan et al. (2016) e Samir et al. (2017) mostram que os vazamentos 

estão diretamente relacionados à pressão na Rede de Distribuição de Água (RDA), uma 

vez que, com o aumento da pressão, a fissura do tubo aumenta, gerando assim uma maior 

perda de água a qual corresponde a perda real.  

As principais teorias associadas a relação pressão-vazamento nos SDA, segundo 

van Zyl (2014), estão relacionadas a: hidráulica de vazamento; comportamento do 

material do tubo (expansão imobiliária em áreas com elevada pressão); hidráulica do solo; 

e a demanda de água.  
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Segundo os autores Lima et al. (2017), manter a pressão dentro das faixas 

aceitáveis permite diminuir, de forma significativa, o desperdício de água tratada, além 

de aumentar o tempo de vida útil da rede. Os fatores estão relacionados tanto na redução 

do custo para captar, tratar e distribuir, como na diminuição dos gastos associados a 

energia e manutenção da RDA de água (KONRATH; HAHN, 2016). 

Dentre as intervenções utilizadas para reduzir a pressão na rede, encontra-se a 

instalação de Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs) (SIGNORETI, 2016). As VRPs, 

além de limitar as pressões mínimas e máximas aos valores referidos pela Norma Técnica 

ABNT NBR 12218:2017, que trata do Projeto de rede de distribuição de água para 

abastecimento público, também se constituem como uma otimização da rede por 

possibilitarem a adequação da pressão estática máxima e da pressão dinâmica mínima.   

No entanto, a quantidade de VRPs, a sua configuração e a determinação de sua 

localização ideal para instala-las nas redes, representam um problema operacional os 

quais são enfrentados pelas companhias de abastamento de água. Deste modo, segundo 

Saldarriaga e Salcedo (2015), alguns fatores devem ser ponderados para instalar VRPs, 

os quais se deve considerar o lucro não faturado pela companhia em virtude das perdas 

reais e o valor para implementar as VRP. Segundo o mesmo autor, o multiobjetivo 

escolhido fornece um conjunto de soluções ótimas, em que torna possível escolher a 

melhor solução.  Além disso, uma metodologia que se emprega é a simulação hidráulica 

por meio de programas computacionais.  

Os programas computacionais de simulação hidráulica possibilitam analisar o 

comportamento hidráulico das redes. Segundo Pérez (2008), combinar um simulador 

hidráulico a uma rotina de programação, pode resultar em uma análise bem-sucedida, 

permitindo, assim, obter uma otimização do SDA. Com relação à pressão, os simuladores 

hidráulicos contribuem para o teste de tentativa e erro, no intuito de identificar os locais 

ideais para sua instalação, com vista a redução da pressão e consequentemente as perdas 

reais. 
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1.1. Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivo determinar a área onde a perda de água se 

mostra mais significativa na cidade de Maringá-PR e, com base nesse resultado, realizar 

simulações de cenários adequados de pressão, buscando minimizar as perdas reais na rede 

de distribuição.  Assim, para a região crítica têm-se os seguintes objetivos específicos: 

▪ determinar o indicador de vazamento da infraestrutura; 

▪ simular e calibrar a rede hidráulica da área crítica; 

▪ analisar a rede hidráulica quanto a condições de pressão; e 

▪ simular cenários para obter a condição adequada de controle. 

1.2. Justificativa 

Buscar soluções e estratégias que tenham por objetivo minimizar as pressões na 

Rede de Distribuição de Água (RDA) e, consequentemente, as perdas reais, é primordial 

para as companhias de abastecimento, uma vez que, reduzi-las implica em um gasto 

menor associado a produção e ao tratamento de água. 

Deste modo, torna-se necessária a otimização das redes de distribuição, 

considerando a possibilidade de instalação de VRP. No entanto, a instalação destes 

acessórios perpassa por diversas questões, dentre elas têm-se a localização e tipo 

adequado das VRPs, a eficiência dos equipamentos, o potencial de redução de pressão 

que busca minimizar as perdas reais, dentre outros relatados na literatura. 

  Neste contexto, uma das principais estratégias para sanar a problemática 

supracitada, é utilizar-se da simulação hidráulica para a análise da instalação das VRPs. 

Atualmente, a diversidade de tecnologias redutoras de pressão e de softwares que 

permitem simulações de contextos controlados é alta, uma vez que a combinação destes 

recursos possibilita criar cenários alternativos que levam em consideração, por exemplo, 

os níveis de pressão na RDA.  

Realizar estrategicamente o gerenciamento da pressão da RDA utilizando 

simuladores hidráulicos, mostra-se a maneira mais eficiente de se obter cenários que se 

encontrem dentro das faixas recomendadas pela legislação. 

Portanto, reduzir de forma significativa as perdas reais de água no sistema de 

abastecimento público previne vazamentos causados por aumentos da pressão. Esta 

estratégia prevencionista mostra-se como um aspecto da incorporação dos princípios do 

desenvolvimento sustentável, uma vez que atua na redução do desperdício dos recursos 
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hídricos e na otimização dos sistemas públicos possibilitando a economia (relacionado ao 

tratamento, produção, tempo de vida útil da rede) e racionalização do uso da água. Deste 

modo, justifica-se a aplicação deste estudo na cidade de Maringá-PR com a finalidade de 

se identificar a região que mais perde água, visando a otimização da rede. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste item, inicialmente é realizada a descrição da norma em vigor que trata do 

assunto em questão, abordando os limites (máximos e mínimos), referente à elaboração 

de projetos de rede de distribuição de água para abastecimento. Depois, é discutido sobre 

as diferentes categorias de perdas nos SDA, assim como suas causas e consequências, 

além dos índices de perdas de água os quais auxiliaram no desenvolvimento da pesquisa. 

Por fim, realizou-se a descrição do gerenciamento das perdas reais bem como a relação 

da pressão e o vazamento; e os programas computacionais sobre a simulação hidráulica. 

2.1. Norma de Referência ABNT NBR 12218:2017 

A normativa ABNT NBR 12218:2017 é a atualização da ABNT NBR 

12218:1994. Na referida norma que se encontra atual e vigente, são dispostos os 

procedimentos para a elaboração do “Projeto de rede de distribuição de água para 

abastecimento público” (ABNT/NBR, 2017). Os procedimentos elaborados têm o intuído 

de definir os termos e os requisitos gerais, os quais incluem o desenvolvimento do projeto 

e as condições específicas para a rede de distribuição de água.  

Como definido pela NBR 12218:2017, uma Rede de Distribuição de Água (RDA) 

é a “unidade do sistema de abastecimento constituída de tubulações, componentes e 

equipamentos acessórios, destinada a disponibilizar água potável aos consumidores” 

(ABNT/NBR, 2017).   

A NBR 12218:2017 ainda estabelece os requisitos específicos para diversos 

parâmetros, dentre eles estão a definição os condutos principais, que são as tabulações de 

maior diâmetro, tendo como finalidade abastecer as tubulações secundárias. No que lhe 

concerne, os secundários são aqueles que possuem menor diâmetro, tendo como função 

de abastecer pontos de consumo. A norma ABNT NBR 12218:2017 estabelece que o 

diâmetro mínimo dos condutos secundários seja de 50 mm, da mesma forma que a sua 

antiga versão, ABNT NBR 12218:1994. 

Com relação a pressão de serviço, os limites estabelecidos tanto pela antiga norma 

como a atual é apresentado no Quadro 2.1.  
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Quadro 2.1 - Limites máximos de pressão. 

Norma  
Limite da pressão 

Estática máxima Dinâmica mínima 

ABNT NBR 12218:1994 500 kPa (50 mca) 100 kPa (10 mca) 

ABNT NBR 12218:2017 400 kPa (40 mca) 100 kPa (10 mca)*
 

*referenciada ao nível do terreno 

Fonte: ABNT NBR 12218 (1994) e ABNT NBR 12218 (2017). 

No entanto, a NBR 12218:2017 estabelece que o valor máximo poderá chegar a 

500 kPa (50 mca) em regiões com topografia acidentada. A norma ainda sugere que, 

sempre que possível, adotar as pressões estáticas entre 250 kPa (25 mca) e 300 kPa 

(30 mca), com o objetivo de diminuir perdas reais. Desta forma, as redes de distribuição 

devem trabalhar com pressão estática mais reduzida possível, desde que sejam suficientes 

para atender às condições de pressão mínima definida. 

Quanto à zona de pressão, por definição é a “área abrangida pela divisão do setor 

de abastecimento, em que as pressões estática e dinâmica obedecem aos limites 

prefixados” (ABNT/NBR, 2017). As zonas podem ser divididas em áreas menores, com 

a finalidade de se garantir que as pressões estejam dentro dos limites prefixados, 

considerando tanto o traçado urbano, as barreiras naturais, as condições topográficas 

quanto os operacionais da rede.  

No que se refere à velocidade, a ABNT NBR 12218:2017 estabelece que a maior 

seja de que 0,4 m/s, e a velocidade máxima de 10 m/km em seu dimensionamento que 

corresponde a uma perda de carga. No entanto, para a fase de enchimento das tabulações, 

a velocidade mínima seja na ordem de 0,3 m/s. A ABNT NBR 12218:2017 ainda define 

as perdas reais como sendo o “volume de água consumido, mas não contabilizado pela 

operadora” e as perdas aparentes são o “volume de água produzido que não chega ao 

consumidor final” (ABNT/NBR, 2017).  

A NBR 12218:2017 ainda possui outros parâmetros relacionados a RDA. No 

entanto, os descritos nesse tópico constituíram como os parâmetros de base para 

adequação da rede de estudo.   
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2.2. Perdas de Água em Sistemas de Distribuição  

Quando se pensa em perdas de água, existe uma tendência em idealizar que esta 

ocorre somente na RDA. Entretanto, existem perdas em todas as etapas, que segundo 

Pertel (2014) vão desde: 

“(...) os vazamentos em tubulações, equipamentos e estruturas, 

por extravasamento de reservatórios e canais, água utilizada 

em processos operacionais de lavagem de filtros e limpeza de 

decantadores e descargas em redes de adução e distribuição.” 

(PERTEL, 2014) 

A questão da perda de água no SDA é um problema global e que, segundo Farley 

e Trow (2003), está presente em todos os sistemas, enquanto Winarni (2009) afirma que 

não existem sistemas de distribuição de água sem perdas. Em virtude deste fato, segundo 

Alegre et al. (2004), por muito tempo a avaliação quanto à perda de água era realizada de 

forma individual, sendo realizada de maneira independente em cada país e, até mesmo no 

próprio país, formando-se avaliações diferentes entre as companhias de abastecimento de 

água, o que tornava as definições e os comparativos das perdas de água no SDA um 

transtorno entre as companhias.  

No sentido de uniformizar a análise das perdas nos SDA e se obter uma 

metodologia confiável, assim em 1996 a International Water Association (IWA) na 

chamada Water Loss Task Force (Força-Tarefa para Redução de Perdas - IWA) reuniu 

mais de 40 especialistas do mundo todo e foram definidas as nomenclaturas e 

terminologias quanto às perdas de água. Então, no ano de 2000, aconteceu a publicação 

(padrão) da terminologia no The Blue Pages na versão final no documento Losses from 

water supply systems: Standard terminology and recommended performance measures - 

IWA / Blue Pages (LAMBERT; HIRNER, 2000).   

O documento apresentou uma fórmula, em formato de matriz conhecida como 

Balanço Hídrico, a qual se aplica para avaliar além da qualidade dos SDA, o vazamento 

na infraestrutura (LAMBERT, 2015).  

Conhecer os diversos componentes do Balanço Hídrico é de suma importância 

para compreender as perdas existentes em um SDA com base no volume de água que 

entra.  
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No entanto, é necessário entender o conceito da IWA sobre as perdas de água, que 

segundo Konrath e Hahn (2016), serviu como parâmetro para o mundo todo, com exceção 

do Japão. Nesse sentido serão apresentados no próximo subitens os componentes do 

Balanço Hídrico, segundo o padrão da IWA, mais precisamente no item 2.2.1.  

2.2.1. Componentes do Balanço Hídrico  

A metodologia do top-down “de cima para baixo”, mais conhecido como balanço 

hídrico, foi originalmente apresentada pelos autores Lambert e Hirner (2000), como parte 

das publicações da IWA, referentes as perdas de água e indicadores de desempenho dos 

SDA. 

Os componentes, quanto aos usos da água nos SDA, são representados a partir de 

uma matriz que representa o Balanço Hídrico (KONRATH; HAHN, 2016). O método 

consiste em avaliar as perdas, a partir do volume de água que entra na rede, menos o 

volume de água consumido. O Quadro 2.2 apresenta a matriz formulada pela IWA.  

Quadro 2.2 - Matriz do Balanço Hídrico da IWA. 

Perda de Água = Volume de Entrada – Consumo Autorizado 

V
o

lu
m

e 
P

ro
d
u

zi
d

o
 o

u
 d

is
p

o
n

ib
il

iz
ad

o
 

Consumo 

autorizado 

faturado 

Consumo 

autorizado 

faturado 

Consumo faturado medido (inclui água 

exportada) 

 

Água 

faturada 

Consumo faturado não medido 

(estimados)  

Consumo 

autorizado 

não faturado 

Consumo não faturado medido (usos 

próprios, caminhão pipa, etc) 

Consumo não faturado não medido 

(combate a incêndio, favelas, etc)  

Perdas de 

Água 

Perdas 

aparentes 

(Comerciais) 

Uso não autorizado (fraudes e falhas de 

cadastro)  

Água não 

faturada 

Erros de medição (macro e 

micromedição)  

Perdas reais 

(Físicas) 

Perdas reais nas tubulações de água 

bruta e no tratamento (quando aplicável)  

Vazamentos nas adutoras e/ou redes de 

distribuição  

Vazamentos e extravasamentos nos 

reservatórios de adução e/ou 

distribuição  

Vazamentos nos ramais (a montante do 

ponto de medição)  

Fonte: adaptado de Public Private Infrastructure Advisory Facility (tradução livre de ABES, 2015). 
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Na matriz de balanço hídrico, são inseridas duas categorias de perdas: a primeira 

se refere às perdas físicas (reais) que contribuem para o aumento do custo de produção e 

distribuição da água; e a segunda, às perdas aparentes (comerciais) que recaem na perda 

de receita operacional. O conjunto de perdas é chamado de “Água Não Faturada”, do 

termo em inglês Non-Revenue Water (NRW) (ABES, 2013).   

A água não faturada pode representar valores elevados. Segundo os autores 

Saldarriaga e Salcedo (2015), em 2009 o NRW nos países em desenvolvimento foi de 

49%, além disso, ocorreram algumas situações críticas em que o índice chegou a 90%. 

Assim, quantificar as águas não faturadas (NRW) pode ser considerada como uma medida 

da eficiência quanto à operação das companhias de abastecimento de água. 

O conhecimento detalhado sobre o tipo de perda é importante para que haja uma 

priorização quanto ao tipo de perda que se deve combater (GONÇALVES; ALVIM, 

2007).  As definições e caracterização das perdas estão descritas nos subitens 2.2.1.1 e 

2.2.1.2. 

2.2.1.1. Perdas Reais 

As perdas reais, também chamadas de perdas físicas, são caraterizadas segundo 

Lambert (2003) como o volume anual de água perdida por meio de vazamentos no 

sistema, causados pelos rompimentos de adutoras, aberturas e orifícios em tubulações, 

uniões e ligações de serviço e fissuras nas impermeabilizações de reservatórios prévias 

ao hidrômetro do usuário. Gomes (2007) define as perdas reais como sendo toda água que 

vaza no sistema, não chegando às instalações dos usuários.  

As perdas reais foram consideradas pela American Water Works Association 

(AWWA) como o principal tipo de perdas no manual de práticas de abastecimento de 

água em virtude dos vazamentos (AWWA, 2003).  

Os vazamentos possuem duas categorias de classificação, a primeira são os 

visíveis e a segunda são os não-visíveis, e estes podem, por sua vez ser categorizados 

como não-detectáveis (inerentes) e detectáveis (Quadro 2.3). 

 

 

 

https://www.awwa.org/
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Quadro 2.3 - Características dos vazamentos. 

Tipo de vazamento  Características 

Inerente  
Vazamento não-visível, não-detectável, baixas vazões, longa 

duração. 

Não-visível  
Detectável, vazões moderadas, duração depende da frequência 

da pesquisa de vazamentos. 

Visível  Aflorante, altas vazões, curta duração. 

Fonte: adaptado de Lambert, 2000. 

Os vazamentos visíveis acontecem em reservatórios, em tubulações maiores ou 

próximas às casas dos consumidores. Devido a este fato a sua identificação e posterior 

reparo são relativamente mais rápidos (FARLEY et al., 2008; DINIZ, 2016).  

Os vazamentos não aflorantes, ou seja, não visíveis, são mais difíceis de serem 

detectados, necessitando de técnicas mais sofisticadas para sua identificação (FARLEY 

et al., 2008). De acordo com Samir et al. (2017), em virtude dos pequenos vazamentos, 

que não são rapidamente detectáveis, estes acarretam uma perda maior em volume de 

água do que os vazamentos visíveis, além de ocorrerem por um período maior.  

As perdas reais podem acontecer em diversos componentes da RDA. Tsutiya 

(2006) propõe as diversas origens e magnitudes das perdas reais (Quadro 2.4).  

Quadro 2.4 - Origem e Magnitude das perdas reais. 

P
er

d
as

 r
ea

is
  

Subsistema Origem Magnitude 

Adução de água 
Vazamentos nas tubulações 

Limpeza do poço de sucção 

Variável, função do estado das tubulações e 

da eficiência operacional. 

Tratamento 

Vazamentos estruturais  

Lavagem de filtros  

Descarga de lodo 

Significativa, função do estado das 

instalações e da eficiência operacional. 

Reservação 

Vazamentos estruturais 

Extravasamentos  

Limpeza 

Variável, função do estado das instalações e 

da eficiência operacional. 

Adução de água 

tratada 

Vazamento nas tubulações  

Limpeza do poço de sucção 

Descargas 

Variável, função do estado das tubulações e 

da eficiência operacional. 

Distribuição 

Vazamentos na rede  

Vazamentos em ramais  

Descargas 

Significativa, função do estado das 

tubulações e das pressões. 

Fonte: adaptado de Tsutiya, 2006. 

A identificação quanto à magnitude das perdas reais serve como base para sugerir 

ações para o controle quanto a origem das perdas, os quais devem ser feitos por unidade, 

ou seja, os subsistemas.  
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2.2.1.2. Perdas Aparentes  

As perdas aparentes, também chamadas de perdas não físicas, ou de perda 

comercial, referem-se a toda água que não é medida ou que não tenha o seu uso definido 

(GOMES, 2007). De forma geral, Lambert (2003) define as perdas aparentes como sendo 

o consumo não autorizado e as imprecisões nos hidrômetros, constituindo de todo tipo de 

erros de medição do consumo dos usuários (LAMBERT, 2003). 

Assim como as perdas reais, as perdas aparentes possuem magnitudes, e estas 

podem ser significativas. O Quadro 2.5 apresenta algumas origens e magnitudes das 

perdas aparentes.  

Quadro 2.5 - Origem e Magnitude das perdas aparentes. 

P
E

R
D

A
S

 

A
P

A
R

E
N

T
E

S
  

Origem Magnitude 

Ligações clandestinas/irregulares; 

Ligações não hidrometradas; 

Hidrômetros que submedem;  

Ligações inativas reabertas;  

Erros de leitura;  

Número de economias errado 

Procedimentos cadastrais e de faturamento  

Manutenção preventiva  

Adequação de hidrômetros  

Monitoramento do sistema 

Fonte: adaptado de Tsutiya, 2006. 

Como visto, identificar a origem das perdas possibilita a priorização quanto a sua 

magnitude, para que, assim, seja possível propor medidas de modo a reduzir as perdas 

aparentes. 

2.3. Estimativas de rupturas e vazamentos inerentes  

O Background and Bursts Estimates (BABE), em tradução literal “Estimativas de 

rupturas e vazamentos inerentes”, é outro método utilizado para detectar perdas de água 

na distribuição, que foi desenvolvida pela primeira vez para a UK Water Industry no início 

da década 1990. O modelo é baseado na metodologia de análise de componentes do SDA 

de água em que foi desenvolvido para calcular os componentes de perdas reais 

(MACKENZIE; BGAGWAN; LAMBERT, 2002). 

Em 1994, Ronnie Mckenzie e Allan Lambert (fundador da BABE) a pedido da 

Water Research Commission introduziram pela primeira vez na África do Sul a 

abordagem BABE, por meio de uma gama de cursos e seminários, sendo apresentado em 

todo o país.  
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A filosofia do BABE foi aceita e adotada em muitas partes do mundo, sendo que 

este fornece uma abordagem simples e prática aos problemas muito complexos. 

Mackenzie, Bgagwan e Lambert (2002) afirmam que esta abordagem foi tão bem-

sucedida e tem sido amplamente recomendada pelas organizações internacionais para o 

gerenciamento de vazamento (MACKENZIE; BGAGWAN; LAMBERT, 2002). 

