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Capítulo 24-Medição individualizada em prédios de apartamentos.  
 
24.1 Introdução 

Guarulhos foi o local onde foram feitas as primeiras experiências no 
Brasil com respeito à medição individualizada em prédios de apartamentos.  

Os americanos usam o termo submetering quando tratam do assunto 
de hidrômetros individuais em prédios de apartamentos, trailers, comércio 
e outros. A partir do termo usado em inglês, criamos, na língua portuguesa, 
o neologismo “submedidor”. 

 
 
 

 
 
24.2 Primeira lei municipal no Brasil 

O primeiro resultado da experiência realizada pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos – SAAE, deu origem à minuta 
de projeto de lei, aprovada na Câmara Municipal de Guarulhos. 
 

Lei do Município de Guarulhos n° 4650, de 7 de setembro de 1994 



Método de Hardy-Cross 
Capitulo 24- Hidrômetros em apartamentos    

engenheiro Plínio Tomaz       pliniotomaz@uol.com.br         30/12/07 
 

 24- 3

 “Dispõe sobre: A instalação de medidores e submedidores em edifícios 
multi-familiares dotados de apartamento com área útil de até 100m². 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte 
Lei: 

Artigo 1°.- Os edifícios multi-familiares dotados de apartamentos 
com área útil de até 100m² deverão possuir medidor de entrada principal e 
submedidores individuais. 

Artigo 2°.- Os submedidores individuais deverão ser instalados em 
cada apartamento segundo a forma específica nesta Lei. 

Artigo 3°.- A localização do medidor principal deverá obedecer as 
normas técnicas detalhadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 
SAAE 

Artigo 4°. - Os submedidores deverão ser instalados em área comum 
do edifício, ser de fácil acesso para efeito de leitura, manutenção e 
interrupção de fornecimento de água. 

Artigo 5°.- O SAAE procederá simultaneamente a leitura do medidor 
principal e dos submedidores, sendo que a eventual diferença de volume 
entre os mesmos será lançada proporcionalmente ao consumo de cada 
apartamento. 

Artigo 6°.- Fica terminantemente proibida a instalação de válvulas de 
descarga, devendo ser usadas caixas de descarga acopladas ou não. 

Artigo 7°.- Fica isento das taxas de ligação de água os apartamentos 
dotados de submedidores, ficando por conta do usuário somente a despesa 
referente ao custo do hidrômetro. 

Artigo 8°.- Os edifícios que se enquadram nas disposições previstas 
nesta Lei deverão apresentar, junto ao órgão competente do SAAE, o 
projeto hidráulico-sanitário para fins de aprovação. 

Artigo 9°.- As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta de verbas próprias consignadas em Orçamento, 
suplementadas se necessário. 

Artigo 10°.- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.” 
 
24.3 Definição 

Medição individualizada é o uso de medidores individuais para 
abastecimento de apartamentos, condomínios e trailers, nos quais a água é 
cobrada por um medidor principal ou pelos medidores individuais, isto é, 
os submedidores. A medição individualizada pode ser usada nas categorias 
doméstica, comercial e industrial, ou ainda em bases militares. 

Os submedidores permitem a cobrança individual. O sistema de 
energia elétrica é individualizado, como também no futuro será o da água. 
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O uso do submedidor reduz o consumo entre 15% e 30%, o que é uma 
medida importante para a conservação da água. 
 
24.4 Uso do submedidor 

Na forma mais simples é instalado no hall de cada apartamento um 
hidrômetro. Sua leitura, pode ser direta ou através de cabos (M-Bus) ou 
Radio-Frequencia (sem fios). 
 
24.5 Submedição = conservação da água 

Na cidade americana de Seattle foi constatada economia de 20% no 
abastecimento de água com o uso de submedidores. Para 1997, será feito 
um programa de abatimento de tarifas, a fim de encorajar o uso de 
submedidores. 

Na cidade americana de Boston, estão sendo feitas pesquisas em 300 
prédios e estima-se uma economia de água de 20%. 

Nos Estados Unidos, na maioria das vezes, a medição 
individualizada é realizada por firmas privadas e não pelo serviço público. 

A seguir, vemos um esquema de um prédio de apartamentos com 
medição individual para o caso do Brasil.  
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24.6 Norma Brasileira de Instalações Prediais de Água Fria: NBR 
5626/98 

É importante recordamos alguns conceitos e definições. 
Os sistemas de distribuição de água potável podem ser de três tipos: 

 
- Sistema de Distribuição Direta: todos os aparelhos e torneiras são 

alimentados diretamente pela rede pública. A NBR 5626/98 recomenda 
cuidados especiais para impedir refluxos para a rede pública; 

 
- Sistema de Distribuição Indireta: todos os aparelhos e torneiras são 

alimentados pelo reservatório superior ou inferior do prédio. O sistema 
de abastecimento indireto pode ser hidropneumático ou por gravidade. 
No sistema por gravidade, a alimentação da rede de distribuição interna 
é feita a partir do reservatório superior. No sistema hidropneumático, a 
alimentação é realizada a partir do reservatório inferior, com pressão 
oriunda de uma instalação hidropneumática; 

 
- Sistema de Distribuição Misto: parte dos aparelhos são alimentados 

pelo Sistema de Distribuição Direta e parte pelo Sistema de Distribuição 
Indireta. Nas unidades residenciais térreas brasileiras é comum o uso do 
sistema misto, no qual a torneira do tanque, torneira de jardim e torneira 
da cozinha ou da máquina de lavar roupa são abastecidos diretamente 
pela rua, enquanto o restante é abastecido pelo reservatório superior. 

 
 
 
25.7 Sistema de Distribuição Direta 

No Sistema de Distribuição Direta, a rede pública deve abastecer a 
instalação predial sem o uso de reservatórios, a exemplo do que é feito nos 
Estados Unidos e na Europa. Em nosso país, o sistema de distribuição 
público de água potável prevê o uso de reservatórios domiciliares no 
dimensionamento das redes primárias e secundárias.  

Em Guarulhos, o conjunto habitacional Parque Cecap é abastecido 
diretamente, sem uso de reservatórios domiciliares. Segundo a NBR 
5626/98, os aparelhos passíveis de provocar retrossifonagem só podem ser 
instalados com o seu sub-ramal protegido por um quebrador de vácuo, nas 
condições previstas para a sua instalação.  

Ainda segundo a NBR 5626/98, o dimensionamento do ramal predial 
destinado ao abastecimento deverá ser o mesmo para o dimensionamento 
do barrilete, das colunas de distribuição e dos ramais e sub-ramais. 

Barrilete é o conjunto de tubulações que se origina no reservatório e 
do qual derivam as colunas de distribuição. Por sua vez, as colunas de 
distribuição alimentam os ramais e sub-ramais. 
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A ABNT usa para determinação das vazões de projeto em sistemas 
prediais de distribuição de água fria o Método Empírico, criado em 1940 e 
conhecido como o Método da Raiz Quadrada  ou  Método Alemão.  

Neste método, para o estabelecimento da vazão de projeto de um 
trecho do sistema predial de distribuição de água fria, são relacionados os 
“pesos” a tipos de aparelhos sanitários e o número total de aparelhos de 
cada tipo, instalado a jusante do trecho.  

As vazões dos pontos de utilização e os “pesos” estão na Tabela 
(24.1). O “peso” é a raiz quadrada do quociente entre a vazão de 
determinado aparelho e a vazão de referência.  

A NBR 5626/98 adotou a vazão de referência igual a 0,30 l/s. Os 
“pesos” são números adimensionais.  

 
Tabela 24.1- NBR 5626/98  de vazões de projeto e pesos relativos dos pontos de utilização 
Aparelhos sanitários Peça de utilização Vazão de projeto 

(L/s) 
Peso relativo 

Bacia sanitária Caixa de descarga 0,15 0,3 
 Válvula de descarga 1,70 32 
Banheira Misturador (água fria) 0,30 1,0 
Bebedouro Registro de pressão 0,10 0,1 
Bidê Misturador (água fria) 0,10 0,1 
Chuveiro ou ducha Misturador (água fria) 0,20 0,4 
Chuveiro elétrico Registro de pressão 0,10 0,1 
Lavatório de pratos 
ou de roupas 

Registro de pressão 0,30 1,0 

Lavatório Torneira ou 
misturador (água fria) 

0,15 0,3 

Mictório cerâmico 
com sifão integrado 

Válvula de descarga 0,50 2,8 

Mictório cerâmico 
sem sifão integrado 

Caixa de descarga, 
registro de pressão ou 
válvula de descarga de 

mictório 

 
0,15 

 
0,3 

Mictório tipo calha Caixa de descarga ou 
registro de pressão 

0,15 
Por metro de calha 

0,3 

Pia  Torneira ou 
misturador (água fria) 

0,25 0,7 

Pia Torneira elétrica 0,10 0,1 
Tanque Torneira 0,25 0,7 
Torneira de jardim ou 
lavagem em geral 

Torneira 0,20 0,4 

 
Para o cálculo da vazão do ramal predial para alimentação direta, que 

estamos supondo, somam-se todos os pesos da seguinte maneira: 
Exemplo de uma residência unifamiliar com Sistema de Distribuição 

Direta conforme Tabela (24.2). 
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    Tabela 24.2-Aparelhos e respectivos pesos de uma residência comum 
Aparelho sanitário Pesos 
Bacia sanitária com caixa de descarga 0,30 
Chuveiro elétrico 0,10 
Maquina de lavar roupas 1,00 
Maquina de lavar pratos 1,00 
Torneira de pia  0,70 
Tanque de lavar roupa 0,70 
Torneira de banheiro 0,30 
Soma total                     4,1 
 
Com o peso total de 4,1 vamos calcular a vazão do ramal, conforme a NBR 
5626/98, usando a fórmula: 
 
              Q = C      Σ P 
 
Sendo: 
 
Q = vazão em L/s; 
C = coeficiente de descarga = 0,30 L/s; 
Σ P = soma dos pesos  correspondentes a todas as peças de utilização 
alimentadas através do trecho considerado. 
 
Então teremos: 
 
Q = C      Σ P   =   0,30 x     4,1      = 0,61 L/s 
 
Portanto, o ramal predial deverá ser dimensionado usando a vazão 0,61 L/s. 
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24.8 Sistema de Distribuição Indireta 

Ainda conforme a NBR 5626/98, a vazão mínima a ser considerada, 
desde que a fonte seja contínua, deve ser suficiente para atender ao 
consumo diário do prédio no período de 24 horas, devendo-se usar a 
seguinte fórmula: 
 
                     Consumo diário em litros 
 Qmín      =     --------------------------------  
                              86.400 segundos 
 
Sendo: 
Qmin = litros/segundos; 
Consumo diário em litros; 
86.400 é o número de segundos de um dia. 
 
Exemplo 24.1 
Considerando a mesma residência unifamiliar com cinco pessoas e sendo a 
quota per capita de 200 litros, teremos um consumo médio diário de mil 
litros.  

Usando a fórmula acima, teremos: 
 

                     Consumo diário em litros           1.000 litros 
 Qmin =    -------------------------------- = --------------------  = 0,012 L/s 
                              86.400 segundos                    86.400 
 

Portanto, para o Sistema de Distribuição Direta teremos uma vazão 
de 0,61 L/s; já para o Sistema de Distribuição Indireta teremos 0,012 L/s. 
Com isso, a distribuição indireta irá fornecer diâmetros menores dos ramais 
prediais de ligação de água. 
 
24.9 O uso da caixa de descarga  

A medição individualizada inviabiliza o uso de válvulas de descarga. 
Em nosso município, o uso da caixa de descarga vem aumentando 
consideravelmente.  

O consumo de água depende da forma da bacia sanitária e não do 
tipo de acionamento da água que é válvula de descarga e caixa de descarga. 
Como se sabe, a partir de 1 de janeiro de 1994, nos Estados Unidos, não se 
pôde mais vender bacia sanitária residencial cujo gasto ultrapassasse 6 
litros por descarga.  

Como o Brasil vende muitas bacias sanitárias para os Estados 
Unidos, dentro de pouco tempo, automaticamente, as novas bacias 
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atenderão ao padrão americano. A válvula de descarga apresenta o 
problema da retrossifonagem, isto é, o perigo da contaminação da água 
potável com esgoto sanitário. Nos Estados Unidos, existe literatura sobre 
diversos casos de contaminação causada por retrossifonagem. 

A alta vazão instantânea da válvula de descarga e o aumento de 
custos das instalações hidráulicas inviabilizam a instalação de válvulas de 
descargas. 

Construtores de prédios de apartamentos em Guarulhos usam a caixa 
de descarga a fim de minimizar os problemas de manutenção ao longo dos 
cinco anos em que são responsáveis pela obra. 
 
24.10 Hidrômetro principal e submedidores 

O hidrômetro é o aparelho destinado a medir a água que, num fluxo 
do produtor ao consumidor, passa por ele mesmo.  

Usualmente, os hidrômetros têm diâmetros de 3/4” e 1”, com vazões 
máximas de 3 m3/hora e 10 m3/hora, respectivamente. O hidrômetro novo é 
testado em três vazões: pequena, média e alta.  

Os erros nas três vazões são: + 5% para a baixa vazão e + 2% para a 
média e alta vazão. Tratar-se-á de ligação de água indireta quando o 
reservatório for enterrado, havendo um medidor principal.  

No caso dos submedidores instalados em cada apartamento, tratar-se-
á de abastecimento direto, havendo, portanto para o mesmo prédio, dois 
tipos de abastecimento: o indireto, pelo hidrômetro principal, e o direto, 
pelos submedidores.  

Os comportamentos dos medidores serão diferentes. Os hidrômetros 
trabalharão melhor no abastecimento direto, ou seja, nos submedidores, 
pois os hidrômetros com abastecimento direto têm erro relativo de 2 % do 
volume na baixa vazão, 63,8 % do volume na média vazão e 34,2 % do 
volume na alta vazão1.  

Em comparação, os estudos feitos pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de São Paulo – IPT, em setembro de 1987, na cidade de São 
Paulo, nas faixas de consumo de zero a 90 m3/mês, nos forneceram 22,1% 
na baixa vazão e 28,9% e 49%, na média e alta vazão. Nas pesquisas do 
IPT, cerca de 80% das residências tinham reservatório. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Conforme “Journal” da AWWA, 1982. 
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  Tabela 24.3- Pesquisas do IPT 

 
 

Vazão 

Porcentagem do volume 
Estados Unidos 

Sistema de Distribuição 
Direta 

Porcentagem do volume  
Brasil 

Sistema de Distribuição  
Indireta 

Baixa 2,0% 22,1% 
Média 63,8% 28,9% 
Alta 34,2% 49,0% 
Total 100,0% 100,0% 

 
A perda de carga no hidrômetro é calculada através da fórmula 

abaixo :                     
Δh= (36 x Q) 2/ Qmax 2 

Sendo: 
Δh== perda de carga no hidrômetro (kPa); 
Qmax = vazão máxima  especificada para o hidrômetro em m3/h 
Q= é a vazão estimada na seção considerada em L/s  
 
                             Tabela 24.1- Qmax, diâmetros nominais e K 

Qmax (m3/h) Diametro 
Nominal 

K=(36/Qmax)^2

 DN  
1,5 15 e 20 576,0 
3 15 e 20 144,0 
5 20 51,8 
7 25 26,4 
10 25 13,0 
20 40 3,2 
30 50 1,4 

 
Exemplo 24.2 
Para a vazão Q=0,012 L/s calcular a perda de carga no hidrômetro de 
3m3/h 
 

Δh= (36 x Q) 2/ Qmax 2 

Δh= KQ 2 

Δh= 144x (0,012)2 =0,02kPa=0,002m 
 

Exemplo 24.3 
Para a vazão Q=0,61 L/s calcular a perda de carga no hidrômetro de 3m3/h 
 

Δh= (36 x Q) 2/ Qmax 2 
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Δh= KQ 2 

Δh= 144x (0,61)2 =54kPa=5,4m 
 

Nos cálculos das instalações prediais, não deve ser esquecida a perda 
de carga localizada no medidor. É necessário transformá-la em 
comprimento de tubulação equivalente. 

Como pode ser observado acima, a perda de carga varia com o 
quadrado da vazão. Daí decorre o fato de, nos projetos com até 100 m² por 
apartamento quando não se prevê altura adequada ser necessário instalar no 
último andar, um hidrômetro de 1” x 10 m3/hora, em vez de um hidrômetro 
de  ¾”x 3 m3/hora ou se colocar um pressurizador.  

Não deve ser esquecido que os hidrômetros, nos apartamentos, atuam 
como abastecimento direto. Já o hidrômetro principal tem, de modo geral, 
um reservatório enterrado e funciona como abastecimento indireto.  

Conforme a ABNT os erros relativos das vazões de ensaio são: 
 

Tabela 24.1- Erros relativos nas vazões de ensaios de hidrômetros comuns 
Vazões de ensaios Erros relativos 

baixa + 5% 
média + 2% 

alta + 2% 
 
Levando em consideração que um apartamento da classe média, em 
Guarulhos, gasta cerca de 20 m3 de água por mês e que o abastecimento é 
direto, usando as estimativas americanas, teremos: 
 
       20 m3 x 0,020 x 0,05 = 0,02 
       20 m3 x 0,638 x 0,02 = 0,26 
       20 m3 x 0,342 x 0,02 = 0,14 
                                        -------------- 
                                            0,42 m3 

 
Portanto, o erro médio de medição é de 0,42 m3, o que significa um 

erro de 2,1% do volume médio mensal. 
Considerando que haja 10 apartamentos com consumo médio de 20 

m3, teremos 200 m3. Levando-se em conta que o abastecimento no medidor 
principal é indireto, isto é, possui um reservatório, teremos: 
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200 m3 x 0,221 x 0,05 =  2,21    m3 
200 m3 x 0,289 x 0,02 =  1,156  m3 
200 m3 x 0,49  x 0,02  =  1,96    m3 
                                    ------------- 
                                      5,326     m3 
 

Portanto, o erro médio de medição será de 5,326 m3 ou, 
percentualmente, de 2,663 %. 

Como se vê, o hidrômetro principal tem erro de + 2,663 %, e os 
individuais de + 2,1% . 

O custo do hidrômetro com as conexões é de aproximadamente US$ 
40,00. 
 
 
24.11 Água quente 

Existe a norma da ABNT NBR 7198/93 sobre instalações prediais de 
água quente que deverá ser consultada. 

A velocidade máxima nas instalações de água quente é de 3m/s e a 
pressão estática máxima é de 40mca e a pressão dinâmica mínima é de 
0,5mca. 

 
O sistema de aquecimento de um apartamento pode ser: 

       - individual 
       - central privado 
       - central coletivo 

O sistema de aquecimento individual ocorre em pontos de utilização 
específicos, como na torneira elétrica de pia de cozinha e no chuveiro 
elétrico.  

O aquecimento individual ou de passagem também pode ser feito a 
gás natural, gás de nafta e gás liqüefeito de petróleo (GLP). 

No caso do sistema de aquecimento central privado, várias peças de 
utilização são alimentadas, tal como o reservatório de acumulação que vai 
para o chuveiro, o lavatório e a pia da cozinha. A energia poderá ser 
elétrica, do gás encanado ou GLP.  

Não deve ser esquecida a perda de carga local no reservatório de 
acumulação e também do espaço para o reservatório, que é de 
aproximadamente 75 litros para um apartamento com dois quartos (com 
quatro pessoas). 

Este sistema pode ser utilizado em apartamentos com até 100 m², 
mas não é muito comum. 
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O sistema de aquecimento central coletivo alimenta todos os 
apartamentos e necessitaria de hidrômetros especiais para água quente. Tal 
sistema não é usado em apartamentos com área de até 100 m². 

Devemos levar em consideração que, quando se utiliza o gás como 
combustível para aquecimento de passagem, é necessário uma certa pressão 
da água, que é aproximadamente cerca de 6 metros de coluna de água na 
peça a ser abastecida com água quente mais desfavorável. Por isso, o 
aquecimento instantâneo, ou de passagem a gás, só será feito com 
segurança no antepenúltimo apartamento, contando de baixo para cima.  

Poderá ser instalado no último e penúltimo andares, que terão como 
opção o aquecimento a gás com reservatório, denominado central privado 
ou então o uso de pressurizadores que é previsto na norma, 
As normas brasileiras para água quente aconselham que a distribuição desta 
seja feita por coluna independente, o que não acontecerá no caso de 
medição individualizada.  

Com a medição individualizada o sistema a gás com aquecedor de 
passagem, ou vertical, de acumulação poderá ser feito normalmente. As 
tubulações para água quente deverão ser de cobre, CPVC, polipropileno ou 
polietileno de alta densidade reticulado.  

O mais comum é o uso do cobre. Não pode ser esquecido que a rede 
de água fria deverá ter no mínimo dois metros, em cobre, antes de chegar 
ao aquecedor a gás.  

O aquecedor a gás deverá ser de boa qualidade, com as válvulas de 
segurança e anti-retorno na entrada da água fria, e dispor de dispositivo de 
segurança dupla em caso de falha do termostato.  

No aquecedor a gás de passagem, a temperatura vai até 65ºC, e no de 
acumulação vai até 70 ºC.  

O aquecedor de passagem custa cerca de US$ 340,00 a unidade, 
enquanto o aquecedor a gás esmaltado custa cerca de US$ 510,00 a 
unidade.  

Lembremos também que o aquecedor de passagem alimenta 
normalmente um ponto, ou seja, o chuveiro, distante no máximo 13 metros 
e dependente do modelo escolhido.  

O aquecedor a gás de passagem possui serpentinas com 
aproximadamente 3/8” de diâmetro, que causam perdas de cargas. 
Recomenda-se consultar a tabela adequada de perdas do fabricante. 

Os aquecedores elétricos estão sendo cada vez menos empregados. 
Usam-se cerca de 60 % a gás e 40 % com uso da energia elétrica. 
Com a economia de água teremos uma economia de água quente e, 

consequentemente, da energia elétrica ou do gás.  
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Nos Estados Unidos, a instalação de submedidores em prédios de 
apartamentos é bem lenta, diferentemente do que acontece com os 
submedidores para água quente. 
 
 
24.12 Instalação de submedidores e a economia de água 

É proveitoso conhecer experiências sobre a instalação de 
submedidores em prédios de apartamentos: 
 
Brasil-Guarulhos: experiência obtida no Parque Cecap, desde 1970, com 
2.880 ligações de água individualizadas, que trouxeram ao SAAE uma 
economia de 15% no fornecimento de água.  
 
Alemanha: acredita-se que a melhor maneira de reduzir o consumo em 
prédio de apartamentos não é aumentando a conta de água e sim fazendo 
medição individualizada, o que já está sendo realizado em Hamburgo e 
outras cidades (IWSA 1991 IR4-20, Copenhague - Dinamarca). N 
 
 
Brasil- São Paulo: em 1987, o Eng. Bento Gonzaga César  apresentou o 
trabalho Medição do consumo de água, por economias em condomínios.  
 
 
24.13 Justiça fiscal 

Constatamos, nos prédios do Parque Cecap, em Guarulhos, com 
medição individualizada, que o consumo nos apartamentos varia de zero 
até 60 m3 por mês. Com a medição individual da água, faz-se justiça fiscal, 
pagando-se o que se consome. No Parque Cecap as contas de telefone, 
eletricidade, gás e água são individualizadas.  

Nos prédios com medição individualizada, o consumo médio de água 
é de 19 m3 de água por mês, enquanto nos prédios de apartamentos com 
ligações coletivas o consumo médio é de 22 m3 por mês. Não se pode 
afirmar que uma família pobre não vá gastar água.  

Pesquisa realizada por nós, no ano de  1995, em Guarulhos, em 900 
barracos abastecidos com medição individual, revelou que a média de 
consumo foi de 26 m3 de água por mês. 
 
24.14 Instalações de água fria 

Não temos informações sobre o custo de medição individualizada. 
Em São Paulo, o presidente da Associação Brasileira de Instalações 
Prediais, Dr. Moysés Zimelman, proprietário da firma Zimelman 
Engenharia de Projetos, usa em seus projetos, para facilidade de 
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manutenção, as colunas de distribuição que passam pelo hall dos 
apartamentos, havendo economia das obras de instalações hidráulicas de 
aproximadamente 20%.  

Em Goiânia, o Eng. Flávio Rio, projetista de instalações hidráulicas, 
utilizando medição individualizada, constatou a economia de 
aproximadamente 15% nas obras de instalações hidráulicas.  

O que podemos afirmar, com certeza, é que para apartamentos com 
área de até 100 m², os problemas da medição individual são facilmente 
superáveis. Os medidores devem ser instalados no hall e, logicamente, as 
colunas de alimentação deverão passar por este.  

Isto facilita a localização e manutenção e evita-se a entrada no 
apartamento para verificação da coluna. Poderão ser previstos locais para 
as tubulações embutidas de água fria, conhecidas como shafts.  

A distribuição pode ser feita pelas paredes, não sendo necessário o 
forro falso. É curioso observar que, quando se fala em forro falso, supõe-se 
logo um grande acréscimo de custos, o que não é verdade. Fizemos o 
cálculo de custo de um forro falso de gesso e comparamos seus custos com 
os do sistema tradicional.  

O forro falso saiu US$ 12,00 o metro quadrado, enquanto no sistema 
tradicional o custo saiu US$ 9,70 por metro quadrado. O difícil no forro 
falso é respeitar os códigos de habitações.  

Em Guarulhos, deve-se manter pé direito de 2,70m, enquanto em 
Porto Alegre é permitido um pé direito de 2,60m. Achamos que, em 
qualquer dos casos, deverá ser aumentado o pé direito e isto, 
conseqüentemente, aumentará os custos da construção. 

Os novos conceitos de descida da coluna em locais de fácil 
manutenção devem ser vistos tanto pelo projetista das instalações como 
pelo projetista de arquitetura. Na prática, o aumento ou diminuição dos 
custos das instalações dependerá, sobretudo, do arquiteto e não do 
projetista das instalações. 

Mesmo que as instalações fiquem mais caras, deve ser feita a 
medição individualizada para a conservação da água. 
 
24.15 Leitura e manutenção de medidores 

O SAAE de Guarulhos não tem problemas com a leitura de 
hidrômetros em prédios de apartamentos, pois eles estarão em locais de 
fácil acesso e nem com a manutenção dos mesmos, pois possui oficina de 
reparos de hidrômetros desde 1968.  
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24.16 Sistemas modernos 
Alem da leitura direta dos medidores, a mesma pode ser feita através 

de cabos instalados nas paredes e sistema de radio freqüência sem fios. 
O sistema mais barato é sem duvida o sistema M-Bus que possui a 

vantagem de se poder fazer a interrupção no fornecimento sem ir ao local. 
O sistema sem fio (wireless) usa radio freqüência e tem a 

desvantagem do custo dos medidores. 
Ambos os sistemas podem captar os dados do hidrômetro e envia-lo 

através de um modem para uma central de monitoramento. 
No Brasil temos duas firmas alemãs de tradição internacional, sendo 

a primeira a ISTA e a Techen. A vantagem da ISTA é que a mesma alem 
de prestar serviços também é fabricante de medidores, enquanto que a 
Techen só é prestadora de serviços. 

Podem ser medidos a água fria e a água quente. 
 

 
 

 
Figura 24.1- Sistema M-Bus e Radio Freqüência 
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24.17 Futuro 

Medição individual em prédios comerciais  e condomínios 
horizontais. 
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Estimativa da água não medida nos hidrômetros taquimétricos classe 
metrológica “A”, residências unifamiliares de 3m3/hora x ¾”.  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Escrito em março de 1997 e revisto em julho de 1998 
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1) Introdução 
 
Neste texto, mostraremos como realiza-se a estimativa da quantidade de 
água não medida em hidrômetros residenciais classe metrológica “A”, de 3 
m3/hora x ¾”. Ela é baseada no Manual of Water Supply Practices M36- 
Water Audits and Leak Detection (Manual de Prática de Abastecimento da 
Água M36-, Fiscalização de Água e Detecção de Vazamentos), da 
Associação Americana de Instalação de Água (American Water Works 
Association – AWWA), e no livro Water and Revenue Losses Unaccounted-
for- Water (Água e Perdas de Receita devido à Água não Contabilizada), da 
Fundação de Pesquisas da AWWA, fazendo parte do objetivo global de 
realizar a estimativa de perdas d’água. 
Assim, apresentaremos dados da AWWA e do SAAE de Guarulhos. 
O orçamento de um serviço de água é, praticamente, baseado na água 
medida. Se existir um erro na medição, com leitura de menor volume do que 
o volume real, haverá perdas de dinheiro e, ao contrário, se o medidor 
marcar acima do volume real, haverá uma tarifa muito cara ao usuário. 
Assim, o erro, para mais ou para menos, deverá ficar dentro de limites 
razoáveis. As verificações por nós realizadas em Guarulhos apontaram que 
os erros trazem prejuízos ao serviço de água, o que parece ser regra geral em 
todos esses serviços.  
 
 
2) Erro em medidores nos Estados Unidos da América 
 
O erro nos medidores aumenta com longos períodos sem manutenção ou 
manutenção imprópria. Também os medidores em altas pressões tendem a 
registrar a menos, conforme dados da AWWA, de 1962. 
Estudos feitos nos Estados Unidos, em hidrômetros domésticos de 5/8” 
(mais comum), apontaram erros do tipo: 
a) a água total não medida devida ao hidrômetro de 5/8” pode chegar aos 2% 

do sistema total; 
b) a precisão do hidrômetro de 5/8” passa de 2% a 7%, em 20 anos de 

serviço; 
c) os hidrômetros parados de 5/8” podem ter erros de 3% ao ano. 
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3) Principais causas da submedição 
 
As principais causas da submedição são as seguintes: 
a) dimensionamento errado dos medidores; 
b) instalação errada dos medidores; 
c) escolha do tipo errado de medidor; 
d) falhas no programa da manutenção preventiva; 
e) a perfomance do medidor não é compatível com o uso dos usuários; 
f) o serviço de água não tem um programa de comparação mensal do 

usuário, considerando os anos anteriores; 
g) a transmissão magnética entre o medidor e o registro falha, havendo um 

escorregamento; 
i) qualidade da água; 
k) formação de produtos químicos na água; 
l) hidrômetro inclinado. 
 
 
4) Definição de erro do hidrômetro 
 
Erro no hidrômetro é a porcentagem de água que passa por ele num sistema 
de distribuição de água, e que não é propriamente medida. O erro relativo 
(percentual) é calculado pela fórmula: 
 

(Lf - Li ) -Ve 
E =   ---------------------- x 100 

                 Ve 
sendo : 
E  = erro relativo em porcentagem (%); 
Li = leitura inicial do hidrômetro; 
Lf = leitura final do hidrômetro; 
Ve = volume escoado, recolhido na medida de capacidade aferida. 
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5) Como calcular o erro do hidrômetro  
 
Vamos definir dois tipos de hidrômetros: os pequenos são os ¾” e 1”, e os 
grandes são os de 2”, 3”, 4”, 6”. 
Para os hidrômetros pequenos, recomendam-se amostras de 50 a 100 
hidrômetros e para os hidrômetros grandes, amostras de 10 hidrômetros. 
A escolha de hidrômetros deverá ser aleatória, podendo ser usado, por 
exemplo, tabela de números aleatórios. Os hidrômetros que foram colocados 
na rede há menos de dois anos não deverão ser considerados, pois, podem 
ser considerados praticamente novos. 
Poder-se-ia também escolher os hidrômetros por faixa de idade, por 
exemplo, proporcionalmente à quantidade com a faixa de idade. 
 
 
6) Medida do erro (Instituto Nacional de Metrológica – INMETRO) 
 
Para a medida do erro do hidrômetro, retiramos o hidrômetro e o levamos 
para uma banca de aferição, com lentilhas aferidas e com volume 
determinado. 
Usamos, no caso, uma típica banca de aferição, fornecida pelo Liceu de 
Artes e Ofícios. 
Segundo o INMETRO (Normalização e Qualidade Industrial - Portaria 29, 
de 7 de fevereiro de 1994), os hidrômetros novos deverão ser aferidos em 
três faixas de vazões: 
 
          baixa vazão:   entre  Qmín e 1,1 Qmín; 
          média vazão : entre Qt e 1,1 Qt; 
          alta vazão :     entre 0,45 Qmáx e 0,50 Qmáx 
 
Sendo : 
Qmáx = (vazão máxima) é a maior vazão, em escoamento uniforme, na qual 
a perda de carga é, no máximo, de 0,1 Mpa e o hidrômetro, solicitado a 
funcionar por um tempo determinado, fornece indicações que não possuam 
erros superiores aos erros máximos tolerados. 
Qt = (vazão de transição) é a vazão em escoamento uniforme, que define a 
separação dos campos de medição inferior e superior; 
Qmín = (vazão mínima) é a menor vazão, na qual o hidrômetro fornece 
indicações que não possuam erros superiores aos erros máximos tolerados; 
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Faixa de medição: intervalo que comporta vazões compreendidas entre a 
vazão mínima e a vazão máxima; 
 
Campo inferior de medição: intervalo que comporta vazões compreendidas 
entre a vazão mínima (inclusive) e a vazão de transição (exclusive). 
 
Campo superior de medição: intervalo que comporta vazões compreendidas 
entre a vazão de transição (inclusive) e a vazão máxima. 
Como a maioria dos hidrômetros do SAAE são da classe metrológica “A”, 
os valores adotados para os ensaios de verificação inicial foram os seguintes: 
a) +5% entre Qmín inclusive e Qt exclusive , e 
b) +2% entre Qt inclusive e Qmáx inclusive. 
 
Para hidrômetros em uso, serão aprovados, segundo o INMETRO, em 
verificações periódicas ou eventuais, desde que os seus erros máximos 
tolerados não ultrapassem: 
a) +10% entre Qmín inclusive e Qt exclusive; e 
b) +5%   entre Qt inclusive e Qmáx inclusive. 
 
É interessante observar que o INMETRO afirma, categoricamente, que as 
verificações periódicas efetuadas nos hidrômetros não deverão ser em 
intervalos de tempo superiores a cinco anos. 
O INMETRO também diz que o hidrômetro um uso, quando reprovado em 
verificação periódica ou eventual, após sua manutenção preventiva ou 
corretiva, deverá ser submetido a nova verificação metrológica e estar de 
acordo com os erros tolerados nos hidrômetros novos, isto é, +5% (Qmín 
inclusive e Qt exclusive) e +2% (Qt inclusive e Qmáx inclusive). 
 
Os testes padrões nos Estados Unidos para hidrômetros volumétricos 
(AWWA, Standard for Cold Meters, 1977) são os seguintes: 
 

Vazões 
 

Litros/segundo Galão por 
minuto 

Litros/hora 

baixa 0,016 0,25 57,6 
média 0,13 2 468 
alta 0,95 15 3420 
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Para hidrômetros pequenos e grandes, as porcentagens de volume por faixa 
de vazão são as seguintes: 
 
Vazões 
 

Hidrômetros pequenos Hidrômetros grandes 

 Porcentagem de volume Porcentagem de volume 
baixa 2,0% 10% 
média 63,8% 65% 
alta 34,2% 25% 
Total  100,0% 100% 
 
 
Pesquisas feitas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na faixa de 
consumo de zero a 90 m3/mês, nos forneceram o seguinte:  
 
Vazão em instalações hidráulicas prediais e consumo domiciliar na cidade de 
São Paulo, setembro/1987. 
 

Vazões 
 

Faixa de vazões Porcentagem de volume 

baixa 20 a 40 litros/hora 22,1 % 
média 40 a 150 litros/hora 28,9 % 
alta 150 a 1500 litros/hora 49,0% 
Total  100,0% 
 
 
Comparemos, agora, os dados médios dos Estados Unidos com os do Brasil: 
 

Vazões 
 

EUA Brasil 

baixa 2% 22,1% 
média 64% 28,9% 
alta 34% 49,0% 
Total 100% 100,0% 
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Observe-se que temos mais volume nas vazões baixas no Brasil do que nos 
Estados Unidos. Temos menos volume nas altas vazões, do que os 
americanos. Observamos que isto deve ser uma decorrência de nos EUA não 
haver caixa d’água e no Brasil esta ser responsável por haver menores 
volumes nas pequenas vazões. No Brasil, há reservatórios domiciliares em 
80% das residências, conforme pesquisas da SABESP. 
É importante observar que os volumes são diferentes para tipo de vazão 
ensaiada nos medidores. Daí não ser possível usar um dado médio. 
 
 
7) Dados técnicos do SAAE de Guarulhos 
 
É importante apresentar um perfil do SAAE na época da pesquisa. 
 
 
Tabela de categorias de consumo e ligações (agosto de 1995) 
 

Categoria  
de  

consumo 

Consumo  
mensal micromedido 

(m3) 

Porcentagem  
de  

consumo 
Residencial 3.017.865 75,70% 
Comercial 352.880 8,85% 
Industrial 461.592 11,58% 
Público 154.092 3,87% 
Total 3.986.429 100,00% 
 
 
Tabela de ligações de água por categoria de consumo 
 

Categoria 
de  

consumo 

Ligações  
de água 

(unidade ) 

Porcentagem  
de  

ligações 
Residencial 146.391 89,28% 
Comercial 15.187 9,26% 
Industrial 1.768 1,08% 
Público 631 0,38% 
Total 163.977 100,00% 
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No SAAE de Guarulhos, os hidrômetros são padronizados, não havendo 
hidrômetros de 5m3/h, 7m3/h, 20m3/h e outros. 
 
 
Tabela da quantidade de hidrômetros instalados no SAAE (março de 1995) 
 

Hidrômetro por 
capacidade ou 
diâmetro em 
milímetros 

Numero de 
medidores 

Porcentagem 
(%) 

1,5 x ¾ 41.011 24,5863 
3 x ¾ 124.939 74,9016 
10 x 1” 497 0,2979 
30 x 2” 243 0,1456 
50  mm 86 0,0515 
80  mm 25 0,0149 
100 mm 2 0,0011 
150 mm 1 0,0005 
Total 166.804 100,0000 
 
 
Observe-se que 99,49% dos hidrômetros de Guarulhos são de 3m3/hora x ¾” 
ou 1,5m3/hora x ¾” . 



 

 

 

10

Dados técnicos de 31 de dezembro de 1995 
 
Discriminação 
 

Valores 

População rural  6.000 habitantes 
População urbana  916.237 habitantes 
População total  922.237 habitantes 
Extensão de rede de água  1.610.746 m 
Extensão de rede de esgotos sanitários 963.026 m 
Ligações de água com hidrômetros(100%) 163.977 unidades 
Ligações de esgoto sanitário  113.188 unidades 
Vazão média distribuída  2503 l/s 
Volume total dos reservatórios em 
funcionamento  

82.690 m3 

Porcentagem da população abastecida com 
água potável 

86% 

Porcentagem da população servida por  
rede coletora de esgoto sanitário

60% 
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Tabela de hidrômetros instalados no SAAE no período de 1 de janeiro de 
1968 até 31 de dezembro de 1993 (30 de novembro de 1996) 
 

Ano Inst. Quant. hidr. Acum. Acum. % 

1968 6 6 0.0055 
1969 2 8 0.0073 
1970 7 15 0.0137 
1971 4 19 0.0174 
1972 11 30 0.0274 
1973 23 53 0.0484 
1974 34 87 0.0795 
1975 58 145 0.1325 
1976 88 233 0.2129 
1977 183 416 0.3800 
1978 289 705 0.6441 
1979 532 1237 1.1301 
1980 2241 3478 3.1774 
1981 6122 9600 8.7702 
1982 5533 15133 13.8250 
1983 6403 21536 19.6746 
1984 7007 28543 26.0760 
1985 6072 34615 31.6231 
1986 5783 40398 36.9063 
1987 4453 44851 40.9744 
1988 5136 49987 45.6665 
1989 4898 54885 50.1411 
1990 7693 62578 57.1692 
1991 10905 73483 67.1317 
1992 17394 90877 83.0223 
1993 18584 109461 100.0000 
Total 109.461 hidrômetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela da quantidade de medidores e respectivas vazões e porcentagens  
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(8 de março de 1995) 
 

Vazão do 
hidrômetro 

Quantidade 
de hidr. 

Quantidade  
de hidr. em  

% 

Consumo 
medido 

(m3) 

Consumo 
medido em 

% 

Consumo 
medido em 
% acum. 

1,5 m3/hora 41.011 24,5863 599.826 14,96 14,96 
3,0 m3/hora 124.939 74,9016 2.617.170 65,27 80,23 
10 m3/hora 497 0,2979 166.143 4,14 84,37 
30 m3/hora 243 0,1456 222.091 5,54 89,91 
50 mm 86 0,0515 287.594 7,17 97,08 
80 mm 25 0,0149 98.966 2,47 99,55 
100 mm 2 0,0011 14.817 0,37 99,92 
150 mm 1 0,0005 3.230 0,08 100,00% 
Total 166.804 100,0000% 4.009 100,00%  

 
Observe-se que 80,23 % do volume micromedido são distribuídos pelos 
medidores de 3m3/h e 1,5 m3/h. 
 
 
Tabela de dimensionamento de ligação de água e seleção de hidrômetros 
taquimétricos, em função do consumo provável mensal (Portaria 10.174/91). 

 
Vazão máxima do medidor 

 
Consumo provável 

(m3/mês) 
Diâmetro do cavalete 

1,5 m3/hora 0...90 ¾”(unijato ) 
3 m3/hora 60...285 ¾”( unijato ou multijato) 
10 m3/hora 220...900 1”( multijato) 
  Hidrom. Woltmann Verticais 
300  m3/dia 720...6.500 50 mm 
1.100 m3/dia 2.000...13.000 80 mm 
1.800 m3/dia 3.000...19.500 100 mm 
4.000 m3/dia 11.100...86.500 150 mm 
 
 
8) Pesquisa de micromedidores de 3m3/hora 
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Guarulhos, possui três 
marcas de hidrômetros: LAO (Liceu de Artes e Ofícios), Tecnobrás e CBM 
(Companhia Brasileira de Medidores), todos da classe metrológica “A”. 
Somente os últimos 26 mil hidrômetros adquiridos pelo SAAE são da classe 
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metrológica “B”. Os hidrômetros taquimétricos para água fria possuem 
capacidade máxima de 3m3/hora, e multijatos com transmissão magnética ou 
mecânica. A pesquisa foi feita durante os meses de julho, agosto e setembro 
de 1995, no município de Guarulhos, e nas instalações do SAAE. 
Foi utilizada uma tabela de números aleatórios para a escolha de 100 
amostras com mais de dois anos de uso, com a condição de que as 
residências tivessem somente uma economia. Foram escolhidos, também, os 
bairros que têm água 24 horas por dia, eliminando-se a escolha caso o 
abastecimento fosse intermitente. Em situações nas quais a escolha dos 
números aleatórios caísse sobre uma categoria diferente, pegar-se-ia a 
residência logo abaixo. A escolha de residências unifamiliares, deveu-se ao 
fato de que pretendíamos pesquisar, também, a obtenção de fórmula 
matemática usando Análise de Regressão Linear Múltipla, o que também foi 
feito. 
A banca de aferição usada foi a do SAAE de Guarulhos que é da marca 
LAO.  
Ali podem ser aferidos até 80 hidrômetros, simultaneamente . 
 
 
 
9) Pesquisa efetuada 
 
Foram anotadas as datas em que foi efetuada a ligação de água e a da última 
manutenção, o número do hidrômetro e o consumo médio nos últimos seis 
meses. Considerou-se como o ano do hidrômetro, aquele que estava 
constando na carcaça, como da ligação ou da última manutenção, conforme 
o caso. 
 
 
No ordem Data  

ligação 
Última 

manutenção 
No  do 

hidrômetro 
Ano do 

hidrômetro 
Consumo 

mensal 

1 1/03/79 28/04/83 77/119288 77 24 
2 28/12/85 28/12/85 077/115939 77 23 
3 28/09/82 28/09/82 077/116096 77 18 
4 28/10/85 28/10/85 077/119539 77 24 
5 28/09/82 28/09/82 077/120381 77 16 
6 28/04/84 28/04/84 077/118757 77 9 
7 28/08/83 28/08/83 078/064015 78 7 
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No ordem Data  
ligação 

Última 
manutenção 

No  do 
hidrômetro 

Ano do 
hidrômetro 

Consumo 
mensal 

8 1/12/78 28/07/84 142873 78 17 
9 1/12/78 28/01/86 1400101 78 16 
10 28/04/85 28/04/85 078/119437 78 19 
11 28/11/84 28/11/84 078/036770 78 41 
12 1/12/78 28/02/82 1423504 78 46 
13 28/11/85 28/11/85 079/121804 79 42 
14 28/05/80 28/05/80 079/092140 79 8 
15 28/06/84 28/06/84 079/060602 79 19 
16 28/05/85 28/05/85 079/118978 79 30 
17 28/02/81 28/02/81 079/119399 79 15 
18 28/09/80 28/09/80 079/118035 79 4 
19 28/09/80 28/09/80 079/118148 79 15 
20 28/02/81 28/02/81 80/001810 80 26 
21 28/12/81 28/12/81 081/050076 81 26 
22 1/09/82 28/07/82 81/045015 81 9 
23 1/02/83 28/11/82 81/045883 81 57 
24 28/07/81 28/07/81 555224 81 27 
25 28/10/81 28/10/81 081/053157 81 35 
26 3/04/92 28/03/82 081/045471 81 27 
27 28/01/82 28/01/82 081/044343 81 22 
28 28/02/83 28/02/83 82/027954 82 13 
29 1/11/83 28/09/83 82/029757 82 10 
30 28/05/82 28/05/82 24647 82 15 
31 28/11/83 28/11/83 625584 83 0 
32 28/02/84 28/02/84 786887 84 10 
33 1/01/84 28/11/83 624866 84 4 
34 3/09/92 28/01/84 770819 84 28 
35 28/01/84 28/01/84 1424672 84 12 
36 28/11/84 28/11/84 803923 84 6 
37 28/08/84 28/08/84 884918 84 25 
38 28/09/85 28/09/85 7697 85 22 
39 28/09/85 28/09/85 B85T001455 85 13 
40 22/08/92 28/10/85 B85T001760 85 10 
41 28/02/86 28/02/86 B85T003126 85 29 
42 28/05/85 28/05/85 4C70553 85 0 
43 28/07/85 28/07/85 458645 85 11 
44 28/06/85 28/06/85 295109 85 10 
45 28/07/86 28/07/86 5652 86 3 
46 28/06/86 28/06/86 136136 86 19 
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No ordem Data  
ligação 

Última 
manutenção 

No  do 
hidrômetro 

Ano do 
hidrômetro 

Consumo 
mensal 

47 28/06/86 28/06/86 7028 86 10 
48 28/07/86 28/07/86 B86T008103 86 13 
49 28/07/87 28/07/87 B87T013753 87 17 
50 28/03/89 28/03/89 A87S124146 87 21 
51 28/07/87 28/07/87 B87T013969 87 8 
52 28/05/87 28/05/87 B87T013050 87 17 
53 28/04/88 28/04/88 102288 88 16 
54 28/05/88 28/05/88 102885 88 23 
55 28/06/88 28/06/88 A88T042908 88 12 
56 28/01/89 28/01/89 B88L034061 88 26 
57 23/02/88 23/02/88 116279 88 12 
58 10/07/89 10/07/89 132576 89 23 
59 13/07/89 13/07/89 134894 89 8 
60 28/04/89 28/04/89 B89T125556 89 17 
61 9/08/90 9/08/90 A90l218008 90 11 
62 28/08/90 28/08/90 A90L111048 90 13 
63 21/11/90 21/11/90 Y90L365901 90 33 
64 15/06/90 17/08/90 218854 90 16 
65 28/01/85 21/02/90 B90S035352 90 18 
66 24/11/89 7/02/90 B90T137603 90 12 
67 20/11/90 20/11/90 365824 90 4 
68 17/05/91 17/05/91 V90L421036 90 9 
69 27/02/91 27/02/91 386394 91 9 
70 16/11/92 2/08/91 Y91L435833 91 17 
71 28/11/86 4/12/91 Y91L449176 91 15 
72 7/11/91 7/11/91 445904 91 12 
73 5/12/91 5/12/91 447380 91 17 
74 19/10/91 24/01/91 382078 91 19 
75 6/03/91 6/03/91 385057 91 4 
76 15/10/92 15/10/92 Y92L042534 92 2 
77 11/02/92 11/02/92 463168 92 13 
78 14/05/92 14/05/92 472538 92 25 
79 21/02/92 21/02/92 462367 92 5 
80 24/04/92 24/04/92 472503 92 17 
81 28/03/79 28/04/93 Y92L041131 92 11 
82 28/04/82 28/05/92 A92L953608 92 23 
83 17/08/91 9/06/92 A92L879187 92 45 
84 12/06/92 12/06/92 472430 92 20 
85 28/01/83 10/07/92 A92L973458 92 13 
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No ordem Data  
ligação 

Última 
manutenção 

No  do 
hidrômetro 

Ano do 
hidrômetro 

Consumo 
mensal 

86 28/11/83 13/07/92 A92L952620 92 30 
87 19/05/92 19/05/92 473813 92 8 
88 29/07/92 29/07/92 464486 92 8 
89 28/09/85 14/01/93 Y92L034057 92 21 
90 8/09/92 8/09/92 477774 92 14 
91 28/01/87 1/06/93 Y92L038399 92 26 
92 11/07/92 1/06/93 092L043143 92 25 
93 28/01/83 30/07/92 A92L973542 92 19 
94 28/09/87 22/09/92 A92L953930 92 5 
95 28/12/81 1/10/92 A92L953410 92 20 
96 28/05/85 8/01/93 Y92L041608 92 2 
97 28/06/77 4/01/93 A92L913226 92 1 
98 24/02/93 1/01/00 41793 93 16 
99 28/08/82 26/07/93 Y93L009869 93 58 
100 30/01/93 30/01/93 38720 93 10 

Soma (m3/mês) 1731
Número de ligações  100  
Média (m3/mês/lig.)  17  
Média (l/dia x hab.)  118  

 
 
 
Como pode ser verificado, as 100 residências unifamiliares tiveram um 
consumo de 1.73 m3, numa média de 17 m3 por ligação. A quota média per 
capita foi de 118 litros/dia x habitante . 
 
 

No ordem Luxo Média Baixa Hab/casa Data teste 

1  x   5  24-Ago 
2  x   4  4-Ago 
3  x   7  1-Ago 
4  x   4  3-Ago 
5  x   4  5-Ago 
6  x   4  3-Ago 
7  x   4  27-Jul 
8  x   4  24-Ago 
9  x   5  24-Ago 
10  x   4  3-Ago 
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No ordem Luxo Média Baixa Hab/casa Data teste 

11  x   11  2-Ago 
12 x     5  23-Ago 
13   x  3  26-Jul 
14  x   4  27-Jul 
15  x   4  3-Ago 
16  x   7  3-Ago 
17  x   4  2-Ago 
18  x   7  28-Jul 
19  x   4  28-Jul 
20  x   5  23-Ago 
21  x   8  26-Jul 
22  x   3  24-Ago 
23    x  15  24-Ago 
24  x   5  3-Ago 
25  x   7  3-Ago 
26  x   9  3-Ago 
27  x   2  3-Ago 
28  x x  6  24-Ago 
29  x x  5  24-Ago 
30  x   5  7-Ago 
31    x  6  23-Ago 
32  x   4  26-Jul 
33  x   3  24-Ago 
34  x   3  3-Ago 
35  x   4  3-Ago 
36  x   3  28-Jul 
37  x   5  4-Ago 
38  x   4  4-Ago 
39  x   4  31-Jul 
40  x   3  1-Ago 
41  x   6  1-Ago 
42  x   4  7-Ago 
44  x   4  22-Ago 
45  x   5  26-Jul 
46  x   10  26-Jul 
47  x   3  4-Ago 
48  x   10  31-Jul 
49  x   4  26-Jul 
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No ordem Luxo Média Baixa Hab/casa Data teste 

50  x   5  5-Ago 
51  x   2  2-Ago 
52  x   5  28-Jul 
53  x   7  3-Ago 
54  x   2  1-Ago 
55  x   5  2-Ago 
56  x   10  2-Ago 
57  x   2  24-Ago 
58  x   5  2-Ago 
59  x   4  28-Jul 
60  x   5  22-Ago 
61  x   3  27-Jul 
62  x   3  26-Jul 
63  x   5  3-Ago 
64  x   2  4-Ago 
65  x   4  24-Ago 
66  x   3  28-Jul 
67  x   2  31-Jul 
68  x   3  7-Ago 
70  x   6  27-Jul 
71  x   5  4-Ago 
72  x   2  3-Ago 
73  x   1  2-Ago 
74  x   4  1-Ago 
75  x   5  7-Ago 
76   x  6  27-Jul 
77  x   5  26-Jul 
78  x   10  26-Jul 
79  x   1  26-Jul 
80  x   5  26-Jul 
81  x   5  4-Ago 
82  x   4  4-Ago 
83  x   16  6-Ago 
84  x   4  2-Ago 
85  x   4  28-Jul 
86  x   5  28-Jul 
87  x   3  27-Jul 
88    x  3  28-Jul 
89    x  6  1-Ago 
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No ordem Luxo Média Baixa Hab/casa Data teste 

90  x   4  31-Jul 
91  x   4  31-Jul 
92  x   7  7-Ago 
93  x   5  23-Ago 
94  x   2  22-Ago 
95  x   6  22-Ago 
96  x   2  7-Ago 
97  x   4  22-Ago 
98  x   4  26-Jul 
99    x  10  24-Ago 

100  x   4  2-Ago 
 

10) Continuação das pesquisas 
 
Foram anotadas as marcas dos hidrômetros e verificado se estes eram 
mecânicos ou magnéticos. Os hidrômetros foram instalados na banca de 
aferição do LAO e testados nas três vazões padrões: 40 litros/hora, 150 
litros/hora e 1.500 litros/hora. 
 
No ordem Vazões de teste feitos em banca de 

aferição LAO 
 

Tipo do 
medidor 

Marca do 
hidrômetro 

Consumo 
m3 

 40 
 litros/hora 

150 
litros/hora 

1.500 
 litros/hora

1 -10,0 0,0 3,0 mec CBM 24 
2 -2,0 6,0 8,0 mec CBM 23 
3 -8,0 4,0 4,0 mec CBM 18 
4 -9,0 16,0 14,0 mec CBM 24 
5 0,0 6,0 8,0 mec CBM 16 
6 -75,0 5,0 7,0 mec CBM 9 
7 -5,0 2,0 5,0 mec CBM 7 
8 -100,0 -2,0 -1,0 mec CBM 17 
9 6,0 11,0 11,0 mec CBM 16

10 -6,0 7,0 5,0 mec CBM 19 
11 1,0 7,0 9,0 mec CBM 41
12 -50,0 16,0 10,0 mec CBM 46 
13 -100,0 -100,0 14,0 mec CBM 42
14 7,0 3,0 6,0 mec CBM 8 
15 8,0 12,0 11,0 mec CBM 19
16 -3,0 2,0 2,0 mec CBM 30 
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No ordem Vazões de teste feitos em banca de 
aferição LAO 

 

Tipo do 
medidor 

Marca do 
hidrômetro 

Consumo 
m3 

 40 
 litros/hora 

150 
litros/hora 

1.500  
litros/h 

17 0,0 5,0 5,0 mec CBM 15 
18 5,0 -1,0 0,0 mec CBM 4 
19 -27,0 1,0 4,0 mec CBM 15 
20 -100,0 -8,0 5,0 mec CBM 26 
21 11,0 2,0 1,0 mec CBM 26 
22 -100,0 3,0 6,0 mec CBM 9 
23 -8,0 4,0 3,0 mec CBM 57 
24 -1,0 5,0 -2,0 mec LAO 27 
25 13,0 3,0 5,0 mec CBM 35 
26 -5,0 1,0 1,0 mec CBM 27 
27 -100,0 -100,0 8,0 mec CBM 22
28 -100,0 -1,0 1,0 mec CBM 13
29 -7,0 2,0 1,0 mec CBM 10
30 -24,0 1,0 1,0 mec LAO 15
31 -100,0 -100,0 -99,0 mag. TÉC. 0 
32 -8,0 1,0 2,0 mag. TÉC. 10
33 -18,0 2,0 1,0 mag. TÉC. 4 
34 -19,0 3,0 4,0 mag. TÉC. 28
35 2,0 8,0 9,0 mec CBM 12 
36 0,0 1,0 0,0 mag. TÉC. 6
37 -28,0 -2,0 -1,0 mag. TÉC. 25 
38 -9,0 4,0 5,0 mec CBM 22
39 -11,0 -1,0 -1,0 mag. TÉC. 13 
40 -22,0 0,0 -1,0 mag. TÉC. 10 
41 -1,0 0,0 1,0 mag. TÉC. 29 
42 -4,0 5,0 2,0 mec LAO 0 
43 -8,0 4,0 -8,0 mec LAO 11 
44 12,0 15,0 5,0 mec LAO 10 
45 -100,0 -100,0 -100,0 mag. TÉC. 3 
46 -1,0 2,0 2,0 mag. TÉC. 19 
47 3,0 3,0 4,0 mec CBM 10 
48 -7,0 -1,0 1,0 mag. TÉC. 13 
49 -3,0 0,0 0,0 mag. TÉC. 17 
50 20,0 5,0 3,0 mec CBM 21 
51 -6,0 1,0 1,0 mag. TÉC. 8 
52 -5,0 -1,0 0,0 mag. TÉC. 17 
53 1,0 0,0 0,0 mag. TÉC. 16 
54 -3,0 0,0 0,0 mag. TÉC. 23 
55 -85,0 10,0 1,0 mag. TÉC. 12 
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No ordem Vazões de teste feitos em banca de 
aferição LAO 

 

Tipo do 
medidor

Marca do 
hidrômetro 

Consumo 
m3 

 40 
 litros/hora 

150 
litros/hora 

1.500  
litros/h 

56 -4,0 3,0 -3,0 mec LAO 26 
57 -13,0 4,0 6,0 mec CBM 12 
58 -13,0 0,0 1,0 mag. TÉC. 23 
59 -2,0 3,0 4,0 mag. TÉC. 8 
60 -13,0 5,0 3,0 mag. LAO 17 
61 -1,0 0,0 3,0 mec TÉC. 11 
62 8,3 19,7 0,5 mag. LAO 13 
63 -37,8 1,9 0,2 mag. LAO 33 
64 -1,0 -1,0 1,0 mec LAO 16 
65 7,0 11,0 12,0 mec CBM 18 
66 -7,0 -1,0 -2,0 mag. TÉC. 12 
67 -5,4 -1,2 -0,7 mag. LAO 4
68 40,4 4,7 -0,6 mag. LAO 9
69 -2,8 -2,6 -1,5 mag. LAO 9
70 -100,0 -15,0 2,8 mag. LAO 17 
71 -100,0 -2,3 -0,6 mag. LAO 15 
72 69,4 6,1 1,7 mag. LAO 12 
73 59,8 -1,4 -2,0 mag. LAO 17 
74 -2,3 0,4 2,6 mag. LAO 19 
75 -100,0 -100,0 -2,9 mag. LAO 4 
76 7,7 -1,2 -0,9 mag. LAO 2 
77 9,0 -2,4 -1,9 mag. LAO 13 
78 -15,7 -3,3 -1,6 mag. LAO 25
79 3,0 -12,1 -1,6 mag. LAO 5
80 -51,5 -2,4 -1,6 mag. LAO 17
81 -4,6 12,0 -38,2 mag. LAO 11 
82 -14,6 1,2 2,7 mag. LAO 23 
83 -11,6 0,8 2,7 mag. LAO 45 
84 -23,8 -2,9 -1,7 mag. LAO 20 
85 -0,6 21,7 0,4 mag. LAO 13 
86 6,0 0,3 2,1 mag. LAO 30 
87 -30,1 -3,5 0,0 mag. LAO 8 
88 -9,3 -8,2 -5,6 mag. LAO 8
89 24,7 2,3 2,0 mag. LAO 21
90 -8,1 -1,1 -2,8 mag. LAO 14