A primeira abordagem da metodologia consiste em modelar os componentes do 

vazamento objetivamente, ao invés de serem empíricos. Por meio da metodologia BABE, 

é estimado o volume de perdas reais, posterior as perdas aparentes. O princípio subjacente 

do conceito BABE é que as perdas reais consistem em inúmeros eventos de vazamento 

(AL-WASHALI; SHARMA; KENNEDY, 2016).  

As técnicas da BABE foram inicialmente desenvolvidas de acordo com cinco 

principais elementos do gerenciamento de vazamento: registro e análise de vazões 

mínimas noturnas; economia de vazamento e controle de vazamento; gerenciamento da 

pressão; benchmarking de vazamento; e auditoria da água não faturada vazamento 

(MACKENZIE; BGAGWAN; LAMBERT, 2002). 

Segundo Mackenzie, Bgagwan e Lambert (2002), o conceito BABE é mais eficaz 

quando aplicado em conjunto com o seguintes métodos: 

▪ Fixed Area Variable Area Discharges (FAVAD), Princípios de descargas de área 

variável de área fixa (MAY, 1994); 

▪ Unavoidable Annual Real Losses (UARL), Perdas reais anuais inevitáveis; e 

▪ The Infrastructure Leakage Index (ILI), Índice de vazamento de Infraestrutura de 

Lambert et al. (1999). 

O método BABE é um complemento muito importante para o balaço hídrico, por 

proporcionar uma estimativa do volume de perdas reais em diferentes componentes da 

infraestrutura. 

2.4. Indicadores de Perdas  

Os indicadores de perdas de água permitem, de forma geral, quantificar as perdas 

no sistema além de possibilitar a comparação (em série histórica) da perda de água e assim 

observar o que foi produzido e medido.  
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O índice ainda permite conhecer o patamar das perdas, o gerenciamento e o 

conhecimento dos volumes perdidos e o direcionamento das ações de controle e a 

comparação entre sistemas de abastecimento de água distintos. 

De acordo com Alegre et al. (2006), os indicadores de perdas podem ser 

considerados como apoio às companhias de abastecimento de água na busca da eficiência 

e eficácia.  

A IWA propôs os indicadores da perda de água no documento citado 

anteriormente de LAMBERT e HIRNER (2000).   Neste sentido, a IWA propôs os 

indicadores para avaliar a infraestrutura da RDA, com base nos conceitos BABE, sendo 

eles: 

▪ índice de perda na distribuição; 

▪ índice de perdas reais anuais inevitáveis; 

▪ índice de perda reais anual inevitável; e 

▪ índice de vazamento de infraestrutura. 

De acordo com Veloso (2006), os indicadores supracitados devem ser entendidos 

como as informações-chave, visto que sem obter os valores dos índices não é possível 

elaborar uma avaliação adequada das perdas no SDA. Neste sentido, nos itens a seguir 

serão abordados e discutidos a relevância dos indicadores. 

2.4.1. Índice de Perdas na Distribuição (IPD) 

Lambert e Hirner (2000) definiram as perdas como sendo a diferença entre o 

volume de água que entra no sistema e o consumo autorizado. O cálculo pode considerar 

o sistema em sua totalidade ou apenas um subsistema.  

Gomes (2007) recomenda que os usos dos indicadores de perdas reais possibilitem 

analisar o desempenho da rede e, assim, comparar com outros sistemas de maneira mais 

consistente. O autor, ainda, afirma que estes indicadores são importantes para a definição 

da pesquisa de vazamentos. Para isso, o primeiro passo é o conhecimento sobre o Índice 

de Perdas na Distribuição (IPD) que é obtido por meio da Equação (2.1): 
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 𝐼𝑃𝐷 =
𝑉𝐷−𝑉𝑈

𝑉𝐷
 ∙ 100% (Eq. 2.1) 

em que:  

VD - volume disponibilizado; e 

VU - volume utilizado. 

O Volume Disponibilizado (VD) corresponde ao volume produzido, e é referente 

à porcentagem de água que entra no sistema que deve ser macromedido. O Volume 

Utilizado (VU) é o micromedido, que corresponde ao volume consumido e medido nas 

ligações por meio dos hidrômetros.   

O índice considera todas as perdas no sistema de distribuição de água, sem 

distinguir se são perdas reais ou perdas aparentes, de tal forma que o percentual obtido 

tem relação tanto com os vazamentos quanto com os erros de medição dos hidrômetros e 

macromedidores, ligações clandestinas, fraudes entre outros (VELOSO, 2006).   

Em uma avaliação preliminar, usando como base os resultados obtidos do IPD, é 

possível classificar o desempenho da rede, conforme a Quadro 2.6 (GONÇALVES; 

ALVIM, 2007). 

Quadro 2.6 - Índice de Perdas na Distribuição. 

IPD Classificação 

IPD > 40 % Sistema com mal gerenciamento 

40 %>IPD<25 % Sistema com gerenciamento de nível intermediário 

IPD < 25 % Sistema com bom gerenciamento 

Fonte: adaptado de Gonçalves e Alvim, 2007. 

Quando foi aplicado o cálculo do IPD na rede de distribuição brasileira, a média 

de perdas no ano de 2014 foi de 37%, conforme a Figura 2.1, em que se percebe que o 

IPD mais crítico é nas regiões norte e nordeste do país, onde o índice foi maior que 40 % 

(SNIS, 2016). As regiões norte e nordeste podem ser classificadas conforme a Quadro 

2.6, como: Sistema com mal gerenciamento. 
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Figura 2.1 - Visualização espacial do IPD nos estados brasileiros. 

 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2016 (sem escala). 

Como o IPD possibilita um comparativo em série histórica,.O Instituto trata Brasil 

fez um levantamento da relação Consumo versus Perdas, o qual é apresentado na Figura 

2.2.  

Figura 2.2 - Consumo vs. Perdas. 

 

Fonte: Instituto Trata Brasil, 2018. 

Observando a Figura 2.2 tem-se uma redução na perda na distribuição no Brasil 

desde 2009 até 2015. Segundo o Instituto Trata Brasil (apud ONU, 2013) 110 L·dia-1 é a 
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“quantidade de água suficiente para atender as necessidades básicas de uma pessoa”. 

Além disso, a somatória do volume de água perdida por ano nos SDA das cidades 

possibilitaria encher seis sistemas da Cantareira, um sistema que abastece certa de 8,8 

milhões de clientes da Sabesp (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 

Analisando a Figura 2.3 que representa o Índice de Perdas de Água da cidade de 

Maringá situada no estado do Paraná, percebe-se que do ano de 2003 a 2015 há uma 

redução da perda no SDA da cidade. Além disso, IPD reduziu do intervalo de 32% para 

24% conforme a Figura 2.3. 

Figura 2.3 - Índice de Perda na Distribuição de Água em Maringá - PR. 

 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2018. 

Apesar de ter diminuído a perda no SDA da cidade de Maringá (Figura 2.3) e 

também no Brasil (Figura 2.2) em um contexto geral, é sempre necessário entender o que 

ocasiona a perda de água no SDA. Assim, encontram-se soluções e estratégias visando o 

controle da perda de água e os gastos relacionados ao desperdício de energia elétrica e 

tratamento da água (PEREIRA, CONDURÚ, 2014). O IPD considera todas as perdas de 

água no sistema não evidenciando a predominância por isso, o índice impede o indicativo 

das condições da infraestrutura do sistema (GOMES, 2007).  

O uso de indicadores de perdas reais possibilita a análise de desempenho da 

infraestrutura de maneira mais consistente como, por exemplo, a avaliação dos 

vazamentos.  
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2.4.2. Índice de Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI)  

O Índice de Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI) expressa a perda mínima 

desejável para um sistema, considerando as perdas ideais por ligação e por extensão de 

rede a uma certa pressão. Lambert (2000) propõe o uso das perdas reais inevitáveis para 

avaliar os SDA.  

A estimativa das PRAI envolve valores de referência da IWA para vazamentos 

inerentes, para os não visíveis e para os visíveis, obtidos em sistemas com boas condições 

de infraestruturas e operacionais. A Quadro 2.7 contém os valores das PRAI em cada 

componente da infraestrutura e a categoria do vazamento. 

Quadro 2.7 - Componentes das Perdas Reais Anuais Inevitáveis – PRAI. 

Componentes da 

infraestrutura 

Vazamento 

Inerentes 

Vazamento 

visíveis 

Vazamento 

Não - visíveis 

PRAI 

Total 

Rede 9,6 5,80 2,60 18,0 

Ramais até a testada do 

lote 
0,6 0,04 0,16 0,8 

Ramais após a testada do 

lote 
16,0 1,90 7,10 25,0 

Fonte: adaptado de Gonçalves e Alvin, 2007. 

Os valores apresentados no Quadro 2.7 são os coeficientes que compõem as 

perdas reis inevitáveis, o que pode ser calculado por meio da Equação 2.2, expressa em 

L ∙ Ligação−1 ∙ dia−1. 

 𝑃𝑅𝐴𝐼 = (18 ∙ L + 0,8 ∙ 𝑁𝑐 + 25 ∙ 𝐿𝑝) ∙
𝑃

1000
 (Eq. 2.2) 

em que: 

L – Extensão da rede de distribuição (km) – não incluir extensões de ligações prediais, 

adutoras e subadutoras; 

𝑁𝑐 – Número de ligações considerando todas as categorias (residencial, comercial, 

industrial e pública); 

𝐿𝑝 – Extensão do ramal predial interno (km); e 

𝑃 – Pressão média do período de 24 horas (mca). 

Como no Brasil os hidrômetros são instalados praticamente junto à testada do 

imóvel, o termo 𝐿𝑝 pode ser considerado nulo (TARDELLI FILHO, 2004). O PRAI, 

considera-se para fins de cálculos, as perdas reais e a pressão de operação da RDA, 

tornando esse índice mais completo que os outros indicadores.  



20 

 

2.4.3. Índice de Perdas Reais Anuais de Água (PRAA) 

Segundo Lambert (2002), as perdas reais anuais de água são obtidas a partir da 

quantificação do Volume de Vazamentos em Rede (VVAZ) e aos usos dos Volumes 

Operacionais Extraordinários (VOEX), conforme Equação 2.3. 

 𝑃𝑅𝐴𝐴 =  𝑉𝑉𝐴𝑍 +  𝑉𝑂𝐸𝑋 (Eq. 2.3) 

Os dados da água disponibilizada no sistema e as parcelas medidas e/ou estimadas 

de consumo autorizado e não autorizado, possibilita o cálculo da perda real e a 

determinação do balanço anual de água (GONÇALVES; ALVIN, 2007). 

2.4.4. Índice de Vazamento da Infraestrutura (IVIN) 

Quando no primeiro Water Loss Task Force aconteceu, foi publicado o Índice de 

Vazamento na Infraestrutura (IVIN) desenvolvido pela IWA, o único indicador de 

desempenho projetado para comparar o gerenciamento de perda real entre os serviços de 

utilidade pública (LAMBERT, 2015). 

O indicador supracitado é recomendado tanto pela Environmental Protection 

Agency (EPA), American Water Works Association (AWWA) quanto pela International 

Water Association (THORNTON, 2008). 

O indicador de vazamento da infraestrutura é a relação entre as perdas reais anuais 

de água e as perdas reais anuais inevitáveis, expresso em (L ∙ Ligação−1 ∙ dia−1) 

conforme a Equação 2.4. 

 𝐼𝑉𝐼𝑁 =
𝑃𝑅𝐴𝐴

𝑃𝑅𝐴𝐼
L ∙ Ligação−1 ∙ dia−1 (Eq. 2.4) 

O IVIN é utilizado para comparar a eficiência do gerenciamento de perdas reais 

entre as operadoras e sistema de água.  

Quando o sistema tem um índice de vazamento da infraestrutura próximo de um, 

podem ser considerados como sistemas com bom gerenciamento da infraestrutura, e à 

medida que o índice se afasta de um, o gerenciamento do mesmo piora (GONÇALVES; 

ALVIN, 2007). 

Quando é calculado o IVIN, este pode ser comparado com o nível esperado de 

perdas reais com a matriz de avaliação das perdas reais sugeridas pelo World Bank 
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Institute (Instituto do Banco Mundial). O qual desenvolveu a matriz por meio do software 

do World Bank Easy Calc (SAMIR et al., 2017). A matriz tem as perdas reais em 

L ∙ Ligação−1 ∙ dia−1, em diferentes níveis de pressão (Quadro 2.8).  

Quadro 2.8 - Matriz de avaliação de perdas reais. 

Países 

Categoria 

de 

desempenh

o técnico 

IVIN 

L ∙ Ligação−1 ∙ dia−1  em uma pressão média de: 

10 20 30 40 50 

Desenvolvidos 

A 1-2  <50 <75 <100 <125 

B 2-4  50-100 75-150 100-200 125-250 

C 4-8  100-200 150-300 200-400 250-500 

D >8  >200 >300 >400 >500 

Em 

desenvolvimento 

A 1–4 <50 <100 <150 <200 <250 

B 4–8 50–100 100–200 150–300 200–400 250–500 

C 8–16 100–200 200–400 300–600 400–800 500–1000 

D >16 >200 >400 >600 >800 >1000 

Fonte: adaptado de World Bank Institute, 2009. 

A matriz é dividida em dois grupos: países desenvolvidos; e em países em 

desenvolvimento. O motivo para a divisão é a lacuna no desempenho entre os serviços de 

água em países em desenvolvimento e desenvolvidos (KINGDOM; LIEMBERGER; 

MARIN, 2006 apud SAMIR et al., 2017). Com relação às categorias da matriz, os quatro 

grupos são: 

▪ Categoria A: Boa. A redução adicional pode não ser econômica, ao menos que haja 

insuficiência de abastecimento, são necessárias análises mais criteriosas para 

identificar o custo de melhoria efetiva.  

▪ Categoria B: Potencial para melhorias significativas. Considere o gerenciamento da 

pressão, práticas que melhore o controle de vazamento ativo e uma melhor 

manutenção da rede. 

▪ Categoria C: Ruim. Tolerável somente se a água é abundante e barata, mesmo assim, 

analise o nível e a origem dos vazamentos e que se intensifique os esforços para 

redução de vazamentos.  

▪ Categoria D: Péssimo. O utilitário está usando recursos de forma ineficiente e os 

programadores de redução da água não faturada são imperativos e altamente 

prioritários. 

A partir da matriz, é possível verificar se o sistema se encontra ou não em níveis 

aceitáveis e, assim, direcioná-lo por meio de ações para melhoria do mesmo.  
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2.5. Gerenciamento para reduzir as Perdas Reais  

O gerenciamento dos recursos hídricos, em meio à escassez e ao crescimento da 

demanda por água, deve incorporar os conceitos de conservação dos recursos hídricos 

(GALVÃO, 2007). Nesse sentido, segundo Oliveira (2016) “as perdas de água não são só 

uma questão econômica, mas são também uma questão ambiental, de sustentabilidade, de 

saúde pública e de segurança”.   

Assim, os sistemas de abastecimento de água devem tentar reduzir ao máximo as 

perdas de água, apesar de considerar que não existe perda zero dentro dos SDA, em 

virtude da existência de tubulações enterradas, pressurizadas e medidores com certo grau 

de imprecisão (OLIVEIRA, 2016).  

Entretanto, para os autores Tsutiya, (2006); Negrisolli, (2009); Diniz, (2016); 

Oliveira (2016) é importante existir um nível de perda “aceitável” para cada sistema, sob 

a ótica econômica, operacional e de conservação dos recursos hídricos. Estes sugerem 

boas práticas para a conservação dos recursos hídricos, que devem ser tomadas pela 

companhia de abastecimento. Em meio a essas afirmativas, a Figura 2.4 é uma 

esquematização do gerenciamento de perdas no SDA.  

Os autores Farley e Trow (2003) definiram a Figura 2.4 como sendo os quatro 

pilares do gerenciamento de perdas reais, que por sua vez são fundamentais para o 

controle de vazamento. Esta figura foi produzida em forma de diagrama no âmbito da 

Water Loss Task Force, sendo esta uma sintetização dos conceitos desenvolvidos pelo 

grupo (GALVÃO, 2007).  
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Nível atual 

das perdas reais 

Figura 2.4 - Os quatro componentes de uma política de gerenciamento de perdas reais, 

bem sucedida. 

 

Fonte: adaptado de Lambert e Hirner, 2000. 

Analisando a Figura 2.4, o retângulo maior é a representação do nível anual de 

perdas reais determinadas no SDA. O volume neste retângulo tende a aumentar conforme 

a ocorrência de novos vazamentos, a menos que no sistema sejam aplicados efetivamente 

os quatro componentes básicos (representados pelas setas) para o gerenciamento de 

perdas reais (GALVÃO, 2007). 

O segundo retângulo da Figura 2.4 equivale ao nível econômico de perdas que 

seria possível ser atingido, de modo a ajustar o investimento financeiro. Este é calculado 

com base em controles ativos de perdas que são afetadas pelas alterações ocorridas na 

rede, como exemplo, o valor da pressão de serviço, depende do volume e das técnicas de 

detecção e reparação que são adotadas (GALVÃO, 2007; MOTTA, 2010).  

Segundo Alegre et al. (2005), os principais fatores que afetam o nível econômico 

de perdas reais são: custo de mão-de-obra; custo da água; pressão de serviço; idade e 

estado de conservação das tubagens e tipologia das rupturas. 

O menor retângulo da Figura 2.4 representa as perdas inerentes no SDA, que é o 

nível mínimo de perdas, e a partir deste ponto é tecnicamente impossível reduzir as 
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perdas, sendo que segundo Galvão (2007) atingir esse nível é antieconômico. Uma vez 

que os pequenos vazamentos nas tubulações, que, em geral ocorrem nas juntas e 

conexões, não podem ser detectados pelos métodos acústicos disponíveis (LAMBERT, 

1999).  

Além disso, a Figura 2.4 apresenta ações que podem ser implantadas nas buscas 

por redução das perdas de água, sendo elas: gerenciamento da pressão; agilidade e 

qualidade dos reparos; gerenciamento da infraestrutura; e pesquisa de vazamentos. É 

importante reforçar que não existe perda zero no SDA, mas, por outro lado, quando não 

são implantadas algumas das quatro ações e a rede se deteriorar por algum motivo, as 

perdas tendem a aumentar (ARIKAWA, 2005).   

Deste modo, nos próximos tópicos são apresentadas as práticas que visem 

solucionar as perdas de água, utilizando-se do gerenciamento da pressão.   

2.5.1. Gerenciamento de Pressões  

Os vazamentos afetam a estabilidade do SAA, a operação da rede, a qualidade da 

água e a qualidade do serviço (AL-WASHALI; SHARMA; KENNEDY, 2016). Segundo 

Samir et al. (2017), os vazamentos podem representar até 70% da perda de água total. 

Assim, o controle efetivo das pressões na RDA é fundamental para reduzir as perdas reais.  

A pressão é um dos principais fatores que influenciam na quantidade de 

vazamentos. Quando as pressões são maiores ou menores que os valores impostos pela 

norma ABNT NBR 12218:2017, ocasionam oscilações que danificam a infraestrutura da 

rede de abastecimento de água, acarretando perdas e rupturas que consequentemente 

geram um volume maior de água perdida.   

O gerenciamento quanto à pressão em SDA, é considerado com uma das 

principais ações para otimizar a redução das perdas reais (GALVÃO, 2007). 

 Dentre as maneiras de se empregar o gerenciamento da pressão está a setorização, 

o emprego de Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) desde que bem especificadas e 

operadas, a modelagem e o monitoramento. As alternativas referidas, auxiliam na redução 

da pressão e, consequentemente, na redução do vazamento (GONÇALVES e LIMA, 

2007). 
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2.5.2. Setorização de redes 

Em virtude da grande extensão das redes de distribuição de água, que se 

caracterizam pelas numerosas derivações e conexões, estas necessitam de uma 

setorização. A setorização consiste na divisão da área de abastecimento em áreas 

menores, denominadas de subsetores. Esta divisão é feita por meio da delimitação natural 

do sistema ou por fechamento de válvulas de manobras, tendo por finalidade obter o 

melhor gerenciamento do SDA, além de possibilitar a identificação de pontos na rede 

sujeitos a maior incidência de vazamentos (DANTAS et al., 1999).  

Neste contexto, a Figura 2.5 é a representação clássica da setorização, em que o 

setor A é abastecido pelo reservatório elevado (zona alta) e o segundo setor pelo 

reservatório apoiado (zona baixa). Ambos devem ter macromedidores na entrada, assim 

como hidrômetros para os consumidores finais (GONÇALVES; LIMA, 2007). 

Figura 2.5 - Setorização clássica em sistemas distribuidores de água. 

 
Fonte: Gonçalves e Lima, 2007. 

Tsutiya (2006) sugere a realização da setorização por meio do estabelecimento de 

uma unidade de controle usando o zoneamento clássico. Os autores Gonçalves e Lima 

(2007) propõe a divisão de cada setor em um ou mais subsetores. Para tal, eles dividem 

os setores em quadro subsetores, sendo que o primeiro setor é compreendido pelas zonas 

de pressão, que é uma subdivisão da rede, em que as pressões tanto estáticas quanto 

dinâmicas obedecem aos limites da norma ABNT NBR 12218:2017.   
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O segundo setor é o de macromedição, que é a parte da rede delimitada e isolável, 

com o objetivo de acompanhar a evolução do consumo, e avaliar as perdas de água na 

rede. Neste, a vazão é medida continuamente, por meio de macromedidor instalado na(s) 

linha(s) de alimentação e de saída, quando houver transferência para outro setor. 

O terceiro setor é o distrito de medição temporária, que se refere à parte delimitada 

e isolável da rede em que há vazão. A medição temporária é feita por meio de 

equipamentos portáteis ou de instalação provisória. 

O quarto e último setor é o de manobra, que corresponde a menor subdivisão da 

RDA, cujo abastecimento pode ser isolado sem afetar o abastecimento do restante da rede. 

Moreno (2009) ressalta que os setores podem ser divididos segundo as 

características topográficas e hidráulicas da rede que for estudada e, quando adicionados 

o uso da modelagem para a setorização, este permitir caracteriza-los por meio de aberturas 

ou fechamentos dos acessórios existentes de forma a obter as melhores condições. 

Thomton (2003) complementa que a implementação de técnicas de setorização 

em SDA, em países como o Japão e o Reino Unido, torna nítida a relação entre a 

administração efetiva das pressões e o sucesso na redução de vazamentos. De forma geral, 

a setorização facilita, por meio da introdução de válvulas redutoras de pressão, o 

gerenciamento da pressão em cada setor de tal forma que a rede seja operada no nível 

ótimo de pressão, além de facilitar o monitoramento das perdas de água.   

2.5.3. Válvulas reguladoras de pressão 

As Válvulas Reguladoras de Pressão (VRP) são vastamente sugeridas para o 

gerenciamento adequado das pressões (GALVÃO, 2007). As VRP devem ser instaladas 

em pontos específicos da RDA, e, segundo Porto (2006), podem ser consideradas como 

assessórios, a fim de proporcionar uma pressão reduzida à jusante, evitando pressões 

excessivas que poderiam danificar o sistema.  

Quando há regulagem da pressão a jusante da válvula, esta irá definir a diferença 

entre a pressão de entrada e a de saída (GONÇALVES; LIMA, 2007). Além disso, a 

regulagem de pressão pode garantir um nível adequado de serviço e assim atingir 

resultados tecnicamente duradouros e viáveis do ponto de vista econômico. É importante 

ressaltar que o dimensionamento e regulagem de uma VRP deve considerar os limites 
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operacionais regulamentados pela ABNT NBR 12218:2017 atualmente vigente 

especificada no tópico 2.1. 

Para exemplificar a importância das VRP, os autores Signoreti et al. (2016) 

descreveram as VRP como a ferramenta mais importante para minimizar as perdas de 

água. Uma vez que nos sistemas hidráulicos pressurizados as VRP são elementos 

fundamentais para a sua regularização e operação, sendo estes uma forma de otimizar um 

sistema. Os autores ainda, sugerem que o emprego das VRPs deve ser entendido como 

um acessório para situações específicas e seu uso indiscriminado não é uma prática 

recomendada. 

Os autores Samir et al. (2017) sugere que as válvulas estejam a jusante do medidor 

de vazão para que a turbulência da válvula não afete a precisão do medidor. Neste 

contexto, segundo os autores, as VRP devem ser observadas de modo que qualquer 

relação entre a localização das VRP e a taxa de vazamento possa ser avaliada.  

Nos SDA, as VRP podem controladas não apenas por um único valor de pressão, 

mas para diversos patamares, possibilitando deste modo um gerenciamento mais eficiente 

dos níveis de serviços, assim como, um melhor desempenho hidráulico (BEZERRA; 

SILVA; GOMES, 2010).  

Segundo Sousa (2017), os principais tipos de VRPs usadas no setor do saneamento 

básico no Brasil são apresentadas no Quadro 2.9.  

Quadro 2.9 - Tipos de VRPs. 

Tipo de VRP Descrição 

Pressão de saída fixa (sem 

controlador eletrônico) 

Usada quando o sistema a ser controlado não tem mudanças 

significativas de demanda, bem como perdas de carga relativamente 

pequenas.  

Pressão proporcional (sem 

controlador eletrônico) 

Pressão de saída, a jusante da VRP, é proporcional a pressão de 

montante.  

Modulação por tempo 

Usada para controlar um sistema que apresenta grande perda de carga, 

porém de perfil regular de consumo. Trabalha com patamares de pressão 

de saída ajustadas para um ciclo de 24 horas. 

Modulação por vazão 

Usada para controle em sistemas que apresentam grande perda de carga 

e mudanças no perfil de consumo, que podem ser no tipo de uso, na 

sazonalidade ou na população. 

Fonte: Sousa (2017). 

Bezerra (2009) definiu as principais categorias de VRP utilizadas nos SDA, em 

que existe uma representação de operação de uma VRP de “a” à “d”. O primeiro cenário 

denominado como “a” é apresentado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - a) pressão de saída fixa. 

 
Fonte: Bezerra,2009. 

Os modelos de VRP disponíveis atualmente não apresentam necessariamente uma 

saída com pressão fixa, excluindo-se também a necessidade de um controlador eletrônico 

conforme apresentado no Cenário “a” (Figura 2.6). No entanto, para se otimizar o uso 

deste equipamento, é desejável que a região não possua mudanças drásticas de consumo, 

considerando também a possibilidade de uma perda de carga pequena.  

Ainda, de acordo com Bezerra (2009, p.12) “o controle piloto é um acionamento 

direto, ajustável, projetado para permitir a variação do valor de referência da pressão a 

jusante da VRP”. Com isso, é possível alcançar a redução da pressão no cenário citado.  

A circunstância representada no cenário “b”, Figura 2.7, considera a operação de 

uma VRP sem o controlador eletrônico, considerando que a pressão de saída é 

proporcional à pressão a montante (BEZERRA, 2009). 

Figura 2.7 - b) pressão de saída proporcional. 

 
Fonte: Bezerra, 2009. 
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Com relação ao cenário “c” (Figura 2.8) é descrito o modelo com modulação por 

tempo com duas atribuições (4 e 22 horas), regulado para um ciclo de 24 horas. Deste 

modo, esta válvula irá adequar-se ao ciclo, possibilitando assim a regulação da pressão 

de saída. Este cenário é adequado para locais que possuam grande perda de carga. 

Figura 2.8 - c) pressão de saída modulada por tempo com duas atribuições. 

 
Fonte: Bezerra, 2009. 

A quarta e última situação apresentada (cenário “d”, Figura 2.9) tem-se a 

reprodução do controle de uma VRP com saída modulada pela vazão com três atribuições 

de ciclo diário (vazão menor que 50% da máxima, vazão entre 50% e 80% da máxima, 

vazão acima de 80% da máxima). O autor sugere que seja instalado esse tipo de válvula 

quando a região apresentar grande perda de carga e mudanças no perfil da demanda.   

Figura 2.9 - d) pressão de saída modulada pela vazão com três atribuições. 

 
Fonte: Bezerra, 2009. 

Deve-se considerar, que às duas últimas situações com controle eletrônico, 

poderão ter como referência um transdutor, o qual poderá ser instalado após a VRP, ou 
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ainda, em uma região onde o ponto crítico for determinado considerando as características 

hidráulicas da rede (BEZERRA, 2009).  

O Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), aborda em 

seu volume 4 o tema de “controle de pressões e operação e válvulas reguladoras de 

pressão” de autoria de Gonçalves e Lima (2007). O mesmo sugere que as concessionárias 

de abastecimento de água invistam em ferramentas de controle, importantes para 

quantificar e qualificar as decisões no combate às perdas (GONÇALVES; LIMA, 2007).  

Samir et al. (2017) sugere que as válvulas estejam a jusante do medidor de vazão 

para que a turbulência da válvula não afete a precisão do medidor. Neste contexto, 

segundo os autores, as VRP devem ser observadas de modo que qualquer relação entre a 

localização das VRP e a taxa de vazamento possa ser avaliada.  

Além dos tipos de VRPs citados, ainda existem as VRPs auto-operadas. Como 

exemplo de VRPs auto-operadas, a COMPESA possui o sistema de telemetria, em que 

utilizam de VRPs que permitem tanto o acompanhamento quanto a visualização da vazão 

e da pressão em tempo real, e, assim possam operar de forma mais rápida (SANTOS; 

MONTENEGRO, 2014). As VRPs auto-operadas também podem operar por meio de um 

acesso remoto, caso seja necessário, em que pode-se fechar ou abrir a VRP pela internet. 

2.5.3.1. Relação entre a pressão e o vazamento  

A relação entre a pressão e os vazamentos é bem conhecida como afirma (PÉREZ, 

2008). Assim, Silva (1999) em seu trabalho apresenta a Equação 2.5 em que, para tubos 

metálicos, a redução da pressão na rede de distribuição diminui os vazamentos.  

 𝑄 = 𝑓 √𝐻 (Eq. 2.5) 

em que: 

𝑄 – vazão perdida; e 

𝐻 – carga hidráulica. 

Em resultado desta equação, a Tabela 2.1, para o caso de tubulação metálica, tem-

se apresenta para vários valores de reduções de cargas, e consequentes a diminuições nos 

índices de perdas. 
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Tabela 2.1 - Relação de redução carga X redução de perdas. 

Redução de carga (%) Redução de perda (%) 

20  10  

30 16  

40 23  

50  29  

60 37  

Fonte: adaptado de Silva 1999, p.45. 

Na Tabela 2.1, verifica-se que para uma redução de 60% da pressão em um setor 

existe a redução de 37% de perdas.  Como resultado, os pequenos vazamentos diminuem, 

assim como diminuem o número de reparos na rede de distribuição. Silva (1990), 

completa que para as tubulações em material PVC, a redução quanto às perdas alcança 

índices superiores aos apresentados pra tubulações metálicas.  

Outro cálculo que pode ser realizado na rede de distribuição de água de modo a se 

obter a vazão dos vazamentos com a pressão, em virtude do material dos tubos é o 

coeficiente exponencial  𝑁1 .  

Em 1994, no Reino Unido foi desenvolvido o modelo Fixed and Variable Area 

Discharge (FAVAD) por John May, sendo que, neste foi apresentado o equacionamento 

para as várias situações encontradas nas redes de distribuição (TARDELLI FILHO, 

2004). Segundo Lambert (2002) a vazão dos vazamentos se comporta de acordo com a 

relação do exponencial de pressão, conforme a Equação 2.6. 

 𝑄1 / 𝑄0 = ( 𝑃1 / 𝑃0 ) 𝑁1 (Eq. 2.6) 

em que:  

𝑄1  − vazão do vazamento à pressão 𝑃1; 

𝑄0 − vazão do vazamento à pressão 𝑃0; 

𝑃1 , 𝑃0  − pressão; e 

𝑁1 − coeficiente exponencial da relação vazão/pressão. 

 

De acordo com o material da tubulação, é possível que o expoente  𝑁1 varie entre 

0,5 e 2,5. Segundo Tardelli Filho (2004), a partir dos ensaios realizados em diversos 

países, tem-se os seguintes valores: 

▪ Para tubos metálicos: 𝑁1  =  0,5  

▪ Para tubos plásticos: 1,5 <  𝑁1  <  2,5  

▪ Para vazamentos inerentes: 𝑁1 ≅  1,5 



32 

 

 

Para ilustrar os diversos valores dos coeficientes 𝑁1 calculados a partir da Equação 

2.6, a Figura 2.10 é a representação gráfica da variação do volume perdido versus a 

variação da pressão (BEZERRA, 2009). 

Figura 2.10 - Relação da variação da vazão perdida em função da pressão. 

 
Fonte: Bezerra, 2009. 

Reduzir a pressão de forma significativa torna-se uma vantagem do gerenciamento 

do SDA de água, assim como para reduzir a frequência de novos arrebatamentos 

(BEZERRA, 2009). Para elucidar esta afirmação, Lambert (2002) levantou os dados dos 

SDA em diferentes países, de modo a se relacionar o impacto da excessiva pressão frente 

a frequência de rompimentos. Assim, o autor obteve que na Austrália ocorreu uma 

redução em 40% da pressão no setor resultando uma redução de 55 % na possibilidade de 

ocorrer rompimentos.   

Em Auckland, na Nova Zelândia, quando se reduziu a pressão de 71 mca para 

54 mca a frequência de rompimento reduziu para o valor mais baixo observado em 8 anos.   

Em relação ao Brasil, na cidade de São Paulo, a partir do gerenciamento da pressão 

em 8 setores, totalizando 140 km de tubulação, tiveram como resultado a redução de 38,7 

% em relação à frequência de rompimentos que ocorreram nos setores (LAMBERT, 

2002).  
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2.5.4. Modelagem e monitoramento de pressões 

A modelagem de pressões em uma rede de distribuição de água, segundo 

Gonçalves e Lima (2007) tem por objetivo a obtenção do conhecimento quanto às 

pressões em cada setor da rede, com intensão de propiciar uma avaliação dos pontos 

críticos, no que tange ao nível de pressão da rede.   

Como exemplo de tal situação, os autores Samir et al. (2017) tiveram como 

objetivo estudar e modelar os vazamentos em função da pressão e do comprimento do 

tubo. Sendo proposto o uso de VRP, como uma maneira eficaz para controlar a quantidade 

de vazamentos em SDA. Como resultado, foi obtido que, após a simulação com as 

válvulas, na Área Distrital Medida (DMA) em Alexandria, no Egito, foi possível reduzir 

em 37% o volume de vazamentos. Como sugestão, os autores afirmam que a abordagem 

pode ser estendida a outras DMA em todo o Egito, desde que tenham características 

semelhantes e por meio da coleta de dados da rede (SAMIR et al, 2017). 

Em relação ao monitoramento das pressões segundo Gonçalves e Lima (2007), 

este permite visualizar ao longo do dia os pontos críticos das pressões máximas e 

mínimas. Portanto, pode-se fazer uma comparação entre os valores monitorados e os 

impostos pela norma. Assim, definir estratégias como, por exemplo, a redução da pressão 

ou ainda substituir os trechos da rede com incrustações. 

2.6. Modelagem Hidráulica  

Com relação à modelagem de sistemas de distribuição de água, segundo a 

American Water Works Association (AWWA, 2005) tem-se por objetivo conhecer o 

comportamento hidráulico e prever uma grande variedade de problemas operacionais e 

de qualidade.  

Oliveira (2016) afirma que a modelagem permite resolver e encontrar soluções de 

distribuição em cenários de difícil operação, assim como descrever a qualidade da água 

necessária para a população. 

Segundo Alegre et al. (2006), o modelo de simulação hidráulica é composto por: 

▪ um conjunto de dados que descrevem as características físicas do sistema, dos seus 

consumos e das suas condições operacionais; 

▪ um conjunto de equações matemáticas que reproduzem o comportamento hidráulico 

do sistema e seus componentes; e 
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▪ um conjunto de algoritmos numéricos que intervêm na resolução de equações 

hidráulicas. 

Segundo Silva (2016), no desenvolvimento de qualquer modelo computacional, 

devem ser consideradas as informações relevantes ao seu funcionalmente. A luz do 

exposto, Coelho (2006) sugere algumas etapas para se construir um modelo, as quais se 

consistem na esquematização do desenvolvimento de modelos computacionais que vão 

de “A à G”, assim tem-se:  

(I) Fase A: Planejamento do modelo: 

▪ Definição do sistema a estudar, âmbito e objetivos do modelo;  

▪ Levantamento preliminar de dados de cadastro e projetos;  

▪ Definição da estrutura/codificação dos dados a modelar;  

▪ Definição de opções/configurações da modelação.  

(II) Fase B: Construção do modelo – descrição da infraestrutura: 

▪ Introdução dos dados de localização das infraestruturas e respectivas características – 

cadastro das redes, de reservatórios, das estações elevatórias e de válvulas;  

▪ Organização dos respectivos elementos segundo a estrutura definida.  

(III) Fase C: Construção do modelo – descrição de consumos e vazão: 

▪ Levantamento e formatação de dados de medição de vazão;  

▪ Análise estatística de dados de vazão, produção de padrões de consumo e tipificação 

de cenários;  

▪ Estimativa e afetação de consumos nos nós da rede;  

▪ Processamento dos dados para carregamento no modelo.  

(IV) Fase D – Construção do modelo – controle operacional:  

▪ Análise das regras de operação do sistema, nomeadamente níveis de operação de 

reservatórios, regulações de válvulas, bombas e entregas de vazão;  

▪ Refinamento e tipificação de cenários;  

▪ Processamento dos dados para carregamento no modelo.  

(V) Fase E – Implementação da solução – base:  

▪ Compilação dos ficheiros completos correspondentes aos cenários modelados;  

▪ Eliminação dos erros detectáveis e afinação de opções de modelação; 

▪ Exploração das capacidades de simulação oferecidas e sensibilidade ao modelo.  

(VI) Fase F – Verificação do modelo:  
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▪ Identificação das anomalias de funcionamento do modelo;  

▪ Análise de falhas e correção através de um processo iterativo;  

▪ Verificação da conformidade dos resultados obtidos com os dados de projeto. 

(VII) Fase G – Exploração do modelo e planeamento da gestão futura:  

▪ Definição das potencialidades do modelo para apoio ao projeto e planeamento;  

▪ Análise hidráulica e avaliação do desempenho técnico;  

▪ Planeamento do desenvolvimento continuado do modelo.  

Para desenvolver essas fases, existe uma grande disponibilidade de softwares 

hidráulicos. Dentre os diversos softwares hidráulicos disponíveis, os mais populares estão 

o EPANET da US Environmental Protection Agenccy, o AQUIS (7T), SynerGEE do 

Advantica e também o WaterGEMS da Bentley (REGO, 2007; MACHELL; MOUNCE; 

BOXALL, 2010).  

Devido a essa diversidade de programas, alguns fatores devem ser ponderados no 

processo de escolha. Dentre elas estão a finalidade, ao que se destina, o tipo de análise a 

efetuar, nomeadamente uma simulação estática, dinâmica ou de qualidade (REGO, 2007; 

DA SILVA, 2014). Enquanto Alegre et al. (2006), sugere que no processo de escolha do 

programa devem ser considerados vários aspectos como, por exemplo: facilidade de 

utilização; operacionalidade e flexibilidade do programa; robustez do modelo; velocidade 

de processamento; componentes representadas; interface com o utilizador; características 

do modelo de qualidade; e integração com bases de dados de CAD, SIG e SCADA. 

Mediante os aspectos citados por Alegre et al. (2006), segundo Motta (2010), os 

programas mais usados são aqueles que possuem em sua interface recursos e ferramentas 

avançadas em relação à entrada de dados, ou seja, aqueles que simulam desde os 

reservatórios até as redes secundárias. Além do mais, segundo Samir et al. (2017) os 

softwares de simulação de rede devem satisfazer três princípios básicos para determinar 

a pressão e equilibrar o fluxo dentro do modelo que são: o balanço de massa, o balanço 

de energia, vazão e perda de carga.  

2.6.1. Bentley WaterGEMS 

O programa WaterGEMS foi desenvolvido pela Bentley Water Systems. O 

software permite simular o comportamento hidráulico dos SDAs, estando sujeito a 
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diversas condições operacionais. Além da opção de simulação em período estendido de 

funcionamento e a utilização de elementos SCADA.  

Adequar as características da rede como, por exemplo, a ferramenta “controls” 

que possibilita simular o controle da bomba inversora de frequência. 

O programa possibilita criar e editar cenários, o comportamento da rede de 

abastecimento, realizar simulações hidráulicas e de qualidade, extrair resultados por meio 

de tabelas e gráficos. 

Os componentes da tubulação na rede simulada no programa WaterGEMS 

possuem muitas propriedades, que podem ser efetivamente simuladas e gerenciadas. 

Jiang et al., (2013) fez um levantamento das principais propriedades de cada elemento: 

▪ Junções: ID / identificação única, posição de X e Y, elevação e cobrança de demanda; 

▪ Tubos: ID / identificação única, canos do nó inicial / nó de parada, diâmetro, número 

de quebras, estado (fechado ou aberto), material, comprimento (definido pelo 

usuário); 

▪ Hidrante: ID / identificação única, posição de X e Y, coleta de demanda, elevação, 

estado do hidrante (fechado ou aberto); 

▪ Bombas: ID / identificação única, tubo a jusante, posição de X e Y, elevação e 

definição da bomba; 

▪ Reservatórios: ID / identificação única, posição de X e Y, elevação, padrão hidráulico; 

▪ Válvulas: ID / identificação única, tubo a jusante, elevação, ano de instalação e tipo 

de válvula (bola, borboleta, portão circular, globo, agulha, definido pelo usuário). 