 
 



 

 

 

22

No ordem Vazões de teste feitos em banca de aferição 
LAO 

 

Tipo do 
medidor

Marca do 
hidrômetro 

Consumo
m3 

 40 
 litros/hora 

150 
litros/hora 

1.500 
 litros/h 

91 -11,6 -2,7 -2,9 mag. LAO 26 
92 -4,7 -1,2 -2,3 mag. LAO 25 
93 -15,9 1,4 -0,2 mag. LAO 19 
94 1,4 2,7 0,5 mag. LAO 5 
95 1,0 3,6 1,2 mag. LAO 20 
96 11,4 0,7 -0,6 mag. LAO 2 
97 1,6 2,5 -0,9 mag. LAO 1 
98 -1,1 -1,7 -0,5 mag. LAO 16 
99 8,1 -4,8 -0,9 mag. LAO 58 

100 -1,9 -0,3 -0,9 mag. LAO 10 
      Medido 
TOTAL -1537,6 -293,3 -43,0   1731 

MÉDIA -15,4 -2,9 -0,4   m3 

 
 
 
   RESUMO GERAL ano 1995   
     
Vazões Porcentagem Erro  Volume Volume Erro do 
ensaio nos volume médio total por faixa medidor 
Hidrômetros médio amostra    

(litros/hora) (IPT) % (m3) (m3) (m3) 
O a 40  22,1% -15,4% 3986429 881001 -135463 
40 a 150  28,9% -2,9% 3986429 1152078 -33790 
150 a 1500  49,0% -0,4% 3986429 1953350 -8399 
      
TOTAL 100,0%   3986429 -177653 
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Resumo Volume  
(m3) 

Volume mensal que passa no hidrômetro 3.986.429 

Submedição -177.653 
Volume medido mensal  3.808.776 
  
Erro em porcentagem -4,5% 
 
 
 
É interessante notar que, obedecendo o INMETRO, para hidrômetros em 
uso, teríamos somente 40 hidrômetros aprovados em 100 unidades retiradas 
na pesquisa. Hidrômetros totalmente parados, isto é, nas três vazões, são 
somente dois em 100. 
Observe-se também que temos 56 hidrômetros com erros negativos, na 
vazão baixa, e 44 com erros positivos. 
Na vazão média, temos 27 hidrômetros com erros negativos e os 73 
restantes, com erros positivos. 
Na vazão alta, temos 28 hidrômetros com erros negativos e 72 com erros 
positivos. 
Temos, também, dois hidrômetros parados na vazão alta. 
Como era de se esperar, os erros em vazão baixa são maiores, isto é, -15,4% 
se comparados com os erros das vazões médias e altas que são, 
respectivamente, -2,9% e -0,4%. São significativas as diferenças de vazões e 
erros dos hidrômetros americanos e brasileiros. Para a vazão baixa, o volume 
entregue é de 22,1%, sendo maior que nos Estados Unidos, onde é de 
somente de 2%. Seria importante estudar a adoção de um hidrômetro mais 
preciso, isto é, da classe metrológica “B” ao invés da “A” usado até agora.. 
O SAAE já instalou cerca de 26 mil hidrômetros da classe metrológica “B”, 
os quais possuem Qmín (vazão mínima) de 30 l/h e não de 40 l/h, como da 
classe “A”. 
Outra solução que deve ser buscada é a manutenção dos medidores, pois 
foram aprovados somente 40 em 100. 
É preciso, também, levar em consideração que a amostra tomada, de 100 
hidrômetros, é pequena face aos 163.977 medidores existentes. Lembremos 
que o objetivo principal desta amostragem é a estimativa do volume de água 
não medida que passa pelo hidrômetro. 
    
11)  Experiências da SABESP 
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Não pode ser omitida a experiência da SABESP nas perdas d’água, 
principalmente o Programa de Redução de Águas Não Faturadas, feito em 
outubro de 1993, pela firma francesa Lyonnaise des Eaux Services Associés 
-Lysa. 
Na época, a SABESP apresentou 40% de perdas d’água (novembro de 
1992). O volume total de perdas foi de 18,7 m3/segundo. 
 

Tipo de perda Valor médio
hip. trabalho

(m3/s)

Perdas 
 

(%)

Perdas  
físicas  

(%)

Perdas 
 não-físicas  

(%) 
Vazamentos 8,9 47,6 47,6 - 
Macromedição 1,0 5,3 - 5,3 
Micromedição 3,8 20,3 - 20,3 
Habitações sub-
normais 

1,8 9,6 3,4 6,3 

Gestão Comercial 3,2 17,1 - 17,1 
Total 18,7 100% 51% 49% 
 
 
As perdas de micromedição são de 20,3% sobre a perda total de 40%. Ou 
seja, 8,12% das perdas d’água se referem à micromedição. 
As perdas na micromedição são: 
 
Perdas na micromedição Volume  (m3/s) 
Condições médias de utilização dos 
hidrômetros 

1,2 

Inclinação dos hidrômetros 0,7 
Presença de caixas d’água 1,9 
Total 3,8 
 
 
Segundo a Lyonnaise, em São Paulo, em 80% das residências temos caixas 
d’água, as quais introduzem erros nos micromedidores em vazões baixas. 
Isto poderia ser corrigido, utilizando-se hidrômetros de melhores classes 
metrológicas. Para hidrômetros de 3 m3/hora, as classes metrológicas são: 
 
Classe Metrológica Vazão mínima do medidor  

3m3/hora
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A 40 litros/hora 
B 30 litros/hora 
C 15 litros/hora 

 
 

 
Como as perdas na micromedição foram, na SABESP, de 8,12%, esta possui 
1,5% de perdas de água devido à inclinação dos hidrômetros. O resultado de 
pesquisa em 50 mil ligações típicas da SABESP foi que 16,8% estavam com 
hidrômetros inclinados. A inclinação se deve, muitas vezes, ao leiturista 
(para facilitar a leitura dos medidores) ou, em outras, do próprio usuário, o 
qual acredita que, se o hidrômetro trabalha inclinado, irá marcar menos. 
Atualmente, o Liceu de Artes e Ofícios já está fabricando hidrômetros que, 
mesmo inclinados, não apresentam problemas . 
 
É interessante fazermos uma comparação entre a SABESP e o SAAE de 
Guarulhos. Adotamos, para hidrômetro inclinado, 1,5%. 
 
Perdas na micromedição 
 

SAAE Guarulhos SABESP 

Perdas nos hidrômetros 4,5% 6,62% 
Hidrômetro inclinado 1,5% 1,5% 
Total 6,0% 8,12% 
 
 
11) Conclusão  
 
Foram escolhidos, aleatoriamente, 100 hidrômetros residenciais 
unifamiliares, classe metrológica “A” e com capacidade de 3m3/hora x ¾”. 
Supomos que todos os medidores comerciais e industriais se comportem da 
mesma maneira que os hidrômetros residenciais escolhidos. Assim, teremos 
um erro médio de -6%, incluindo hidrômetros inclinados, observando que o 
erro é negativo, isto é, sempre prejudicando o serviço público. 
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1) Objetivo 
 
Controlar o consumo residencial, através de pesquisas de campo, controles 
de consumo de água, método heurístico e  uso de software adequado, tem 
com objetivo diminuir os desperdícios dentro das residências em cerca de 
15%, bem como facilitar a identificação de ligações clandestinas e de 
hidrômetros quebrados, responsáveis por uma perda estimada do 
faturamento em 7%. 
Portanto, os principais objetivos são: 
    - controle de perdas de água dentro da residência (desperdício); 
    - identificação de ligações clandestinas (água que não passa pelo 
medidor); 
    - hidrômetros quebrados. 
Pesquisas feitas nos Estados Unidos sobre instalações hidráulicas internas de 
uma residência mostraram que, com uma revisão geral em toda a instalação, 
é possível ter uma economia de aproximadamente 15% de água. As perdas 
acontecem com vazamentos de torneiras, bacias sanitárias, vazamentos 
invisíveis, entre outros. Um alerta sobre a ocorrência de desperdícios, 
indicará ao morador a necessidade de fazer uma revisão nas instalações e de 
controlar seu consumo. 
 
2) Benefícios e custos 
 
Os benefícios são: 
- economia da  água em residências, em cerca de 15% do volume        
distribuído; 
     - facilidade de identificação de ligações clandestinas e de hidrômetros 
quebrados; 
     - aumento de 7% no faturamento.  
 
A SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 
contratou a empresa francesa Lyonnaise des Eaux Services Associés - Lysa, 
que em outubro de 1993, detectou 6,84% de perdas não-físicas devido à 
gestão comercial.  
 
Os custos são: 
     - levantamento de campo em áreas residenciais, onde não falte água. No 
caso de Guarulhos, a área deverá estar compreendida entre o Rio Cabuçu e o 
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Rio Baquirivu. Tal levantamento poderá ser feito pelos próprios leituristas 
do SAAE. 
    - mudança no programa de computador, para a elaboração de duas 
listagens especiais de saída para acompanhamento e identificação de 
DESPERDÍCIO (primeira listagem) e LIGAÇÕES CLANDESTINAS 
(segunda listagem).  
     - atualização dos dados no programa pelo próprio SAAE. 
 
3) Tempo de execução dos serviços 
 
O tempo determinado para a pesquisa de campo foi de três meses; para a 
digitação dos dados, um mês; e para o controle, no final de quatro meses. 
 
4) O que é consumo normal ? 
 
O consumo é considerado normal quando estiver no intervalo 0,56 x Ve e 
1,44 x Ve, sendo Ve = volume mensal em m3 estimado para aquele usuário. 
O SAAE usa a média dos últimos seis meses para efeito de controle, 
chamada de média flutuante. Assim, quando a média flutuante for maior que  
1,44 x Ve, indicará que o usuário está desperdiçando água. O SAAE enviará 
seus técnicos ao local e orientará o usuário a evitar os desperdícios, podendo 
haver uma economia em torno de 15% da água distribuída para aquela 
residência. 
    
Consumo normal:  0,56 x Ve |-----------------------------| 1,44 x Ve 
 
Uma média flutuante abaixo de 0,56 x Ve significa, provavelmente, que 
existe ligação clandestina, hidrômetro quebrado ou casa vazia. A 
identificação de ligações clandestinas e de hidrômetros quebrados traz um 
aumento de cerca de 7% na receita. 
 
5) Volume estimado (Ve) 
 
Através de análise múltipla de regressão linear em 75 ligações residenciais 
do SAAE de Guarulhos, obtivemos uma fórmula matemática que fornece o 
consumo estimado de uma residência. A fórmula é: 
 
Ve= consumo estimado = 3,7 x número de habitantes na casa        
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Ve= volume estimado médio mensal em metros cúbicos; 
número de habitantes: inclui adultos, crianças e idosos. 
 
O volume será normal quando estiver no intervalo fechado. 
 
                             0,56 x Ve  a  1,44 x Ve.  
 
Fora deste intervalo de controle, o volume não será considerado normal e 
deverá ser investigado. 
 
6) Média flutuante 
 
O SAAE usa a média flutuante, baseada na média mensal dos últimos seis 
meses. A média flutuante pode corresponder ou não à média de uma 
residência. Caso haja vazamentos e ligações clandestinas, haverá erro na 
média flutuante. 
 
7) Como se calcula o volume estimado (Ve)? 
 
O consumo de uma residência unifamiliar depende de vários parâmetros, tais 
como: número de habitantes na casa, nível de renda familiar, preço da água, 
idade da propriedade, existência de automóvel, temperatura máxima mensal, 
índice pluviométrico mensal, época do ano, nível cultural do chefe da casa, 
etc. Já foram listados cerca de 42 variáveis que influenciam no consumo de 
água de uma residência. 
Conforme observarmos em livros norte-americanos, as variáveis 
fundamentais para o consumo mensal são: 
        
       - número de pessoas que  habitam a residência; 
       - nível de renda da família; 
       - mês do ano; 
       - temperatura máxima  do mês; 
       - índice pluviométrico do mês, em milímetro. 
 
Com o nível de renda da familiar é difícil de ser mensurado, substituímos 
esta variante pela classificação do imóvel em: imóvel de luxo, médio e 
popular, usando-se as variáveis binárias, 0 ou 1. 
Através de análise múltipla de regressão linear podemos obter uma fórmula 
da seguinte maneira: 
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Ve= a + b x NÚMERO DE PESSOAS + c x PADRÃO DA PROPRIEDADE 
+ d x MÊS DO ANO + e x MAIOR TEMPERATURA DO MÊS + f x 
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DO MÊS. 
 
Os valores a,b,c,d,e,f  são obtidos por software relativos à análise múltipla 
de regressão linear. 
 
NÚMERO DE PESSOAS: são todas as pessoas que habitam a casa, 
independente da idade, sexo e cor. 
PADRÃO DO IMÓVEL: 0 = padrão baixo 
                                        1 = padrão médio 
MÊS DO ANO: são os meses 1,2, até 12; 
TEMPERATURA MÁXIMA DO MÊS: fornecida em graus; 
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DO MÊS: fornecido em milímetros. 
 
Das 74 amostras que foram verificadas, obtivemos as seguintes médias: 
 
consumo médio = 17 m3/mês     com desvio padrão  s= 11 m3 
habitantes por casa = 4,9hab/casa     sendo  s= 2,6 
temperatura máxima do mês = 32,8 graus     com  s= 2,7 
chuva mensal = 131,7 milímetros     com  s = 8,6 
 
Foram calculadas, no software Excel, seis fórmulas para a previsão do 
consumo residencial em Guarulhos, tendo sido escolhidas amostras com 74 
elementos: 
 

consumo=3,7 x hab 
 

Sendo: 
 
coeficiente de determinação= r2 =0,54; 
desvio padrão= s =0,13; 
F estatístico  F =84. 
 
 
 
8) Amostra preliminar 
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Para estimar o consumo médio de consumo mensal de água em residências 
unifamiliares em Guarulhos bem como o seu desvio padrão, foi escolhido 
aleatoriamente uma amostra de 100 casas. Para a amostragem foram usados 
tabelas de números aleatórios. Sendo obtido os seguintes resultados: 
 
           Tamanho da amostra: 100 residências unifamiliares; 
            média : 17 m3/mês; 
            desvio padrão: 11 m3/mês. 
 
Para determinar o tamanho da amostra, admitindo erro relativo de 30% 
(r=0,3) e usando o coeficiente de probabilidade t=2 (“t” estatístico) para 
intervalo de confiança de 95% de probabilidade, teremos:  
 
Exemplo de Guarulhos 
N= número total de ligações residências: 150.000 unidades 
amostra preliminar usada: 100 casas 
t= 2,00  (coeficiente de probabilidade); 
r= 0,3 (erro relativo admitido de 30%); 
s= desvio padrão da amostra = 11 m3/mês; 
n0= primeira aproximação da amostra; 
n= tamanho definitivo da amostra; 
y= média da amostra, no caso 17 m3/mês. 
 
Então, para se achar o tamanho da amostra é necessário fazer a seguinte 
operação: 
 
n0=(t2  *  s2  ) / (r2 * y2) 
 
substituindo teremos: 
 
n0=(22 * 112) / (0,32 * 172) 
n0= 74 amostras 
 
 
 
 
Calculando o valor definitivo da amostra, teremos: 
 
n=n0 / (1+n0 / N) 



 8 

n=74/(1+74/150.000) 
n=74 amostras 
 
Portanto, para uma análise de regressão com erro relativo de 30%, intervalo 
de confiança de 95%, são necessárias 74 amostras. 
 
9) Intervalo de leitura de hidrômetros: 
 
Com base nos dados existentes no SAAE, foi possível constatar, através de 
método heurístico, que o erro no volume médio mensal devido ao intervalo 
de leitura de hidrômetros, feita pelos leituristas, é de 13 %. 
 
10) Faixa de Controle 
 
Temos, fundamentalmente, três tipos de erros:  
 

- erro do modelo; 
- erro devido ao aumento da temperatura (verão) e erros aleatórios; 
- erro do intervalo de leitura entre um mês e outro. 

 
Foi admitido, na consideração da amostra, um erro de 30% no modelo 
considerado, daí terem sido escolhidas somente 74 amostras. Outro erro 
importante é o do intervalo de leitura de hidrômetros, que é de 13% 
aproximadamente. Também há o erro devido ao aumento de consumo 
ocasionado pelo ao calor e o erro aleatório, estimados em 30%. Este último 
erro deverá ser pesquisado melhor no futuro. 
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Consideremos que os erros sejam os coeficientes de variações, e cada um 
deles é fornecido pela fórmula: 
 
Ω    =   σ   /   μ 
 
sendo: 
 
  Ω    =  coeficiente de variação; 
  σ =  desvio padrão; 
  μ =   média. 
Ω2

M      = coeficiente de variação do modelo = 0,30; 
Ω2

CA  = coeficiente de variação do erro devido ao aumento da temperatura e 
erros aleatórios = 0,30; 
Ω2

IL    =  coeficiente de variação do intervalo de leitura dos hidrômetros 
=0,13. 
 
Ω2

TOTAL=   Ω2
M +  Ω2

CA + Ω2
IL 

 
Ω2

TOTAL =  0,302  + 0,302   + 0,132 
 
Ω2

TOTAL=   0,1969 
 
ΩTOTAL  =   0,4437 = 0,44, ou seja, 44%  
 
Para o consumo residencial, usando a faixa de 44% para menos, verificamos 
que o computador libera, automaticamente, para investigação somente 1 % 
das ligações de água, o que é muito pouco para ser investigado. A causa 
poderá ser o hidrômetro parado ou ligação clandestina. 
 
Devemos verificar se a média flutuante está dentro da faixa de controle do 
usuário. Em caso negativo, sairão duas listagens, sendo uma referente ao 
campo superior (excesso de consumo, vazamento, etc.) e outra referente ao 
campo inferior (ligações clandestinas, casa vazia ou hidrômetro quebrado). 
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11) Conclusão  
 
Através de análise múltipla de regressão linear obtivemos uma fórmula 
adequada para se calcular o volume estimado mensalmente (Ve) em uma 
residência unifamiliar. Com a obtenção in loco do número de pessoas de 
uma área determinada e com auxílio de recursos da informática, 
comparamos a média flutuante com um intervalo de controle. Caso a média 
flutuante esteja fora do intervalo, deverá ser analisada. Caso esteja acima de 
1,44 x Ve, provavelmente houve excesso de consumo ou vazamento interno. 
Caso a média flutuante esteja abaixo de 0,56 x Ve, poderá tratar-se de 
hidrômetro quebrado, casa vazia ou ligação clandestina. Deverá ser 
verificado cerca de 1% dos medidores com consumo abaixo de 0,56 x Ve. 
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Capítulo 4- Perdas de água 
 
4.1 Introdução 
 Existem no mundo duas grandes associações de água: AWWA e IWA. A primeira 
tem sede nos Estados Unidos e a segunda é européia com sede em Londres. 
 No que se refere a perdas de água o conceito válido em todo o mundo com exceção 
do Japão, é o da IWA. 
 
4.2 Conceito da AWWA de UFW 

A AWWA definiu que é a perda d’água: 
a)  Determinar precisamente a quantidade de água, produzida ou comprada, 

entregue ao sistema de distribuição, durante um período de 12 meses 
consecutivos;  

b)  Determinar o total de água vendida através dos micromedidores;  
c)  É importante que toda a água seja medida, mas há casos em que isto não é 

possível e, então, deverá ser realizada a estimativa da água usada. Assim, 
deverão ser estimadas: a água gasta para conter incêndios através dos hidrantes 
públicos; a água de descarga por vazamentos ou para limpeza de redes devido 
a algum odor ou sabor estranho; a água dos reservatórios do serviço público; a 
água que foi extravasada dos reservatórios, caminhões-tanque e outras;  

d)  Subtraindo o item b do item a e subtraindo o índice c do que restou, teremos a 
verdadeira perda, chamada pelos americanos de unaccounted-for-water (UFW). 
A verdadeira perda UFW representa os vazamentos de água, as imprecisões 
nos hidrômetros, furtos de água, contas de água subestimada, hidrômetros 
impróprios para o consumo, erros de leitura de hidrômetros e erros cadastrais; 

e)  A AWWA aconselha que o erro seja calculado, principalmente, em volumes, 
para que não haja falhas na contagem. 

 
Embora o conceito de UFW não mais seja usado, ainda se encontram muitas 
pesquisas baseadas no conceito antigo da AWWA. 
 
4.3 Conceitos novos da IWA 

Segundo Lambert, 2000 devido ao não entendimento mundial sobre a nomenclatura 
e terminologia de perdas de água, a IWA em 1996 reuniu mais de 40 especialistas em todo 
o mundo chamando-a de Task Force para rever toda a metodologia internacional. No ano 
2000 foi publicada a terminologia padrão no The Blue Pages 

A IWA definiu o novo conceito NRW (Non-Revenue Water) que é muito 
semelhante ao UFW. 
 
4.4 Indicadores de performance da IWA sobre perdas 
 Existem quatro indicadores de performance de perdas da IWA: 

1. Perda medida em porcentagem: % 
2. Perda medida por economia por litros por dia: L/ economia x dia 
3. Perda medida em  litros por quilômetros por dia: L/ km x dia 
4. Perda medida em litros por ligações de água por dia: L/ligação x dia 
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Vamos explicar sucintamente cada um dos índices usados. 
A perda medida em porcentagem (NRW) é a mais comumente encontrada devido 

a relativa facilidade de ser obtida e deve ser usada como um indicador para mostrar a 
perfomance financeira de uma empresa. 

O grande problema no índice NRW é que conforme McKenzie e Lambert, 2003 não 
leva em conta o abastecimento intermitente, a presença ou ausência dos reservatórios dos 
consumidores que causam problemas na micromedição. 
 Guarulhos tem dados de perdas de água (UFW) de toda a cidade desde 1972 e não 
conheço nenhuma cidade do Brasil que tenha estudo de toda a cidade na época conforme 
Tabela (4.1). 

Tabela 4.1- Perdas de água do SAAE (UFW) de Guarulhos de 1972 a 1995 
Ano Perdas de água 

(%) 
1972 29,16 
1973 22,04 
1974 19,20 
1975 32,23 
1976 24.86 
1977 25,92 
1978 24,11 
1979 25,26 
1980 26,46 
1981 29,36 
1982 34,20 
1983 38,31 
1984 35,69 
1985 33.49 
1986 27,20 
1987 24,00 
1988 30,94 
1989 34,77 
1990 26,73 
1991 32,09 
1992 35,49 
1993 38,53 
1994 40,84 
1995 42,00 
1996  
1997
1998 45,01 
1999 48,06 
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               O Banco Mundial e os demais bancos internacionais adotaram  durante muitos 
anos para países em desenvolvimento, o limite tolerável de 25% de perdas d’água que 
passou a ser de certa maneira um número mágico, hoje abandonado. 

   Enquanto isto, para os países desenvolvidos, a AWWA, através de comitê especial 
para o assunto, adotou como toleráveis, desde julho de 1996, índices para as perdas d’água 
desde que menores que 10 %. Em 1957, a AWWA tinha adotado a taxa de 15% como 
tolerável, o que durou até julho de 1996, quando, devido às novas tecnologias e ao 
crescente custo da água, a taxa de perda foi diminuída para menos de 10% 

Tsutiya, 2004  mostra a Tabela (4.2) adaptada de Weimer, 2001 e Baggioi, 2002 que 
é o seguinte: 

Tabela 4.2- Índice percentuais de perdas 
Índice total de perdas (%) Classificação do sistema 

< 25% Bom 
Entre 25 e 40 Regular 

> 40 Ruim 
Fonte: Tsutiya, 2004 

                 
           Na Tabela (4.3) estão dados atualizados das perdas de água em cidades e regiões da 
Europa de 2007. 

Tabela 4.3- Perdas na Europa em 19 de julho de 2007 
 

Países 
Perdas  

(%) 
Albania > 75 
Alemanha (média nacional) 8,8 
Alemanha ocidental 6,8 
Alemanha oriental 15,9 
Armenia 50 a 55 
Bulgaria >60 
Croacia 30 a 60 
Dinamarca 4 a 16 
Eslovenia 40 
Espanha 22 
Finlandia 15 
França 30 
Hungria 30 a 40 
Irlanda 34 
Itália 30 
Moldavia 40 a 60 
Paris 15 
Reino Unido 17 
Reino Unido 8,4m3/km  e 243 L/propriedade x dia 
Romenia 21 a 40 
Sofia, Bulgaria 30 a 40 
Ucrania Em torno de 50% 
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Na Alemanha segundo Gerlingen, 2001 as perdas são consideradas da seguinte 
maneira: 

• baixas quando estiverem abaixo de 8%;  
• médias quando estiverem entre 8% a 15%  
• altas quando forem maior que 15%. 

Quanto ao monitoramente temos: 
• Quando as perdas forem altas o monitoramento das perdas reais devem ser 

feitos anualmente;  
• quando as perdas forem médias o monitoramento deve ser feito a cada três 

anos e  
• quando forem perdas baixas o monitoramento pode ser dispensado. 

 
Nas Figuras (4.1) a (4.5) temos varias informações sobre perdas; 

 
 
Figura 4.1- Perdas UFW em alguns países da África conforme Universidade de 

Loughborough. 
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Figura 4.2- Perdas NRW em alguns cidades da Ásia conforme Universidade de 

Loughborough. 

 
 
Figura 4.3- Perdas NRW em alguns cidades da Ásia conforme Universidade de 

Loughborough. 
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Figura 4.4- Componentes de perdas UFW em alguns cidades do mundo 
conforme Universidade de Loughborough. 

 
 
 

 
 
 

Figura 4.5- Índice de performance de  perdas NRW em alguns países  do 
mundo conforme Universidade de Loughborough. 
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A perda em L/economia x dia não é muito usada, pois não tem muito significado 
físico. Um prédio de 50apartamento tem uma ligação e 50 economia. 

 
 

Figura 4.6- Prédio com 50 economias e uma ligação de água 
 

Perda em Litros/Km x dia 
A perda em L/km x dia geralmente é aplicado onde existem poucas ligações por 

quilômetros de rede, isto é, menos que 20 ligações/km. 
Conforme Gerlingen, 2001 a Alemanha considera aceitável perdas entre 0,05 a 

0,6m3/hxkm. Baseado na IWA Blue Pages a Alemanha tem como limite de perdas de água 
de 0,25m3/h x km que corresponde aproximadamente a perda máxima de 15% com pressão 
de 30mca que é a pressão média. 
 
Perda em Litros/ligação x dia 

A perda em L/ligação x dia é usada onde existem muitas ligações de água, isto é, 
mais de 20 ligações por quilometro de rede. 

A SABESP define o Índice de perdas totais por ramal na distribuição no setor IPDts 
por: 

IPDts= {[VPms – (VCms + VO)] / NLAs} x )1000/30) 
Sendo: 
IPDts=índice de perdas totais por ramal na distribuição no setor em L/ramal x dia. Exemplo 
550 L/ramal x dia. 
VPms= volume produzido no mês no setor  em m3/mês. 
VO= volume de outros usos informados  m3/mês 
NLAs= número de ligações ativas no setor 
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Conforme Gerhard Zimmer in Universidade Loughbouroug em cidades conde o 
consumo per capita é menor que 150 Litros/dia o guideline depende das condições de 
qualidade do sistema de distribuição de água: 

• Sistema em boas condições                      < 250 Litros/ligação x dia 
• Sistema em condições médias      varia de 250 a 450 Litros/ligação x dia 
• Sistema em más condições                         >450 Litros/ligação x dia 
 

4.5 Definição de perda conforme IWA 
Vamos dar as definições amplamente divulgadas da IWA sobre perdas conforme 

Balanço de Agua  da Figura (4.1). 
Perda de água: é toda perda real e aparente de água ou todo o consumo não 

autorizado que determina aumento do custo de funcionamento ou que impeça a realização 
plena da receita operacional. 

 
 
 

Figura 4.7- Balanço de água da IWA  
Fonte: Salvo Junior, 2006 
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Figura 4.8- Balanço de água da IWA no origem em inglês 

Vamos explicar cada item da Figura (4.7) e (4.8). 
 
Volume total de entrada (Agua entrada no sistema) 

É o volume anual onde entra toda a água tratada que faz parte do sistema de 
abastecimento de água. 
 
Consumo autorizado 

É o consumo anual dos consumidores medido ou estimado bem como outros 
consumos que foram autorizados. 
 
Perdas de água 

È a diferença entre o volume total de entrada e o volume total autorizado. Podemos 
calcular perda de uma cidade inteira ou partes ou regiões da cidade. 
 
Perda  Real: é a antiga perda física. Corresponde ao volume anual de perda de todos os 
tipos de vazamentos em redes e ligações (superficiais ou subterrâneos) pressurizadas, 
extravasamento em reservatórios até o ponto onde está instalado o medidor na propriedade 
do usuário. 
 
Perda aparente: é a antiga perda não-física. Consistem nos volumes consumidos, mas não 
contabilizados e não autorizados, decorrentes de fraudes do consumidor, falhas de cadastro, 
ligações clandestinas, ou na imprecisão dos equipamentos dos sistemas de macromedição e 
micromedição 

Lt= ∑Lr + ∑ La 
Sendo: 
Lt=  perda total de qualquer sistema de abastecimento de água. 
Lr= soma da perda real 
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La= soma da perda aparente 
 

As perdas reais e aparentes estão assim discriminadas na Tabela (4.4) conforme 
Universidade de Loughborough. Observar que o conceito de UFW é o mesmo de NRW. 
 

Tabela 4.4- Perdas reais e aparentes em várias cidades em porcentagem 
Componentes da perda UFW Bangdun 

Indonesia 
Chonburi 
Thailand 

Petling Jaya 
Malaysia 

Perdas reais Redes 21 2 2 
Ligações 10 34 17 

Perdas 
aparentes 

Ligações ilegais 6 2 2 
Submedição e 
cadastro 

6 8 15 

Perda UFW (%) 43 46 36 
 
Agua faturada 

É o volume total da água medida ou estimada 
 
Agua não faturada 

É a diferença entre a água toda de entrada e a água faturada. É a chamada  NRW 
(non revenue water).  
 
Consumo autorizado não faturado 

São as águas usadas nas descargas de redes de água e de limpeza de reservatórios, 
bem como as águas usadas em incêndios. Geralmente é um numero difícil de se obter com 
precisão. 
 
Consumo não faturado e não medido 

São as ligações de água clandestinas, hidrômetros invertidos, hidrômetros travados, 
furto de água de hidrantes e corrupção dos leituristas. Estão inclusas nas perdas aparentes. 
 
Erros de medição 

Não são erros dos consumidores e sim dos hidrômetros que medem a água que de 
modo geral possuem erros negativos e positivos, sendo no computo geral negativos, isto é, 
prejudicam a concessionária de água. 

O balanço de água é feito para intervalo de confiança de  95% de probabilidade. 
. 
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Figura 4.9- Perdas de água. Podemos ver os itens mais apurados embora estejam na 
língua inglesa. 

4.6 Consumo de água 
Na Tabela (4.5) estão as médias de consumo doméstico de alguns paises e de toda a 

Europa, observando-se que a média Européia é de 150 L/dia x hab, muito parecida com a 
média brasileira. 

   Tabela 4.5- Média de consumo em 19 de julho de 2007 
Pais Média de consumo

(L/dia x hab) 
Espanha 260 
Lituânia 90 
França 160 
Alemanha 120 
Média da Europa 150 
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O uso da água em três paises da Europa estão na Tabela (4.6). Podemos observar 

que o consumo das toilet (bacias sanitárias) está entre 14% a 33% do consumo total. 
 
 
 

Tabela 4.6- Uso da água na Europa em 19 de julho de 2007 
 Inglaterra

(%) 
Finlândia

(%) 
Suíça 
(%) 

Toilet 33 14 33 
Banho+chuveiro 20 29 32 
Máquina de lavar roupas e pratos 14 30 16 
Beber e cozinhar 3 4 3 
Vários 27 21 14 
Uso externo 3 2 2 

 
Na Europa em média a descarga nas bacias sanitárias é de 9 litros. Para o banho se 

gasta de 16litros a 50 litros conforme se pode ver na Tabela (4.7). 
 

Tabela 4.7- Uso da água na Europa em 19 de julho de 2007 
 Inglaterra Finlândia França Alemanha 
Toilet 9,5L/descarga 6 9 9 
Máquina de lavar roupa 80L/ ciclo 74 a 117 75 72 a 90 
Lavar pratos 35 L/ ciclo 25 24 27 a 47 
Chuveiro 35 L/banho 60 16 30 a 50 
Banheira 80 L/banho    

                
      
   4.7 Comentários                    

Em síntese, os comentários a respeito de cada tipo de perda são os seguintes: 
Vazamentos: são as perdas físicas ou perdas reais verificadas nas redes e nos 

ramais prediais. As demais causas de perdas demonstraram-se insignificantes ou 
inexistentes; 

Macromedição: são os erros nos medidores instalados em tubulações primarias. 
Micromedição: neste tema encontram-se englobados os diversos aspectos 

correlacionados com o sistema atual de micromedição, incluindo perdas inerentes ao 
sistema (existência de caixas d’água em 80% dos domicílios e as próprias características 
dos hidrômetros) e deficiências atuais, como, por exemplo: hidrômetros inclinados, 
hidrômetros com idade de utilização vencida, hidrômetros avariados e afins; 

Habitações subnormais: são as favelas ou comunidades. 
Gestão comercial: neste âmbito, enquadram-se várias causas de perdas aparente, 

como, por exemplo: o não-cadastramento em tempo real das novas ligações, ligações 
reativas clandestinas, deficiências diversas de cadastro, política de cobrança, subavaliações 
e fraudes de diversos tipos. 
                    Como pode ser verificado na Tabela (4.7), 51% das perdas são Reais e 49% 
são perdas aparentes. As perdas reais são vazamentos (redes e ligações) e constituem 
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praticamente 47,6%. As ligações clandestinas em habitações subnormais (favelas) 
correspondem a 3,4 % das perdas . 
         As perdas aparentes somam 49% e decorrem de erros na macromedição 
(5,3%), erros na micromedição (20,3%), falhas de cadastro em habitações subnormais 
(6,3%) e falhas do cadastro do usuário em gestão comercial (17,1%). 
               Como as perdas estão relacionadas ao total do sistema operado e, como elas 
constituem 40% deste, faremos, então, um quadro um pouco diferente, no qual podem ser 
melhor observadas as porcentagens de perdas d’água na Tabela (4.8). 
 

Tabela 4.8 Exemplo de Perdas Real e Aparente 
Tipo de perda  

(%) 
Perdas Real 

(%) 
Perdas aparentes 

(%) 
Vazamentos 19,04 19,04 - 
Macromedição 2,12 - 2,12 
Micromedição 8,12 - 8,12 
Habitações subnormais 3,88 1,36 2,52 
Gestão comercial 6,84 - 6,84 
Total 40,0% 20,4 19,6 

 
                       Na tabela anterior, pode ser observado que as perdas d’água por vazamentos 
são de 19,04% e que as perdas por ligações clandestinas em favelas é de 1,36%, totalizando 
20,4%.                       
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4.8 Perdas por erros na micromedição do SAAE Guarulhos 
                Foram escolhidos, aleatoriamente, cem hidrômetros residenciais de 3m3/h x ¾", 
segundo recomendação do manual Medições e Detecção de Vazamentos (Audits and Leak 
Dectection), da AWWA. O erro médio encontrado foi de 6% para o consumo residencial, 
incluindo hidrômetros inclinados. A estes erros deve ser acrescido os erros nos hidrômetros 
inclinados de 1,46% e a presença de caixas de água totalizando 11,52% de erros na 
micromedição conforme Tabela (4.9). 
           

Tabela 4.9- Perda por micromedição do SAAE de Guarulhos em 1995. 
Perdas por micromedição em 

Guarulhos 
Porcentagem em relação 

 ao total de perdas 
Presença de caixas d’água 4,06 

Condições médias dos hidrômetros 6,00 
Inclinação dos hidrômetros 1,46 

Total 11,52 % 
                 
                   Quando da presença das caixas d’água, o problema é praticamente impossível 
de resolver, a não ser com o uso de hidrômetros mais sensíveis, tais como da Classe 
Metrológica “B”, que têm vazão mínima de 30 L/h ao invés de 40 L/h, de Classe 
Metrológica “A”.  
                  Acreditamos que, na micromedição, o máximo que podemos fazer é passar de 
11,52% para  6% do total de perdas d’água. 
       Para a IWA é muito importante a confiabilidade dos medidores. 
Dica:  para a Sabesp os grandes consumidores somam 1% das ligações de água, mas 
produzem 15% do faturamento. 
 
Dica: para a Sabesp a  perda somente no medidor é maior que 3%. 
 
 Para hidrômetros inclinados pesquisas feitas pela Sabesp mostraram que 
aproximadamente 20% dos hidrômetros estão inclinados. 
    Conforme Universidade de Loughborough as perdas aparentes no sistema de 
distribuição de água na África do Sul devido aos hidrômetros conforme Tabela (4.10) 
 
Tabela 4.10- Perdas aparentes nos hidrômetros devido a idade e qualidade da água na 

África do Sul. 
Vida do hidrômetro Qualidade boa da água Qualidade pobre da água 
Hidrômetros>10anos 8% 10% 
Hidrômetros 5 a 10anos 4% 8% 
Hidrômetros < 5anos 2% 4% 
  

Podemos observar conforme Tabela (4.10) que as perdas aparentes no medidor com 
mais de 10anos é de 8%, 
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As fraudes em ligações de água na África do Sul conforme a Universidade 

Loughborough está na Tabela (4.11). 
 
 

Tabela 4.11- Fraudes nas ligações e porcentagem das perdas aparentes na África do Sul 
Fraudes nas ligações Porcentagem de perdas 

aparentes 
Muito alta 10% 
Alta 8% 
Média 6% 
Baixa 4% 
Muito baixa 2% 

 
As perdas de água aparentes devido a falhas no cadastro estão na Tabela (4.12). 

 
Tabela 4.12- Falhas no cadastro das ligações e porcentagem das perdas aparentes na África do Sul 

Falhas nos cadastros dos 
usuários  

Porcentagem de perdas 
aparentes 

Grande 8% 
Média 5% 
Pequena 2% 

 
As perdas aparentes  para Guarulhos conforme a África do Sul podem ser de 20% 

sendo 8% devido aos medidores, 6% devido a fraudes em ligações e 4% devido a erro de 
cadastramento. 
 
          
4.9 Determinação de parâmetros de execução de vazamentos  

As pesquisas elaboradas durante três meses e finalizadas em julho de 1993, no 
Departamento de Manutenção do SAAE de Guarulhos, chegaram às seguintes conclusões 
(aproximadas) que estão na Tabela (4.13). Observa-se que nas redes de água temos somente 
9% dos vazamentos mas que correspondem a 48% do volume de água perdido. 

 
Tabela 4.13- Quantidade de vazamentos e água perdida 

Pesquisa SAAE de 
vazamentos 

Quantidade de vazamentos 
(%) 

Volume de água perdida 
estimada  (%) 

em rede 9% 48% 
em ramais prediais 91% 52% 

Total 100% 100% 
 

Foram calculados os volumes perdidos nas redes e ligações por método estimativo, 
com base em cálculos de orifícios da AWWA. 
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Dica: A Sabesp adota 10% para vazamentos em redes e 90% para vazamentos em 
ligações. 
 
Fraudes  

A Sabesp em pesquisas elaboradas achou que 13% da perda aparente é devida as 
fraudes. 
 
Reabilitação de redes 

Como pode ser observado no quadro acima, mais de 90% dos vazamentos são 
decorrentes de ramais prediais, devendo ser priorizado o combate aos vazamentos nas 
ligações, ao invés de proceder ao remanejamento de redes distribuidoras. 
 
Reabilitação dos ramais prediais 

A troca sistemática de ramais prediais antigos, de ferro galvanizado, por ramais de 
polietileno de alta densidade (PEAD) deverá prosseguir. As pesquisas na SABESP 
demonstraram, também, grande taxa de vazamento em ramais de PEAD recentemente 
instalados, os quais também deverão ser trocados. 
 
Rodízios 

Foi demonstrado pela Sabesp que, nas regiões submetidas a rodízios de 
abastecimento de água induz a um notável incremento de perdas (físicas e não-físicas), 
tendo sido este fenômeno uma das causas do incremento de perdas nos últimos anos.  

A afirmação da Sabesp de que os rodízios fazem com que os micromedições 
marquem a mais conforme Tabela (4.14). 

 
Tabela 4.14- Número de rodízios e influência do ar 

 
Número de dias  

com água 

 
Número de dias  

sem água 

 
Número de rodízios no 

mês 

Aumento do consumo 
de água devido a 
influência do ar 

2 1 10 2% 
1 1 15 3% 

0,5 0,5 30 6% 
1 2 10 2% 

  
Ampliação ou implantação de sistemas produtores 

Portanto, além do combate às perdas d’água, não deve ser esquecido a necessidade 
de novos sistemas produtores, a fim de serem evitados os chamados rodízios no 
abastecimento de água.  
 
4.10 Redução das perdas reais nas redes e ligações de água 
              Como foi verificado, cerca de 50% das perdas reais deve-se a vazamentos nas 
redes e ligações de água. 
              A Sabesp fez estudos sobre as pressões das redes de água e verificou que 30% da 
rede têm pressões superiores a 60mca. As perdas de água ocorrem 40% a mais nas áreas 
que têm pressões superiores a 60mca. É muito importante que seja realizado o 
rebaixamento de pressões com a utilização de válvulas reguladoras (RPV). 
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              Em Guarulhos, estimamos que somente 20% da rede de água, de 422 quilômetros, 
possuem pressão maior que 60 mca. 
                As redes de distribuição de Guarulhos, em 1995, apresentaram a seguinte 
disposição, conforme o material da tubulação conforme Tabela (4.15). 

Tabela 4.15- Redes do SAAE em 1995 
Material Comprimento 

(km) 
SAAE    (%) 

Aço 14 0,86 
Ferro Fundido 691 42,65 
Fibrocimento 4 0, 25 

PVC 911 56,24 
Total 1.620 100,00 % 

 
           Tomando como base o ano de 2008 a rede do SAAE é praticamente nova, isto é, 
possui menos de 30 anos. Somente cerca de 40 km de rede de ferro fundido têm em torno 
de 36 anos de idade, o que não é muito (2,47%). 
        Pesquisas feitas na Sabesp sobre vazamentos invisíveis estão resumidas na Tabela 
(4.16). 
 

Tabela 4.16- Vazamentos invisíveis na SABESP em 1993 
Discriminação Redes nova de PVC com menos de 

30 anos e pressão menor que 60 
mca 

Redes velhas de ferro fundido 
com mais de 30 anos e pressão 

maior que  
60 mca 

extensão de rede pesquisada 
(km) 

94,86 247,85 

número de vazamentos 
encontrados 

- rede 
- ramais 

 
 
5 

69 

 
 

79 
294 

vazamentos /km 
- rede 

- ramais 
- total 

 
0,05 
0,73 
0,78 

 
0,32 
1,19 
1,51 

custos unitários  
- pesquisa US$/km 

- conserto rede US$/un 
- substituição ramal US$/un 

 
551 
350 
266 

 
551 
350 
266 

custos unitários  
por km de rede 

- pesquisa 
- conserto de rede 

- conserto de ramal com 
substituição 

 
 

551,0 
17,5 

194,18 
 

 
551,0 
112,0 
315,2 

Total 762,68US$ /km 978,2 US$ /km 

vazão recuperadora por km 1,22 m3/h 2,63 m3/h 
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              O custo da pesquisa de vazamentos está embasado em relatórios da Ambitec 
(SABESP), e foi de US$ 551,00 por quilômetro de rede e que para o ano 2009 chegaria 
US$ 680,00/km. 
               O custo do reparo do ramal predial foi de US$ 266,00 por unidade, considerando a 
substituição completa do ramal e um acréscimo de preço de 100%. 
                 O custo de reparo da rede distribuidora foi de US$ 350,00 por unidade, levando 
em consideração os preços de materiais e serviços, incluindo pavimentação. 
                  A SABESP escolheu duas situações características: redes novas de PVC com 
menos de 30 anos e pressões dentro das normas e redes antigas de ferro fundido, com mais 
de 30 anos e pressões maiores do que 60 mca.  
           Os resultados são evidentes, pois pode ser verificado que as redes novas de PVC, 
com menos de 30 anos, têm vazão recuperadora de 1,22 m3/h, enquanto as redes antigas de 
ferro fundido, com pressão maior, têm 2,63 m3/h, isto é, possuem mais perdas d’água. 
                É fundamental lembrar que a Sabesp encontrou 0,78 vazamento/km nas redes 
novas e 1,51 vazamento/km nas redes antigas, relativos a vazamentos invisíveis.  
                No SAAE, para as medições de vazamentos visíveis e invisíveis, que são 
executadas anualmente, a média é de 0,55 vazamentos por rede/km e 5,79 vazamentos por 
ramais prediais/km conforme Tabela (4.17). 
 

          Tabela 4.17-Vazamentos/km SAAE 1995 
 
 

Tipos de vazamentos 

Vazamentos/km 
SAAE  (visíveis) 

redes 0,55 
ramais prediais 5,79 

Totais 6,34 
 

Tabela 4.18- Preços unitários, quantidade e preços totais  
Discriminação Preços unitários 

US$ 
Quantidade Preços totais 

US$ 
Extensão a pesquisar para 

recuperar  0,1 m3/s (100 L/s) 
 
- 

 
240 km 

 

 
- 
 

Custos 
Pesquisa 

     Reparo de ramais 
     Reparo de rede 

 
551 / km 

194,18 / un. 
17,5 / un. 

 
240 km 
286 un. 
70 un. 

 
132.240,00 

55.535,00 
1.225,00 

Custo Total - - US$ 
189.900,00 

Volume recuperado por ano   3.153.600 m3  

Benefício à base de US$ 
0,32/m3 

 US$ 
1.009.152,00/ano
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  Verifica-se que a relação benefício/custo é igual a US$ 1.009.152,00/189.900,00 ou 
seja, 5,3, o que mostra que os serviços são viáveis e que o custo de US$ 189.900,00 nos 
dará uma economia de US$ 1.009.152,00 durante um ano. 

 Basta pesquisar 240 quilômetros de rede de água para se ter uma economia de 100 
l/s. 
     Para cada dólar aplicado, teremos cinco dólares de economia de pagamento de água 
à SABESP. 
             Para a previsão de vazamentos em redes e ligações, tomamos a pior situação, ou 
seja, redes com mais de 60 mca e mais de 30 anos. 

Considerou-se somente o custo do metro cúbico da água adquirida da SABESP, que 
é de US$ 0,32/m3. Não foram levados em conta os custos de bombeamento com energia 
elétrica, operação e manutenção. 
             A pesquisa de vazamentos invisíveis deverá começar nas áreas que possuem mais 
água disponível e naquelas que têm maiores pressões, principalmente nos 324 quilômetros 
de rede de água com pressão superior a 60 mca (20% da rede).  

Nestas regiões, deverão ser instaladas válvulas redutoras de pressão, sendo previsto 
o custo unitário de US$ 10.000,00. 
 
Dica: a Sabesp pesquisando rede com detectores de vazamentos conseguiu achar 1,2 
vazamentos/km de rede. 
 
4.11 Parâmetros  

Pesquisas em tubos de ferro fundido: 4 km/dia/equipe 
Pesquisas em tubos de PVC: 2 km/dia/equipe 
Custo médio com o uso do correlacionador de ruído de vazamento (Leak Noise 

Correlator ): US$ 551,00/km de rede linear 
Custo médio com o uso do geofone mecânico : US$ 300,00/ km de rede linear 
Preço que SAAE paga a SABESP: US$ 0,32/m3 (dados de 16/3/95) 
Custo médio domiciliar que o SAAE vende aos usuários: US$ 0,68/m3  (dados de 

16/3/95) 
 
4.12 Controle de vazamento: ativo e passivo 
 Quando um usuário liga para a concessionária de água por que viu um vazamento 
na rua, temos o controle de vazamento passivo. Ele deve ser reparado com o mínimo tempo 
possível. 
 Mas existe o controle de vazamento ativo, que são as técnicas para achar 
vazamentos que não foram informados pelos  consumidores. São geralmente vazamentos 
invisíveis  achados  através de pesquisas rotineiras. Deve ser estabelecidas prioridades para 
a detecção de vazamentos invisíveis usando as tecnologias disponíveis. 
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4.13 Dilema em redes e ligações: reparar ou substituir 

A IWA Task Force através de Jo Parker discute sobre a Figura (4.10). Temos quatro 
estratégias para reduzir os vazamentos: 

• Detecção ativa de vazamentos 
• Controle das pressões nas redes de distribuição 
• Velocidade e qualidade da execução dos reparos 
• Renovação das redes 
 

 
Figura 4.10- Estratégias para controle de perdas 

Fonte: IWA Task Force 
 
 

 
 

Figura 4.11- Ponto crítico de uma tubulação de ferro onde começa a ser favorável a 
substituição da tubulação. 
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Na Figura (4.11) para uma tubulação de ferro durante os primeiros anos não haverá 
problema na tubulação até chegar um ponto crítico em que a quantidade de vazamentos será 
muito grande. Este ponto crítico é complexo e difícil de ser obtido com precisão. 
 
4.14 Reabilitação de redes de água 
               Há basicamente três métodos de reabilitação de redes de água:  

• limpeza, 
• renovação e  
• substituição.  

A limpeza é feita ou através de descargas na rede, ou limpeza com polypig ou algum 
sistema de jateamento.  

A renovação da rede é feita através do seu revestimento com argamassa de cimento 
e areia, resinas epoxis, ou outros processos. A substituição das tubulações pode ser feita por 
métodos destrutivos ou não. Nos métodos não-destrutivos, não são abertas valas e instalam-
se novas tubulações aproveitando, ou não, a tubulação existente. 
        A reabilitação de redes de água é muito importante. Na Europa, recomenda-se taxa 
anual de reabilitação de redes de água de 1,5% a 2% ao ano.  

Pesquisas feitas em 32 cidades pela IWSA, mostraram que a média de reabilitação é 
de 1,2% da tubulação existente, sendo que 70% consistem na substituição das tubulações e 
os restantes 30% consistem em renovação através de revestimento com argamassa de 
cimento e areia. 

Apresentamos, na Tabela (4.19), dados de reabilitações de redes de água em várias 
cidades da Europa (IWSA-14/setembro/1995). 

                  Tabela 4.19 Taxa de reposição e vazamento (kmxano) 
Pesquisa na 

Europa 1988-
1994 

Compr. 
da 

rede 

Rede 
Vaz/km/ano

Idade Média 
da rede de 

água (anos) 

Taxa de 
reposição  

(%) 

Expectativa 
de vida 
(anos) 

Zurique 1.090 0,25 45 1,7 60 
Amsterdã 2.000 0,70 40 1,7 60 

Viena 3.000 0,91 40 1,2 85 
Genebra 1.180 0,15 30 1,0 100 

Hamburgo 5.420 0,92 40 0,9 110 
Munique 3.200 0,15 45 0,8 125 

Milão 2.200 0,35 40 0,7 145 
Antuérpia 2.060 0,15 30 0,6 165 
Budapeste 4.200 0,25 40 0,2 500 
Londres 28.700 0,20 70 0,1 1000 

 
 
Dica: a Sabesp adota vida útil de 50anos para material de rede e reabilitação de 1% 
ao ano. 
 

A expectativa de vida dos materiais usados nas redes, segundo a IWSA, é a 
seguinte: 
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Tabela 4.20- Expectativa de vida de diversos materiais 

Materiais Expectativa de vida  
(anos) 

Ferro fundido cinzento 20 a 180 
Ferro fundido dúctil ( simples proteção) 20 a 120 
Ferro fundido dúctil ( proteção integral) 40 a 200 
Aço 40 a 120 
Polietileno 40 a 100 
Proteção interna e externa das tubulações. 20 a 60 
 
               Para a reabilitação das redes de água é importante a sua substituição após alguns 
anos de uso. 
               Para a substituição de redes, adotaremos o índice de 1% ao ano de substituições 
parciais das tubulações. Este procedimento garantirá às redes uma expectativa média de 
vida de cem anos. Assim, anualmente, deverão ser trocados 16 quilômetros de rede de água, 
de um total de 1.620 quilômetros. 
              Um dos grandes problemas que temos, atualmente, diz respeito aos critérios 
seguros utilizados para estabelecer quais as redes que serão substituídas ou renovadas.  
             Os critérios mais modernos baseiam-se na freqüência dos vazamentos. A estimativa 
do número de vazamentos para uma tubulação depende basicamente de seis fatores: 
             a) qualidade da tubulação, diâmetro e idade; 
             b) qualidade da mão-de-obra de assentamento das tubulações; 
             c) condições ambientais, tais como: corrosão do solo e cargas externas: 

 d) condições operacionais, tais como: pressão interna, golpe de aríete; 
 e) influência do clima, devido às tensões causadas pelo calor e frio; 
 f) número de vazamentos ocorridos anteriormente. 

 
Já foi comprovado que a idade das redes é um agravante dos índices de vazamentos 

de água e podemos dizer que estão relacionados à sua idade.  
Quando há dois, três ou quatro vazamentos num determinado trecho de tubulação 

podemos dizer que são decorrentes da idade da tubulação, porém com menos influência. 
Mas, quando há mais de quatro vazamentos em uma tubulação, o risco de vazamentos não 
depende mais da idade da tubulação e sim de um conjunto de outros fatores.  

Em 1997, pesquisas feitas na Suécia indicaram que os vazamentos de água se 
aglutinam em certas áreas formando clusters. As causas são: a má qualidade da mão-de-
obra, a baixa qualidade da tubulação e as condições ambientais e operacionais. Outras duas 
causas estão sendo investigadas. A primeira, são os distúrbios que ocorrem quando o tubo é 
reparado.  

As mudanças da pressão da água e as condições do solo poderão causar um novo 
vazamento, próximo ao anterior, após um período de tempo, podendo ocorrer ainda outros. 
A segunda causa, é a ocorrência de vazamentos em uma tubulação específica.  

Estudos feitos nos Estados Unidos mostraram que o número de vazamentos varia 
em diferentes áreas de um determinado serviço de água, e que a maioria dos vazamentos 
ocorre em um número limitado de tubulações. Estudos na França dizem que 70% dos 
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vazamentos em uma rede de água provavelmente ocorrerão em uma rede onde já houve um 
vazamento anterior. 

Estudos realizados na Suécia e na Inglaterra mostraram que os vazamentos se 
distribuem na municipalidade em aglomerações. As possíveis causas podem ser atribuídas a 
três situações: 

a) impacto da localização geográfica; 
b) impacto de vários vazamentos em uma tubulação; 
c) impacto de vazamentos nas tubulações adjacentes. 

 
Impacto da localização geográfica: 

As pesquisas mostraram que as áreas mais densas e com mais ligações de água têm 
mais vazamentos. 

 
Impacto de vários vazamentos em uma tubulação: 

As pesquisas mostraram que é muito difícil analisar as causas dos repetidos 
vazamentos em uma rede, considerando o intervalo entre os mesmos. 

 
Impacto de vazamentos nas tubulações adjacentes: 

A manutenção e o reparo de vazamentos de água ocasionam novos vazamentos. 
Durante o reparo, há um distúrbio das pressões internas da tubulação e do solo adjacente. 
Estas perturbações aumentam as tensões nos tubos próximos e causam os futuros 
vazamentos.  

Quando isto acontece várias vezes, temos uma aglutinação de vazamentos. Como 
exemplo, na cidade de Winnipeg do Canadá, foi observado que 46% dos vazamentos 
ocorreram a 20 metros do outro vazamento. Ainda mais, 42% dos vazamentos 
ocorreram a um metro do vazamento anterior, após um dia.  

Estudo semelhante também foi feito na Suécia, na cidade de Malmo, onde 41% dos 
vazamentos ocorreram numa faixa de 200 metros, num período de seis meses. 

Portanto, quando temos que fazer a reabilitação de redes, principalmente nas 
decisões de substituição de redes, é importante lembrar que os vazamentos se aglutinam 
geograficamente. 

Na Tabela (4.16) estão dados da Alemanha conforme Galinger, 2001 que mostra 
que a média de vazamentos de rede de água é de 0,18vazamentos/km x ano e que temos 
7,58 vazamentos em cada 1000 ligações de água por ano. 
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Tabela 4.21- Vazamentos em redes e ligações na Alemanha segundo Galinger, 2001 

Material de 
 rede de água 

Km de rede de água Vazamentos de água Vazamentos/kmxano 

Tubos de ferro fundido cinzento 21173 5658 0,267 
Tubos de ferro fundido dúctil 13958 375 0,027 
Tubos de aço 4799 1602 0,334 
Tubos de polietileno 1350 250 0,185 
Tubos de PVC 4072 183 0,045 
Tubos galvanizados 2267 503 0,222 
 47619 8571 0,180 
    
Material de  
ligações  de água 

Número de ligações Número de vazamentos Vazamentos por 
1000 ligações 

Tubos de aço 556468 5744 10,32 
Tubos de polietileno 577064 2086 3,61 
Tubos de PVC 68848 101 1,47 
Tubos de chumbo 124584 2915 23,40 
Outros 207928 787 3,78 
 1534892 11633 7,58 
 
 
4.15 Manutenção das redes de água 

A falta de manutenção das redes de água é notada, fundamentalmente, quando 
ocorre alguma falha.  

A prevenção sistemática de possíveis falhas é menos custosa do que o conserto das 
redes. Ela deverá contemplar: 

- a detecção e reparo dos vazamentos invisíveis; 
- o controle e reparo de hidrantes; 
- a construção de caixas de registros ; 
- o reparo de caixas de registros; 
- o reparo de registros e peças especiais. 

 
Dica: a Sabesp consegue consertar um vazamento em 30h. 
 
4.16 Influência da pressão, idade e material nos vazamentos de água 

Em 1988, a firma Coplasa realizou, para a SABESP, estudo de setorização. Vamos 
descrever, sucintamente, os resultados dessa pesquisa. 