O software permite importar dados, incluindo ArcView, ArcInfo, ArcGIS, DWG, 

DXF, arquivos Shapefile. Outra vantagem, é possibilidade de se conectar com qualquer 

banco de dados da Microsoft Access, dBase, Excel, Oracle e SQL Server. Além disso, 

tem suporte ODBC interno, o qual possibilita conectado a qualquer banco de dados virtual 

(JIANG et at, 2013). 

O WaterGEMS pode suportar praticamente qualquer banco/fonte de dados, tal 

como apresentado na Figura 2.11. 
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Figura 2.11 - Tipos de fontes de dados. 

 
Fonte: adaptado de Jiang et al., 2013. 

Com relação à simulação de cenários, o programa possibilita a execução diferentes 

cenários de vazamento, por meio da introdução da pressão em cada tubo e dos sistemas 

de decisão de suporte (SAMIR et al., 2017).  

2.6.2. Calibração 

A calibração é o processo de ajuste dos parâmetros finos até que os resultados ou 

saídas de pressão e vazão simulem as condições de campo dentro de uma faixa aceitável 

de precisão. A calibração tenta reduzir a distância entre a “realidade” e a “imagem” 

produzida por meio da modelação. Quanto melhor é a calibração, melhor será o modelo. 

Assim, segundo Herrin (2001), a calibração significa que o modelo computacional 

representará, de forma fiel e válida, o comportamento real da rede, de modo a garantir 

que a rede possa ser utilizada com confiança. Segundo o autor, três critérios devem ser 

atendidos pelo modelo computacional:  

▪ A credibilidade: a calibração demonstra a capacidade do modelo para reproduzir as 

condições existentes, assim o aumento de credibilidade na capacidade do modelo, 

representa melhor a previsão das futuras condições;  

▪ A compreensão: a calibração de um modelo se traduz no conhecimento do 

funcionamento do sistema, familiarizando assim o modelador na análise do sistema 

quando lhe são introduzidas alterações;  
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▪ A detecção de problemas: um dos benefícios da calibração é o de se corrigir 

deficiências na informação introduzida no modelo.  

A calibração tradicional de um modelo de distribuição de água se baseia no 

procedimento de teste e erro, pelo qual o modelador primeiro estima os valores dos 

parâmetros do modelo, executa o modelo para obter uma pressão e fluxo previstos e, 

finalmente, compara os valores simulados com os dados obtidos em campo. Se estes não 

se comparam com os dados observados, é retornado ao modelo e o calcula novamente 

para produzir um novo conjunto de resultados de simulação. O procedimento pode ser 

realizado várias vezes, a fim de garantir que o modelo esteja simulado nas condições reais 

(BENTLEY, 2006).   

O WaterGEMS possui a ferramenta Darwin Calibrator, usa o paradigma do 

Algoritmo Genético para ajudar no planejamento e projetar eficientemente do SDA. O 

programa permite realizar a calibração com a integração do sistema SCADA (Supervisory 

Control and Data Aquisition) controle de supervisão e aquisição de dados na rede 

hidráulica (OKEYA et al., 2014).  

O elemento SCADA pode vincular dados ao modelo a partir do registro de dados, 

banco de arquivo e até mesmo arquivo de planilha eletrônica. Essa ferramenta ainda pode 

ser usada para exibir dados externos em um modelo ou configurar alarmes para os 

resultados (BENTLEY, 2006).  

O programa WaterGEMS, por meio do Darwin Calibrator, valida os dados dos 

elementos SCADA adicionados com base nos valores obtidos em campo, verificando o 

modelo com maior precisão.  

 Durante o processo de otimização, cada solução receberá um valor de aptidão 

(fitness), o seu resultado mede o grau de cada solução que foi gerada. E assim, com base 

no algoritmo genérico quanto maior for o ajuste, melhor será a solução (RODRIGUES, 

2013).  

Segundo o manual da Bentley (2006), a qualidade da calibração do modelo, é dada 

a partir da avalição pela discrepância entre o modelo simulado e os dados obtidos em 

campo.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste item, são apresentados os materiais e a metodologia para o atingir os 

objetivos propostos por esta pesquisa. 

3.1. Região de Estudo  

A cidade de Maringá se localiza na mesorregião geográfica norte Central 

Paranaense (Figura 3.1). A cidade possui uma área total de 487,052 km² (IBGE, 2017). 

O município fica localizado em uma altitude média de 536 metros. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última projeção realizada para o ano de 

2017, o município possuía uma população cerca de 406 mil habitantes e uma densidade 

demográfica de 733,14 hab./km2. 

Figura 3.1 - Localização do município de Maringá-PR. 

 

Fonte: Base Cartográfica. Observatório das Metrópoles – Núcleo Maringá, outubro/2011. Elaboração: 

Wesley de Souza. 

Atualmente, a distribuição de água tratada para a cidade é realizada pela 

Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). A rede de distribuição opera com água 
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provinda de captação mista (subterrânea e superficial), sendo um manancial superficial e 

cinco poços artesianos.  

O manancial superficial explorado é o Rio Pirapó, pertencente à Unidade 

Hidrográfica do Rio Pirapó, Paranapanema 3 e 4. O rio é considerado intermunicipal e 

sua bacia apresenta uma área total de 5.098,10 km² (SEMA, 2007). O curso principal do 

Rio Pirapó possui extensão de 168 km, com nascente no perímetro urbano de Apucarana, 

a cerca de 1.000 m de altitude, e foz no rio Paranapanema, a cerca de 300 metros de 

altitude, no município de Jardim Olinda (VENDRAMEL; KÖHLER, 2002).  

O Rio Pirapó enquadra-se como classe 2 no seu ponto de captação pela portaria 

SUREHMA n° 004/91 (21/03/1991). Segundo esta portaria, os rios considerados como 

classe 2, de acordo a Resolução nº20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) de 18 de junho de 1986, são aqueles rios de domínio da União, que banham 

o Estado do Paraná, e que ainda não estão enquadrados pelo Governo Federal. 

O sistema produtor de Maringá-PR possui captação com outorga, para explorar 

uma vazão de até 5.184 𝑚³ ∙ ℎ−1  (1.440 𝐿 ∙ 𝑠−1). No entanto, opera com 1.100 L ∙ s−1 

nos dias de maior demanda. 

3.2. Fases do estudo 

Os processos desta pesquisa podem ser sistematizados conforme o fluxograma da 

Figura 3.2, que é dividido em fases, descritas suscintamente no Quadro 3.1 e, em detalhes, 

nos subitens a seguir. 
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Figura 3.2 - Fluxograma da metodologia. 

 
Fonte: autora, 2018. 

O Quadro 3.1 apresenta a descrição das fases metodológicas utilizadas no presente 

trabalho.  

Quadro 3.1 – Descrição das fases da metodologia 

Fase Descrição 

Fase 1 
Calcular o Índice de Perda na Distribuição (IPD) para todas as regiões que compõem 

a cidade de Maringá, e, com base no resultado, selecionar a área a ser estudada. 

Fase 2 Caracterizar a área escolhida, e, assim, entender o seu desenvolvimento urbano. 

Fase 3 
Simulação hidráulica da rede e a calibração da simulação, com o intuito de simular o 

comportamento hidráulico real da rede de distribuição de água. 

Fase 4 

Será realizada a análise dos parâmetros hidráulicos da rede selecionada e, depois, 

comparadas com a norma ABNT NBR 12218:2017, objetivando compreender os 

problemas existentes da rede visando a sua adequação. Também será realizada a 

relação da pressão na rede com os vazamentos que ocorreram. 
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Fase Descrição 

Fase 5 

Cálculo dos índices: Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI); Perdas Reais Anuais de 

Água (PRAA) e Índice de vazamento da infraestrutura (IVIN). Nesta fase, também 

será realizada a quantificação financeira da água perdida na área designada. 

Fase 6 

a última fase é realizada não apenas a análise dos resultados, mas também, a proposta 

de cenários (cenários alternativos) para se obter as condições adequadas de controle de 

pressão de acordo com a norma vigente que visem solucionar a questão da perda de 

água. 

Fonte: autora, 2018. 

3.2.1. Fase 1 – Índice de Perda na Distribuição (IPD) 

Essa etapa é a primordial para esse trabalho. A partir do seu resultado foi escolhida 

a área a ser estuda.  

Os cálculos realizados para se obter os resultados do IPD foram realizadas de 

acordo com as referências e os procedimentos definidos pelo Programa Nacional de 

Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), que dispõe em seu volume 3 sobre “pesquisa 

e combate a vazamentos não visíveis” de autoria de Gonçalves e Alvim (2007). É 

importante mencionar que o PNCDA, utiliza a metodologia do Balanço Hídrico de 

Lambert (2002) produzido pela IWA. 

Foi necessário o levantamento dos dados referentes ao volume produzido (m3·dia-

1) e do volume micromedido (m3·dia-1) das regiões que constituem a cidade de Maringá. 

Esses valores foram aplicados na Equação 2.1, a qual se encontra no item 2.4.1. 

O IPD foi calculado tanto para as regiões de Maringá como para a cidade, e, assim, 

foi possível a análise do sistema de distribuição de água como um todo. Além disso, com 

o resultado do IPD permitiu categorizar o desempenho baseado na classificação do IPD 

de Gonçalves e Alvim (2007), conforme apresentado no Quadro 2.5.   

Deste modo, fundamentado no resultado do IPD, a área que obtiver a maior 

porcentagem foi considerada como a área crítica, e, assim, foi considerada com objeto de 

estudo dessa pesquisa.  

3.2.2. Fase 2 - Área simulada 

Essa fase consiste na descrição da área de estudo, demonstrando a evolução da 

ocupação das zonas urbanas da área estuda. Esta descrição permitiu caracterizar a área 

para que, assim, as propostas da instalação das VRP fossem relevantes aos objetivos. 
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Dessa maneira, foi realizada uma comparação por meio de mapas em série histórica da 

área simulada, que possibilitou compreender a evolução da área e se havia a possibilidade 

de expansão.  

Outra vertente que foi analisada é o macrozoneamento da área estudada, por este 

permitir conhecer o crescimento e o adensamento urbano. Também foram levantados o 

número de ligações existentes compreendido entre os meses de janeiro de 2006 a maio de 

2017, da área para se compreender o padrão de atendimento da Sanepar na localidade. 

3.2.3. Fase 3 – Simulação hidráulica da Rede de Distribuição de Água 

A simulação hidráulica da rede do Sistema de Distribuição de Água da área 

selecionada foi realizada por meio do software WaterGEMS CONNECT® Edition da 

Bentley, que teve como ponto de partida a simulação previamente desenvolvida pela 

Sanepar. Essa versão foi referida no trabalho como “Cenário Base”.  

No entanto, os dados da simulação fornecidos pela Sanepar foram revisados e, 

quando necessário, atualizados, para se obter a fidedignidade da rede atual. Desse modo, 

inicialmente foi realizada a correção da demanda, ou seja, o consumo base da simulação. 

Para fins de cálculo, foi utilizado o somatório do volume micromedido de janeiro a 

dezembro de 2016 dividido por 366 dias, valor, referente à quantidade de dias do ano de 

2016. Desse modo, foi possível obter o consumo em m³·dia-1, o qual depois convertido 

para L·s-1, unidade usada no simulador WaterGEMS. O resultado desta somatória resultou 

em um fator de correção que foi aplicado na simulação por meio da ferramenta Demand 

Center.  

Depois de realizada a atualização do consumo base, foi feita a inclusão do padrão 

da demanda na simulação. Para inserir a curva do padrão da demanda foi necessário obter 

os dados vazão por hora da área selecionada. Para tal, foram usados os valores do relatório 

da elevatória do Centro de Controle Operacional (CCO) do banco de dados do sistema 

supervisório central de Maringá criado pela Sanepar. 

Como a curva da demanda apresentava uma variação temporal, a simulada foi 

realizada em um período estendido. Assim, para obter-se a curva da demanda, foi usado 

o cálculo da vazão horária dividida pela média do consumo, o qual será simulado por 

meio da ferramenta patterns. 
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O simulador WaterGEMS possui ferramenta própria para calibrar modelos 

hidráulicos, o “Darwin Calibrator”, que faz a busca pelo melhor resultado com base em 

algoritmos genéticos. Esse mecanismo tem por objetivo ajustar a pressão e a rugosidade 

nos trechos selecionados, e, assim minimizar a diferença entre os dados observados e os 

simulados.  

Para conseguir uma boa calibração da rugosidade nos tubos é fundamental inserir 

os dados da pressão. Portanto, para coletar os dados da pressão na rede de distribuição de 

água potável, são instalados medidores chamados de data loggers do modelo Metrolog 

da marca Technlog (Figura 3.3) na área selecionada. O medidor em questão possui dois 

canais, um para receber sinais pulsados e outro para armazenamento dos dados de pressão, 

além isso o aparelho conta com um visor que mostra a última leitura da pressão máxima 

e mínima (METROLOG, 2017).  

Figura 3.3 - Medidor de pressão Metrolog. 

 
Fonte: Metrolog, 2017. 

Conforme a metodologia de Gambale (2000, apud RODRIGUES, 2013), para se 

obter uma boa calibração, é necessária a instalação de cinco registradores de pressão. 

Desta forma, os pontos em que se deve instalar os registadores pressão são aprestados no 

Quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 - Indicação de Gambale para a instalação de data loggers. 

Entrada da área 

Ponto médio da malha de distribuição 

Ponto crítico de pressão mínima 

Ponto crítico de pressão máxima 

Ponto mais distante da entrada do abastecimento 

Fonte: adaptado de Gambale, 2000. 
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Os cinco equipamentos instalados foram programados da mesma forma: registro 

de dados a cada 30 minutos durante um período de monitoramento de três semanas.  

Depois dos dados obtidos, estes passaram por um tratamento de dados em que são 

suprimidos os dados discrepantes. Os valores foram inseridos por meio do elemento 

SCADA Connect Simulator, o qual possibilitou a calibração do modelo por meio da 

ferramenta Darwin Calibrator, a qual possibilitou a obtenção das soluções e ajustes do 

modelo em questão.  

3.2.4. Fase 4 – Análise da Rede Calibrada  

Essa fase permitiu compreende e analisar o comportamento hidráulico da rede de 

distribuição de água da área selecionada, que será realizada posteriormente a calibração 

do modelo.  

Foram analisadas as características hidráulicas primárias, assim como as 

realizadas no trabalho feito por Pinto (2010), o qual inclui o material e o diâmetro da 

tubulação, o, a elevação, a pressão e a velocidade. O tipo de material existente na 

tubulação tem grande influência, pois, para cada tipo de revestimento do conduto há uma 

deterioração diferente, o que resulta em uma diminuição diferente da sua capacidade 

hidráulica. 

De acordo com Sazerdas (2009) tubulações com diâmetros menores são mais 

propensas a ocorrência de falhas por apresentarem resistência reduzida, baixa espessura 

da parede, além de produção fabril fora do padrão, o que diminui a confiabilidade das 

juntas para pequenos diâmetros.  

Segundo os autores Lambert e Hirner, (2000); Gonçalves e Alvim (2007); Cardoso 

et al., (2013); Kellner, Akutsu e Reis, (2016) e Lima et al., (2017) o controle de pressão 

possibilita reduzir o volume perdido em vazamentos, economizando recursos de água e 

custos associado.  

Outro parâmetro analisado foi com relação à velocidade, que quando estão baixas 

resultam na deposição de matérias suspensos na água, este fato pode criar um ambiente 

próprio ao crescimento de bactérias. Além disso, as limitações da velocidade estão 

associadas a segurança e durabilidade das tubulações, também, nos custos de operação 

(TSUTIYA, 2006).  



46 

 

Os parâmetros citados foram comparados com a norma ABNT NBR 12218:2017, 

que trata sobre a rede de distribuição de água.  

Posterior à análise da rede, analisou a probabilidade do risco de vazamentos na 

rede de distribuição de água. Para tal, utilizou-se os dados referentes a cota altimétrica da 

rede, a carga de pressão estática aproximada (mca), a extensão da rede (m), os vazamentos 

e a média de rede por vazamento. 

Os dados da cota altimétrica (m) e da pressão da rede foram relacionados com a 

quantidade de vazamento ocorridos no ano de 2016 na rede de estudo. Assim, foi possível 

determinar o percentual de vazamento, tanto para a extensão da rede quanto o percentual 

de vazamentos ocorridos devido à carga de pressão (mca) e cota altimétrica (m).  

3.2.5. Fase 5 - IVIN e quantificação da perda de água na rede  

O resultado do Índice de Vazamento da Infraestrutura (IVIN) foi calculado a partir 

da relação entre as perdas reais que ocorrem no sistema de distribuição de água e as perdas 

mínimas inevitáveis. Portanto, para se estimar o valor do IVIN, foram considerados os 

resultados dos seguintes indicadores: 

▪ Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI); e 

▪ Perdas Reais Anuais de Água (PRAA).  

Segundo o guia do PNCDA, os índices acima, quando são realizados para a rede 

de distribuição de água, possibilitam analisar o desempenho da infraestrutura de maneira 

mais consistente (GONÇALVES; ALVIM, 2007). Deste modo, para se obter os 

resultados dos índices mencionados, foram utilizadas as Equações 2.2, 2.3 e 2.4 

respectivamente. 

Perante os cálculos adotados, foram necessário o levantamento e a aquisição de 

dados referente ao volume produzido (L·Ligação-1·dia-1), o volume micromedido 

(L·Ligação-1·dia-1), o número de Ligações (Ligação-1·dia-1) considerando todas as 

categorias (residencial, comercial, industrial e pública), a extensão da rede de distribuição 

(km) sem incluir extensões de ligações prediais, adutoras e subadutoras, e, por fim, a 

média da pressão na rede de distribuição de água em um período de 24 horas (mca). 

Com referência ao dado da média de pressão na rede, no período de 24 horas em 

mca, utilizou-se a pressão da simulação hidráulica após a calibração do modelo. 
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O resultado do IVIN, serviu para categorizar o desempenho técnico da rede de 

distribuição de água de acordo com o Quadro 2.8 - Matriz de avaliação de perdas reais. 

Conforme citado no item 2.4.4, a matriz é dividida em duas categorias, por isso utilizou-

se os valores da segunda categoria que se refere a países em desenvolvimento.  

Nesta fase, ainda, foi realizada a quantificação financeira da perda de água para a 

área selecionada, ou seja, foi realizada a tradução da perda água em valor financeiro. Para 

tal fim, utilizam-se os valores do volume produzido em m3 e do volume micromedido em 

m3, em que a diferença entre os dois valores resultou na perda de água na rede de 

distribuição.  

Como as medições do são realizadas na submedição dos hidrômetros, que é o 

menor volume que efetivamente passa pelo hidrômetro, deve-se se considerar o erro de 

medição dos mesmos. Por essa razão, para realizar tal quantificação de forma correta, 

aplicou-se o método da Curva de Desempenho da Medição (CDM).  

O método é baseado na metodologia preconizada pela Norma NBR 15538:2014 

que trata sobre os Medidores de água potável - Ensaios para avaliação de eficiência. A 

norma citada determina a metodologia da submedição de um parque de hidrômetros 

baseado na CDM (ABNT/NBR, 2014).  

A CDM expressa a eficiência média da medição dos hidrômetros em função do 

tempo de instalação, considerando a porcentagem de água que cada hidrômetro consegue 

mensurar. A CDM é realizada por meio do Índice de Desempenho da Medição (IDM). 

Posto isso, para realizar a quantificação financeira da perda de água, foram levantados a 

quantidade de hidrômetros existentes, os quais foram agrupados de acordo com o tempo 

de instalação, e os seus respectivos volumes micromedidos (ABNT/NBR, 2014). 

Como o IDM é obtido em laboratório, os valores adotados no presente trabalho 

seguem os mensurados nas seguintes companhias de saneamento: COPASA, Sanepar e 

CAESB. Como o IDM já foi realizado na Sanepar, que é a concessionária que abastece a 

cidade e Maringá, consideram-se os resultados do IDM como sendo válidos para a 

presente pesquisa (Figura 3.4). 



48 

 

Figura 3.4 - Desempenho da medição em função do tempo de instalação. 

 
Fonte: Guia prático de procedimentos para estimativa de submedição no parque de hidrômetros, 2015. 

Deste modo, foi determinada a Submedição (S) em função da idade dos 

hidrômetros, conforme a Equação 3.1. 

 𝑆𝑖 =  
𝑉𝑀𝑖

𝐼𝐷𝑀𝑖
 −  𝑉𝑀𝑖 (Eq. 3.1) 

em que:  

𝑆𝑖 - volume de Submedição para a idade i, expressa em m³; 

𝐼𝐷𝑀𝑖 - Índice de Desempenho da Medição para a idade 𝑖; e 

𝑉𝑀𝑖 - Volume Micromedido de um conjunto de ligações com idade 𝑖, expresso em m³. 

 

A Sanepar não tem distinção dos hidrômetros de cada área (macromedição), ou 

seja, as leituras dos volumes micromedidos médios anuais (m3) que passa em cada 

hidrômetro residencial são agrupadas para toda a cidade no chamado parque dos 

hidrômetros sem distinção. Assim, o resultado da Equação 3.1 foi convertido em uma 

taxa percentual que foi aplicada ao volume micromedido da área selecionada.  

Como o resultado da porcentagem da estimativa de submedição média anual (m3) 

aplicada à área selecionada é a diferença da água perdida e a que não contabilizada pela 

Sanepar, este valor foi considerado como sendo a água não fatura pela companhia. Por 

este motivo, foi aplicado o valor da tarifa do saneamento básico da Sanepar (Quadro 3.3) 

somente no valor micromedido real, ou seja, no volume micromedido mais o valor da 

taxa percentual. 
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Quadro 3.3 - Tarifas de saneamento básico. 

Volume (m³) Tarifa social 

Micro e 

Pequeno 

Comércio 

Tarifa normal 

Residencial 
Comercial / Industrial / 

Utilidade Pública 

Até 10 m³ R$ 8,86 R$ 33,74 R$ 26,99 R$ 60,66 

Excedente a 10 m³ 0,89 R$·m-3 5,47 R$·m-3 5,06 R$·m-3 5,06 R$·m-3 

Excedente a 30 m³ ‘’ ‘’ ‘’ 8,63 R$·m-3 

Fonte: adaptado de Sanepar, 2017. 

Para a área selecionada, foi adotada a estimativa de onerações com o valor 

equivalente à Tarifa Normal Residencial, que se encontra em destaque no Quadro 3.3. No 

entanto, para fins de cálculo, foi considerado o custo unitário por m3
, equivalente a R$ 

2,70 por metro cúbico.  

Posteriormente, foi realizada a estimativa financeira de toda água que é realmente 

perdida na área de estudo. Esta foi obtida a partir da diferença entre o volume produzido 

em m3 e o volume micromedido real em m3, o qual foi associado ao custo da 

produção/tratamento da água, uma vez que o consumo não muda, mas sim o custo total 

da produção da água. 

 Por fim, relacionou-se  o preço da produção/tratamento de água o valor de R$ 

1,24, o qual está atribuído aos valores de energia elétrica, produtos químicos entre outros 

que incidem diretamente sobre a produção de água para o consumo humano. É importante 

mencionar que o valor para tratar a água foi disponibilizado pela Sanepar. 

3.2.6. Fase 6 – Elaboração de cenários 

A última fase foi a elaboração de cenários alternativos na rede de distribuição de 

água potável da área selecionada, com o intuito de se obter as melhores condições de 

controle da pressão. Assim, ao se atingir esse objetivo pôde-se evitar tanto os vazamentos 

na rede em função das elevadas pressões, como as perdas de água.  

Para o critério de desempenho, foram consideradas as características hidráulicas 

do “Cenário Base”, como referência. Deste modo, nele as Válvulas de Redução de 

Pressão (VRPs) não foram instaladas, mas a pressão foi monitorada e as perdas de água 

estimadas a partir dos índices mencionados anteriormente, para que assim, fosse possível 

compará-la com os outros cenários propostos.  
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Neste sentido, para se criar os cenários alternativos, as propostas foram divididas 

em três critérios, sendo que, o primeiro se constituiu na simulação de outras pressões para 

a bomba da área selecionada.  O segundo se baseou na instalação de VRPs e na criação 

de cenários alternativos, e por fim, o terceiro se baseou na obtenção do melhor cenário da 

bomba inversora de frequência aliada com as VRPs. 

Para os cenários referentes à pressão da bomba, foram simuladas outras pressões 

inferiores à atual, tendo como finalidade tanto redução da potência da bomba de modo a 

se economizar energia, quanto a diminuição das pressões na rede de distribuição de água.  

Após a elaboração dos cenários com redução de pressão, foi calculado a pressão 

máxima na rede de distribuição de água para cada cenário alternativo proposto. Em 

seguida, foram simulados e mensurados o custo da energia elétrica associada as outras 

propostas de pressões para a bomba. 

No sentido de ser obter o custo da energia elétrica, foi aplicada a ferramenta 

scenario energy cost do programa WaterGEMS. Foram mensurados os seguintes itens: 

▪ energia (kWh); 

▪ custo da energia (R$), e  

▪ custo diário de energia (R$). 

Para executar a ferramenta do custo de energia, foi empregado o preço da energia 

elétrica conforme a classe: Água, esgoto e saneamento, da Companhia Paranaense de 

Energia (COPEL). Essa classe designa o valor equivalente a R$ 0,374 kWh-1, de acordo 

com a Resolução da ANEEL Nº 2.255, de 20 de junho de 2017.  

O segundo critério teve por objetivo a instalação de VRPs e, deste modo, criação 

de cenários alternativos adequados à pressão na rede de distribuição de água potável. 

Nesse sentido, no Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA) é 

abordado em seu volume 4 o tema “controle de pressões e operação e válvulas reguladoras 

de pressão” de autoria de Gonçalves e Lima (2007).  

Os autores, Gonçalves e Lima (2007), sugerem que, para se determinar a 

quantidade de VRPs instaladas, deve-se considerar os valores mínimos e máximos de 

acordo com a norma vigente, visando evitar o uso discrepante destes acessórios, haja vista 

o aumento do custo de instalação e das manutenções associadas. Contudo, os autores 

observam que se instalando quantidades inferiores à necessidade do local, há também 
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uma possibilidade de ocorrência de pressões maiores do que a imposta pela norma, 

aspecto negativo do ponto de vista técnico (GONÇALVES; LIMA, 2007).  

Em meio a este fundamento, a segunda proposta foi inserir VRPs na rede 

selecionada e encontrar uma quantidade ideal (considerando o ponto de vista técnico e 

econômico), buscando atender às cargas de pressão estática e dinâmica.  

Para determinar a localização ideal das VRPs na rede de distribuição de água será 

considerado o critério de Porto (2006), em que devem ser instaladas VRPs em pontos 

específicos da rede de distribuição, de modo a proporcionar uma pressão reduzida à 

jusante, evitando pressões excessivas que poderiam danificar o sistema. Além disso, 

objetiva-se garantir uma pressão mínima em todos os nós de consumo 

(SALDARRIAGAA; SALCEDOA, 2015). Por isso, foi realizado uma otimização 

referente a quantidade de VRPs. 

A otimização consistiu em propor uma quantidade de válvulas, ainda não 

determinadas, até que fosse possível manter a pressão dentro dos paramentos permitidos 

pela norma ABNT NBR 12218:2017, de maneira a obter o melhor cenário com menor 

quantidade de válvulas instaladas. O terceiro e último critério, foi a obtenção do melhor 

cenário da bomba inversora de frequência com as VRPs.  

A metodologia de Samir et al. (2017) sugere que para cada cenário proposto, 

sejam calculados os valores da pressão nos tubos. Desta forma, foi possível calcular os 

vazamentos em função da pressão e do comprimento do tubo, os quais foram realizados 

com base na Equação 3.2. 

 𝑞 =  𝛽𝑃𝛼𝐿  (Eq. 3.2) 

em que:  

P - soma da média entre as pressões no início e no final da tubulação (mca); 

L - comprimento do tubo (km); e 

 𝛽, 𝛼  - são os coeficientes do modelo de vazamento. 

 

O valor do coeficiente 𝛽 geralmente dependente das características do tubo, da 

perda de carga, da tensão externa, das condições ambientais e da oxidação da tubulação, 

além disso, o seu resultado pode ser relacionado com a quantidade de vazamento que 

ocorrem em relação ao comprimento do tubo (SAMIR et al., 2017).   
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O valor do coeficiente α é em função do material e da rigidez do tubo, que se 

associa com os vazamentos que acontecem nos sistemas hidráulicos (MASKIT; 

OSTFELD, 2014; SAMIR et al., 2017). 

Com relação ao parâmetro de vazamento α , um fator preponderante que pode ser 

utilizado para se obter o seu resultado é utilizar a abordagem de Descarga de Área Fixa e 

Variável (FAVAD). A metodologia considera que para os tubos metálicos seja adotado o 

valor de 0,5 e para os tubos plásticos de 1,5 a 2,5 conforme Equação 2.6.  

No presente trabalho adotou-se o valor igual a 1,5 para tubos de plástico, por ser 

o valor adotado pelo PNCDA. Contudo, nos SDA onde uma frequência de reparos, o 

resultado do coeficiente  β pode-se assumir o valor igual a zero (MASKIT; OSTFELD, 

2014). Apesar disso, na presente pesquisa, foi realizada a calibração do coeficiente β para 

a área de estudo. Para tal, utilizou-se, além da Equação 3.3, o resultado do volume de 

água perdida na área o 𝑞𝑣𝑎𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 

 𝑞𝑣𝑎𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝛽 ∑(𝐿1 𝑃1
𝛼 + 𝐿2 𝑃2

𝛼   + ⋯ +  𝐿x 𝑃x
𝛼)  (Eq. 3.3) 

em que: 

P - soma da média entre as pressões no início e no final da tubulação (mca); 

L - comprimento do tubo (km);  

𝑥 - número de tubos;   

 𝛽, 𝛼  - são os coeficientes do modelo de vazamento. 

 

Logo após a criação dos cenários alternativos, foram calculados o Volume de 

Vazamento (VV) tanto da área estuda como dos cenários que foram propostos. O ∆𝑉𝑉 é 

a diferença entre o VV do Cenário Base e o VV da proposta, o valor dessa diferença 

resultou no melhor cenário (Equação 3.4).  

 ∆𝑉𝑉 = 𝑉𝑉 (𝐶𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒) − 𝑉𝑉 (𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜)  (Eq. 3.4) 

Salienta-se que a partir da diferença calculada entre os cenários, foi possível obter 

a melhor proposta, com a finalidade de se reduzir os vazamentos e, consequente, a perda 

de água em relação as elevadas pressões na rede.  

Por fim, foi realizado o dimensionamento de cada VRP no cenário alternativo, em 

que o diâmetro da VRP é obtido em função da sua vazão, para que não tenha a ocorrência 

de cavitação na rede. A Tabela 3.1 apresenta a vazão máxima recomendável pela Sanepar. 
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Tabela 3.1 - Diâmetro da VRP em função da vazão. 

DN L·s1 

½″ 0,35 

¾″ 0,63 

1″ 1,00 

1,¼″ 1,61 

1,½″ 2,53 

2″ 3,90 

2,½″ 4,00 

Fonte: adaptado da Sanepar, 2016. 

Depois de inserida a VRP no cenário, foi estimado o custo de instalação desse 

acessório, em que se considerou a descrição da VRP de acordo com a Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Valor da VRP. 

Descrição da VRP Valor do Item  

½″ R$ 312,50 

¾″ R$ 312,50 

1,¼″ R$ 2.095,12 

2″ R$ 1.900,00 

1″ R$ 535,00 

1,½″ R$ 1.314,00 

3″ R$ 3.720,00 

Fonte: adaptado da Sanepar, 2016. 

O “Valor do Item” foi somado ao valor da caixa de alvenaria equivalente a    

R$ 4.500,00, valor este disponibilizado pela Sanepar. É importante mencionar que o valor 

da caixa de alvenaria foi somado ao “Valor do Item”, o qual é soma independente do seu 

diâmetro da VRP.  

Além disso, também deve-se somar o valor das conexões ao custo da VRP e da 

caixa de alvenaria. Para fins de cálculo será considerado o valor das conexões apresentado 

na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 - Valor das conexões. 

Valor das conexões Valor do Item  

2″ R$1.400,00 

1″ R$800,00 

3″ R$1.700,00 

1.½″ R$1.600,00 

Fonte: adaptado da Sanepar, 2016. 
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Com relação ao fechamento do tubo, foi considerado o valor médio de R$ 300,00 

haja vista que esse valor depende do tipo de pavimento e do diâmetro do tubo 

(SANEPAR, 2016).  

Para configurar o cenário, foi calculado também o custo da mudança do diâmetro, 

o valor considerado foi de R$ 70,00 o metro, para o diâmetro de 100 mm. O custo de 

implantação da VRP, também, auxiliou na tomada de decisão da escolha do melhor 

cenário.  
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4. RESULTADOS  

Neste item, são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa, sendo eles: a 

escolha da área a ser estudada; os índices propostos para a área selecionada; a simulação 

e calibração da área que mais sofre com a perda de água; a análise da rede calibrada, 

comparando-a com a norma ABNT NBR 12218:2017; e as propostas de cenários. 

4.1. Escolha da área a ser estudada 

Os dados referentes ao volume produzido (m3·dia-1) e do volume micromedido 

(m3·dia-1) das regiões que constituem a cidade de Maringá são apresentados na Tabela 

4.1.  

Tabela 4.1 - Volume produzido e Volume micromedido de todas as regiões de 

Maringá - Pr no ano de 2016. 

Áreas Volume produzido (m³·dia-1)  Volume micromedido (m³·dia-1) 

Miosotis 9.363.256,831 6.739.718,579 

Alvorada 2.419.193,989 1.876.713,115 

Centro 24.005.516,390 18.514.306,01 

Tuiuti Baixo 5.628.330,601 3.973.379,781 

Maringá Velho Industrial 5.037.877,049 3.390.404,372 

Maringá Velho Baixo 2.605.497,268 1.927.945,355 

Maringá Velho Alto 2.589.423,497 1.658.713,115 

América Baixo 6.305.557,377 4.709.174,863 

América Alto 1.735.726,776 1.151.169,399 

Higienópolis Baixo 3.586.868,852 2.414.311,475 

Higienópolis Alto 1.480.704,918 1.120.122,951 

Torre Alta-Baixo 1.994.251,366 1.370.218,579 

Torre Alta-Alto 3.225.038,251 2.502.983,607 

Ney Braga 656.663,9344 456.1748,634 

Canadá Baixo 2.399.265,027 1.897.860,656 

Canadá Alto 2.544.306,011 1.684.844,262 

Universidade Baixo 3.674.934,426 2.773.412,568 

Maringá - PR 79.252.412,57 58.161.453,55 

Fonte: adaptado de Sanepar, 2017. 

A determinação do Índice de Perda na Distribuição (IPD), neste trabalho, tem 

como objetivo de subsidiar a escolha da área de estudo. Assim, os valores da Tabela 4.1 

foram aplicados na Equação 2.1, a qual se encontra no item 2.4.1, que resultou no  

resultado do IPD para as regiões que integram a cidade de Maringá apresentados na 

Figura 4.1.  
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Figura 4.1 - Índice de Perda na Distribuição. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Segundo Lambert (2002), existe um nível de perda que não pode ser evitado no 

SDA, pois, conforme citado anteriormente, nem toda água que é tratada e distribuída 

chega a ser faturada pela companhia de abastecimento de água. Quando se considera o 

ponto de vista técnico e econômico, é considerado justificável uma perda de até 10 % de 

água no sistema (LAMBERT, 2002). 

Observa-se na Figura 4.1 que, para toda a cidade de Maringá, foi encontrado o 

valor do IPD de 27 %.  Esse valor é inferior ao IPD médio do estado do Paraná, conforme 

apresentado na Figura 2.1 em que o IPD é compreendido no intervalo de 30,1 a 40,0%. 

Além disso na cidade de Maringá o IPD é significantemente menor, quando comparado 

às regiões Norte e Nordeste do país, sendo nessas o índice maior que 40 % (SNIS, 2016).  

O desempenho da distribuição referente à cidade de Maringá em relação às perdas, 

pode ser considerado acima da média frente à realidade nacional. No entanto, mesmo que 

o valor do IPD seja relativamente melhor do que em outras regiões, este indica um 

desperdício de água tratada, e essas perdas levam à um aumento no custo de 

abastecimento de água, visto que está associado à energia elétrica e aos produtos químicos 

que são utilizados para o tratamento da água. 
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Avaliando isoladamente o IPD das regiões da cidade na Figura 4.1, tem-se que a 

zona que pertence ao Maringá Velho Alto, com 36%, é a que mais sofre com perda de 

água em sua distribuição, seguida da área Canadá Alto e América Alto, ambas com 34%.  

Para efeito de comparação, conforme o Quadro 2.5 (Índice de Perdas na 

Distribuição), as regiões que se encontram com os valores compreendidos no intervalo de 

25 % a 40 % no sistema são classificadas como “sistema com gerenciamento de nível 

intermediário”. Segundo Moraes, Gomes e Jerozolimski (2007), os sistemas que são 

classificados entre o nível intermediário, são considerados insatisfatórios, por 

apresentarem altos índices de perdas.  

A área Maringá Velho Alto não apenas apresenta o maior valor do IPD, mas 

também contém uma área com maior densidade populacional, abastecendo 9.825 

habitantes. A segunda área (Canadá Alto) atende cerca de 8,5 mil pessoas e a terceira 

(América Alto) possui cerca de 8 mil habitantes. Portanto, associa-se à primeira área um 

maior fator econômico, haja vista a maior demanda de produção de água.  

Todavia, a área que menos perde água é a Canadá Baixo (21 %), atendendo a uma 

população de cerca de 6 mil habitantes. Em sequência, os bairros Alvora e Torre Alta-

Alto, ambos com 22 %, atendendo 22,078 e 11,123 habitantes, respectivamente. 

Baseado nos resultados encontrados do IPD, a área que mais sofre com perda de 

água em sua rede de distribuição de água é a área Maringá Velho Alto. Desse modo, essa 

área foi selecionada como o objeto de estudo desta pesquisa.  

4.2. Área selecionada 

De acordo com a discussão apresentada no item anterior, a área selecionada para 

os estudos é denominada Maringá Velho Alto. A área foi um dos primeiros núcleos 

urbanos de Maringá, sendo criada em 1.942 para dar suporte à nova cidade planejada 

(CORDOVIL, 2010). O plano inicial de Maringá, elaborado em meados da década de 

1940 por Jorge de Macedo Vieira, é apresentado na Figura 4.2, sendo destacada a área de 

estudos. 
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Figura 4.2 - Anteprojeto para a cidade de Maringá. 

 
Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná, apud Cordovil e Rodrigues 2012 (adaptado), sem escala. 

No planejamento da cidade de Maringá, a área selecionada teve como destaque o 

seu núcleo regional, o qual tinha por objetivo uma área que tivesse uma “extensa área 

planificada e com acessibilidade eficiente” (CORDOVIL; RODRIGUES 2012). A mesma 

também foi uma das primeiras regiões a receber infraestrutura básica, que incluiu a rede 

de distribuição de água. Segundo a prefeitura Municipal de Maringá, a ocupação urbana 

da área teve a sua data de aprovação, para criar loteamentos, anterior a década de 1.960 

(METROPLAN, 1.990).  

 A área selecionada pertence às zonas 05 e 06 da cidade Figura 4.3, as quais 

abrangem uma área de cerca de 2.700 km² de Maringá. Segundo os dados do IBGE, a 

zona 5 possui uma população de 5.967 habitantes, englobando 2.085 domicílios, com 

faixa etária predominante de 50 a 69 anos. A zona 6 tem uma população total de 3.858 

habitantes, 1.407 domicílios e faixa etária predominante de 35 a 49 anos.  
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Figura 4.3 - Localização da área Maringá Velho Alto. 

 
Fonte: adaptado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2017. 

A partir da evolução da ocupação urbana da área Maringá Velho Alto, pode-se 

analisar se as válvulas propostas serão adequadas à área, uma vez que, se houver uma 

maior demanda com o crescimento do bairro, haverá a redução da pressão disponível. 

Assim, levantaram-se as imagens de satélites referente ao ano de 2003 (Figura 4.4 a) e 

2017 (Figura 4.4 b), e, comparando-as, é possível perceber que praticamente não há 

terrenos vazios indicando que a área em questão se encontra praticamente consolidada.  
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b) a) 

Figura 4.4 - a) 2003; b) 2017. 

Fonte: Google, 2017. 
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Também se levantou o mapa do Macrozoneamento do município de Maringá 

(Figura 4.5) e, em análise, tem-se que tanto a zona 05 quanto a zona 06 são regiões 

consideradas consolidadas.  

Figura 4.5 - Macrozoneamento da Lei complementar N° 632/06. 

 
Fonte: prefeitura do município de Maringá, 2017. 
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Com relação à distribuição de água potável para a área, foram levantados os 

números de ligações entre de janeiro de 2006 e maio de 2017, no sentido de se verificar 

o padrão das ligações. Deste modo, a Figura 4.6 apresenta a representação gráfica das 

ligações atendidas, ilustrando os dados no intervalo entre os meses citados.   

Figura 4.6 - Ligações atendidas. 

 

Fonte: adaptado de Sanepar, 2017. 

Verifica-se na Figura 4.6 uma mudança de algumas ligações no ano de 2.009 das 

áreas Maringá Velho Alto e Maringá Velho Baixo. Segundo a Sanepar (2016), houve uma 

migração de algumas ligações de uma área para outra devido à elevada pressão na rede 

de distribuição de água. No que diz respeito à simulação da rede de distribuição de água, 

foram utilizadas neste trabalho as ligações atuais, ou seja, as ligações anteriores ao ano 

de 2009 não foram consideradas.  

Observando novamente a Figura 4.6, verifica-se que após 2.009, a avaliação das 

ligações da área Maringá Velho na faixa de “número de ligações” compreendidas entre o 

intervalo de 3,000 a 3,100 não apresenta uma tendência no crescimento no número de 

ligações, ou seja, não há grande alteração urbana da região estudada, uma vez que a mais 

alta foi de 3,100 e, a mais baixa, 3,011. Desta forma, indicando que a área estudo se 

encontra consolidada. 