A SABESP estabelecia os seguintes parâmetros: 
• pressões estáticas máximas de 50 mca, com tolerância de até 60 mca, para áreas 

abrangendo 10% dessa zona de pressão, e até 75 mca, para áreas abrangendo 5%.  
• pressões dinâmicas mínimas de 15 mca, com tolerância de até 10 mca para áreas 

abrangendo 10% dessa zona de pressão, e até 7 mca, para áreas abrangendo 5%.  
 

A Coplasa S.A. Engenharia de Projetos, apresentou para a SABESP em junho de 
1988 no Seminário da Superintendência de Distribuição e Coleta da  Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP), o tema 1, denominado Setorização da RMSP.  



Curso de Hidráulica e Saneamento 
Capítulo 4- Perdas de água   

 Engenheiro Plínio Tomaz  12 março de 2009 
 

                                                                 4-26

O estudo abrangeu 662 km de rede de água da capital de São Paulo, abrangendo os 
setores de abastecimento de água da Água Branca, Vila Alpina, Vila Medeiros, Cidade 
Vargas e Jaraguá. A escolha destes setores visaram conduzir a amostragem para valores 
próximos da média geral de distribuição.  

Foi constatada a ocorrência de 88% de vazamentos em ligações prediais. Os 
resultados de comparação de vazamentos, por faixa de pressões, são bastante interessantes 
conforme Tabela (4.22).  

Tabela 4.22- Vazamento/kmx ano conforme a pressão 
Faixa de pressão  

(mca) 
Rede  

Vaz/km/ano 
Correlação com a 

primeira faixa 
Ramal predial 
vaz/km/ano 

Correlação 
com a  

primeira faixa
 0 a 30 0,67 1,00 6,86 1,00 
31 a 45 0,93 1,40 7,51 1,10 
46 a 60 1,17 1,75 8,38 1,22 
61 a 75 1,70 2,5 9,35 1,36 

 
Observa-se que, a partir de 60 mca, o índice de vazamentos/km/ano nas redes de 

distribuição dá um salto, sendo 2,5 vezes maior do que o índice de falhas observado na 
faixa de 0 a 30 mca. Este mesmo índice, para ligações prediais, é apenas 36% superior.  

Em resumo, a rede de distribuição parece ser muito mais sensível às elevadas 
pressões do que às ligações prediais. 

A Coplasa também examinou a ocorrência de falhas relacionadas à idade da rede de 
água . 

 
Tabela 4.23- Vazamento conforme faixa de idade 

Faixa de idade 
(ano) 

Rede de água 
vazamento/km/ano

Correlação com 
primeira faixa 

0 a 10 0,70 - 
11 a 15 0,62 - 
16 a 20 0,81 1,16 
21 a 25 1,40 2,00 
26 a 30 1,45 2,07 

> 30 2,41 3,44 
 

Os elevados índices observados nas faixas acima de 21 anos devem ser creditados, 
em sua maior parte, aos vazamentos nas juntas de chumbo dos tubos de ferro fundido, os 
quais correspondem à quase totalidade da extensão das redes desta faixa. 
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A Coplasa também realizou estudos sobre a qualidade dos materiais: 

Tabela 4.24- Vazamentos por km/ano conforme os materiais 
Material Rede de água

vaz/km/ano 
Ferro fundido até 1970 1,43 
Ferro dúctil após 1970 0,68 
PVC 0,74 
Aço 0,48 

 
Outra pesquisa realizada pela Coplasa diz respeito ao diâmetro das redes de água. A 

conclusão foi que as maiores falhas, ou seja, 1,24vaz/km/ano, aconteciam em diâmetros 
pequenos, isto é, até 100mm. 

As redes pesquisadas pela Coplasa, para a SABESP, foram as seguintes: 
 

Tabela 4.25- Extensão de rede de água pesquisadas pela Coplasa 
Discriminação Extensão de rede de água 

(km) 
(%) 

Redes pesquisadas 1.815 - 
Redes com idade superior a 30 anos 257 14 
Rede com pressão superior a 60 mca 401 22 

 
A Coplasa chegou às seguintes conclusões: 
- existem mais vazamentos (quantidade) em ligações prediais do que em rede de 

água; 
- quando a pressão na rede é maior que 60 mca, o índice de vazamentos é 2,5 

superior ao índice da faixa de pressão entre 0 a 30 mca; 
- os tubos com mais de 30 anos apresentam três vezes mais vazamentos do que os 

encontrados na faixa de 20 anos; 
- a quantidade de vazamentos é maior nos tubos de ferro fundido instalados até 

1970, em comparação ao que ocorre nos tubos de ferro fundido dúctil, aço e PVC; 
- a extensão dos trechos críticos atinge de 15 a 20% do total das redes em operação. 

 
4.17 Sistema de monitoramento das redes para detecção de vazamentos 
              Em 1970, em Plymouth (Inglaterra), a firma inglesa South West Water Services 
Limited começou a escrever uma série de relatórios técnicos sobre o monitoramento de 
redes para detecção de vazamentos em todo o país.  

Estes relatórios são “a bíblia” dos conhecimentos sobre este assunto.  
Um deles é o famoso Report 26, publicado pela primeira vez em 1980, pelo 

Conselho Nacional de Água da Inglaterra.  
Nele está explicada a metodologia para decisão de um nível econômico para 

detecção de vazamentos em áreas de controle. Foi introduzido o conceito da vazão mínima 
noturna em uma área de controle. 

A South West Services Limited divide o abastecimento de água em zonas (Water 
Into Supply- WIS) com população de 21 mil habitantes ou menos. 
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Secundariamente, a região é dividida em pequenos distritos chamados District 
Meter Areas (DMA), com população aproximada de 3 mil habitantes. 

Na divisão primária, chamada WIS, são instalados medidores de pressão diferencial 
ou eletromagnéticos para medição fixa. Anualmente, os medidores são recalibrados. A 
medição de pressão é instantânea e acontece a cada dez segundos.  

A medição de vazão é medida com intervalos de 15min. Por telemetria, os dados 
são passados a uma central de comando. 

Nos DMA, os medidores são instalados com uma bateria e as medidas são feitas por 
poderosos aparelhos chamados data loggers. A cada três meses, os data loggers são 
retirados e os dados são transferidos para um computador PC portátil. 

Através do software LAS - Leakage Analysis Software, é feita a análise dos dados 
coletados pelo data logger, instalado no DMA. 

Localizado o DMA com mais perdas previstas, são usados métodos tradicionais 
para detecção de vazamentos, tais como o uso do geofone e do leak noise correlator. 
            É interessante notar, também que a South West Water Services Limited possui um 
controle de válvulas redutoras de pressão (PRV) via telemetria. Existe, inclusive, um 
controle especial destas válvulas, ajustadas automaticamente 24 horas por dia, com o 
objetivo de diminuir as perdas de água durante a noite. Uma economia entre 12% a 23% 
já foi constatada com o uso automático do PRV. 

Em suma, temos: 
- custos menores do que um programa alternativo de busca por geofone ou leak 

noise correlator; 
- poucas perdas de água por vazamentos, já que a detecção dos maiores 

vazamentos é feita rapidamente; 
- uma redução dos reparos de emergência; 
- várias medidas do nível de vazamentos dos WIS, as quais fornecerão medidas 

adequadas ao administrador, possibilitando a pesquisa da área certa e evitando 
desperdício de tempo, geofonando áreas de pouco vazamentos; 

- necessidade do uso da telemetria (WIS) e do data logger em campo (DMA). 
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4.18 Distribuição das perdas 
                As perdas de água podem ser distribuídas seguindo a tipologia da tabela abaixo: 

Tabela 4.26- Tipos de perdas de água 
Tipo de perda (%) 

Vazamentos 19,04 
Macromedição 2,12 
Micromedição 8,12 
Habitações subnormais 3,88 
Gestão comercial 6,84 
Total 40,0%

  
4.19 Favelas  
                    Em 1995, Guarulhos possuía 240 núcleos de favelas, com 25.921 barracos e 
127.013 favelados, o que correspondia a 12% da população urbana. A média de ocupação 
desses núcleos era de 4,9 pessoas/barraco. 
                    Segundo pesquisa realizada por mim, em 1996, a média de 26,12 m3/mês por 
barraco com desvio padrão de 29,78 m3/mês em 100 amostras. 
                    Estudos feitos na SABESP concluíram que o consumo de água de cada barraco 
varia de 11 a 37m3/mês, com uma média de consumo de 21,6 m3/mês. Somente um 
recadastramento corrigiria esta falha, pois deve estar havendo muito desperdício de água 
por partes dos moradores como um barraco servindo de água outro barraco pelo mesmo 
hidrômetro, pois, o consumo de água médio dos barracos está muito alto. 
 
4.20 Índice de vazamentos: ILI 
 Um índice muito usado para vazamentos em redes de água é o índice ILI, que mede 
de que maneira que é feita a gestão de  uma rede de distribuição para o controle das perdas 
reais nas condições de pressão existente. É o melhor índice que existe e foi introduzido em 
1999. 
 O índice ILI não pode ser usado em locais que tenham mais de 5.000 ligações de 
água, haja mais de 20 ligações/km de rede e que a pressão na rede seja mínima de 25mca. 
 O índice ILI é a relação: 

ILI (Infraestructure Leakage Index) =TIRL/ UARL 
Sendo: 
ILI= infraestructure leakage índex que é número adimensional 
TIRL= volume anual de perdas reais /Nc  quando a rede está pressurizada. É empregado 
geralmente nas unidades Litros/ligação x dia. 
Nc= número de conexões ou ligações de água 
UARL= volume anual de perdas reais que não podem ser evitadas em Litros/ligação x dia, 
isto é, na mesma unidade de TIRL. 

É uma condição imposta que haja pressão em toda a rede para o emprego do ILI.  
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UARL 
É impossível eliminar todos os vazamentos em um sistema grande de distribuição 

de água. O UARL é o volume que pode ser conseguido nas condições de pressão da rede de 
distribuição, volume este que é inevitável. Depende do comprimento de rede, comprimento 
das ligações de água e da pressão média da rede. 

Quando o sistema de distribuição de água em pressão, o UARL pode ser definido 
em litros/dia da seguinte forma: 

UARL= (18 xLm + 0,80 x Nc + 25 x Lp) x P 
Sendo: 
UARL= litros/dia 
Lm=comprimento das redes em km 
Nc= numero de ligações de água 
Lp= comprimento total das ligações de água em km desde o limite da rua até o medidor  
P= pressão média operacional em metros 

O valor 18; 0,80 e 25 foram obtidos através de análise estatística em 19 países com 
27 serviços de abastecimento de água, sendo números bastante confiáveis para serem 
usados. A pressão média de operação estava entre 20mca a 100mca; a densidade de 
ligações estava entre 10 a 120 ligações/km de rede e os medidores dos consumidores 
estavam localizados entre 0 a 30m da divisa da rua conforme Universidade de 
Loughborough. 
 O valor do índice ILI=1 para um serviço de água de boa qualidade. O índice tem 
faixa que varia de 1 a 10 aproximadamente. Os valores mais altos do índice ILI significa 
que a infraestrutura está deficiente conforme Lambert, 2000. 

O índice ILI pode ser usado como um benchmarking do sistema de abastecimento 
de água conforme Figura (4.12) e recomendações do Banco Mundial conforme 
Universidade de Loughborough. 

Observar que o Banco Mundial separa os países desenvolvidos dos países em 
desenvolvimento e cria quatro categorias: Am B, C e D. 

Para cada categoria tem a sua performance.  
• Categoria A:  mais pesquisas para redução das perdas pode ser anti-economico. 
• Categoria B:  uma procura ativa de vazamentos pode melhorar o sistema. 
• Categoria C:  deve ser intensificado a procura dos vazamentos a não ser que se 

tenha muita água a preço muito baixo. 
• Categoria D: O sistema é muito ineficiente e deve ser aplicado muitos recursos 

na procura dos vazamentos. 
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Figura 4.12- Benchmarking para países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Fonte: Radivojevic, Dragan 2007 
 

 

 
Figura 4.13- Perdas reais inevitáveis (UARL) em Litros/ligação x dia para 
consumidores localizados no alinhamento da rua. 
Fonte: Lambert, 2000. 
 
 Na Figura (4.13) para pressão de 40mca e densidade de ligações de 40 ligações/km 
de rede, obtemos UARL= 50 Litros/ligação x dia. 

Não há correlação do índice ILI com a perda de água em porcentagem conforme se 
pode ver na Figura (4.14).  

O Vietnam tem perda NRW de 42% e ILI=79 enquanto que o Sri Lanka tem perda 
de 46% e ILI=39. O ILI é menor e a perda é maior. 

 
4.17 Redução de perdas com Automatic Meter Reading (AMR) 
 Apesar de algumas críticas o estudo da vazão mínima noturna é usado em distritos 
pitométricos para se localizar vazamentos. 
 A Austrália usa a medição automática no distrito pitométrico com 23.000 medidores 
e no período de 16h. 
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 Durante o período de 16h são lidos automaticamente todos os medidores instalados 
nas redes de abastecimento de água para se ver a vazão mínima noturna. Quanto maior a 
vazão mínima, maior será a quantidade de vazamentos. 

 
Figura 4.14- Índice ILI x perdas reais 

        Fonte: Radivojevic, Dragan, 2007 
: 
 
 
4.18 Nivel econômico de perdas (ELL) 
 Atingiremos o nível econômico de perdas denominado ELL pela força tarefa da 
IWA, quando a soma de toda a água perdida através de perdas reais e o custo das atividades 
para minimizar as perdas forem mínimas. Para isto temos que fazer o manejo dos quatro 
métodos das perdas reais nas tubulações conforme Figura (4.15). 
 

 
Figura 4.15- Os quatro métodos básicos de manejo das perdas reais 
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Figura 4.16 
 
 

A força tarefa da IWA apresenta a Tabela (4.27) sem a referência uma tabela que 
fornece os fatores que causam os vazamentos. 
 

Tabela 4.27- Fatores de vazamentos 
Ordem Fator de vazamento Porcentagem 

1 Movimento do solo 27% 
2 Corrosão da tubulação 19% 
3 Cargas pesadas 11% 
4 Pressão alta 8% 
5 Escavação lateral 8 
6 Idade da tubulação 6 
7 Congelamento no inverno 6 
8 Defeitos nos tubos 5 
9 Defeitos nas juntas 4 
10 Condições do piso onde está assentada a tubulação 3% 
11 Má qualidade da mão de obra no assentamento 2% 
 Total= 100% 
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Figura 4.17- Vazamentos 

 
Figura 4.18- Vazamentos 
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Figura 4.19- Vazamentos 
 
 
 

 
           Figura 4.20- Vazamentos 
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Capítulo 5- Análise de Incerteza de primeira ordem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Não existe o conhecimento absoluto, sem erro, absolutamente certo. Tudo o que existe é 
provisório. A posse do conhecimento é a procura da verdade” 

Karl Popper, filósofo austríaco 
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Apresentação 
 
 

Nos dimensionamento de potência de bombas que fazia, sempre aumentava um 
pouco a potência calculada devido as incertezas nos parâmetros usados como população e 
quota per capita. 

Tentei várias vezes achar uma maneira de quantificar os erros e não achei, até que 
lendo May e Tung, 1992 encontrei o método de Análise de Incerteza de Primeira Ordem. 

Lá estava a maneira prática de calcular os erros nas fórmulas, podendo ser aplicado 
a todos as equações inclusive a condutos livres e condutos forçados. 
 Na época consultei três grandes firmas em São Paulo que elaboravam projetos e 
verifiquei a variação de coeficiente de Hazen-Willians que adotavam para o mesmo 
problema. Como levar em conta este problema real é usar a análise de incerteza de primeira 
ordem. 
 Os projetistas de modo geral conhecem a análise de incerteza de primeira ordem, 
mas não a aplicam, pois, os contratantes não pedem ou desconhecem. 
 O autor já constatou erros graves em dimensionamentos hidráulicos devido ao não 
uso da análise de incerteza de primeira ordem. 
 O objetivo de divulgar esta técnica é mostrar que a mesma é fácil, mesmo usando os 
cálculos de derivadas. 
 Colocamos também as derivadas básicas para recordação dos leitores e tabela da 
curva normal de Gauss e exemplos de aplicação. 
 

Engenheiro civil Plinio Tomaz 
Guarulhos, 24 de janeiro de 2010 
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Capitulo 5- Análise de incerteza de primeira ordem 
 
5.1 Introdução 

Vamos lembrar alguns conceitos importantes. 
Segundo Dorn, 1981 e Guizzardin 2002 podemos considerar três tipos básicos de 

erros em uma computação numérica: 
• Erros inerentes ou erros de modelagem 
• Erros de truncamento 
• Erros de arredondamento 

 
Os erros inerentes são causados pela inexatidão das medidas, por enganos pessoais 

ou pela natureza necessária aproximada da representação.  
Conforme o modelo adotado de uma equação temos erros na modelagem onde a 

expressão matemática não reflete perfeitamente o fenômeno físico ou aos dados terem sido 
obtidos com pouca exatidão. 

 
Conversão de base (decimal para binário) 

O número decimal 0,1 quando transforma-se em binário usado nos computadores 
torna-se um número com repetições infindáveis: 
                                      0.000100110011.001... 

Este número binário corresponde ao número decimal: 0,000000844 com erro de 
0,000009155. 

Donde se deduz que somando no computador 10 números binários correspondentes 
ao número decimal 0,1 não teremos exatamente o número 1. 
 

O erro de truncamento é devido quando não pegamos a série infinita de Taylor, 
por exemplo: 

sen x = x –x3/3! + x5/5! - x7/7! +... 
 

! ! ! , ∞ ∞ 
 
O computador trabalha com ponto flutuante e isto causa erros de 

arredondamento. Existe a teoria dos grafos para calcular tais erros. 
 
5.2 Objetivo 

Pretendemos explicar, de uma maneira bastante prática, a utilidade da Análise de 
Incerteza. Serão evitadas as demonstrações trabalhosas e detalhadas, que poderão ser 
encontradas nos livros de Mays e Tung (1992) e Chow (1988).  

É importante, sempre que se fizer a aplicação de uma fórmula, que seja avaliado o 
erro nela cometido, pois, as variáveis que introduzimos contêm erros. Neste sentido, basta 
substituir os valores e fazer várias simulações.  

Em análise de redes de água, costuma-se variar os coeficientes para verificar a 
sensibilidade da mesma face às mudanças.  
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Uma maneira mais correta de se verificar a Análise de Incerteza em fórmulas é 
aplicando a Fórmula de Taylor. Desta aplicação resultou o chamado Método de Análise de 
Incerteza de Primeira Ordem.  

Na Hidrologia, Hidráulica e Estruturas é importante a Análise de Incerteza. As 
variáveis dependentes de uma fórmula, normalmente, apresentam incertezas que por sua 
vez, se refletem na variável independente.  

Vamos procurar mostrar, através de exemplos, o uso desta ferramenta indispensável 
aos engenheiros para avaliação correta de seus cálculos.  

A Análise de Incerteza é conhecida também como Método Delta ou Método de 
Análise de Incerteza de Primeira Ordem. 
 
5.3 Fórmula Racional 

Como exemplo, mostraremos a Fórmula Racional: 
                     Q =  C . I . A                                Equação (5.1) 
onde: 
Q= vazão em  litros por segundo; 
C= coeficiente  adimensional relativo à impermeabilização do solo; 
I= intensidade de chuva em litros/segundo x hectare; 
A= área em hectares.  

As incertezas na Equação (5.1) referente ao coeficiente C, à intensidade de chuva e 
à área de drenagem, fornecerão uma incerteza ao valor da vazão Q. 
 
Os dados do problema são: 

O valor adotado do coeficiente C da fórmula racional é C=0,82 e o erro estimado 
em sua avaliação é de 7% ou seja o coeficiente de variação de C é ΩC =0,07. 

Quanto a intensidade adotada é de 300 L/s x hectare, sendo que a estimativa de erro 
na avaliação da Intensidade I é de 17% ou seja o coeficiente de variação de I é   ΩI =0,17. 

A área A de captação é 7,5 ha e o erro de estimativa cometido é de 5% ou seja o 
coeficiente de variação de A é  ΩA=0,05. 

Substituindo os valores na formula racional temos: 
Q =  C . I . A = 0,82 . 300 . 7,5  = 1.845 L/s 

Queremos achar a incerteza final ΩQ na fórmula racional, considerando as 
incertezas nas variáveis C , I e A. 
 

Ω2
Q= (δQ/δC)2 . (  C /Q)2 . Ω2

c + (δQ/ δI)2 . (I/Q)2 Ω2
I + (δQ/ δA)2 . (A/Q)2 Ω2

A 

 
Sendo: 
C, I, A = são os valores das variáveis independentes; 
δQ/ δC = derivada da Equação (5.1) em relação a C; 
δQ/ δI = derivada da Equação (5.1) em relação a I; 
δQ/ δA = derivada da Equação (5.1) em relação a A. 

Substituindo teremos: 
Ω2

Q= ( I. A)2 . (  C / C. I. A)2 . Ω2
c + (C. A )2 . (I/C.I.A)2 Ω2

I + 
                                                    (C . I  )2 . (A/C.I.A.)2 Ω2

A 
Fazendo as simplificações, teremos: 
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Ω2
Q=  Ω2

c +  Ω2
I + Ω2

A        
Substituindo os valores: 

Ω2
Q = (0,07)2  + (0,17)2 + ( 0,05)2 =0,0363 

ΩQ =  (0,0363) 0,5   =0,19052, ou seja, 0,19 
 

Portanto, para a vazão de 1.230 L/s temos uma incerteza de 0,19, ou seja, de 19%.É 
importante observar que as variáveis C, I e A são independentes uma das outras. O 
coeficiente de variação da vazão na Fórmula Racional é: 
                                 ΩQ = σQ / μQ 

Então, o desvio padrão será: 
                       σQ = ΩQ  .  μQ 
                    σQ =  0,19 . 1.845  =350,55 L/s = 0,355 m3/s 
 
5.4 Fórmula de Manning para seção plena 

Vamos usar a Fórmula de Manning para seção plena nas unidades do sistema 
internacional (S.I.). 
                                                Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2                     Equação (5.2) 

Sendo: 
Q = vazão  em metro cúbico por segundo (m3/s); 
n = coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional); 
D = diâmetro da tubulação  em metros (m); 
I = declividade da tubulação em metro por metro (m/m). 

Queremos a incerteza da vazão Q na Equação (5.2). As variáveis dependentes n, D e 
I possuem incertezas. 

A rugosidade de Manning n = 0,015 com incerteza de 5%, ou seja, Ωn  = 0,05. 
A declividade I= 0,001 m/m com incerteza de 7%, ou seja, ΩI= 0,07. 
Consideremos que o diâmetro seja de 1,50m com incerteza de 1%, ou seja, com 

coeficiente de variação ΩD= 0,01. 
Vamos calcular a vazão Q usando os dados fornecidos: 

Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2 = 0,312 . 0,015-1 . 1,58/3. 0,0011/2  
Q= 1,938 m3/s = 1.938 L/s 

Queremos calcular a incerteza no cálculo da vazão da fórmula de Manning  para 
seção plena. 
 
Ω2

Q= (δQ/δn)2 . (n/Q)2 . Ω2
n + (δQ/ δD)2 . (D/Q)2 Ω2

D +                             
(δQ/ δI)2 . (I/Q)2 Ω2

I 
 
Sendo: 
n, D, I = são os valores das variáveis independentes; 
δQ/ δn= derivada da Equação (5.2) em relação a n; 
δQ/ δI  = derivada da Equação (5.2) em relação a I; 
δQ/ δD = derivada da Equação (5.2) em relação a D. 

Ω2
Q=  ( -0,312 . n-1-1 . D8/3 . I1/2    )2 . ( n / Q)2 .Ωn

2+ (0,312 . n-1 . (8/3). 
D8/3-1 . I1/2)2. (D/Q)2 . ΩD

2+   (0,312 . n-1 . D8/3 . (1/2) .I1/2-1)2 . ( I/Q)2 . ΩI
2 
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Substituindo o valor de Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2 
e fazendo as simplificações: 

Ω2
Q =Ωn

2  +(8/3)2. ΩD
2  + (1/2)2. ΩI

2 
 

Ω2
Q =Ωn

2 + (64/9). ΩD
2  + (1/4). ΩI

2     Equação 5.4 
 

Como temos os coeficientes de variação de n , D e I, fazendo as substituições na 
Equação (5.4), temos: 

Ω2
Q  = (0,05)2 + (64/9) . ( 0,01)2 + (1/4) . (0,07)2 

Ω2
Q  = 0,0025 + 0,00071 + 0,001225 = 0,004435 

 
ΩQ  =   (0,004435) 0,5       = 0,066595,   ou seja,   ΩQ  = 0,0670 

 
Assim, a incerteza nas variáveis independentes n , D e I acarretam, na variável 

dependente Q, a incerteza de 6,7%, ou seja, coeficiente de variação de  Ω2
Q  = 0,067. 

O desvio padrão é dado pela fórmula abaixo, 
σQ = ΩQ  .  μQ 

Substituindo os valores: 
σQ = 0,067 . 1938 = 129,85 L/s = 0,12985 m3/s 
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5.5. Curva Normal 

Conforme Walpole e Myers, 1993 a distribuição normal ou a chamada curva normal 
tem a forma de sino e descreve aproximadamente a maioria dos fenômenos que ocorrem na 
natureza, na indústria e nas pesquisas. Medidas físicas como nas áreas da meteorologia, 
estudos de precipitações, medidas nas indústrias são adequadas para o uso da curva normal 
da Figura (5.1); 

 
Figura 5.1- Curva normal 

A curva normal depende da media e do desvio padrão conforme podemos ver nas 
Figuras (5.2) e (5.3). 

 
Figura 5.2- Duas curvas normais com médias e desvio padrão diferentes 

 
 

Figura 5.3- Duas curvas normais com médias e desvio padrão diferentes 
 

Foi Abraham DeMoivre que em 1733 desenvolveu a equação da curva normal. A 
curva normal normalmente é citdada como a distribuição de Gauss em homenagem a Karl 
Friedrich Gauss (1777-1855) que também fez estudos de erros em repetição de medidas. 

A função da distribuição normal é bastante conhecida e tabelada. Na prática é 
tabelada, em função de Z, a seguinte função: 

f(x)= 1/  ( 2. pi . σ )0,5  . exp ⎨ -( ½ ) . [(x - μ ) / σ ]2 ⎬ 
 
Sendo: 
pi= 3,14159... 
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exp=  e= 2,71828.... 
x= variável para             -  ∞  < x <  ∞ 
µ= média 
σ= desvio padrão 

Na equação da função densidade de variável x, os valores da média µ e do desvio 
padrão σ são conhecidos. 

Para achar a área sob a curva normal temos que fazer a integração da variável x 
variando de x1 até x2. 

Devidas as dificuldades de resolver a integral da função normal de densidade é que 
se fizeram tabelas das curvas das áreas. 

Para isto foi criada a variável Z com média zero e variância 1.  
 

Z= (x – µ)/ σ 
 

Sendo: 
z= distância entre x e µ 
µ=média 
σ=desvio padrão 

Conseqüentemente a variação que fizemos de x1 até x2, será a variação de z1 até z2 
da seguinte maneira: 

z1= (x1- µ)/ σ   e z2= (x2- µ)/ σ 
 

A Tabela (5.1) nos fornece a área da curva da distribuição normal correspondente ao 
valor de P(Z ,z) para valores de z variando de -3,49 a 3,49. 
 
Exemplo 5.1 
Usando a Tabela (5.1) achar a probabilidade de que Z seja menor que 1,74. 
 

Primeiramente localizamos na Tabela (5.1) o valor de z=1,7 na coluna da esquerda e 
depois procure na linha a coluna onde está o valor 0,04 e achamos 0,9591. 

Então P (Z<1,74)= 0,9591. 
 
Exemplo 5.2 
Ache o valor de z para a probabilidade de 0,2148. 
 
Fazemos então o processo inverso e procuramos na Tabela (5.1) e achamos z=-0,79. 
 
Exemplo 5.3 
Achar a área da curva normal a área a direita de z=1,74 e a área entre z=-1,97 e 
z=0,86. 
 

Uma maneira prática para não cometermos erros e aconselhada por especialistas, é 
fazermos um rascunho conforme Figura (5.4).  
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Figura 5.4- Esquema (a) e (b) das curvas normais. 
 
 

Na Figura (5.4) no esquema (a) queremos a área acima de z=1,84. 
Primeiramente procuremos na Tabela (5.1) o valor da área até z=1,84 que será 

0,9671. 
Como a área total é igual a 1, temo que diminuir da seguinte maneira: 

1,000- 0,9671= 0,0329 que é a resposta do problema. 
 

Para o segundo caso do problema temos que ver a Figura (5.4) b, pois queremos a 
área entre -1,97 e 0,86. 

Para a área z=0,86 achamos na Tabela (5.1) 0,8051 
Para z=-1,97 na Tabela (5.1) achamos 0,0244 
A área será a diferença: 0,8051 – 0,0244= 0,7807 
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Tabela 5.1-Area da curva normal conforme Walpole e Myers, 1993

 
 
Dica: observar na Tabela (5.1) que a área vai até o valor de Z. Cuidado para não 
errar pois existem tabelas da distribuição normal que são diferentes; 
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Tabela 5.1 continuação- Area da curva normal conforme Tung e Mays, 1992 
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5.6 Método da Margem de Segurança 

Vamos supor, que queremos calcular o grau de incerteza de uma galeria de 1,50m 
de diâmetro, que esgotará as águas de chuvas, de uma bacia com 7,5 ha com C=0,82 e 
intensidade de chuva de 300 L/s x ha conforme Figura (5.5). 