Segundo Cordovil e Rodrigues (2012), o próprio plano inicial que foi criado para 

a cidade de Maringá “já previa uma segmentação dos terrenos no território urbano cujo 

resultado foi a consolidação de uma ocupação hierarquizada em função das possibilidades 
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econômicas dos moradores”. Assim, com base nos dados levantados neste item, pode-se 

considerar as zonas 05 e zona 06 como sendo regiões consolidadas.  

4.3. Simulação e Calibração da área Maringá Velho Alto 

A produção de água para atendimento da área tem como origem a Estação de 

Tratamento de Água – ETA de Maringá. A água sai por gravidade em uma adutora de 

diâmetro de 250 mm. Um registro pneumático auto-operado libera água para o 

reservatório de nível fixo do sistema de abastecimento de água do Maringá Velho Alto 

para os reservatórios, que posteriormente distribuem a água para a área.  

Os reservatórios se encontram na parte mais alta da área de estudo, localizados na 

zona 5 da cidade de Maringá. A Tabela 4.2 apresenta as características desses 

reservatórios. 

Tabela 4.2 - Características dos Reservatórios. 

Reservatório Capacidade total (m³) 
Nível (m) 

Máximo Mínimo 

Semienterrado - 1 1000 598,70 602,35 

Semienterrado - 2 1000 598,70 602,35 

Nível fixo 4000 599,00 603,00 

Elevado  300 626,25 629,35 

Fonte: adaptado de Sanepar, 2016. 

O reservatório elevado, no entanto, se encontra inativo desde o final do ano de 

2016, como forma de reduzir a pressão na rede e, consequentemente, diminuir as perdas 

de água na distribuição. A Figura 4.7 mostra a esquematização dos reservatórios da área 

Maringá Velho Alto.   
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Figura 4.7 - Reservatórios da área Maringá Velho Alto. 

 

Fonte: adaptado de Sanepar, 2017. 

Os reservatórios estão dispostos em série e, por isso, considerou-se na presente 

pesquisa somente a simulação do reservatório de nível fixo (R-1), sendo ele considerado 

com carga hidráulica constante. Acredita-se que essa simplificação não influencie nos 

resultados do estudo em questão, já que este se baseia na distribuição de água a partir do 

reservatório de distribuição até os pontos de consumo. 

Como citado anteriormente, a simulação da rede de distribuição de água teve 

como ponto de partida o modelo desenvolvido pela Sanepar. Deste modo, quando obtido 

o “Cenário Base” havia algumas informações inseridas, tais como os diâmetros, 

comprimento, elevação, consumo base e junções.  

No entanto, como a rede foi criada pela Sanepar para os dados de 2012, os dados 

da simulação foram atualizados em referência ao ano de 2016. No ano de 2016 ocorreram 

algumas alterações relacionadas a alguns trechos de tubulações, que foram adicionados 

e/ou retirados, e estas alterações foram replicadas na simulação. 

Além das alterações na geometria das tubulações, os dados de demanda também 

foram corrigidos. Inicialmente, foram atualizados os dados do consumo base na 

simulação da rede de estudo, conforme a metodologia descrita. Deste modo, obteve-se o 

Legenda: 

REL-2 – Reservatório Elevado 

RSE-3 - Semienterrado – 1 
RSE-2 - Semienterrado – 1 
R-1 - Nível fixo 
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somatório do volume produzido totalizando 947.729,000 m³·mês-1. Por dia, tem-se 

2.589,42 m³·dia-¹, ou 29,9702 L·s-¹. Comparando os volumes de 2012 (31,5007 L·s-¹) e 

2016 (29,9702 L·s-¹), resulta em um fator de correção 1,0512 que foi aplicado à curva de 

demanda.  

O resultado obtido foi adicionado por meio do “Global Edit” para o “Demand 

Center” da rede, sendo que o resultado foi aplicado para todos os valores do consumo 

base. A Tabela 4.3 apresenta os valores estatísticos tanto do consumo de 2012, quanto a 

atualização de 2016.  

Tabela 4.3 - Consumo de 2012 vs. 2016. 

Variável 2012 2016 

Contagem de nós 941 941 

Consumo máximo (L·s-1) 0,2400 0,2283 

Consumo médio (L·s-1) 0,0335 0,0318 

Consumo mínimo (L·s-1) 0,0005 0,0005 

Consumo total (L·s-1) 31,5007 29,9702 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2017. 

Logo após a atualização do consumo base na rede de distribuição de água da área 

de estudo, foi realizada a simulação da bomba presente na rede. A área conta com uma 

bomba inversora de frequência para a economia de energia, tendo como ponto de 

operação para a vazão (Q) de 270 m³·h-1 com altura manométrica (Hm) de 36,5 mca. 

Atualmente, a bomba inversora de frequência opera com 2 níveis de pressão, em que a 

primeira é de 20 mca durante o período diurno (07:00 horas às 22:00 horas) e a segunda 

com 15 mca no período noturno (22:00 horas às 07:00 horas).  

Com relação à simulação da bomba inversora de frequência, foi utilizada a bomba 

do tipo “Bateria de bomba de velocidade variável” (Variable Speed Pump Battery – 

VSPB). Para tal, programou-se o seu controle por meio da opção “Controls”, sendo 

simulada nos dois níveis de pressão (para o período diurno e para o noturno). Deste modo, 

é possível simular as condições reais da rede estudada. A bomba foi programada com as 

características reais mencionadas conforme a Figura 4.8, em que se definiu as condições 

a serem associadas a uma resposta. 
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Figura 4.8 - Programação da bomba inversora de frequência. 

 

Fonte: Bentley Water Systems, 2017. 

Como se pode observar na Figura 4.8, a programação foi realizada para trabalhar 

de maneira diferenciada em função do horário de funcionamento. Quando o horário for 

maior ou igual as 07:00 horas, a bomba atuará com uma altura de elevação de 20 mca, e 

quando for menor ou igual as 22:00 horas, a altura de elevação será de 15 mca.  

Para se ter uma fidedignidade tanto do real quanto do simulado, foi adicionado 

um nó posterior a bomba inversora de frequência como sendo o ponto de controle na 

simulação. A Figura 4.9 é a representação gráfica do nó ponto de controle, simulada em 

período estendido de 168 horas. 
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Figura 4.9 - Representação do nó de controle de operação da bomba. 

 
Fonte: Bentley Water Systems, 2017. 

A Figura 4.10 apresenta o padrão da demanda (variação temporal) do SDA da área 

Maringá Velho Alto, simulado por meio da opção “patterns”. O mesmo foi gerado por 

meio do cálculo da vazão horária dividida pela média do consumo, resultando em uma 

simulação em 168 horas.  

Figura 4.10 - Padrão da demanda da área Maringá Velho Alto. 

 
Fonte: Bentley Water Systems, 2017. 

Por meio da análise da Figura 4.10, pode-se concluir que o consumo de água nessa 

rede é considerado como característico, pois tem maior demanda no intervalo entre às 11 

e 13 horas, período de maior demanda hídrica para realizar os serviços domésticos. Além 

disso, segundo Tavares (2011), no período noturno são identificadas as perdas de água 

nos SDA, que tendem a ser maiores que no período diurno devido à menor demanda e 

consequente maior pressão disponível na rede. 

A partir deste ponto, o padrão de consumo permite realizar análises dinâmicas do 

funcionamento diário da rede de estudo. Em relação ao monitoramento da pressão, foram 

instalados 5 data loggers na rede de distribuição de água. Conforme descrito na 
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metodologia, os pontos para se instalar os medidores devem considerar os requisitos 

mostrados na Tabela 4.4. 

   Tabela 4.4 - Indicação de Gambale para instalar data logger. 

Sugerido por Gambale (2000)           Ponto 

Entrada da área 1 

Ponto médio da malha de distribuição 0 

Ponto crítico de pressão mínima 2 

Ponto crítico de pressão máxima         3 - 4 

Ponto mais distante da entrada do abastecimento 5 

Fonte: adaptado de Gambale, 2000. 

O requisito “Ponto médio da malha de distribuição” não foi passivo de ser 

mensurado, em virtude das características hidráulicas da rede, em que se tem o 

reservatório de distribuição de água no ponto central da malha. A Figura 4.11 ilustra a 

localização dos pontos na área de estudo, considerando os critérios referidos.  

 Figura 4.11 - Localização dos pontos de amostragem. 

 
Fonte: autora, 2017. 

Apesar de os cinco aparelhos terem sidos instalados, devido à problemas técnicos, 

somente três data loggers registraram a variação da pressão. Deste modo, foram obtidos 
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os dados referentes aos pontos 1, 2 e 5. A Tabela 4.5 apresenta o material constituinte da 

tubulação e, nestes pontos, a sua respectiva elevação. 

Tabela 4.5 - Tipo de material da tubulação e elevação. 

Ponto Material Elevação (m) 

Ponto 1 Ferro Fundido 602,35  

Ponto 2 PVC 593,32 

Ponto 5 PVC 566,13 

Fonte: adaptado de Sanepar, 2017. 

As medidas de pressão foram realizadas nos hidrômetros das residências, 

conforme a Figura 4.12. 

Figura 4.12 - Aparelhos instalados. 

 
Fonte: adaptado de Sanepar, 2017. 

Em virtude da programação dos equipamentos, os mesmos registaram ao final um 

total de 1.007 medições. Depois dos dados obtidos, estes foram adicionados e simulados 

em um elemento SCADA virtual, para facilitar o acesso aos dados de calibração. As 

Figura 4.13, Figura 4.14 e Figura 4.15, representam os dados do monitorados em campo. 

Figura 4.13 - Pressão no ponto 1 simulado no SCADA. 

 
Fonte: Bentley Water Systems, 2017. 
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Figura 4.14 - Pressão no ponto 2 simulado no SCADA. 

 
Fonte: Bentley Water Systems, 2017. 

Figura 4.15 - Pressão no ponto 5 simulado no SCADA. 

 

Fonte: Bentley Water Systems, 2017. 

A Figura 4.15 apresenta uma queda brusca na pressão entre os dias 8 ao dia 10 de 

maio de 2017, que pode ser explicada por possíveis rupturas ou vazamentos que 

ocorreram na rede de distribuição de água durante o monitoramento. Devido a esta 

circunstância, utilizou-se os dados entre os dias 11 e 15 de maio para calibrar a simulação 

da rede de estudo. 

O Darwin Calibrator fornece um histórico de sua calibração, provendo um 

conjunto de dados com possíveis soluções por meio de vários ajustes para a rugosidade, 

ao invés de uma única solução. A rugosidade foi ajustada pelas opções de cálculo usando 

a fórmula universal de Darcy-Weisbach. A Figura 4.16 apresenta as soluções e os ajustes 

de cada solução. 
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Figura 4.16 - Calibração da rugosidade. 

 
Fonte: Bentley Water Systems, 2017. 

O valor do ajuste (fitness) mede o grau de qualidade da solução: quanto maior é o 

ajuste, melhor é a solução. Neste sentido, observado os resultados da Figura 4.16, a 

melhor solução obtida é a de número 10.  

Após o procedimento, o cenário é exportado com o novo ajuste da rugosidade e, 

assim, foi possível analisar, tanto o cenário base como propor os cenários alternativos.  

4.4. Análise da Rede Cenário Base 

Este tópico consiste na análise da rede calibrada, no intuito de se compreender as 

características hidráulicas da rede de distribuição da água da área Maringá Velho Alto. 

Também se realizou a relação da pressão versus os vazamentos que ocorreram na rede 

em questão. Salienta-se que a descrição se refere ao Cenário Base, o qual serviu  como 

comparativo entre as propostas.  

4.4.1. Parâmetros hidráulicos da rede de distribuição 

 A rede de distribuição possui 71,159 km, contando com 1,234 tubos e 950 nós. 

Os materiais que compõem as tubulações são em grande parte de plástico tipo PVC e o 

restante de ferro fundido, possuindo 64,141 km e 7,018 km, respectivamente. A Figura 

4.17 mostra a distribuição espacial dos materiais na rede analisada. 
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Figura 4.17 - Distribuição espacial dos materiais das tubulações existentes. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos dados, 2017. 

A distribuição espacial dos diâmetros é representada na Figura 4.18. A norma 

ABNT NBR 12.218:2.017 específica que os condutos secundários não podem ter 

diâmetros inferiores à 50 mm. Em análise, tem-se que a rede em questão obedece a esse 

critério, tal como é apresentado na Figura 4.18. Além disso, no presente trabalho 

considerou-se os diâmetros de 50 mm como os condutos secundários. 

Figura 4.18 - Distribuição espacial dos diâmetros. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos dados, 2017. 

Ferro Fundido 

PVC 

Diâmetro (mm) 
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A elevação da área é apresentada na Figura 4.19. O reservatório de distribuição 

de água de nível fixo se encontra no ponto mais alto da rede, mais precisamente aos 

602,35 m de altitude. Este aspecto auxilia na redução de custos, principalmente por 

utilizar apenar uma bomba. 

Figura 4.19 - Elevação da área Maringá Velho Alto. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados, 2017. 

Com relação à pressão na rede, o ideal é que a pressão estática máxima nas 

tubulações seja de 400 kPa (~40 mca) e a pressão dinâmica mínima 100 kPa (~10 mca), 

como estipulado na norma ABNT NBR 12218:2017 (ABNT/NBR, 2017). Neste sentido, 

a Figura 4.20 é a representação das pressões na rede de estudo, sendo simulada na hora 

mais crítica, ou seja, o horário em que a pressão da rede é máxima. Das 188 horas de 

simulação, a hora 167 se mostrou mais crítica em relação às altas pressões e, portanto, 

será considerada na análise da pressão nos cenários alternativos na hora crítica como 

sendo 167 horas. 

Elevação (m) 
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Figura 4.20 - Pressão na hora crítica às 167 horas. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2017. 

Analisando as pressões obtidas na simulação, observa-se que neste 

“Cenário Base”, as pressões apresentam valores, em sua maioria, acima do permitido pela 

norma ABNT NBR 12218:2017, ultrapassando o máximo de 40 mca. Ainda, em pontos 

específicos, que se encontram destacado nos círculos, é atingido o maior valor sendo ele 

próximo de 70 mca (Figura 4.20). Destaca-se que nas regiões com menor elevação são as 

mesmas que apresentam maiores pressões. Em virtude disso, na área em destaque há uma 

maior probabilidade de vazamentos ou rupturas. 

Por fim, foi analisada a distribuição das velocidades encontradas nas zonas 05 e 

06. Segundo Pinto (2010), a verificação quanto a este parâmetro deve ser realizada na 

hora de maior consumo, já que no horário de menor demanda as velocidades rede de 

distribuição de água será muito baixa, não tendo relevância a sua análise (PINTO, 2010). 

Portanto, seguindo o critério supracitado, em análise tem-se que às 58 horas é o horário 

que possui maior demanda. Assim, é apresentada a velocidade de escoamento na Figura 

4.21.  

Pressão (mca) 
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Figura 4.21 - Distribuição espacial das velocidades às 58 horas. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2017. 

Para analisar a velocidade na rede, é importante considerar os limites 

estabelecidos pela Norma ABNT NBR 12218:2017, em que, a velocidade mínima nas 

tubulações seja de 0,4 m/s, enquanto, a velocidade máxima se deve considerar uma perda 

de carga de até 10 m/km em relação ao seu dimensionamento. 

Deste modo, nota-se que em sua maioria, a rede encontra-se com velocidade de 

escoamento inferior à imposta, apesar de existirem algumas velocidades excessivas. Os 

valores na presente simulação estão compreendidos entre o intervalo de 0,2 a 1,2 m/s. 

Segundo a Sanepar, a rede realmente apresenta baixa velocidade.  

Um dos fatores que pode ser associado às baixas velocidades existentes na rede 

em questão, é a baixa demanda, uma vez que, quando o consumo for menor, a pressão 

disponível é maior enquanto que a velocidade na rede se reduz, sendo assim inversamente 

proporcional.  

Como citado por Tsutiya (2006), as baixas velocidades têm como consequências 

negativas a sedimentação de matérias nas tubulações além de aumentar o tempo de fluxo 

da água na rede, mas aumentam a durabilidade do sistema. Por outro lado, as altas 

velocidades levam à maior perda de carga. 

Velocidade (m/s) 
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4.4.2. Relação pressão versus vazamento na área selecionada  

Considerando os resultados das duas últimas análises, realizou-se a relação da 

pressão versus vazamento da rede de distribuição da área de estudo. Para tal, levantaram-

se os pontos de vazamento da rede estudada, os quais estão apresentados na Figura 4.22. 

A Figura 4.22 ilustra os 83 pontos indicados pela Sanepar, na área Maringá Velho Alto 

onde ocorreram vazamentos na rede, referentes ao ano de 2016.  

Figura 4.22 - Pontos que ocorreram vazamento na área. 

 
Fonte: adaptado de Sanepar, 2017. 

Para quantificar o número de vazamentos na rede, foram considerados os registros 

dos consertos na própria rede e nos ramais. Na análise anual, tem-se que de 72 dos 83 

consertos quantificados foram referentes às tubulações do tipo PVC e somente 11 de ferro 

fundido. Tais valores representam 87% e 13%, respectivamente, no entanto deve-se 

considerar a proporção de cada material.  

Com relação à probabilidade do risco de vazamento na rede de distribuição de 

água, esta foi ponderada tanto pela cota altimétrica quanto pela pressão na rede (Tabela 

4.6), como apresentado no item 3.2.4. 

 

 



77 

 

Tabela 4.6 - Estatística de vazamento na rede. 

Cota 

altimétrica (m) 

Pressão 

estática 

aproximada 

(mca) 

Extensão de rede Vazamentos Extensão 

média de rede 

por vazamento 

(m/vazamento) 
(m) % Quantidade % 

maior que 590 menor que 25 5,834 8 % 5 6 % 1,17 

580 a 590 25 a 35 23,759 33 % 20 24 % 1,19 

580 a 590 35 a 45 32,302 45 % 40 48 % 808 

menor que 570 maior que 45 9,265 13 % 18 22 % 515 

Fonte: autora, 2017. 

Em análise do Tabela 4.6 tem-se que para a rede de abastecimento estudada, 

quando houver pressão acima de 45 mca, a probabilidade de vazamento dobra em relação 

à carga de pressão na rede de até 35 mca. Além disso, com a carga de pressão de até 25 

mca, ocorre um vazamento a cada 1,17 m de rede por ano, de 25 a 35 mca, um vazamento 

a cada 1,19 m de rede por ano e para cargas de pressão acima de 45 mca, ocorre um 

vazamento a cada 515 m de rede por ano.  

A pressão na tubulação faz com que se desenvolvam tensões na parede do tubo, 

resultando na tensão material e, posteriormente, podem gerar vazamentos na rede (VAN 

ZYL, MALDE, 2017).  Assim, o Tabela 4.6 mostra que quanto maior a pressão na rede, 

maior a probabilidade de vazamentos na mesma, sendo que quando a pressão se encontra 

menor que 25 mca, a probabilidade de ocorrência de vazamentos é cerca de 8 %, enquanto 

que entre os intervalos de 35 a 45 mca, a probabilidade de ocorrência de vazamentos 

chega a 45%. 

4.5. Índice e quantificação da perda de água  

Como referido na metodologia, este item apresenta os indicadores da 

infraestrutura. Com base no item 3.2.5 da metodologia, a Tabela 4.7 apresenta os dados 

dos volumes produzidos, micromedidos e das ligações da área Maringá Velho Alto. 

Tabela 4.7 - Valores dos volumes produzidos, micromedidos e ligações no ano de 2016. 

Mês 
Volume produzido 

(L·Ligação-1·dia-1) 

Volume micromedido 

(L·Ligação-1·dia-1) 

Ligações  

(Ligação-1·dia-1) 

Janeiro 828,090 517,033 98,97 

Fevereiro 760,656 625,800 105,17 

Março 909,656 510,733 98,55 

Abril 1.005,884 612,826 101,97 

Maio 874,959 521,932 98,81 

Junho 866,841 505,352 102,13 

Julho 843,016 547,018 98,84 
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Mês 
Volume produzido 

(L·Ligação-1·dia-1) 

Volume micromedido 

(L·Ligação-1·dia-1) 

Ligações  

(Ligação-1·dia-1) 

Agosto 845,801 533,263 98,32 

Setembro 886,601 547,691 102,00 

Outubro 764,519 523,390 98,74 

Novembro 803,961 553,771 102,10 

Dezembro 766,567 514,462 98,65 

 Total 10.156,551 6.513,272 1.204.24 

Fonte: adaptado da Sanepar, 2017. 