Façamos o seguinte esquema: 
μC= 1.845 L/s (média da carga) 
σC = 350,55 L/s (desvio padrão da carga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 

Figura 5.5- Esquema da bacia e da galeria 
 
μR= 1928 L/s (média da resistência) 
σR = 129,85 L/s (desvio padrão da resistência) 

Usemos o Método da Margem de Segurança (MS): 
                      μ MS=    μR  -  μC 

Sendo o índice subscrito R resistência e C a carga e a equação da variança MS: 
                 σ2

MS =   σ2
R     +   σ2

C 
 

 Para o caso que estamos estudando μR= 1.928  e μC= 1.845 
μ MS=    μR  -  μC = 1.928 - 1.845 = 83 L/s 
σ2

MS =   σ2
R     +   σ2

C =(129,85)2 + 350,55)2 = 139746,32 
σMS = 373,83 L/s 
Portanto:     
                           μ MS                83 
                           -------  =  ----------- = 0,22 = P(z<0,22)=0,5871 
                            σMS               378,83 
 
sendo  μ, σ    a média e o desvio padrão, respectivamente. 
 

Bacia 

Galeria 
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Entrando em uma Tabela (5.1) da curva normal em função de P (z<0,22)=0,5871, 
ou seja, existe a possibilidade de 0,5871 de que a chuva exceda a capacidade da galeria e 
1,0-0,5871=0,4129 de não atender. 
 
Exemplo 5.4 de Tung e Mays, 1991 
A demanda de água de uma cidade é 3 unidades com o desvio padrão de uma unidade. 
Sabemos que o suprimento de água para a cidade tem media estimada de 5 unidades com 
desvio padrão de 0,75 unidades. Calcular a confiança ou a probabilidade de o suprimento 
exceder a demanda usando o fator de segurança marginal como critério Supomos que 
ambos a demanda e o suprimento de água são variáveis independentes. 
 

Façamos o seguinte esquema: 
μC= 3 (média da carga) 
σC = 1 (desvio padrão da carga) 
μR= 5 (média da resistência) 
σR = 0,75 (desvio padrão da resistência) 

Usemos o Método da Margem de Segurança (MS): 
                      μ MS=    μR  -  μC 

Sendo o índice subscrito R resistência e C a carga e a equação da variança MS: 
                 σ2

MS =   σ2
R     +   σ2

C 
 

 Para o caso que estamos estudando μR= 1.928  e μC= 1.845 
μ MS=    μR  -  μC = 5-3= 2 
σ2

MS =   σ2
R     +   σ2

C =(0,752 + (1)2 = 1,5625 
                     σMS = 1,25 
Portanto:     
                           μ MS                2 
                           -------  =  ----------- = 1,60 = Φ (1,60)= 0,9452   Tabela (5.1) 
                            σMS               1,25 
 

O risco ou a probabilidade do suprimento  não atender a demanda é 5,48%: 
 

1 -   0,9452=0,0548 
 

 
5.7 Contribuição dos parâmetros na Fórmula Racional 

Vamos calcular a contribuição dos parâmetros C, I, A da Fórmula Racional. 
Para cada parâmetro, a contribuição é o quociente do coeficiente de variação ao 

quadrado, dividido pelo coeficiente de variação do parâmetro da vazão ao quadrado. Cada 
quociente, por sua vez, é multiplicado pelo coeficiente da fórmula (2) que, no caso, são 
igual a 1. 
(1). Ω2

 C / Ω2
Q  = (1). (0,07)2 / (0,19052)2 = 0,135 (13,5%) 

(1). Ω2
 I / Ω2

Q  = (1) . (0,17)2 / (0,19052)2 = 0,796 (79,6%) 

(1). Ω2
A / Ω2

Q  = (1). (0,05)2 / (0,19052)2 = 0,0693(6,9%) 
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Como pode ser verificado acima, a  incerteza da intensidade da chuva contribui com 
79,6% das incertezas para o cálculo da vazão. O coeficiente C contribui com 13,5% e a área 
da bacia com 6,9%, totalizando 100%. 
 
5.8 Contribuição dos parâmetros na Fórmula de Manning para seção  plena 

Observar que os coeficientes da fórmula (4) 
(1). Ω2

n / Ω2
Q       = (0,05)2 / (0,066595)2                = 0,5636( 56,36%) 

(1/4) . Ω2
I / Ω2

Q   = ( (1/4) .(0,07)2 / (0,066595)2     = 0,2762( 27,62%) 
(64/9) .Ω2

D / Ω2
Q  = ( 64/9) . (0,01)2 / (0,066595)2    = 0,1602(16,02%) 

O coeficiente que mais causa incerteza na Fórmula de Manning de seção plena é a 
rugosidade n com 56,36%, seguida da declividade I, com 27,62%, e do diâmetro D, com 
16,02%, totalizando 100%. 
 
5.9 Influência dos parâmetros das Fórmulas Racional e de Manning para Seção Plena  

A formulação é feita assim: 
(1) . Ω2

C  / (Ω2
QC + Ω2

QR) = (0,07)2/ (0,0363+0,004435) = 0,0049/0,040735 
                                                          = 0.1202( 12,02%) 
( 1) . Ω2

I  / (Ω2
QC + Ω2

QR)      = (0,17)2 /0,040735= 0,7095 (70,95%) 
( 1) . Ω2

A  / (Ω2
QC + Ω2

QR)     = (0,05)2 / 0,040735= 0,0614(6,14%) 
( 1) . Ω2

n  / (Ω2
QC + Ω2

QR)      = (0,05)2/0,040735= 0,0614(6,14%) 
( 64/9) . Ω2

D  / (Ω2
QC + Ω2

QR) = (64/9).(0,01)2/0,0407350= 0,0175(1,75%) 
( 1/4) . Ω2

I  / (Ω2
QC + Ω2

QR)    = (1/4).(0,07)2/0,040735= 0,0300(3,00%) 
 

Não se deve esquecer de colocar os coeficientes multiplicadores como (64/9) e 
(1/4). 

Observe-se que a maior influência na Fórmula Racional é a intensidade da chuva, 
que entra no cálculo da bacia e galeria com 70,95% das incertezas, sendo seguida pelo 
coeficiente C da Formula Racional com 12,02%, pela área da bacia e do coeficiente de 
rugosidade n, com 6,14%; 3% devidos à declividade da galeria e 1,75% devidos ao 
diâmetro da galeria, tudo isto totalizando 100%. 

Resumidamente teremos: 
Fórmula Racional 

Parâmetro adimensional C 12.02%
Intensidade de chuva I 70,95%
Área da bacia A 6,14%
Subtotal 89,11%

Fórmula de Manning seção plena

Rugosidade de Manning n 6,14%
Diâmetro da tubulação D 1,75%
Declividade da galeria I 3,00%
Subtotal  10,89%

Total  100,00%
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A Fórmula Racional entra com 89,11% das incertezas, enquanto a Fórmula de 

Manning entra com 10,89%. 
 
5.10 Abastecimento de uma cidade 

A cidade é abastecida por um reservatório que está a 1.000 m de distância, com 
adutora de ferro fundido dúctil revestida internamente, com 500 mm de diâmetro. A cota de 
serviço do reservatório é de 84,30 m.  

Este reservatório abastece outro reservatório na cidade, que tem cota de 50 m. 
Vamos admitir que a vazão distribuída na cidade seja de 310 Ll/s, com erro de 15%, ou 
seja, com coeficiente de variação ΩQ= 0,15.  

O erro de 15% em uma estimativa de vazão, em uma cidade, não é absurdo, pois, 
mesmos nos países mais adiantados, o erro mínimo que se obtém numa previsão de vazão é 
de 5%. Portanto, é viável um erro de 10 a 15% na demanda de água de uma cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rugosidade uniforme equivalente da tubulação K é fornecida em milímetros. 
Houve uma indecisão do projetista quanto à adoção de K= 0,1mm ou K= 0,2mm. Esta 
indefinição em adotar o valor de K acarreta um erro no coeficiente de atrito f 
(adimensional) de 18%.  

Para isto, consultamos em uma publicação da CETESB, sobre o emprego da 
fórmula universal de perda de carga e as  limitações das fórmulas empíricas do professor 
Tufi Mamed Assy, de 1977, nas quais é apresentado o cálculo de f devido a forma de 
Colebrook-White, com vários valores de K/D e vários números de Reynolds. A média 
obtida foi de 18% de erro no valor de f. 
  

Cota 
84,30 m

Cota  
50 m 

Cidade 
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Reynolds Valor K/D=2 x 10-3 Valor K/d=2 x 10-4 Erro em f 
5.000 0,0396 0,0381 3,93% 

10.000 0,0338 0,0318 6,29% 
50.000 0,0265 0,0229 15,72% 
100.000 0,0251 0,0207 21,26% 
500.000 0,0238 0,0183 30,05% 

1.000.000 0,0235 0,0178 32,02% 
   Média = 18% 

A cidade exigirá da adutora a demanda prevista e terá o subscrito C de Carga e a 
adutora, terá o subscrito R de Resistência. 

Na cidade o coeficiente de variação ΩQC = 0,15, ou seja, 15% de erro na demanda 
de água potável. 

A vazão necessária para abastecer a cidade é de 310 L/s e o reservatório está na cota 
50 m, que deverá ser mantida. 

Na adutora temos: 
Diâmetro= 500mm= 0,50m; 
Rugosidade Uniforme Equivalente K= 0,1mm= 0,0001m; 
Velocidade v= 1,50 m/s; 
Vazão Q= 344,5 L/s = 0,3445 m3/s; 
Perda de carga unitária= 0,0343 m/m; 
Perda de carga total= 34,3m; 
Comprimento da adutora  L= 1.000m. 
Para a perda h, temos a fórmula de Darcy Weisbach: 

h= f . ( L/D) . V2/ 2.g 
Sendo : 
h= perda de carga em m/m; 
L= comprimento; 
D= diâmetro em m; 
V= velocidade em m/s; 
g= 9,81  m/s2. 

Como  Q= área . velocidade, obtemos o valor de Q: 
 
Q=             (h .g. pi2 . D5) /  ( f . L) 
 

Aplicando-se o que já foi mostrado na Análise de Incerteza de Primeira Ordem, 
teremos como resultado: 

ΩQR 2=     (1/4) . Ωf  
2+ (1/4)  ΩL 

2 +  (1/4)  Ωh 2+ (25/4) . ΩD
2 

Substituindo: 
Ωf  = 0,18 
ΩL  = 0,001 
Ωh = 0,12 (estimado quando K= 0,1 e K= 0,2) 
ΩD = 0,01 
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ΩQR 2= (1/4) . (0,18)2 + (1/4) . (0,001)2 +( 1/4) . (0,12)2 +(25/4) . (0,01)2 
ΩQR 2= 0,012325 
ΩQR = 0,11, ou seja, há incerteza de 11% no cálculo da vazão Q da resistência, isto é, da 
adutora de 500 mm. 
A variança é fornecida pela fórmula: 
σQ = ΩQ  .  μQ 
σQR = 0,11 . 344,5 =    38 L/s 
μQR = 344,5 l/s 
Para a carga, ou seja, para a cidade temos: 
μQC = 310 L/s 
σQC = 0,15 . 310 = 47 L/s 

Usemos  o Método da Margem de Segurança (MS), sendo o índice subscrito R 
resistência e C a carga 
                      μ MS=    μR  -  μC 
e a equação da variança MS: 
                 σ2

MS =   σ2
R     +   σ2

C 
Para o caso que estamos estudando, μR= 344,5 e μC= 310 L/s 
μ MS=    μR  -  μC = 344,5 - 310 = 34,5 L/s 
σ2

MS =   σ2
R     +   σ2

C = (38)2 + (47)2 = 3.643 
σMS = 60,44 L/s 
Portanto:     
                           μ MS                34,5 
                           -------  =  ----------- = 0,57 = Z 
                            σMS               60,44 

Devemos entrar, agora, na tabela da Curva de Gauss, conhecida também como 
Curva Normal em função de Z = (x - μ) / σ .  

Observe-se que μ MS / σMS é semelhante à apresentação de Z. Obtemos 0,7157, ou 
seja, há a probabilidade de 71,57% de que não haja problema no abastecimento da cidade 
com a vazão enviada.  

Porém, há 28,43% de probabilidade de haver problemas no abastecimento, não 
sendo a vazão suficiente para a demanda. 
 
5.11 Cálculo da confiança de um canal para conduzir a vazão de 10 m3/s 

Consideremos um canal de concreto de seção trapezoidal, sendo fornecida a área 
molhada A= 8m2 e perímetro molhado P= 10 m. O coeficiente de rugosidade de Manning 
n= 0,017 está sujeito à incerteza de 20% e a declividade I= 0,0016 m/m à incerteza de 30%. 

O raio hidráulico RH= área molhada/perímetro molhado 
                           RH= A/P= 8/10 = 0,8 m 

A Fórmula de Manning para um canal aberto nas unidades S.I. é: 
           Q = n-1 . A . RH

2/3 . I1/2 
onde: 
Q= vazão em m3/s; 
n= coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional); 
A= área molhada; 
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RH= raio hidráulico em metros; 
I= declividade em m/m. 

A vazão média de capacidade do canal é: 
μQ ≅  (1/0,017) . 8 . 0,82/3 . 0,00161/2= 16,22 m3/s 

Aplicando-se na equação de Manning para canais abertos, o Método de Análise de 
Incerteza de Primeira Ordem, facilmente encontraremos: 
Ω2

Q = Ωn
2   + (1/2)2. ΩI

2 = Ωn
2   + 0,25. ΩI

2 = (0,2)2 + (0,25). (0,0016)2 

Ω2
Q  = 0,04 

ΩQ  = 0,20, ou seja, a incerteza na média da vazão é de 20%. 
Vamos calcular o desvio padrão da capacidade do canal de conduzir a água: 

σQ = ΩQ  .  μQ = 0,20 . 16,22 =3,24 m3/s 
Para obtenção da performance de uma variável qualquer W, deve-se realizar a 

seguinte operação: 
                     W- μw 
                    --------- 
                       σw 

em que μw    e   σw   são a média e o desvio padrão desta variável.  
Para o presente caso: 

μw    = 16,22  m3/s 
σw     =    3,24  m3/s 
W    = 10,00  m3/s 
Portanto, temos: 
                         W - 16,22 
                          ------------ 
                              3,24 

Como pretende-se determinar a confiança para o canal transportar 10 m3/s, 
substituindo acima obteremos: 
                       
          10,00 - 16,22 
          ----------------   = - 1,92 
              3,24 
   

Entrando na Tabela (5.1) da curva normal com -1,92, encontramos 0,0274, ou seja, 
há probabilidade de 2,74% de que o canal não consiga transportar 10 m3/s, e há 97,26% de 
probabilidade de que o canal possa transportar 10 m3/s, sem problemas. 
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5.12 Algumas derivadas básicas 
Nas fórmulas abaixo, u e v são funções da variável x. 

a, b, c e n são constantes. 
Derivada de uma constante 

    
Derivada da potência 

 
Portanto: 

 
Soma / Subtração 

 
  

Produto por uma constante 

 
  

Derivada do produto 

 
  

Derivada da divisão 

 
  

Potência de uma função 

 
  

Derivada de uma função composta 
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Método da Regionalização Hidrográfica 

 
 

(Vazão firme regularizada 
Caso: Guarulhos -Tanque Grande) 1 

 
 

(publicado em 1999 no livro “Conservação da Água” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Escrito em agosto de 1989 e revisto em 7 de julho de 1998 
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1) Introdução 
 O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) vem realizando 
estudos desde 1980 para estimar a disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas paulistas, que não 
disponham de dados hidrográficos observados.  
 As pesquisas do DAEE concluíram como estudo da regionalização das variáveis hidrológicas: vazões 
médias e mínimas, volumes de regularização intra-anual e curvas de permanência.  
 O estudo foi apoiado nos dados anuais precipitados em 444 postos pluviométricos, 219 estações 
fluviométricas para as descargas mensais e 88 postos fluviométricos para observação das séries históricas de 
vazões diárias. 
 
 
2) Regionalização hidrológica 
 Freqüentemente, nos estudos de aproveitamento dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, o 
hidrólogo é convocado para avaliar a disponibilidade hídrica superficial em locais onde não existe série 
histórica de vazões ou, se existe, a extensão da série observada é pequena.  
 Neste caso, deve ser aplicada a regionalização hidrológica. Esta regionalização é uma ferramenta que 
possibilita a avaliação de maneira rápida, em conformidade à agilidade que a administração dos recursos 
hídricos requer para suas decisões.  
 No estudo de águas superficiais, o objetivo pode ser avaliar a capacidade de autodepuração do curso 
de água para a vazão mínima, associada à dada probabilidade de ocorrência. No caso de pequeno 
aproveitamento hidrelétrico deseja-se quantificar a energia possível de ser gerada, comumente estimada pela 
análise da curva de permanência.  
 Quando, por outro lado, o objetivo é atender uma determinada demanda para abastecimento, é 
necessário verificar se a vazão a ser captada é menor que a descarga mínima para um dado período de 
retorno (captação a fio de água).  
 Caso a demanda seja maior que a mínima e menor que a média de longo período, é preciso avaliar o 
volume de armazenamento necessário para atendê-la, associado a um determinado risco de não atendimento 
em um ano qualquer. 
 Em resumo, as variáveis hidrológicas são: 
- vazão média de longo período; 
- vazão mínima de duração variável de um a seis meses, associada à probabilidade de ocorrência; 
- curva de permanência de vazões; 
- volume de armazenamento intra-anual, necessário para atender dada demanda, sujeito a um risco 

conhecido; 
- vazão mínima de sete dias, associada à probabilidade de ocorrência. 
 
 
3) Vazão média de longo período 
 A descarga média plurianual numa dada seção de um curso de água pode ser obtida, com 
aproximação, através da relação linear dessa vazão Q com o total anual médio precipitado na bacia 
hidrográfica (P) 
 
                                     Q = a + b. P     (1) 
 
na qual a e b são parâmetros da reta de regressão;  
 Q em  l/s/km2 (litros por segundo por km2) e  
 P em milímetro por ano (mm/ano). 
 
 
Guarulhos é a região G determinada pelo DAEE, apresentando os seguintes valores de a e b, conforme Tabe 
 
 

Tabela 1: parâmetros da análise de regressão linear 
Região do Estado Parâmetro a 

Parâmetro b 
G -26,23 0,0278 

R2=0,9402 (Coeficiente de determinação) 
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Para Guarulhos, a precipitação média anual P pode ser considerada igual a 1500mm. Portanto, aplicando a 
fórmula (1) temos: 
 
 
                  Q=a + b.P = -26,23 + 0,0278 . 1500= 15,47 l/s/km2 
 
Assim, a vazão média plurianual de Guarulhos é de 15,47 l/s/km2. 
 
Considerando-se, para exemplo prático, a bacia do reservatório do Tanque Grande, em Guarulhos, com área 
de bacia de 8,2 km2, teremos, na seção de interesse, isto é, na barragem: 
 
                                  Q= 15,47 . 8,2= 126,85 l/s    (2) 
 
Portanto, a vazão média plurianual da bacia do Tanque Grande, na seção de interesse considerada, é de 
126,85 l/s. 
 
 
4) Período de retorno 
 É muito importante a adoção de um período de retorno T. O período de retorno XT foi obtido, 
estatisticamente, através da análise dos postos fluviométricos. Os períodos de retorno são de 10, 15, 20, 25, 
50 e 100 anos, conforme a Tabela 2. 
 
  Tabela 2: valores dos períodos de retorno XT , A e B  

Região 10 
anos 

15 anos 20 
anos 

25 
anos 

50 
anos 

100 
anos 

Valor 
A 

Valor 
B 

G 0,632 0,588 0,561 0,543 0,496 0,461 0,4089 0,0332 
 
 
5) Vazão mínima anual de um mês de duração e dez anos de período de retorno (Q1,10). 
 A fórmula a ser usada, pesquisada pelo DAAE, é: 
 
               Q d,T= XT . ( A + B. d) .Q     (3) 
sendo:                                                                                           
d= meses de duração; 
1/T= probabilidade de ocorrência; 
XT,A e B= Tabela 2 
 
 O valor XT, referente ao período de dez anos, é 0,632, conforme a Tabela 2, portanto,  X10= 0,632. 
Queremos o valor Q1,10 , para d= 1, sendo tabelados os valores de A e B: 
 
   Q1,10= X10 ( A + B . 1 ). Q            
A= 0,4089 
B= 0,0332 
d= 1 mês                        
X10= 0,632   
Substituindo os valores, teremos: 
 
   Q1,10= 0,632 (0,4089+0,0332 . 1) . 126,85 = 35,44 l/s                      (4) 
 
 Portanto, a vazão mínima anual de um mês de duração e dez anos de período de retorno é 35,44 l/s. 
Esta vazão média mensal pode ser captada, sem regularização, admitindo-se que, em média, ocorre uma 
vazão inferior a ela uma única vez num período de dez anos. 
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6) Vazões mínimas anuais de sete dias consecutivos (Q7,10) 
 Uma solicitação freqüente sobre vazões mínimas refere-se àquela com sete dias de duração. Sua 
vantagem é sofrer menos influência de erros operacionais e intervenções humanas no curso de água do que 
a vazão mínima diária e ser suficientemente mais detalhada que a vazão mínima mensal.  
 Assim, esta vazão é utilizada com freqüência (Q7,10) como indicador da disponibilidade hídrica natural 
num curso de água. O período de retorno é de dez anos.  
 O significado do parâmetro Q7,10 é de que o manancial não irá atender esta vazão, em  média, uma 
vez em dez anos (sem regularização). 
 O cálculo do Q7,10 é dado pela fórmula: 
 
              Q7,10= C. XT. ( A + B) . Q                                (5) 
 
Sendo: 
C= 0,75 obtido nas pesquisas do DAAE e válido para Guarulhos; 
XT= X10= 0,632; 
A= 0,4089; 
B= 0,0332 e  
Q= 126,85 l/s. 
 
Substituindo em (5) teremos: 
 
   Q7,10= 0,75 . 0,632 (0,4089+0,0332) . 126,85= 26,58 l/s            (6) 
 
 Portanto, a vazão de 26,58 l/s é a vazão que pode ser retirada do manancial sem armazenamento, 
isto é, a fio de água.  
 
 
7) Volume de regularização intra-anual 
 Quando a demanda a ser atendida supera a vazão mínima que pode ocorrer num curso de água, 
muitas vezes, com armazenamento relativamente pequeno, pode-se aumentar significativamente o nível de 
atendimento da demanda, sem incorrer nos gastos requeridos por aproveitamentos com regularização 
plurianual.  
 O número máximo de meses da duração crítica é de oito. A maior diferença entre a demanda e a 
disponibilidade (V), representa o volume de regularização intra-anual necessário para suprir a demanda QF, 
com um risco de (100/T)% de não atendimento, em um ano qualquer.  
 A probabilidade de sucesso ou fracasso é predeterminada, em um ano qualquer, em função dos 
estudos feitos pelo DAEE. 
 O valor máximo da função do volume é fornecido pela fórmula: 
 
                     [ QF-(XT.A.Q)] 2 
          V= ----------------------------.K                                     (7) 
                      4.XT.B.Q 
 
sendo: 
V= volume de regularização intra-anual em m3; 
QF= vazão firme a ser regularizada em m3/s; 
A e B= coeficiente da reta de regressão da média das vazões mínimas; 
K= número de segundos em um mês = 2.628.000 segundos; 
XT= fator relativo à probabilidade de sucesso; 
dc= duração crítica em meses; 
Q= vazão média de longo período ( m3/s). 
 
A fórmula da duração crítica dc é a seguinte: 
 
                           QF - ( XT . A .Q) 
                   dc =-------------------------- <= 8 meses                              (8) 
                                 2 . XT . B . Q 
Vamos supor que QF= 50 l/s = 0,050 m3/s. Para 10% ( T=10 anos) de probabilidade de não atendimento em 
um ano qualquer, ou seja, 90% de probabilidade de atendimento, aplicando a equação (7), temos: 
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                            [ 0,050- (0,632. 0,4089. 0,126)] 2 
                     V= ------------------------------------------. 2628000= 73175 m3 
                                    4. 0,632 . 0,0332 . 0,126 
 
                               0,050 - ( 0,632 . 0,4089 . 0.126) 
                     dc= ------------------------------------------- =  3,2 meses < 8 meses 
                                    2. 0,632 . 0,0332 . 0,126 
 
 Portanto, para a vazão firme de 50 l/s e probabilidade de atendimento de 90%, o volume necessário é 
73.175 m3 e a duração crítica calculada é de 3,2 meses, que é menor que o limite máximo de validade da 
fórmula que é oito meses. 
 Usando as mesmas fórmulas acima, para QF= 0,06 m3/s, teremos V= 182.857 m3 e dc= 5,1 meses. 
 Podemos verificar que, sendo o volume da represa do Tanque Grande de 88.000 m3, a vazão firme 
QF estará entre 0,050 m3/s e 0,060 m3/s. Interpolando ou tirando-se o QF da fórmula (7) poderemos, dado o 
volume que temos, achar o valor de QF e depois conferir o valor de dc, devendo dc ser <= 8 meses. 
 No caso, o valor da vazão firme é QF= 0,052 m3/s = 52 l/s. 
 Façamos a Tabela 3 dos valores encontrados: 
 
                  Tabela 3: vazão firme, volume de regularização e duração crítica 

Vazão firme QF escolhida 
 

(m3/s) 

Volume necessário para a 
regularização intra-anual 

(m3) 

Duração crítica 
 

(meses) 
0,050 73.175 3,2 
0,051 81.921 3,4 
0,052 91.162 3,6 
0,060 182.857 5,1 
0,070 314.906 7 
0,080 550.322 8,9>8 
0,090 808.105 10,7>8 

A vazão firme, com 90% de probabilidade de sucesso, é 52 l/s para o volume de regularização intra-anual de 
88.000 m3. 
 
8) Curvas de permanência 
 O DAEE, através de 210 postos fluviométricos, realizou análises das freqüências acumuladas, com 
base em séries de vazões mensais observadas. 
A curva de permanência em uma seção é importante quando nos interessa saber a amplitude de variação das 
vazões e, principalmente, a freqüência com que cada valor de vazão ocorre numa determinada seção do rio. 
 Para as curvas de permanência usamos a fórmula abaixo: 
 
                     Qp= qp . Q                            ( 9 ) 
sendo: 
Qp= vazão para a freqüência acumulada escolhida; 
qp= freqüência acumulada que consta da tabela (3); 
Q= vazão média plurianual. 
Na Tabela 4, temos com os seguintes valores de qp para a freqüência acumulada escolhida: 
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Tabela 4: curva de permanência 

 
Freqüência acumulada 

(%) 
Curva de permanência 

Valor de qp 
5 2,396 
10 1,983 
15 1,664 
20 1,442 
25 1,255 
30 1,121 
40 0,923 
50 0,789 
60 0,679 
70 0,592 
75 0,547 
80 0,506 
85 0,469 
90 0,420 
95 0,363 

100 0,223 
Vamos elaborar, agora, a curva de permanência. Usando a vazão plurianual de 126,85l/s, o coeficiente qp, 
correspondente à freqüência acumulada, e a fórmula (9), teremos a Tabela 5 e o Gráfico 1: 
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Tabela 5: Curva de permanência de vazões médias mensais do Tanque Grande 
 

Tempo 
(%) 

Vazão 
(litros/segundo) 

5 304 
10 252 
15 211 
20 183 
25 159 
30 142 
40 117 
50 100 
60 86 
70 75 
80 64 
85 59 
90 53 
95 46 
100 28 

 
 Observar que, para a curva de permanência, não está considerado o volume do reservatório, que é de 
88.000 m3. 
 Para a represa do Tanque Grande, executamos a Estação de Tratamento de Água (ETA), para a 
vazão máxima de 90 l/s, a qual teremos em praticamente 60% do tempo, conforme a curva de permanência 
da Tabela 5. 
 A vazão firme obtida foi de 52 l/s, que é obtida com a ajuda do reservatório de 88.000 m3, com 
probabilidade de sucesso de 90%. 
 
 
9) Estudo de outros casos: Cabuçu, Barrocada, Engordador, Lago Azul 
 A Tabela 6 fornece a vazão firme regularizada, o volume crítico do reservatório e a duração crítica dos 
principais reservatórios existentes em Guarulhos e nas imediações. Não estão incluídos reservatórios 
particulares. 
 

Tabela 6: vazão firme regularizada, em litros/segundo 
Barragem Área 

(km2) 
Vol. exist. 

(m3) 
Vazão 
firme 
regul. 
(l/s) 

Vol. crítico do 
res. 
(m3) 

Duração crítica
(meses) 

T. Grande 8,2 88.000(2) 52 91.162 3,6 
Cabuçu 24 1.776.000(3) 220 1.297.826 8,0 
Barrocada 8,5 30.000(3) 45 28.909 2,0 
Engordador 9,6 500.000(3) 88 519.130 8,0 
Lago Azul 1,54 100.000(1) 14 80.854 7,8 
Ururuquara 2,082(5) 5.000(1) 11 6.964 2,0 
Córrego 
Guaraçau 

18,91(4) 385.000(1) 135 377.673 4,8 

 
(1) Os volumes foram estimados, isto é, não houve estudos de batimetria. 
(2) Volume obtido no SAAE por estudo de batimetria. 
(3) Dados fornecidos pela SABESP. 
(4) O córrego Guaraçau é afluente do Rio Baquirivu, junto ao Inocoop. A seção de estudo é na estrada que 

cruza o rio, onde a jusante existem duas antigas cavas de areia. 
(5) Área obtida de planta da antiga Repartição de Águas e Esgoto - RAE, de outubro de 1940. Trata-se de 

área de contribuição do ribeirão Ururuquara, cuja vazão mínima estimada, em 1952, foi de 7 a 9 l/s 
. 
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 Conforme planta de 1942, o Sistema Cabuçu (Cabuçu+Barrocada+Engordador) forneceu para a 
Capital em média cerca de 1.000.000 m3/mês, ou seja, 386 l/s. 
 