Utilizando os dados da Tabela 4.7, calculou-se o índice de Perdas Reais Anuais 

Inevitáveis (PRAI). Com relação aos dados utilizados, para fins de cálculo, tem-se a 

extensão da rede em 71,159 km, o número de ligações 1.204,24 e a média da pressão de 

36,38 mca. Salienta-se que o dado referente à pressão foi obtido da simulação, após o 

processo de calibração. Deste modo, o resultado do PRAI foi de 81,65 L ∙ Ligação−1 ∙

dia−1. O resultado obtido expressa as perdas que são inevitáveis no sistema de 

distribuição de água em função de suas características, que inclui o comprimento da rede 

e a pressão.  

No que diz respeito ao cálculo do índice PRAA, este resultou no valor de 

2.185,97 L ∙ Ligação−1 ∙ dia−1. Quanto maior for este resultado, mais elevados serão os 

outros índices. 

Por fim, foi calculado o IVIN, que é a divisão entre os indicadores acima. Deste 

modo, obteve-se o valor de 26,77 L·Ligação-1·dia-1. Segundo Samir et al. (2017), este 

índice foi projetado especificamente para comparar as técnicas de gerenciamento das 

perdas reais entre os serviços de utilidade pública.  

Assim, ao se confrontar o IVIN com a “matriz de avaliação de perdas reais” 

(Quadro 2.8) do World Bank Institute, o IVIN é enquadrado entre >16. Com isto, o 

desempenho da rede é classificado na categoria “D”, ou seja, recebe o conceito 

considerado péssimo. O resultado, ainda, indica que devem ser intensificadas as medidas 

mitigadoras, além de serem prioritárias as medidas que visem reduzir a perda no sistema 

de distribuição de água potável. 

A última etapa desta fase é a quantificação financeira das perdas para a área 

Maringá Velho Alto. Como citado na metodologia (item 3.2.5), foi estimada a 

submedição dos hidrômetros para a cidade de Maringá-PR, com idade máxima dos 

hidrômetros de 10 anos (Tabela 4.8). 
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Tabela 4.8 - Estimativa de submedição anual dos hidrômetros de Maringá-PR para o 

ano de 2016. 

Idade 

(anos) 

Quantidade de 

hidrômetros 

Volume micromedido 

médio anual (m3) 
IDM 

Estimativa de 

submedição média anual 

(m3) 

Estimativa do 

consumo anual 

(m3) 

0 20.769,00 259.661,083 95,00% 13.666,373 273.327,465 

1 11.715,00 268.598,833 94,00% 18.672,656 287.271,480 

2 23.925,00 405.850,927 92,00% 35.291,384 441.142,301 

3 25.319,00 355.125,427 90,00% 39.458,380 394.583,796 

4 17.976,00 195.146,177 89,00% 25.357,980 220.504,143 

5 7.430,00 102.099,250 87,00% 15.798,276 117.897,517 

6 5.546,00 87.050,583 85,00% 15.361,858 102.412,451 

7 3.312,00 51.954,250 83,00% 10.641,232 62.595,482 

8 2.710,00 19.943,667 80,00% 4.985,917 24.929,583 

9 1.362,00 9.583,333 77,00% 2.862,554 12.445,887 

10 1.838,00 15.795,083 74,00% 5.549,624 21.344,707 

Total 121.902,00 1.770.808,583  187.646,221 1.958.454,804 

Fonte: autora, 2017. 

A estimativa de submedição anual no ano de 2016 é cerca de 187 milhões de m3. 

Com base neste valor, foi possível determinar o volume consumido total, por meio da 

soma do Volume Micromedido com o Volume de Submedição. Neste contexto, o volume 

não faturado pela submedição no hidrômetro corresponde a 10% do volume micromedido 

médio anual (1.770.808,583 m³), um resultado que se traduz em 9,6 % do volume total 

consumido. 

O volume recebido pelos consumidores foi de 1.958.454,804m³, ou seja, 10,6 % 

superior ao registrado pelos hidrômetros. Assim, para determinar o valor financeiro da 

água efetivamente perdida, foi aplicada essa porcentagem ao valor micromedido da área 

Maringá Velho Alto.   

Com o objetivo de quantificar financeiramente a perda de água na área de estudo, 

foram usados os dados referentes à Tabela 4.9. Salienta-se que foram utilizados os dados 

brutos do consumo de água. 

Tabela 4.9 - Dados Brutos sobre o consumo de água. 

Maringá Velho Alto Total 

Volume produzido (m3) 947.729,00 

Volume micromedido (m3) 607.089,00 

Diferença (m3) 340.640,00 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2017. 



80 

 

Como mencionado anteriormente, foi aplicado o percentual de 10,6 % no valor do 

volume micromedido (Tabela 4.10). Posteriormente, foi utilizado o valor da tarifa de 

saneamento da Sanepar (2016) sobre o resultado obtido.  

Tabela 4.10 - Quantificação do valor micromedido real. 

Maringá Velho Alto Total 

Volume micromedido + 10,6% (m3) 671.440,43 

volume micromedido bruto - micromedido atual (m3) 64.351,43 

Valor total + tarifa a 2.70 R$ 173.748,87 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2017. 

A partir da determinação do valor micromedido real, o qual considera a perda da 

mensuração nos hidrômetros, foi estimado o valor financeiro da perda de água para a área 

de estudo (Tabela 4.11). 

Tabela 4.11 - Perda de água em valor financeiro. 

Maringá Velho Alto Total 

Volume produzido (m3) - Volume micromedido + 10,6% (m3) 276.288,57 

Valor total + custo de produção a 1,24 R$ 342.597,82 

Soma (valor da diferença + tarifa a 2,70) + (Valor total + custo de 

produção a 1,24) 
R$ 516.346,69 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2017. 

Neste contexto, o estudo mostra que a companhia de saneamento do Paraná deixou 

de faturar R$ 173.748,87 devido os erros de medição que ocorreram nos hidrômetros. 

Além disso, no tocante ao custo das perdas de produção/tratamento de água, foi estimada 

a quantia de R$ 342.597,82. Assim, ao final do ano de 2016, a companhia perdeu cerca 

de R$ 516.346,69.  

4.6. Cenários propostos 

Para uma melhor compreensão dos resultados, os cenários propostos estão 

divididos em dois subitens: o item 4.6.1 se refere aos cenários propostos com alterações 

bomba inversora de frequência; e o item 4.6.2 é relativo aos cenários que usam válvulas 

redutoras de pressão (VRPs). Estes resultados são, então, resumidos no item 4.6.3. 
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4.6.1. Propostas para a bomba inversora de frequência 

Como mencionado no item 4.4, a bomba trabalha com 20 mca durante o período 

diurno e 15 mca no período noturno. Como a área de estudo se encontra com pressões 

superiores ao limite especificado na NBR 12218:2017, consideraram-se simulações de 

cenário alternativos com pressões da bomba inferiores aos valores atuais.  

O valor de 15 mca foi escolhido por ser o mínimo valor da potência atual em que 

a bomba trabalha atualmente, enquanto o valor 10 mca por ser o mínimo valor 

estabelecido pela norma em vigor. Desta forma, foram simuladas as três configurações 

para a bomba inversora de frequência: 15 mca diurno e 10 mca noturno; 15 mca para 

ambos os períodos; e 10 mca para ambos os períodos. 

4.6.1.1. Cenário 1 

Conforme mencionado anteriormente, programou-se a bomba com elevação de 15 

mca diurno e 10 mca noturno, com tais configurações mostradas na Figura 4.8 

(Programação da bomba inversora de frequência).  

A simulação da pressão na rede de distribuição de água foi realizada na hora crítica 

(em virtude da maior pressão na rede), ou seja, as 167 horas (Figura 4.23). 

Figura 4.23 - Pressão às 167 horas (cenário 1). 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Pressão (mca) 
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4.6.1.2. Cenário 2 

No cenário 2, simulou-se a bomba inversora de frequência com 15 mca para 

ambos os períodos (Figura 4.24). 

Figura 4.24 - Pressão às 167 horas (cenário 2). 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Observa-se que há uma redução na pressão no cenário em questão, no ponto que 

se encontra em destaque na Figura 4.24. 

 

4.6.1.3. Cenário 3 

O terceiro e último cenário de alteração no funcionamento da bomba inversora de 

frequência, foi programada a elevação da bomba em 10 mca para ambos os períodos 

(Figura 4.25).  

Pressão (mca) 



83 

 

Figura 4.25 - Pressão às 167 horas (cenário 3). 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

4.6.1.4. Comparação dos cenários 1 a 3 com o Cenário Base 

Quando comparados ao Cenário Base, observa-se que nos cenários simulados, 

relacionados ao funcionamento da bomba inversora de frequência, a carga de pressão na 

rede de distribuição de água potável reduziu do valor máximo de 70 mca para 60 mca, 

nos pontos que se encontram em destaque, nos três cenários.  

Com base nas simulações dos cenários, foi calculado a pressão máxima na rede 

de distribuição de água (Tabela 4.12).  

Tabela 4.12 – Pressão máxima nos cenários. 

Cenário Valor máximo da pressão (mca) Variação CB (%) 

Cenário Base (20 e 15 mca) 62,254 - 

Cenário 1 (15 e 10 mca) 57,254 8,03 %  

Cenário 2 (15 e 15 mca) 57,423 7,76 % 

Cenário 3 (10 e 10 mca) 52,423 15,79 % 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

A partir dos resultados das simulações realizadas e no resultado apresentado na 

Tabela 4.12, pôde-se observar que, dos cenários simulados, o cenário 3 é o que apresenta 

o menor valor da pressão máxima na rede de distribuição de água. Também, constata-se 

Pressão (mca) 
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que os valores referentes à pressão máxima no cenário 1 e 2 apresentam-se com pouca 

diferença entre si.   

Outro fator, é que, em ambos os cenários simulados a pressão mínima de serviço 

é de 10 mca, ou seja, obedece ao estipulado pela norma de referencia a ABNT 

NBR 12218:2017 que é de 10 mca (ABNT/NBR, 2017). Deste modo, reduzir a elevação 

da bomba não prejudicou o consumidor ao buscar por maior economia.  

Posteriormente, foi estimado o custo de energia elétrica associada a potência da 

bomba inversora de frequência, em que se utilizou a ferramenta scenario energy cost. Na 

sua configuração, foi considerado o tipo da tarifa como sendo constante e o preço da 

energia elétrica correspondente à R$ 0,374 ∙ kWh−1. 

Assim, depois de aplicada as configurações no energy pricing, seguiu-se a ordem 

referente as propostas dos cenários. A Tabela 4.13 apresenta os resultados obtidos da 

energia, do custo de energia e do custo diário de energia, os valores estão associados ao 

período de 7 dias, ou seja, às 168 horas da simulação.  

Tabela 4.13 - Custo da energia elétrica para os cenários (168 horas). 

 Cenário Base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Energia (kWh) 990,90 744,80 781,00 534,90 

Custo da energia (R$) 371,06 278,92 292,47 200,30 

Custo diário de energia (R$) 53,01 39,85 41,78 28,61 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Comparando os resultados do Cenário Base com os dados do Cenário 3, tem-se 

uma redução no custo de energia elétrica em 46%, assim como, na energia utilizada pela 

bomba. É importante mencionar que nos cenários 1 e 2 há uma redução da energia elétrica 

em aproximadamente 25% e 21% respectivamente.  

Salienta-se que o custo da energia elétrica foi associado ao padrão da demanda. 

Neste sentido, constitui-se em uma redução financeira de energia elétrica em R$ 456,00, 

esse valor se refere a 168 horas realizadas na simulação em questão. 

Adicionalmente, foram simulados os custos de energia elétrica agregados ao 

padrão da demanda, os quais são apresentados na Figura 4.26 e Figura 4.27, sendo eles 

referentes ao Cenário Base e o Cenário 3 nessa ordem.  



85 

 

Figura 4.26 - Custo de energia do Cenário Base. 

 
Fonte: Bentley Water systems, 2018. 

Figura 4.27 - Custo de energia do cenário 3. 

 
Fonte: Bentley Water systems, 2018. 

Identifica-se uma diminuição no intervalo do custo de energia elétrica de R$ 4,50 

a R$ 5,00 (Figura 4.26) para R$ 2,75 a R$ 3,00 (Figura 4.27),  comprovando, assim, que 

em ambas as situações referentes ao cenário 3 (Figura 4.25) existem tanto a redução da 

pressão na rede, como no custo de energia elétrica e no custo diário de energia. Desta 

forma, tem-se o Cenário 3 como o melhor a ser aplicado na rede de estudo em relação à 

reprogramação da bomba.  

4.6.2. Proposta de Válvulas redutoras de pressão 

Considerando a proposta com as VRPs, inicialmente foram criadas as Zonas de 

Pressão para a rede de distribuição de água, a qual se realizou a partir do gerenciador de 
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zonas de pressão, possibilitando identificar automaticamente, não apenas as Zonas de 

Pressão, mas também a Área Distrital Medida (ADM), a qual serviu para obter o valor do 

Volume de Vazamento. Segundo Bentley (2018), A ADM constitui como a base para o 

planejamento dos sistemas de distribuição de água. 

As zonas de pressão foram obtidas usando a potência da bomba inversora de 

frequência do Cenário Base, ou seja, atuando com carga de elevação de 20 mca para o 

período diurno e 15 mca para o noturno.  

Utilizando a ferramenta Pressure Zone, e, a partir da execução desta ferramenta, 

o programa criou nove (9) zonas de pressão, mostradas na Figura 4.28. Destaca-se que a 

primeira zona de pressão se constitui do reservatório de distribuição da água, que se 

encontra na parte central da rede (Figura 4.28). 

Na Tabela 4.14 são apresentadas as características das Zonas de Pressão da rede 

de distribuição de água da área Maringá Velho Alto mostradas na Figura 4.28. 

Tabela 4.14 - Características das zonas de pressão. 

Zona de 

pressão 

Comprimento 

(m) 
Tubo Nó 

Máxima 

elevação (m) 

Mínima 

elevação (m) 

1 5 1 1 602,35 602,35 

2 11,89 209 163 581,88 558,19 

3 36,61 657 510 600,25 569,89 

4 9,53 166 133 580,69 557,42 

5 3,98 60 47 581,23 566,25 

6 1,57 28 24 581,64 568,49 

7 2,36 24 19 581,50 571,70 

8 1,75 33 28 574,04 565,71 

9 2,55 33 26 583,94 567,23 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Com base nas zonas de pressão obtidas, e a partir deste ponto, tornou-se possível 

realizar o gerenciamento da pressão por meio das VRPs na rede de estudo.  
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Figura 4.28 - Zonas de Pressão da rede de distribuição de água da área Maringá Velho Alto. 

  

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Zona de Pressão – 1 
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Zona de Pressão 4 

Zona de Pressão 5 

Zona de Pressão 6 

Zona de Pressão 7 

Zona de Pressão 8 

Zona de Pressão 9 
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4.6.2.1. Cenário 4 

O primeiro cenário criado com VRPs, chamado de Cenário 4 por ser o quarto 

cenário analisado, foi simulado com a elevação da bomba em 20 mca diurno e 15 mca 

noturno. Nesta área, foram inseridas dez (10) VRPs do tipo “globo”, ambas com diâmetro 

da válvula em função da vazão, estando localizadas próximo as zonas com maior pressão 

na rede.  

No entanto, como a rede de distribuição de água potável da área é do tipo malhada, 

não sendo determinados os sentidos de escoamento, podendo abastecer a qualquer ponto 

na rede, foram necessários fechar algumas tubulações próximas as VRPs, de tal maneira 

que a vazão passe pelas VRPs, e assim, possam reduzir a pressão na rede. A Figura 4.29 

apresenta tanto os tubos que foram inativados, como as propostas de VRPs.  

 

Figura 4.29 - Configurações do cenário 4. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Como o diâmetro da VRP é dado em função da vazão, a Tabela 4.15 apresenta o 

diâmetro de cada VRP e as características referentes a este cenário, que inclui a 

elevação (m), o diâmetro, a pressão inicial (mca) e a vazão (L·s-1). 

Tubo 

VRP 

Condição Inicial 

Fechado 

Ativa 



89 

 

Tabela 4.15 - Descrição das VRPs no Cenário 4. 

VRP Elevação (m) Diâmetro da VRP Pressão Inicial (mca) Vazão (L·s-1) 

1 583,20 2″ 18,00 3,62 

2 570,34 1″ 15,00 0,92 

3 584,10 1¼″ 15,00 1,56 

4 583,99 1″ 15,00 0,99 

5 588,00 2″ 10,00 2,67 

6 566,12 ½″ 15,00 0,32 

7 566,60 ½″ 20,00 0,25 

8 579,91 1″ 20,00 0,71 

9 577,38 1″ 25,00 0,96 

10 582,19 ½″ 15,00 0,06 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Depois de inseridas as VRPs na simulação e a configuração do diâmetro, simulou-

se a pressão na rede distribuição de água as 167 horas (Figura 4.30), como já citado 

anteriormente, todas as simulações referentes a pressão são simuladas na hora de maior 

pressão, ou seja as 167 horas, além de servir como comparativo entre todos os cenários 

que foram propostos nesta pesquisa.  

Figura 4.30 - Pressão às 167 horas, Cenário 4 com VRP. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

No cenário 4 (Figura 4.30), tem-se alguns nós com carga de pressão inferior ao 

imposto pela norma ABNT NBR 12218:2017 que é de 10 mca, os quais se encontram em 

destaque. A carga de pressão máxima neste cenário foi de 40 mca e o Volume de 

Pressão (mca) 
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Vazamento de 28,28 m3·dia-1. Além de utilizar o Volume de Vazamento com um fator 

preponderante para a escolha do melhor cenário, com a pressão dentro dos limites 

estabelecidos, fez-se a oneração das VRPs empregadas e da configuração do cenário.  

Ao cenário 4 foi realização o custo de implantação para as 10 VRPs. Para tal, 

utilizou-se os valores da vazão o qual encontra-se na Tabela 4.15. Como o diâmetro e 

dado em função da vazão inseriu-se os valores da Tabela 3.1 em que é dado o diâmetro 

da VRP em função da vazão nos resultados da Tabela 4.15 

Assim, depois de encontrados os valores do diâmetro de cada VRP, conforme 

descritas na metodologia mais precisamente no item 3.2.6, utiliza-se o valor em reais de 

cada VRP conforme a Tabela 3.2, em que se soma ao valor do item a caixa de alvenaria 

equivalente a R$ 4.500,00, valor este considerado independente do diâmetro da VRP. Por 

fim, para cada VRP considera-se o valor das conexões apresentados na Tabela 3.3. 

Deste modo, para as 10 VRPs utilizadas no cenário 4, obtêm-se o valor de 

R$ 59.472,62. Com relação ao fechamento dos 58 tubos, é multiplicado o valor de 

R$ 300,00 valor este descrito na metodologia item 3.2.6 o qual, ao total obteve o 

equivalente a R$ 17.400,00. Ao total, para executar este cenário, é necessário investir o 

valor próximo à R$ 76.872,62.  

4.6.2.2. Cenário 5 

O terceiro critério para instalar as VRPs é “obter o melhor cenário da bomba 

inversora de frequência com as VRPs”. Ainda objetivando reduzir tanto a pressão na rede 

como os gastos para otimizar e minimizar as perdas de água, e ainda considerando que 

quanto mais baixa a pressão na rede de distribuição de água, menor será a perda de água 

em função das elevadas pressões, assim como, na quantidade de acessórios necessários 

para o controle da pressão.  

Neste contexto, utilizou-se a potência da bomba inversora de frequência atuando 

com carga de pressão de 10 mca em ambos os períodos (diurno e noturno), conforme as 

configurações do Cenário 3 (Figura 4.25). Portanto a partir deste ponto, os próximos 

cenários serão simulados com a carga de pressão da bomba em 10 mca.  

O segundo cenário com VRPs (Cenário 5), foram inseridas 7 VRPs do tipo 

“globo”. Neste sentido, a Figura 4.31 mostra a localização das VRPs, bem como os tubos 

fechados.  
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Figura 4.31 - Configurações do Cenário 5. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Com relação as características das VRPs, estas são apresentadas na Tabela 4.16. 

Tabela 4.16 - Descrição das VRPs no Cenário 5. 

VRP Elevação (m) Diâmetro da VRP Pressão Inicial (mca) Vazão (L·s-1) 

1 577,34 1,½″ 15,00 2,23 

2 580,94 1″ 15,00 0,87 

3 582,29 1,½″ 15,00 1,94 

4 569,18 1″ 20,00 0,76 

5 584,06 ¾″ 15,00 0,52 

6 581,74 ½″ 15,00 0,32 

7 581,64 ¾″ 15,00 0,47 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Com relação a simulação da pressão na rede de distribuição de água tem-se a 

Figura 4.32 que expõe a pressão as 167 horas.  

Tubo 

VRP 

Status Inicial 

Fechado 

Ativo 
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Figura 4.32 - Pressão no cenário 5, às 167 horas. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

 Como o trabalho objetiva obter as condições de controle adequadas de acordo com 

a norma ABNT NBR 12218:2017 em período estendido, às 58 horas no cenário em 

questão existem nós com carga de pressão inferior a 10 mca (Figura 4.33). 