 O SAAE de Guarulhos utiliza o manancial do Tanque Grande, sendo que a capacidade da ETA 
Tanque Grande é de 90 l/s. 
 O estudo para aproveitamento do Lago Azul, em Bonsucesso, foi examinado e, devido aos problemas 
de contaminação do manancial, foi descartada esta hipótese.  
O manancial do Engordador está próximo ao Posto de Gasolina 555, na rodovia Fernão Dias. Não foi cedido 
pelo DAEE a Guarulhos. 
O córrego Guaraçau consta devido a estudos que fizemos sobre seu aproveitamento para água industrial 
(não-potável). As duas cavas de areia servirão, também, como regulador de vazão, evitando-se mais 
enchentes junto ao Rio Baquirivu. 
 
 Podemos a partir da Tabela 6, fazer algumas comparações interessantes, presentes na Tabela 7, 
abaixo: 
 

Barragem Área 
(km2) 

Vol. exist. 
(m3) 

Vazão firme 
regul. 
(l/s) 

Vazão utilizada 
(l/s) 

Fonte dos 
dados 

T. Grande 
8,2 88.000 52 90 

SAAE 
Cabuçu 24 1.776.000 220 371(1)(3) SABESP 

Barrocada 8,5 30.000 45 120(2) SAAE 
Engordador 9,6 500.000 88 155 SABESP 
Ururuquara 2,082 5.000 11 13 DAE 

 
(1) Esta vazão é só do manancial do Cabuçu, não incluindo os mananciais do Barrocada e do Engordador. 
(2) A vazão cedida pelo DAEE a Guarulhos é de até 120 l/s. 
(3) A vazão cedida pelo DAEE a Guarulhos é de até 300 l/s. 
 
 
10) Conclusão 
 O método de regionalização de bacias hidrográficas elaborado pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de São Paulo, é prático e fácil de usar, principalmente quando não se tem a série 
histórica das vazões, como no caso do córrego Tanque Grande. 
  O que nos levou a divulgar este método foi a extrema dificuldade que os engenheiros têm para 
encontrar literatura a respeito do assunto. 
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1) Objetivo: 
 
O Município de Guarulhos, no período de 1990 a 1995, perdeu 486 indústrias 
e não se sabe quantas mais no ano de 1996. Sabemos que várias são as razões 
para o cancelamento das inscrições cadastrais mas, uma delas, que para nós é 
importante, é o custo da água potável fornecida ao Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE) para as indústrias. 
O custo da água acima de 50 m3/mês é de US$ 4,27/m3 e, caso haja esgoto, o 
custo dobrará, isto é, será de US$ 8,54/m3. Como a maioria das indústrias não 
precisa de água com a qualidade que o SAAE de Guarulhos vende, poder-se-ia 
produzir e distribuir água não-potável de menor qualidade e menor custo. 
Assim, uma das soluções é a água industrial, que ajudará na instalação de um 
número maior de indústrias no município. O ramo de atividade das novas 
indústrias a serem instaladas deverá ser estudado em conjunto pela Secretaria 
de Planejamento e pela Secretaria de Indústria e Comércio da Prefeitura 
Municipal de Guarulhos. A existência de uma rede de água potável e uma 
outra de água não-potável sugere a construção do sistema dual de 
abastecimento de água. 
 
2) Sistema dual de abastecimento de  água 
 
Conforme a AWWA, em 1983, no seu Manual M24 sobre sistema dual de 
abastecimento, o primeiro sistema dual de abastecimento de água foi 
documentado por Frontinus e foi construído entre 40 d.C e 103 d.C., com 
objetivo de que os aquedutos que conduzissem água para rega de jardins, 
lavagens de ruas, etc., não fossem água de melhor qualidade. A água de 
melhor qualidade era reservada, principalmente, para ser bebida e usada nas 
residências. Portanto, a idéia de se ter duas redes, uma de água potável e outra 
de água não-potável, é bastante antiga e o grande avanço atual deve-se ao fato 
de grande quantidade de água usada não precisar ser potável e das técnicas de 
tratamento de esgotos terem avançado consideravelmente. 
Define-se água potável como aquela boa para beber, cozinhar e para se lavar. 
Existem normas mundiais, e praticamente cada país e Estado tem seu critério 
de potabilidade. No Brasil, o padrão é a Portaria 36, do Gabinete do Ministério 
da Saúde. 
Água não-potável é aquela aceitável para outros usos que não o potável. Esta 
água deverá ter garantias de segurança contra o uso inadvertido pelo ser 
humano. Não existem regulamentos mundiais, a não ser alguns critérios 
estabelecidos na Califórnia para aproveitamento de água não-potável na 
irrigação. Por exemplo, água para rega de jardins, lavagem de ruas, descargas 
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das bacias sanitárias, lavagem de feiras livres e lavagem de pisos, etc., não 
precisam ser potáveis. 
O sistema dual de abastecimento de água será completo quanto existirem dois 
sistemas, um de água potável e outro de água não-potável, que servem toda a 
área. Quando o sistema de água potável cobre toda a área e o de água não-
potável cobre somente parte desta, temos um sistema dual limitado de 
abastecimento de água. 
Nos Estados Unidos, não existe nenhum sistema dual de abastecimento de 
água completo. O maior sistema dual americano é o de São Petersburgo, na 
Flórida, que é limitado. 
A AWWA aconselha que seja estudada em um sistema de abastecimento de 
água a possibilidade de uso de um sistema dual de abastecimento, 
principalmente quando se tratar de planejamento a longo prazo. 
A AWWA recomenda, ainda, os cuidados que se deve ter com o sistema dual 
de abastecimento no que se refere a: 
- Saúde pública; 
- Ligações cruzadas, isto é, problemas de interligação da rede de água 

potável com não-potável; 
- Uso impróprio da água não-potável; 
- Existência de espaço adequado separando as duas redes: potável e não-

potável; 
- A rede de água não-potável deve estar visivelmente identificada para não 

haver confusão; 
- Deverá ser monitorado o uso da água para fins não-potáveis; 
- A rede de água não-potável deve seguir padrões especiais para que não seja 

confundida com a rede de água potável; 
- Os sistemas de água potável e não-potável devem ter uma separação física, 

da mesma maneira que existe entre esgoto sanitário e água potável; 
- Cuidados especiais que devem ser tomados a fim de minimizar efeitos 

colaterais quando da ingestão acidental de água não-potável por seres-
humanos. 
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3) Escolha do local  
 
Há dois locais em Guarulhos onde, a nosso ver, deveriam ser feitos estudos 
para o aproveitamento de água industrial. Um deles é a região de Bonsucesso 
e o outro é a Cidade Satélite Industrial de Cumbica (Guarulhos-SP). 
Na Cidade Satélite Industrial de Cumbica poder-se-ia aproveitar os efluentes 
(600 a 900 l/s) da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário (ETE) de São 
Miguel, que a Sabesp está construindo. O único problema é que a construção 
da ETE de São Miguel está indo muito devagar. 
Então, o mais viável seria que os estudos para distribuição de água industrial 
se voltassem para a região de Bonsucesso, que só depende de Guarulhos. 
 
Esquema de Aproveitamento do Córrego Guaraçau para água industrial 

em Guarulhos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Córrego 
Guaraçau 

Lagoa nº 1 
Lagoa 
nº 2 ETA + 

reservatório

Bombeamento 

Rede de 
distribuição de água  
não-potável 
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Esquema para aproveitamento de água industrial na Cidade Satélite 
Industrial de Cumbica, em Guarulhos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rede de água não-potável 

Rio Tietê 

GUARULHOS 

SÃO PAULO-
CAPITAL

Estação de Tratamento de 
Esgotos Sanitários (Primário 
e Secundário) 

Estação de Tratamento 
Terciário + Reservatório 
 

Bombeamento 



 7

 
 
4) O que é água industrial ? 
 
No sistema de distribuição de Bonsucesso, deveriam existir duas redes: a rede 
de abastecimento de água potável do SAAE e a rede de abastecimento de água 
industrial privada. Este é o chamado sistema dual de abastecimento, com uma 
rede de água potável e outra de água não-potável, ou seja, água industrial. 
Uma vez que todos os rios e córregos estão ficando poluídos, cada vez mais 
aumenta o custo da água potável, portanto, é uma medida de conservação da 
água, o uso da água industrial, deixando a água potável para fins mais nobres, 
pois é uma água de qualidade superior. 
Por outro lado é importante lembrar que a indústria em suas várias atividades, 
não precisa, de modo geral, de uma água potável para aquecimento de 
caldeiras, torres de resfriamento, processos industriais e nem para regar 
jardins, pátios e descargas nas bacias sanitárias. As indústrias terão a água do 
SAAE para o consumo doméstico ou para algum consumo industrial 
específico como alimentos e farmacêuticos, onde é necessário uma melhor 
qualidade da água. 
É importante que sejam sanadas as dúvidas que os industriais têm a respeito 
da água industrial. Uma pergunta freqüente é quanto vai custar o metro cubico 
da água industrial? Qual o padrão de qualidade de água industrial que será 
oferecida ao usuário? Quanto o industrial vai gastar para mudar suas 
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instalações internas a fim de não misturar as águas? Quanto o industrial vai 
gastar num tratamento adicional? Qual a experiência do industrial no 
tratamento adicional? 
Estas perguntas não são fáceis de serem respondidas. 
Quanto a qualidade da água, deve-se verificar a grande variabilidade da 
qualidade que se necessita, por exemplo em água para caldeiras e processos 
industriais, conforme cita Montgomery (1985). 
A política usada na Holanda em casos semelhantes onde a água industrial é 
levada a mais de 100 quilômetros de distância,2  é a de que a água potável de 
poços artesianos deverá ser usada somente para fins domésticos e para 
processos industriais que necessitam de água de alta qualidade. Para outros 
fins, deverá ser usada água industrial. Para avaliar o custo da água subterrânea 
para uso industrial, em que não se exige qualidade, deverá ser colocado um 
hidrometro na saída do poço. Não esquecer também que o industrial não está 
preparado para o tratamento. O serviço público deverá orientá-lo e, se for 
possível, até fazer o tratamento necessário individualizado e entregar ao 
usuário, passando antes por um medidor. 
 
 
5) Região de Bonsucesso 
 
Constam na listagem do cadastro das empresas de Bonsucesso, organizado 
pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB), cerca de 300 indústrias das mais diversas. As indústrias, de 
modo geral, estão situadas numa faixa lateral de 400 metros da Rodovia 
Presidente Dutra e compreendem, entre outros, os seguintes bairros: Cidade 
Aracília, Cidade Industrial de Guarulhos, Fazenda Piratininga, Bairro da Água 
Chata, Jardim Álamo, Bairro do Sadokim, Bairro da Fonte, Jardim Fátima, 
Jardim Triunfo, Cidade Nova Bonsucesso, Jardim Carmela  e Jardim 
Campestre. 
 
6) Solução escolhida 
 
A escolha da região de Bonsucesso deve-se aos seguintes fatores: 
a) Impossibilidade de abastecer as indústrias atuais e fomentar a instalação de 

novas com a água que virá da Sabesp, através de Itaquaquecetuba, sem 
esquecer que o alto preço da água vendida às indústrias, desestimula o 

                                                           
2  Waals et all, (1995) 
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interesse em usá-la e incentiva a procura de cidades no interior dos 
Estados, onde preços sejam menores; 

b) A demora em abastecer com água potável que provém do Sistema Alto 
Tietê; 

c) A dificuldade em se perfurar poços profundos, com exceção da bacia 
sedimentar do Rio Baquirivú, que é uma área pequena;  

d) A captação de águas de pluviais, nos telhados das indústrias, é uma opção 
não disponível para todas elas também representa um custo menor que a 
água do SAAE de Guarulhos, mas tem um custo maior que a água 
industrial; 

e) Pode ser captado água superficial do Córrego Guaraçau, para fins não-
potáveis; 

f)  Água não-potável advinda do Rio Tietê não se mostra viável pois está 
distante do local do destino; 

g) Água não-potável do Rio Baquirivú, para uso industrial, é viável apesar 
dos altos custos do seu tratamento, necessário já que o rio encontra-se 
bastante poluído;. 

h) O Rio Jaguarí, afluente do Rio Paraíba, e que nasce em Guarulhos, não 
pode ser aproveitado, pois o Departamento Nacional de Água e Energia 
Elétrica (DNAEE) não autoriza a mudança da água da Bacia do Paraíba, 
que abastece a Estação de Tratamento de Água do Guandú (Rio de 
Janeiro), para a Bacia do Tietê. 

i) O tratamento dos esgotos sanitários e industriais, para uso industrial, pode 
ser feito, mas representa um custo alto e nem sempre é viável. O custo será 
sempre acima do da água industrial. 

 
Para o abastecimento de água industrial, a única fonte de que dispomos é o 
manancial de superfície formado pelo Córrego Guaraçau. Deverá ser aprovada 
lei especial para o controle de poluição da bacia do Córrego Guaraçau, a fim 
de evitar que esta se torne um “esgoto a céu aberto”; neste sentido, devem ser 
feitas redes coletoras e emissários de esgoto sanitário. 
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7) Córrego Guaraçau: estudo hidrológico 
 
Tomando por base as duas antigas cavas de areia próximas ao Cemitério de 
Bonsucesso, o Córrego Guaraçau tem 18,91 km², ou seja, 19 km² de área de 
contribuição. As duas lagoas existentes têm 385.000m3 de volume de água 
armazenada e a precipitação média anual em Guarulhos, é de 1.500mm, 
segundo dados fornecidos pela Universidade de Guarulhos. Segundo estudos 
hidrológicos de regionalização hidrológica, destinado a pequenas bacias 
realizados por Pallos et all (1987), podemos retirar do Córrego Guaraçau 140 
litros por segundo, ou seja, 12,096 milhões de litros por dia. 
É importante salientar que as duas lagoas citadas já foram desapropriadas pela 
Prefeitura Municipal de Guarulhos e servem como Reservatório de 
Regularização do Córrego Guaraçau, construído para se evitar enchentes no 
Conjunto Habitacional (Inocoop), junto ao Rio Baquirivu. 
Os estudos hidrológicos estão detalhados a seguir. 
 
7.1) Vazão  média de longo período 
 
A descarga média plurianual numa dada seção de um curso de água pode ser 
obtida com aproximação, através da relação linear dessa vazão Q com o total 
anual médio precipitado na bacia hidrográfica (P). 
 
 
                               Q = a + b. P       (1) 
 
onde   a e b são parâmetros da reta de regressão;  
 Q em  l/s/km² (litros por segundo por km²) e  
 P em milímetro por ano (mm/ano). 
 
 
Guarulhos é a região G determinado pelo DAEE, apresentando os seguintes 
valores de a e b, conforme Tabela 1: 
 

Tabela 1: Parâmetros da análise de regressão linear 
 

Região do Estado Parâmetro a Parâmetro b 

G   -26,23 0,0278 

 
R2=0,9402 
 
 



 11

Para Guarulhos, a precipitação média anual P pode ser considerada igual a 
1.500 mm, portanto aplicando-se a fórmula (1), temos: 
 
 
                  Q = a + b.P = -26,23 + 0,0278 . 1500,= 15,47 l/s/km² 
 
Assim, a vazão média plurianual de Guarulhos é 15,47 l/s/km². 
 
A bacia de contribuição do Córrego Guaraçau, no ponto considerado, é de 
18,91 km², ou seja, cerca de 19 km². 
  
                                  Q= 15,47 . 19 = 293,93 l/s (litros por segundo)  (2) 
 
Portanto, a vazão média plurianual da bacia do Córrego Guaraçau, na seção de 
interesse considerada, é de 293,93 l/s. 
 
7.2) Período de retorno 
 
É muito importante a adoção de um período de retorno T. O período de 
retorno XT foi obtido, estatisticamente, através da análise dos postos 
fluviométricos. Os períodos de retorno são 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos, 
conforme Tabela 2 abaixo. 
 

Tabela 2: Valores dos períodos de retorno XT , A e B 
 

Região  10 
anos 

15 
anos 

20 
anos 

25 
anos 

50 
anos 

100 
anos 

Valor 
A 

Valor  
B 

G 0,632 0,588 0,561 0,543 0,496 0,461 0,4089 0,0332 
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7.3) Vazão mínima anual de um mês de duração e dez anos de período de 
retorno ( Q1,10). 
 
A fórmula pesquisada pelo DAAE a ser usada é: 
 
          Q d,T= XT . ( A + B. d) .Q                (3) 
 
sendo: 
d= meses de duração; 
1/T= probabilidade de ocorrência; 
XT,A e B= tabela 2 
 
O valor XT referente ao período de dez anos é 0,632, conforme Tabela 2, 
portanto,    X10 = 0,632. 
Queremos o valor Q 1,10 , para d = 1, sendo tabelados os valores de A e B: 
 
Q1,10=X10 . ( A + B . 1 ). Q 
A=0,4089 
B=0,0332 
d= 1 mês 
X10=0,632 
Substituindo os valores, teremos: 
 
Q1,10= 0,632 . (0,4089+0,0332 . 1 ) . 293,93 = 82,13 l/s   (4) 
 
Portanto, a vazão mínima anual de um mês de duração e dez anos de período 
de retorno é 82,13 l/s. Frisando-se, a vazão média mensal pode ser captada, 
sem regularização, admitindo-se que, em média, ocorre uma vazão inferior a 
esta uma única vez num período de dez anos. 
 
 
7.4) Vazões mínimas anuais de sete dias consecutivos (Q 7,10) 
 
Uma solicitação freqüente sobre vazões mínimas refere-se àquela com sete 
dias de duração, cuja vantagem é sofrer menos influência de erros 
operacionais e intervenções humanas no curso de água. Nesta, a vazão mínima 
diária é suficientemente mais detalhada que a vazão mínima mensal. Assim, 
esta vazão (Q7,10) é utilizada com freqüência, como indicador da 
disponibilidade hídrica natural de um curso d’água. O período de retorno é dez 
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anos. O parâmetro Q7,10 significa que o manancial não irá atender esta vazão, 
em média, uma vez em dez anos, sem regularização. 
O cálculo do Q7,10 é dado pela fórmula: 
 
          Q7,10= C. XT. ( A + B) . Q            (5) 
 
Sendo: 
C=0,75 obtido nas pesquisas do DAAE e válido para Guarulhos; 
XT=X10=0,632; 
A= 0,4089; 
B=0,0332 e  
Q=293,93 l/s. 
 
Substituindo em (5), teremos: 
 
  Q7,10= 0,75 . 0,632 ( 0,4089+0,0332) . 293,93=61,59 l/s   (6) 
 
Portanto, a vazão de 61,59 l/s é a vazão que pode ser retirada do manancial 
sem armazenamento, isto é, a fio de água.  
 
 
7.5) Volume de regularização intra-anual 
 
Quando a demanda a ser atendida supera a vazão mínima de um curso de 
água, muitas vezes com armazenamento relativamente pequeno, pode-se 
aumentar significativamente o nível de atendimento da demanda, com 
regularização plurianual, sem incorrer nos gastos requeridos por 
aproveitamentos. É importante que o número de meses máximo seja de oito 
meses. A maior diferença entre a demanda e a disponibilidade (V) representa 
o volume de regularização intra-anual, necessário para suprir a demanda QF, 
com um risco de (100/T)% de não atendimento em um ano qualquer. A 
probabilidade de sucesso ou fracasso é predeterminada, em um ano qualquer, 
em função dos estudos feitos pelo DAEE. 
O valor máximo da função  do volume é fornecido pela fórmula: 
 
                     [ QF-(XT.A.Q)]2 
          V= ----------------------------.K            (7) 
                      4.XT.B.Q 
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sendo: 
 
V= volume de regularização intra-anual em m3; 
QF= vazão firme a ser regularizada em m3/s; 
A e B= coeficiente da reta de regressão da média das vazões mínimas; 
K= número de segundos em um mês = 2.628.000 segundos; 
XT= fator relativo a probabilidade de sucesso; 
dc= duração crítica em meses; 
Q= vazão média de longo período (m3/s). 
 
A fórmula da duração crítica dc é a seguinte: 
 
                           QF - ( XT . A .Q) 
                   dc =-------------------------- <= 8 meses    (8) 
                                 2 . XT . B . Q 
 
 
Vamos supor, agora, que QF=100 l/s = 0,100 m3/s. Para 10% ( T=10 anos) de 
probabilidade de não atendimento, em um ano qualquer, ou seja, 90% de 
probabilidade de atendimento, e aplicando a equação (7), temos: 
 
                            [ 0,1- (0,632. 0,4089. 0,2993)]2 

                     V=------------------------------------------. 2628000=61.571 m3 
                                      4. 0,632 . 0,0332 . 0,2993 
 
                                  0,1 - ( 0,632 . 0,4089 . 0.2993) 
                       dc = ----------------------------------------- =  1,9 meses < 8 meses 
                                        2. 0,632 . 0,0332 . 0,2993 
 
Portanto, para a vazão firme de 100 l/s e com a probabilidade de atendimento 
de 90%, o volume necessário é 61.571 m3 e a duração crítica calculada é 1,9 
mês, que é menor que o limite máximo de validade da fórmula, que é de oito 
meses. 
Usando as fórmulas citadas, para outros valores de QF, teremos os valores 
encontrados, conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3: Vazão firme, volume de regularização e duração crítica 

 

Vazão firme QF escolhida  
 

(m3/s) 

Volume necessário para a
regularização intra-anual

 (m3) 

Duração crítica 
 

(meses) 
0,10 61.571 1,9 
0,11 123.446 2,8 
0,12 206.626 3,6 
0,13 311.112 4,4 
0,14 436.903 5,2 
0,15 584.000 6,0 

 
A vazão firme com 90% de probabilidade de sucesso é 136 l/s, para o volume 
de regularização intra-anual de 385.000 m3,ou seja, aproximadamente 140 l/s. 
 
7.6) Curvas de permanência 
 
O DAEE, através de 210 postos fluviométricos, fez análises das freqüências 
acumuladas, baseando-se em séries de vazões mensais observadas. 
A curva de permanência em uma seção é importante quando nos interessa 
saber a amplitude de variação das vazões e, principalmente, a freqüência com 
que cada valor de vazão ocorre numa determinada seção do rio. Para as curvas 
de permanência, usamos a fórmula abaixo: 
 
                     Qp = qp . Q                       ( 9 ) 
sendo: 
Qp = vazão para a freqüência acumulada escolhida; 
Qp = freqüência acumulada que consta da Tabela (3); 
Q = vazão média plurianual. 
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Temos na Tabela 4, os seguintes valores de qp para a freqüência acumulada 
escolhida. 
 

Tabela 4: Curva de permanência 
 

Freqüência acumulada 
(%) 

Curva de permanência 
Valor de qp 

5 2,396 
10 1,983 
15 1,664 
20 1,442 
25 1,255 
30 1,121 
40 0,923 
50 0,789
60 0,679
70 0,592 
75 0,547
80 0,506
85 0,469 
90 0,420 
95 0,363 
100 0,223 
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Vamos elaborar, agora, a curva de permanência. Usamos a vazão plurianual de 
293,93 l/s, os coeficiente qp correspondentes à freqüência acumulada e a 
fórmula (9), teremos a Tabela 5 e o Gráfico 1: 
 

Tabela 5: Curva de permanência de vazões médias mensais do Córrego 
Guaraçau no ponto considerado 

 
Tempo 

(%) 
Vazão 
(l/s) 

5 704 
10 583 
15 489 
20 424 
25 369 
30 329 
40 271 
50 232 
60 200 
70 174 
75 161 
80 149 
85 138 
90 123 
95 107 

100 66 

 
 
 
 
 
Concluíndo, a vazão firme possível de ser retirada do Córrego Guaraçau, no 
local junto às duas lagoas, é de 140 litros por segundo, a qual é obtida com a 
ajuda dos reservatórios formados pelas duas lagoas, que totalizam 385.000 m3 
e com probabilidade de sucesso de 90%. 
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8) Qualidade da água bruta do Córrego Guaraçau 
 
É boa a qualidade da água do Córrego Guaraçau, conforme se pode ver pela 
análise3 feita pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(CETESB), em 6 de julho de 1994, baseada na Portaria 36, do Ministério da 
Saúde: 
 
Tabela 6: Análise físico-química da água sem tratamento do Córrego 
Guaraçau localizado no Bairro de Bonsucesso em Guarulhos em 06/07/94. 

 
Parâmetros Resultado 

Bário Total < 0,02 mg/litro 
Cádmio Total < 0,001 mg/litro 
Chumbo Total <0,02 mg/litro 
Cianeto < 0,007 mg/litro 
Fenóis < 0,001 mg/litro 
Ferro Total 2,10  mg/litro
Manganês Total 0,08 mg/litro
Mercúrio Total  < 0,0001 mg/litro 
Óleos e graxas  27 mg/litro
PH  7 
Prata Total < 0,001 mg/litro 
Sulfato Total 9 mg/litro 
Sulfeto Total < 4 mg/litro 
Temperatura 15 
Zinco Total 0,03 mg/litro 
 
Qualidade de água das lagoas 
 
A CETESB analisou as águas das duas lagoas consideradas no estudo e que 
servirão como reservatório do Córrego Guaraçau. As análises foram realizadas 
em 10 de outubro de 1989, quando se pensou no aproveitamento das águas 
subterrâneas que alimentam as lagoas, estimadas, na época, em 50 l/s. A idéia 
de aproveitar-se a água potável foi abandonada, já que o cemitério de 
Bonsucesso fica a montante das duas lagoas. 
As amostras usadas nas análises foram retiradas do meio de cada uma das 
lagoas. 
                                                           
3 Número do registro: 15.1066-0 
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Tabela 7: Análise físico-química e bacteriológica da Lagoa 1 localizada em 
Bonsucesso, Guarulhos - CETESB, 10/10/89 

 
Parâmetro Valor mais provável 

mg/l 
Resultado 

mg/l 
Alc. Bicarbonato 250 71 
Alc. Carbonato 120 0 
Alc. Hidróxido 0 0 
Alumínio 0,1 ---- 
Bário 1,0 Nd 
Cádmio 0,01 Nd 
Chumbo 0,05 Nd 
Cianeto 0,2 Nd 
Cloretos 100 a 250 17,5 
Cobre 1,0 Nd 
Cromo Hexavalente 0,05 Nd 
Cromo Total 0,05 --- 
Dureza 100 a 300 38,1 
Fenóis 0,001 ---- 
Ferro 0,3 0,42 
Fluoreto 0,6 a 1,7 Nd 
Manganês 0,05 0,08 
Mercúrio 0,002 --- 
Nitrog. Albuminóide 0,08 a 0,15 0,17 
Nitrog. Amoniacal 0,05 a 0,08 0,13 
Nitrog. Nitrato 2 a 10 0,38 
Nitrog. Nitrito ausente 0,02 
Oxigênio consumido 2,0 a 3,5 3,1 
Prata 0,05 ---- 
Selênio 0,01 Nd 
Sólidos dissolvidos 500 ---- 
Sólidos totais 500 160 
Zinco 5,0 0,01 
   
PH de campo 4 a 10 6,9 
Cor 5 a 30 23 
Turbidez (UNT) 5 a 10 2,9 
Coliformes totais  5,0 x 103 

 800 Coliformes fecais 
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Tabela 8: Análise físico-química e bacteriológica da Lagoa 2 em 

Bonsucesso, Guarulhos - CETESB, 10/10/89 
Parâmetro Valor mais provável 

mg/l 
Resultado 

mg/l 
Alc. Bicarbonato 250 65 
Alc. Carbonato 120 0 
Alc. Hidróxido 0 0 
Alumínio 0,1 ---- 
Bário 1,0 Nd 
Cádmio 0,01 Nd 
Chumbo 0,05 Nd 
Cianeto 0,2 Nd 
Cloretos 100 a 250 15,0 
Cobre 1,0 Nd 
Cromo Hexavalente 0,05 Nd 
Cromo Total 0,05 --- 
Dureza 100 a 300 32,1 
Fenóis 0,001 ---- 
Ferro 0,3 0,23 
Fluoreto 0,6 a 1,7 Nd 
Manganês 0,05 0,03 
Mercúrio 0,002 --- 
Nitrog. Albuminóide 0,08 a 0,15 0,12 
Nitrog. Amoniacal 0,05 a 0,08 0,07 
Nitrog. Nitrato 2 a 10 0,40 
Nitrog. Nitrito ausente 0,01 
Oxigênio consumido 2,0 a 3,5 3,0 
Prata 0,05 ---- 
Selênio 0,01 Nd 
Sólidos dissolvidos 500 ---- 
Sólidos totais 500 145 
Zinco 5,0 0,02 
   
PH de campo 4 a 10 7,59 
Cor 5 a 30 17 
Turbidez (UNT) 5 a 10 3,4 
Coliformes totais  1,1 x 103 

 7 Coliformes fecais 
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9) Qualidade da água industrial a ser oferecida 
 
Um grande problema é em relação a qualidade da água industrial a ser 
oferecida. 
Não temos conhecimento de normas internacionais que regulamentem a 
qualidade da água industrial, da maneira como é regulada a Portaria 36, do 
Ministério da Saúde, do Governo do Brasil. 
J. M. J. Waals et all,1995 apresenta a qualidade da água entregue na Holanda. 
Vamos ver a água do Rio Reno que é bombeada e tratada por processos físico-
químicos, tais como coagulação, sedimentação e filtração rápida com areia. 
Após o tratamento da água é bombeada a 50 quilômetros e a 70 quilômetros 
de distância para suprimento industrial na parte oeste de Amsterdã. 
 