Figura 4.33 - Pressão no Cenário 5, às 58 horas. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Pressão (mca) 

Pressão (mca) 
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Um dos fatores associados à baixa pressão, na parte em destaque, é a grande 

demanda. Para aumentar pressão existem duas soluções possíveis: a primeira é fazer o 

redimensionamento do diâmetro do tubo e adequá-lo; e a segunda seria bombear água 

para a rede. No entanto, como já foi visto na Figura 4.25, reduzir a potência da bomba 

minimiza a pressão em um todo, da mesma forma que reduz o Volume de Vazamento. 

Por isso, optou-se por fazer o redimensionamento do tubo. 

O critério para redimensionar o diâmetro do tubo é analisar a perda de carga que 

acontece na simulação. Assim, no Cenário 5, foram encontrados 3 tubos com perda de 

carga elevada devido aos diâmetros pequenos. É importante mencionar que os tubos que 

abastecem essa zona (Zona de pressão 7), possuem material composto de PVC com 

diâmetro de 50 mm. Por isso, foi realizada a readequação dos tubos para o diâmetro de 

100 mm de PVC em um comprimento de 129 m (Figura 4.34).  

Deste modo, no Cenário 5 com o diâmetro redimensionado, foi possível obter as 

condições de controle da pressão de acordo com a norma ABNT NBR 12218:2017.  

No cenário simulado, foi calculada a carga de pressão máxima, o qual obteve-se 

o valor de 39,47 mca e a mínima 10,02 mca. Em análise do cenário 5, após o 

redimensionamento, tem-se uma redução da pressão em 45 % quando comparado ao 

“Cenário Base”. O volume de vazamento estimado no ADM do cenário 5 é de 25,86 

m3·dia-1.  
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Figura 4.34 - Tubo com alta perda de carga no Cenário 5. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Os cálculos para o custo de implantação foram realizados da mesma maneira que 

para o Cenário 4. Assim, para a implantação das 7 VRP, tem-se o valor de R$ 38.835,50 

e para o fechamento dos 24 tubos o valor de R$ 7.200,00.  

No entanto, como neste cenário houve o redimensionado de 129 m de tubos, foi 

considerado o valor de R$ 70,00 o metro, para o diâmetro de 100 mm, obtendo-se, assim, 

o valor de R$ 9.030,00. Ao total, para executar este cenário, será necessário empregar a 

quantia de R$ 55.065,50.  

4.6.2.3. Cenário 6 

Para o terceiro cenário realizado com VRPs, o Cenário 6, utilizou-se de 8 VRPs 

para o seu controle da pressão máxima. No entanto, ocorreu uma elevada perda de carga, 

por isso, também, realizou-se o redimensionamento de 290 metros de tubos, em que foram 

alterados o diâmetro de 50 mm para 100 mm, ambos do tipo PVC. No cenário em questão, 

foram fechados 28 tubos. Todas as características citadas são apresentadas na Figura 4.35.  

 

Figura 4.35 - Configurações do cenário 6. 

 

Tubo 

VRP 

Status Inicial 

Fechado 

Ativo 

Tubo redimensionado 

DN100 

Tubo redimensionado 

DN100 
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Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

As características das 8 VRPs se encontram na Tabela 4.17. 

Tabela 4.17 - Descrição das VRPs no Cenário 6. 

VRP Elevação (m) Diâmetro da VRP Pressão Inicial (mca) Vazão (L·s-1) 

1 577,34 1½″ 15,00 2,22 

2 580,94 1″ 15,00 0,87 

3 584,06 ¾″ 20,00 0,51 

4 581,74 ½″ 15,00 0,31 

5 581,64 ¾″ 15,00 0,46 

6 576,99 1½″ 20,00 2,02 

7 574,93 1½″ 21,00 2,00 

8 575,84 1″ 25,00 0,90 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Depois de realizadas e inseridas as configurações do Cenário 6 (Figura 4.35), 

realizou-se a simulação da pressão as 167 horas Figura 4.36. 
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Figura 4.36 - Pressão no cenário 6, às 167 horas. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

No Cenário 6, a pressão máxima observada foi de 38,44 mca, enquanto o Volume 

de Vazamento de 26,39 m3·dia-1.  

Estimando o custo para executar o cenário 6, tem-se o valor das 8 VRPs no total 

de R$ 46.249,50, e, com relação aos 31 tubos fechados e o redimensionamento do 

diâmetro de 290 metros (R$ 20.300,00), quantia total de R$ 75.849,50. 

4.6.2.4. Cenário 7 

Visando reduzir a quantidade de VRPs empregadas e levando em consideração o 

requisito para instalar as VRPs descritos na metodologia, mais precisamente no item 

3.2.6, no Cenário 7 foram usadas 6 VRPs para o controle da pressão.  

As configurações do sétimo cenário realizado são apresentadas na Figura 4.37, em 

que, tem-se a localização dos tubos fechados, a parte da rede que se fez a adequação do 

tubo em função da perda de carga e por fim as VRPs. 

Pressão (mca) 
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Figura 4.37 - Configurações do Cenário 7. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

A Figura 4.38 apresenta as condições de pressão neste cenário e pode-se ver que 

estas 6 VRPs foram adequadas de controle da pressão, em termos de pressão máxima e 

mínima.  

As características das 6 VRPs usadas no cenário 7 são apresentadas na Tabela 

4.18Tabela 4.18. 

Tabela 4.18 - Descrição das VRPs no Cenário 7. 

VRP Elevação (m) Diâmetro da VRP Pressão Inicial (mca) Vazão (L·s-1) 

1 582,29 1½″ 15,00 1,94 

2 584,06 ¾″ 15,00 0,52 

3 582,95 1¼″ 20,00 1,31 

4 575,99 1″ 20,00 0,90 

5 574,31 1½″ 20,00 2,39 

6 579,04 ½″ 20,00 0,32 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Simulando a pressão, foi encontrado o valor máximo, no Cenário 7, de 38,89 mca, 

enquanto o Volume de Vazamento mensurado de 27,64 m3·dia-1.  

 

Tubo redimensionado 

DN100 Tubo 

VRP 

Status Inicial 

Fechado 

Ativo 
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Figura 4.38 - Pressão no Cenário 7, às 167 horas. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Com relação ao custo para implantação do cenário em questão, tem-se que para 

as 6 VRPs o valor de R$ 44.583,12, o fechamento dos 26 tubos R$ 7.800,00 e para os 192 

m de tubo redimensionado obteve-se o equivalente a R$ 13.440,00. Totalizando, assim, 

R$ 65.823,12. 

4.6.2.5. Cenário 8 

Para o controle da pressão, no oitavo cenário também foram inseridas 6 VRPs, 

dispostas de acordo com o apresentado na Figura 4.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressão (mca) 
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Figura 4.39 - Configurações do Cenário 8. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Considerando o dimensionamento do diâmetro da VRP, o qual é dado em função 

da vazão, a Tabela 4.19 contém as características das VRPs referentes ao Cenário 8.  

Tabela 4.19 - Descrição das VRPs no cenário 8. 

VRP Elevação (m) Diâmetro da VRP Pressão Inicial (mca) Vazão (L·s-1) 

1 580,94 1″ 20,00 0,87 

2 582,29 1½″ 15,00 1,94 

3 584,06 ¾″ 20,00 0,52 

4 581,27 ½″ 20,00 0,29 

5 576,22 1½″ 20,00 2,44 

6 576,14 1″ 20,00 0,90 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

A Figura 4.40 é apresenta a simulação da pressão as 167 horas, em que se tem a 

pressão de acordo com a norma em vigor. 
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Status Inicial 

Fechado 
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Tubo redimensionado 

DN100 
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Figura 4.40 - Pressão no cenário 8, às 167 horas. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

No Cenário 8, a pressão máxima foi de 38,87 mca. O Volume de Vazamento 

medido por meio do ADM foi de 27,64 m3·dia-1.  

Em referência ao custo para executar o Cenário 8, tem para as 6 VRPs a quantia 

de R$ 42.223,00, tubos fechados R$ 7.800,00 e diâmetro do tubo R$ 13.440,00. Assim, 

ao total tem-se valor de R$ 63.463,00. 

4.6.2.6. Cenário 9 

Para o último cenário simulado, de número 9 no total, foram usadas 6 VRPs para 

o controle da pressão, com as suas disposições apresentadas na Figura 4.41 e suas 

características na Tabela 4.20. 

Pressão (mca) 
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Figura 4.41 - Configurações do Cenário 9. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Tabela 4.20 - Descrição das VRPs no cenário 9. 

VRP Elevação (m) Diâmetro da VRP Pressão Inicial (mca) Vazão (L·s-1) 

1 580,94 1″ 15,00 0,87 

2 582,29 1½″ 15,00 1,94 

3 579,30 ¾″ 17,00 0,52 

4 579,47 ½″ 15,00 0,32 

5 573,42 1″ 18,00 0,85 

6 575,62 1½″ 17,00 2,45 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Por fim, verificou-se a pressão no cenário 9, por meio da simulação hidráulica que 

aconteceu as 167 horas (Figura 4.42).  

Tubo 

VRP 

Status Inicial 

Fechado 

Ativo 

Tubo redimensionado 

DN100 
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Figura 4.42 - Pressão no cenário 9, às 167 horas. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

O Volume de Vazamento mensurado no Cenário 9 foi de 26,25 m³·dia-1 e a carga 

de pressão máxima calculada de 38,86 mca.  

Ao se implantar o Cenário 9, será necessário a quantia de R$ 37.723,00 para as 6 

VRPs, R$ 8.400,00 para o fechamento dos 28 tubos e R$ 9.030,00 para o 

redimensionamento de 129 m, o qual tem-se a somatória de R$ 55.153,00. 

4.6.3. Resumo dos resultados de cada cenário 

A vazão inicial do Cenário Base, da rede de distribuição de água da área estuda 

foi de 2589,425 m³·dia-1. Além disso, o Volume de Vazamento medido por meio da Área 

Distrital Medida (ADM) foi de 38,78 m³·dia-1. Este valor se refere a média da perda de 

água no ano de 2016.  

O resultado do coeficiente 𝛽,  que é o modelo de vazamento usando no trabalho, 

descrito no item 3.2.6, para a presente pesquisa, foi de 3,89 ∙ 10−8. Segundo Samir et al. 

(2017), o aumento deste coeficiente é uma estimativa razoável de utilidade, sem que haja 

um programa de detecção de vazamento contínuo. Deste modo, o coeficiente foi 

empregado na pesquisa como comparativo entre as propostas dos cenários alternativos.  

Pressão (mca) 
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A Tabela 4.21 apresenta o Volume de Vazamento (VV) para cada cenário que foi 

proposto, assim com a quantidade de VRPs necessária para controlar a pressão na rede de 

distribuição de água potável e a diferença entre o VV (∆VV ).  

Tabela 4.21 - Resultado dos cenários. 

Cenário Volume de Vazamento (m³·dia-1) VRP ∆VV 

Cenário Base 58,17 - - 

Cenário 1 48,13 - 10,04 

Cenário 2 48,13 - 10,04 

Cenário 3 38,78 - 19,39 

Cenário 4 28,28 10 28,89 

Cenário 5 25,98 7 32,31 

Cenário 6 26,55 8 31,78 

Cenário 7 26,38 6 30,53 

Cenário 8 27,64 6 29,67 

Cenário 9 26.25 6 31,92 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

O resultado encontrado na Tabela 4.21 permite dizer que, quanto menor for o valor 

do Volume de Vazamento, melhor é o cenário. Por isso, a proposta de cenário que 

apresentar o menor resultado do cenário alternativo é o 5, por ter o menor valor do VV, 

assim como a maior diferença entra o ∆VV. No entanto ponderou-se outros fatores para 

determinar o cenário viável a ser executado pela companhia de abastecimento.  

O primeiro foi com relação a pressão máxima de serviço de cada cenário 

alternativo, visto que, quanto menor a pressão, desde que estejam dentro dos limites 

estabelecidos pela norma ABNT NBR 12218:2017, menor será a perda de água em função 

da pressão elevada. Por essa razão, a Tabela 4.22 apresenta o resultado da pressão máxima 

em cada cenário que foi proposto nesta pesquisa. Para comparativo a simulação da 

pressão, foi usada a Figura 4.20, que é encontrada no item 4.4, referente à Análise da 

Rede Cenário Base. 

Tabela 4.22- Pressão máxima dos cenários alternativos. 

Cenário Pressão Máxima (mca) Cenário Pressão Máxima (mca) 

Cenário Base 62,25 Cenário 5 39,47 

Cenário 1 57,25 Cenário 6 38,44 

Cenário 2 57,42 Cenário 7 38,89 
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Cenário Pressão Máxima (mca) Cenário Pressão Máxima (mca) 

Cenário 3 52,42 Cenário 8 38,87 

Cenário 4 40,00 Cenário 9 38,86 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 

Como os 3 primeiros cenários alternativos é o resultado de outras pressões para a 

bomba, na Tabela 4.22 tem-se que o menor valor da pressão para a bomba foi o do 

cenário 3. É importante mencionar que quando se observa a Tabela 4.22, o melhor 

resultado do VV também é do cenário 3. No cenário mencionado, ainda, há uma redução 

da pressão em 67 % quando comparada com ao “cenário base”. Além disso, o cenário 3 

obteve o menor valor do ∆VV tendo o seu o valor de 19,39. Portanto, o melhor cenário 

para potência da bomba é o 3, corroborando o citado no item 4.6.1.  

A Tabela 4.22 aponta que, dos cenários propostos com a VRP, tem-se que o 

controle da pressão máxima, ou seja, os cenários alternativos, obedecem aos critérios 

estabelecidos pela norma vigente, a ABNT NBR 12218:2017, que estipula a carga de 

pressão máxima de 40 mca e mínima de 10 mca.  

No entanto, a tabela em questão não fator determinante para se escolher o melhor 

cenário, visto que existem outros fatores que ponderam este requisito. Outro fator a se 

mencionar é que o Cenário 4 não está adequado à norma ABNT NBR 12218:2017, tendo 

em consideração que possui a carga de pressão mínima inferior à 10 mca como 

apresentado na Figura 4.33. 

Com relação ao custo de implantação dos cenários com VRPs, tem-se a  

Tabela 4.23, em que apresenta a oneração dos valores para implantar a proposta, 

em que se tem desde o valor total das VRPs ao total final de configurar-se o cenário. 

Tabela 4.23 - Custo de implantação do cenário. 

Cenário Valor da VRP (R$) Tubos fechado (R$) 
Comprimento do 

diâmetro alterado (R$) 
Total (R$) 

Cenário 4 59.472,62 17.400,00 - 76.872,62 

Cenário 5 38.835.50 7.200,00 9.030,00 55.065,50 

Cenário 6 46.249,50 9.300,00 20.300,00 75.849,50 

Cenário 7 44.583,12 7.800,00 13.440,00 65.823,12 

Cenário 8 42.223,00 7.800,00 13.440,00 63.463,00 

Cenário 9 37.723,00 8.400,00 9.030,00 55.153,00 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos, 2018. 
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A  

Tabela 4.23 evidência que no Cenário 9 há um menor valor custo de implantação 

das VRPs do que no Cenário 5, apesar os valores serem bem próximos. Isso acontece 

porque o diâmetro da VRP é dado em função de sua vazão. No entanto, como é necessário 

configurar os cenários alternativos para que as VRPs sejam ativadas, as configurações do 

Cenário 9 são maiores que no Cenário 5, fazendo com o que o Cenário 5 tenha menor 

custo de implantação. Também, há um maior valor do Volume de Vazamento quando 

comparado o Cenário 9 com o cenário 5. 

Apesar de a oneração para a implantação do Cenário 5 ser elevada, tem-se um 

custo-benefício para a companhia de abastecimento, uma vez que, implantando este 

cenário obtém-se uma redução no Volume de Vazamento e a adequação da rede de acordo 

com a norma ABNT NBR 12218:2017. 

Outra consideração que deve ser feita é que, conforme Lambert e Thornton (2012), 

qualquer redução na pressão máxima poderá ser convertida em um aumento na vida útil 

das tubulações, em virtude dos vazamentos que possam ocorrer em função da pressão 

elevada. Ainda de acordo com os autores, quando há uma redução da pressão máxima de 

10 mca, estende-se a vida útil da rede em 3 anos. Além disso, segundo Saldarriagaa e 

Salcedoa (2015) o tempo de retorno para o investimento na infraestrutura da rede de 

distribuição de água é de 5 anos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Índice de Perda na Distribuição (IPD) da região cidade de Maringá foi de 27 %, 

o qual se encontra entre os resultados obtidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, tornando o seu índice aceitável frente ao cenário brasileiro. Todavia, deve-

se sempre buscar a otimização da rede até que esta venha a atingir o patamar de 10% de 

perdas, que é o índice de regiões que apresentam um bom gerenciamento. 

Na determinação do IPD de água da cidade de Maringá, tem-se que na parcela da 

zona urbana denominada como Maringá Velho Alto é a que mais acontece a perda de 

água com 36% da água fornecida. Em referência a este resultado, pode-se concluir que 

de toda água que é tratada, 36% da água tratada fornecida à esta região é perdida ao longo 

da rede de distribuição. Além disto, como o resultado ficou entre 40% e 25%, este índice 

permite classificar o desempenho da região Maringá Velho Alto como um gerenciamento 

intermediário assim como a cidade de Maringá. 

Ao determinar do Índice de Vazamento da Infraestrutura (IVIN) da região do 

Maringá Velho Alto, foi obtido o valor de 26,77 L·Ligação-1·dia-1, o qual se encontra 

classificado como “D” de acordo com a categoria proposta pelo World Bank Institute, em 

que se enquadra como um sistema péssimo. Deste modo, o índice mostra que a rede 

necessita de uma redução dos vazamentos, em virtude do seu elevado valor do IPD e 

IVIN.   

No que diz respeito à análise da rede do Maringá Velho Alto, tem-se que 90% do 

material da tubulação é constituído de PVC. Os diâmetros de 50 mm correspondem a 

cerca de 87% do total da rede e são denominados como secundários. 

Com relação às pressões encontradas no cenário atual para a rede do Maringá 

Velho Alto, observou-se que existem pontos críticos, que ultrapassam os limites 

estabelecidos pela norma ABNT NBR 12218:2017 que é de 40 mca. O maior intervalo 

encontrado foi de 70 mca, estando inseridos na parte de menor elevação da área de estudo.  

Além disso, no ano de 2016 (de janeiro a dezembro) a companhia de 

abastecimento de Maringá deixou de faturar cerca de R$ 516.346,00 na região do Maringá 

Velho Alto, valor este que poderia ser empregado para reduzir os vazamentos na rede, 

assim como em uma otimização da mesma.  
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Com relação aos cenários alternativos que foram propostos para a região Maringá 

Velho Alto, visando reduzir a pressão na rede e, consequentemente, o Volume de 

Vazamentos, o melhor cenário proposto foi o Cenário 5, em que se reduz a pressão na 

rede por meio da implantação de VRPs, apresentando o menor  

∆VV além de ser o cenário que apresenta o menor valor para a sua implantação. É 

importante mencionar que no cenário em questão há a adequação da pressão de acordo 

com a norma vigente a ABNT NBR 12218:2017. 

A metodologia aplicada possibilitou quantificar o volume de vazamentos na rede 

e, nos diferentes cenários alternativos, possibilitando a identificação da melhor proposta 

a ser empregada.  

Os indicadores permitiram analisar o desempenho da rede, e, assim, determinar 

uma base para o planejamento das ações de redução e controle da mesma. Então, com o 

suporte do cenário de base, foi possível propor alternativas que visem solucionar as não 

conformidades do sistema de distribuição de água e deste modo melhorar o seu 

desempenho, no que tange a pressão, contribuindo assim, para a melhoria do sistema de 

distribuição de água para o município de Maringá.   

Um ponto a destacar é que os dados das simulações da altura de elevação da 

bomba foram passados à Sanepar, com o intuito de verificar a veracidade das simulações. 

Assim, a companhia aplicou os dados obtidos na simulação no mês de fevereiro de 2018, 

o que resultou na redução do custo de energia. Além disso, não foram observados, durante 

o período de operação nessas condições, problemas com baixas pressões. Desta forma, a 

Sanepar manteve a operação do sistema com a carga de pressão da bomba reduzida. 

Este trabalho analisou somente a região mais problemática em relação à pressão 

da rede da cidade de Maringá. Deve-se salientar que a metodologia dos autores Samir et 

al (2017) ainda pode ser aplicada não somente em outras zonas da cidade de Maringá, e 

à toda a rede da cidade, mas também em outros municípios, com a finalidade reduzir as 

perdas de água em função de pressões elevadas.  

Sugere-se que sejam realizados outros trabalhos de acompanhamento das propostas 

citadas no trabalho em questão, visto que, uma das propostas já foi implementada. Assim, 

o acompanhamento possibilitará verificar o desempenho tanto da potência da bomba 

quanto dos cenários com as VRPs com a variação sazonal da demanda. Ainda, sugere-se 

que seja realizada a quantificação financeira da perda de água na rede Maringá Velho 
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Alto em série histórica, a fim de comparar a perda de água na área assim como a 

quantidade de vazamentos.   
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