Tabela 9: Qualidade da água industrial na Holanda com água do Rio 
Reno transportada a 70 quilômetros de distância, J. M. J. Walls et all, 
1995 AWWA - Journal AQUA 

 
Parâmetro 
(media de valores em 
1993) 

 
Unidades 

 
Rio Reno 

Temperatura ºC 13 
Turbidez FTU 0,17 
Sólidos em suspensão mg/l <0,5 
Condutividade MS/m 79 
Cloreto mg/l 141 
Dureza Mmol/l 2,45 
Amônia mg/l 0,04 
Ferro mg/l <0,06 
Alumínio μg/l 18 
Carbono Orgânico 
Dissolvido 

mg/l 3,4 

Coliformes N/100 ml 8 
 
Em Water Treatment Principles and Design, de James M. Montgomery 
Consulting Engineers, é apresentada tabela com as exigências da qualidade 
requerida. Assim, para água de alimentação de caldeiras, temos: 
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Tabela 10: Qualidade da água requerida para alimentação de Caldeiras 
(mg/l) 

 
Características 

Água para alimentação de caldeiras na pressão psig 
0 a150 150 a 700 700 a 1500 1500 a 5000 

Sílica 30 10 1,0 0,01 
Alumínio 5 0,1 0,01 0,01 
Ferro  1 0,3 0,05 0,01 
Manganês 0,3 0,01 0,01 ----- 
Cobre 0,5 0,05 0,05 0,01 
Cálcio ----- 0 0 ----- 
Magnésio ----- 0 0 ----- 
Sódio e 
Potássio 

----- ----- ----- ----- 

Amônia 0,1 0,1 0,1 0,7 
Bicarbonato 170 120 50 ---- 
Sulfato ---- ---- ---- ---- 
Cloreto ---- ---- ---- ---- 
Flúor ---- ---- ---- ---- 
Nitrato ---- ---- ---- ---- 
Nitrato ---- ---- ---- ---- 
Fosfato ---- ---- ---- ---- 
Sólidos Dis. 700 500 200 0,5 
Sólidos Susp. 10 5 0 0 
Dureza 20 1,0 0,1 0,07 
Alcalinidade 140 100 40 0 
PH 8,0-10,0 8,0-10,0 8,2-9,2 5,0-8,3 
Cor ---- ---- ---- ---- 
Orgânico     
MBAS ---- ---- ---- ---- 
CCl4 ---- ---- ---- ---- 
COD 5 5 0,5 0 
Oxigênio Dis. <0,03 <0,03 <0,03 <0,005 
Temperatura 
      º F 

120 120 120 100 

Turbidez 
(JTU) 

10 5 0,5 0,05 
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Na Tabela 10, podemos verificar, por exemplo, que os valores referentes ao 
ferro variam. Quanto maior a pressão da caldeira, menor será a quantidade de 
ferro existente na água. O ferro variará de 1 mg/l a 0,01 mg/l. O total de 
sólidos também variará, sendo de 700 mg/l, para caldeiras de baixa pressão, e 
chegando a 0,5 mg/l, para caldeiras de alta pressão. 
 
Na Tabela 11, apresentamos a variação das exigências para a água destinada 
ao resfriamento, e, na Tabela 12, apresentamos as qualidades da água 
destinada aos processos industriais, segundo Montgomery (1985). 
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Tabela 11: Qualidades da água destinada ao resfriamento 
 

 
Características 

Água para resfriamento
Água de somente uma 

passagem (Once-Through)
Água de Makeup para 

recirculação 
Água fresca Água salobra Água fresca Água salobra 

Sílica 50 25 50 25 
Alumínio ---- ----- 0,1 ----- 
Ferro  ----- ----- 0,5 ----- 
Manganês ----- ----- 0,5 ----- 
Cobre ----- ----- ----- ----- 
Cálcio 200 420 50 420 
Magnésio ----- ----- ----- ----- 
Sódio e 
Potássio 

----- ----- ----- ----- 

Amônia ----- ----- ----- ----- 
Bicarbonato 600 ----- 25 ---- 
Sulfato 680 2700 200 2700 
Cloreto 600 ---- 50010 ---- 
Fluoreto 600 19000 500 19000 
Nitrato ---- ---- ---- ---- 
Fosfato ---- ---- ---- ---- 
Sólidos Dis. 1000 35000 500 35000 
Sólidos Susp. 5000 2500 100 5 
Dureza 850 6250 130 6250 
Alcalinidade 500 115 20 115 
PH 5,0-8,3 ---- ---- ---- 
Cor ---- ---- ---- ---- 
Orgânico     
MBAS ---- ---- 1 ---- 
CCl4 ---- ---- 1 ---- 
COD 75 75 75 75 
Oxigênio Dis. ---- ---- ---- ---- 
Temperatura    
º F 

100 120 100 120 

Turbidez 
(JTU) 

5000 100 --- ---- 

Tabela 12: Qualidades da água destinada aos processos industriais 
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Características 

Água para processos industriais 
Têxtil Comida Bebidas Química

Sílica --- 50 --- 50 
Alumínio ---- --- ---- --- 
Ferro  0,1 0,2 0,3 0,1 
Manganês 0,01 0,2 0,05 0,1 
Cobre 0,05 ---- ---- --- 
Cálcio ----- 100 ----- 70 
Magnésio ----- --- ---- 20 
Sódio e 
Potássio 

----- ----- ----- ----- 

Amônia ---- ----- ---- ---- 
Bicarbonato ---- ---- ---- 130 
Sulfato ---- 250 500 100 
Cloreto ---- 250 500 500 
Fluoreto ---- 1 1,7 5 
Nitrato (como 
N2) 

---- 10 --- ---- 

Fosfato ---- ---- ---- ---- 
Sólidos Dis. 100 500 ---- 1000 
Sólidos Susp. 5 10 ---- 5 
Dureza 25 250 ---- 250 
Alcalinidade --- 250 ---- 125 
PH 6,0-8,0 6,5-8,5 ---- 5,5-9,0 
Cor 5 5 10 20 
Orgânico     
MBAS ---- ---- ---- ---- 
CCl4 ---- ---- ---- ---- 
COD --- ---- ---- ---- 
Oxigênio Dis. ---- ---- ---- ---- 
Temperatura 
      º F 

---- ---- ---- ---- 

Turbidez 
(JTU) 

---- ---- ---- ---- 
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10) Obras a serem executadas para água industrial  
Junto às duas lagoas já citadas, e que estão próximas ao Cemitério de 
Bonsucesso, deveria ser construída uma Estação de Tratamento de Água 
(ETA), um reservatório e uma estação de bombeamento. A água seria 
bombeada para uma rede independente da rede potável do SAAE, a ser 
construída. A rede de água industrial, deverá possuir adesivos nas tubulações e 
cuidados especiais, seguindo o exemplo do que já é regulamento em alguns 
Estados dos Estados Unidos, a fim de que não seja confundida a água potável 
com a água industrial. As redes primárias e secundárias enviarão água 
industrial às 318 indústrias situadas na região de Guarulhos e às novas que se 
instalarão. 
A ETA deverá ter capacidade máxima para tratamento de 140 litros de água 
por segundo, ou seja, 504 mil litros por hora. 
O setor de abastecimento de água industrial foi denominado Bonsucesso, 
havendo o Setor Bonsucesso Norte e o Setor Bonsucesso Sul, cuja área total é 
de 1.227 hectares. O consumo industrial estimado é de 122,74 l/s, conforme 
anteprojeto executado em março de 1996. Serão executados 25 mil metros de 
rede de ferro fundido dúctil K-7, sendo 18.660m de 200mm, 2.180 metros de 
300mm e 4.160m de 400mm. A rede secundaria será de PVC ponta e bolsa 
DN 75. Para o cálculo, foi usada a fórmula de Darcy-Weisbach, usando o 
coeficiente de rugosidade K=0,0002m para tubos de ferro fundido. A água do 
Córrego Guaraçau é tratada, encaminhada ao reservatório de 2.500 m3 e 
depois bombeada diretamente na rede. A pressão máxima na rede é de 87,78 
metros de coluna de água e a pressão mínima de é 18,73 mca. 
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11) Custo das obras 
 
Apresentamos, na Tabela 13, uma estimativa do custo total das obras para 
aproveitamento de água industrial na região de Bonsucesso, em Guarulhos, a 
partir do Córrego Guaraçau. Os preços são de 1 de março de 1996. 
 
Tabela 13: Custo total das obras: 

 
Ítem Especificação Un. Quant. Preço 

unitário 
US$ 

Preço total 
US$ 

1 Projetos básicos e executivos vb 1 558.943,00 558.943,00

2 Construção da ETA vb  1 7.600.000,00 7.600.000,00

3 Reservatório 2.500 m3 vb 1 1.400.000,00 1.400.000,00

4 Posto de transformação vb 1 145.000,00 145.000,00

5 Terraplenarem vb 1 97.000,00,00 97.000,00

6 Outros vb 1 87.000,00 87.000,00

7 Total parcial    9.887.943,00

     56%

 Rede primária    

1 Projetos básicos e executivos vb 1 204.884,00 204.884,00

2 Adutora ferro fundido k7   200mm m 18.660 221,74,00 4.137.668,00

3 Idem 300 mm m 2.180 291,71 635.928,00

4 Idem 400 mm m 4.160 483,50 2.011.360,00

5 Total parcial    6.989.840,00

     40%

 Rede secundaria    

1 Rede em PVC PBA classe 20  m 9.500 83,22 790.590,00

2 Total parcial    790.590,00

     4%

 TOTAL GERAL    17.668.374,00

 
A estimativa de custo de todo o sistema de água industrial de Bonsucesso, 
compreendendo, ETA, reservatório, casa de bomba, redes primárias e redes 
secundárias, é de US$ 17.668.374,00 . 
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12) Custos operacionais da ETA de 504 m3/h (140 l/s) 
 
O custo operacional, por metro cúbico, da ETA Industrial do Córrego 
Guaraçau, quando esta estiver funcionando com vazão máxima, é estimado em 
US$ 0,23/m3. 
 
 
13) Amortização de capital 
 
Considerando o custo de US$ l7.668.374,00, bem como uma vazão de 140 l/s, 
perdas de 15%, prazo de 20 anos, volume entregue mensal de 308.448 m3,  
juros anuais de 10,75%, teremos uma amortização mensal de capital de US$ 
176.991,00, com a obtenção de um custo de US$ 0,57/m3. 
 
 
14 ) Custo final  
 
O custo final por metro cúbico para operação com a vazão máxima, incluindo 
amortização de capital, custos operacionais da ETA e custos de manutenção e 
operação da rede de distribuição de água industrial é o seguinte: 
 

Tabela 14: Custo do metro cúbico de água industrial do Córrego 
Guaraçau, em Bonsucesso, Guarulhos 

 
Discriminação Custos  

 US$ / m3 
Porcentagens 

(%) 
Amortização de capital 0,57 54 
Man. e oper. da rede 0,25 24 
Custos oper. na ETA 0,23 22 
Total 1,05 100 
 
Portanto, o custo da água industrial, incluindo todas as despesas, é US$ 
1,05/m3. Este é bem menor que o custo da água potável, de US$ 4,27/m3. 
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15) Rede de distribuição de água potável 
 
Para o abastecimento de água potável na região, foi elaborado o Plano 240, 
com objetivo de distribuir 240 l/s de água potável vindas da SABESP, para 
abastecer a região de Bonsucesso. A área residencial a ser atingida é de 651 
hectares, com população beneficiada de 78.102 habitantes, com as obras no 
valor de US$ 10.817.809,52, média de US$ 139,00/habitante. 
Está prevista a construção de 23.232 metros de redes primária e secundária 
para abastecimento de água potável. A tubulação primária é de ferro fundido 
dúctil com 4.470 metros com diâmetro de 200mm, 1.200 metros, com 
diâmetro de 300mm, 8.340 metros, com diâmetro de 400mm 1.170 metros, 
com diâmetro de 500mm 52 metros, com diâmetro de 600mm. A tubulação 
secundária prevista é de 8.000 metros em rede de PVC com diâmetro de 
DN75. 
 
 
Dentre as obras, constam: reservatório com 4.000 m3 de capacidade , três 
conjuntos motor bomba de 300 CV, posto de transformação e as redes 
primárias e secundárias. 
Para o sistema de água de abastecimento público de água potável estão 
orçados em US$ 10.817.809,52 , sendo que para o sistema de água industrial, 
está previsto em US$ 17.668.374,10. O sistema de abastecimento de água tem 
menor orçamento, pois existem obras executadas em diversos bairros, como a 
Cidade Aracília, Jardim Álamo, Jardim Nova Bonsucesso, Jardim Ponte Alta, 
Jardim Carmela, Jardim Santa Paula e Jardim Triunfo. Lembramos, ainda, que 
a área abrangida pela água industrial é de 1.227 hectares, enquanto, para água 
potável, é de somente 651 hectares, incluindo os bairros já citados, e 
acrescentando Jardim Fátima e Jardim Campestre. 
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15) Avaliação de algumas indústrias 
 
A avaliação do consumo de 11 indústrias existentes em Bonsucesso não 
oferece uma amostragem correta do que consumo industrial na região. Para 
obtenção de dados mais significativos, é necessário a avaliação total do 
universo de indústrias da região. Os dados da Tabela 15 servem apenas para 
orientação. 
 

Tabela 15: Avaliação de onze indústrias na região de Bonsucesso, em 
Guarulhos, com objetivo de uso de água industrial. 

 
Tipo de 
indústria 

Consumo 
total  

m3/dia 

Número de 
funcionários

Consumo 
mensal  

m3  

Consumo 
doméstico  

m3 
Art. de papel 13 68 390 143
Concreto 80 30 2400 63
Cosméticos 9 66 270 139
Filtros 12 70 360 147
Fios 60 --- 1800 ----
Gráfica 35 258 1050 542
Metalúrgica 250 300 7500 630
Metalúrgica 6 100 180 210
Pintura 0,8 10 24 21
Pneus 0,8 11 24 23
Trefilação 8 55 240 116
TOTAL 475 m3/dia 968 func. 14.238 m3/mês 2.033 m3/mês
 
Cada operário usa por dia 70 litros de água, que corresponde ao consumo 
doméstico em uma indústria. Observamos que o consumo doméstico 
corresponde a 16% do consumo total, e que o consumo industrial é grande, ou 
seja, de 84%. Temos em média, 10 funcionários por firma. O consumo de 
água industrial por firma é, em média, de 1.087 m3 . 
Entretanto, a média do consumo de água das indústrias de Guarulhos é de 203 
m3. Considerando somente o consumo industrial, teremos uma média de 170 
m3/mês para cada indústria. Para o total de 318 indústrias, teremos um 
consumo de 54.060 m3/mês, que corresponde a 18% do volume total a ser 
distribuído. 
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Como o consumo estimado pela avaliação das 11 indústrias é baixo, conclui-
se que as obras deverão ser feitas em duas etapas e que é imprescindível um 
questionário industrial para a região, antes de ser tomada qualquer atitude. 
 
16) Considerações finais 
 
Existem no local 318 indústrias, conforme dados fornecidos pela CETESB. 
Seria importante fazer um questionário industrial para verificação do interesse 
das indústrias na água industrial e conhecimento do volume certo da demanda. 
A depender do volume de vendas, o Sistema de Água Industrial de 
Bonsucesso poderá ser implantado em duas etapas. A ETA seria instalada em 
duas etapas, com capacidade de 70 litros por segundo cada e a rede 
distribuidora, primeiramente os trechos mais próximos à Via Dutra, utilizando 
as indústrias que têm mais interesse em adquirir a água potável. 
Abaixo fornecemos modelo de Questionário Industrial usado em Guarulhos 
em 13 de setembro de 1995 na região de Bonsucesso. 
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Prezados Senhores: 

 

 

Tendo em vista que o SAAE de Guarulhos está 

elaborando estudos técnicos para implantação de rede de água potável e de rede de água industrial 

(não-potável), vimos solicitar que no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento 

deste, seja enviado ao SAAE, questionário de Água Potável e Água Industrial em anexo, cujo 

endereço é Avenida Emílio Ribas, 1247 - Bairro de Gopouva, Guarulhos - CEP 07020-010.  

Quaisquer dúvidas quanto ao preenchimento, telefonar para 208-0764 - falar com Eng. Plínio 

Tomaz. 

Antecipadamente, agradecemos a cooperação de V.S.as.. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
SUPERINTENDENTE 
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QUESTIONARIO DE ÁGUA POTAVEL E ÁGUA INDUSTRIAL (NÃO POTAVELI 
 
 
 

01) Nome do consumidor (indústria, hospital, escola, posto de gasolina, etc.)  

 .................................................................................................................. 
02) Localização no Bairro 
 
 ................................................................................................................. 
 
03) Atividade (têxtil, mecânica, farmacêutica, hospitalar, etc.) 
 
................................................................................. 
 
 
 
04) Número de funcionários (datilógrafos, operários, etc.).......................... 

05) Período de trabalho (8 horas, 12 horas, 24 horas, etc.).......................... 

06) Volume de água consumida atualmente: 

a) poços artesianos, poços semi-artesianos, poços profundos, poços rasos 

 .................... ............................................................... litros/dia. 

.  b) captação em rios, córregos, etc.. .............................. litros/dia. 
 
  c) caminhão - tanque. ................................................... litros/dia. 
 
  d) água de chuva .......................................................... litros/dia. 
 
 
  TOTAL ............................................................... litros/dia. 
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07) Volume de água potável .....................................litros/dia 

Volume de água industrial (não-potável)..................litros/dia 

 
 

08) Previsão de consumo futuro   .....................................litros/dia. 

 

09) Há interesse em receber água potável do SAAE (sim ou não)................... 

 

- Caso positivo, qual o volume pretendido em litros/dia. 

 

a) atualmente                               ..............................litros/dia. 

b) no futuro                                ...............................litros/dia. 

 

 

9.1) Há interesse em receber água industrial do SAAE (sim ou não)................ 

- Caso positivo, qual o volume pretendido em litros/dia. 

 

 

a) atualmente                               ................................litros/dia. 

b) no futuro                                .................................litros/dia. 

 

 
10) Área total do terreno (m2)...................................................... 
 
11) Área total construída (m2) ..................................................... 
 
 
                      ===================================== 
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Aproveitamento de água de chuva de cobertura em área urbana para fins não 
potáveis   

 
1. Apresentação 

Uma análise moderna e completa dos sistema de abastecimento de água necessita da 
apreciação de  quatro recursos hídricos: água de superfície (rios e lagos), água subterrânea (poços 
tubulares profundos), reúso de água (black water ou graywater) e aproveitamento de água de chuva 
(de cobertura e para fins não potáveis.  

Para  reúso infelizmente ainda não temos normas da ABNT, mas para aproveitamento de água 
de chuva temos a NBR 15.527/07 da qual fomos coordenador. A dessalinização da água do mar está 
inclusa na água de superfice. 

A importância da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  
conhecida como Green Building acrescenta um novo valor à água de reúso e ao aproveitamento da 
água de chuva em usos não potáveis, economizando a água potável em usos menos nobres e na 
irrigação. 

 
2. Histórico 
Aproveitamento da água de chuva é feito desta a antiguidade. O primeiro registro que se tem do 

uso da água de chuva é verificado na pedra Mohabita, data de 830aC, que foi achada na antiga região 
de Moab, perto de Israel. Esta reliquia traz determinações do rei Mesa, de Moab, para a cidade de 
Qarhoh, denre as quais destaca-se “...para que cada um de vós faça uma cisterna para si mesmo, na 
sua casa” 

A Fortaleza dos Templarios localizada na cidade de Tomar em Portugal em 1160 dC, era 
abastecida com água de chuva. 

 
 

Figura 1- Fortaleza dos Templarios; cidade de Tomar, Portugal, construida em 1160 
Os principais motivos que levam à decisão para se utilizar água de chuva são basicamente os 

seguintes: 
 Conscientização e sensibilidade da necessidade da conservação da água 
 Região com disponibilidade hídrica menor que 1200m3/habitante x ano 
 Elevadas tarifas  de água das concessionárias públicas. 
 Retorno dos investimentos (payback) muito rápido 
 Instabilidade do fornecimento de água pública 
 Exigência de lei específica 
 Locais onde a estiagem é maior que 5 meses 
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 Locais ou regiões onde o índice de aridez seja menor ou igual a 0,50. 
 

O aproveitamento de água de chuva não pode receber o termo reúso de água de chuva e nem 
chamado de reaproveitamento. O termo reúso é usado somente para água que já foi utilizada pelo 
homem em lavagem de mãos, bacia sanitária, lavagem de roupas, banhos, etc. Reaproveitamento é 
semelhante ao reúso, significando que a água de chuva já foi utilizada e portanto, não está correto. 
 
3. Objetivo 

Objetivo é fornecer diretrizes básicas para o aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas 
para fins não potáveis para os seguintes usos: 

 descargas em bacias sanitárias,   
 irrigação de gramados por aspersão ou gotejamento e plantas ornamentais,  
 lavagem de veículos,  
 limpeza de calçadas e ruas,  
 limpeza de pátios,  
 espelhos d’água e  
 usos industriais. 

Salientamos que a água de chuva será usada para fins não potáveis, não substituindo a água 
tratada e desinfectada com derivado cloarado, com fluor e que pode ser usada para banhos, comida 
ou  ingerida, distribuida pelas concessionárias públicas. 

Não incluimos a lavagem de roupa e piscinas devido ao problema do parasita Cryptosporidium 
parvum que para removê-lo precisamos de filtros lentos de areia. 
 
4. Definições 

As seguintes definições são importantes para o entendimento do aproveitamento de água de 
chuva e a visualizaçao da Figura (2) onde aparece o esquema de aproveitamento de água de chuva. 
Água de chuva 

É a agua coletada durante eventos de precipitação pluviométrica em telhados inclinados ou planos 
onde não haja passagem de veículos ou de pessoas. As águas de chuva que caem nos pisos 
residenciais, comerciais ou industriais não estão inclusas no sistema proposto. 

 

 
Figura 2- Esquema de aproveitamento de água de chuva 

 
Água não potável 

Entende-se por não potável aquela que não atende a Portaria nº. 518/2004 do Ministério da Saúde 
 
Área de captação 

Área, em metros quadrados, da projeção horizontal da superfície onde a água é captada.  
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Coeficiente de runoff (C) ou escoamento superficial 
      Coeficiente que representa a relação entre o volume total escoado e o volume total precipitado. 
 
Conexão cruzada 
         Qualquer ligação física através de peça, dispositivo ou outro arranjo que conecte duas 
tubulações das quais uma conduz água potável e a outra água de qualidade desconhecida ou não 
potável. 
 
Demanda 
          A demanda ou consumo de água é a média anual, mensal ou diário, a ser utilizado para fins não 
potáveis num determinado tempo  
 
First flush 

 Após três dias de seca vai-se acumulando nos telhados, poeiras, folhas, detritos, etc e é 
aconselhável que esta primeira água seja descartada (first flush). Conforme o uso destinado às águas 
de chuvas pode ser dispensado o first flush dependendo do projetista. 

 As pesquisas feitas mostram que o first flush varia de 0,4 L/m2 de telhado a 8 L/m2 de telhado 
conforme o local. Na falta de dados locais sugere-se o uso do first flush no valor de 2 L/m2 de área de 
telhado. 
 
Suprimento 

Fonte alternativa de água para complementar o reservatório de água de chuva. Pode ser água da 
concessionária pública dos serviços de água, poço tubular profundo, caminhões tanques, etc. 
 
Reservatório intermediário 

Local onde pode ser armazenada a água de chuva para ser utilizada. Se água de chuva for clorada 
deverá ter tempo de contato  mínimo de 15min dentro do reservatório intermediário. 
 
5. Calhas e condutores 

As calhas e condutores horizontais e verticais devem atender a ABNT NBR 10844/89 sendo que 
tais dimensionamento são baseados em vazões de projeto que dependem dos fatores meteorológicos  
e do periodo de retorno escolhido.  

Estas vazões não servem para dimensionamento dos reservatórios e sim para o dimensionamento 
dass calhas e condutores (verticais e horizontais). 

 
 Devem ser observados o período de retorno escolhido (Tr), a vazão de projeto e a intensidade 

pluviométrica. Recomenda-se Tr=25anos. 
 Nos condutores verticais ou nos condutores horizontais pode ser instalado dispositivos 

fabricados ou construidos in loco para o descarte da água do first flush ou para eliminação 
de folhas e detritos. O dispositivo ou a construção poderá ter operação manual ou 
automática sendo recomendado a operação automatica. 

 O dispositivo de descarte de água do first flush deve ser dimensionado pelo projetista. Na 
falta de dados recomenda-se no mínimo 2 mm, ou seja, 2 litros/m2 de telhado. 

 Caso se julgue conveniente poderão ser instaladas telas ou grades para remoção de detritos. 
 
Vazão na calha 

Conforme NBR 10844/89 a vazão na calha é dada pela equação: 
Q= I x A / 60 

Sendo: 
Q= vazão de pico (litros/min) 
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I= intensidade pluviométrica (mm/h)  
A= area de contribuição (m2) 

Os períodos de retorno comumente adotado é Tr=25anos para cidades acima de 
100.000habitantes (Ilha de Calor). Para a RMSP adotamos o mínimo: I=200mm/h. 
 
Dimensionamento da calha 

É usado para dimensionamento da calha a fórmula de Manning: 
Q=60000 x (A/n) x R (2/3) x S 0,5 

Sendo: 
Q= vazão de pico (L/min) 
A= área da seção molhada (m2) 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. Para concreto n=0,013 e para plástico n=0,011. 
R= raio hidráulico= A/P 
P= perímetro molhado (m) 
S= declividade da calha (m/m) 
 
Condutores horizontais 

Os condutores horizontais de seção circular que geralmente são assentados no piso podem 
ser dimensionados usando  a fórmula de Manning para seção máxima de altura 0,66D ou usar a 
tabela da ABNT e declividade mínima de 0,5% (0,005m/m) 
 
6. Reservatórios ou cisternas 

Deverá ser analisada as séries históricas e sintéticas das precipitações locais ou regionais. 
sendo aconselháel no mínimo um período de 10 anos de dados a serem analizados.  

 Os reservatórios ou cisternas conforme Figura (3) podem ser: enterrados, semi-enterrado, 
poiado ou elevado. Os materiais podem ser concreto, alvenaria armada, materiais plásticos 
como polietileno, PVC, fibra de vidro e aço inox. Sempre serão vedados a luz solar. 

 Os reservatórios devem ser construidos como se fosse para armazenamento de água potável 
devendo serem tomadas os devidos cuidados para não contaminar a água de chuva coletada dos 
telhados.  

 
                   Figura 3- Reservatório de aço inox apoiado, observando o filtro metálico 

 
 Devem ser considerados no projeto do reservatório: extravasor, descarga de fundo ou 

bombeamento para limpeza, cobertura, inspeção, ventilação e segurança. 
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 O reservatório quando  alimentado com água de outra fonte de suprimento de água,  deve 
possuir dispositivos que impeçam a conexão cruzada. 

 O volume de água de chuva aproveitável depende do coeficiente de runoff, bem como da 
eficiência do sistema de descarte do first flush, sendo calculado pela seguinte equação: 

       V= P x A x C x η fator de captação  
Onde: 
V= volume anual, mensal ou diário de água de chuva aproveitável, em litros; 
P= precipitação média anual, mensal ou diária, em milímetros; 
A= área de coleta, em metros quadrados; 
C=coeficiente de runoff. Normalmente C=0,95 
 η fator de captação  = eficiência do sistema de captação, levando em conta o descarte do first flush. 

A eficiência do first flush ou do descarte de filtros e telas variam de 0,50 a 0,90. 
Um valor prático quando não se têm dados é adotar:      C x η= 0,80 

   O volume dos reservatórios devem ser dimensionados com base em critérios técnicos e 
econômicos, levando em conta as boas práticas da engenharia 

 Os reservatórios devem ser limpos e desinfetados com solução de derivado clorado, no 
mínimo uma vez por ano de acordo com a ABNT NBR 5626/98. 

 O volume não aproveitável da água de chuva, pode ser lançado na rede de galerias de águas 
pluviais, na via pública ou ser infiltrado total ou parcialmente, desde que não haja perigo de 
contaminação do lençol freático. 

 A descarga de fundo pode ser feita por gravidade ou por bombeamento. 
 A água reservada deve ser protegida contra a incidência direta da luz solar e calor, bem 

como de animais que possam adentrar o reservatório através da tubulação de extravasão. 
 
7. Instalações prediais  

 As instalações prediais de água fria devem atender a ABNT NBR 5626/98, principalmente  
quanto as recomendações de separação atmosférica, dos materiais de construção das 
instalações, da retrossifonagem, dos dispositivos de prevenção de refluxo, proteção contra 
interligação entre água potável e não potável, do dimensionamento das tubulações e limpeza e  
desinfecção dos reservatórios, controle de ruídos e vibrações. 

 As tubulações e demais componentes devem ser claramente diferenciadas das tubulações de 
água potável. Pode ser usado cor diferentes ou tarja plástica enrolada no tubo.  

 Diferentes sistemas de distribuição de água fria, sendo um para água potável e outro para 
água não potável devem existir em qualquer tipo de edificação, evitando a conexão cruzada 
e obedecendo a ABNT NBR 5626/98. 

 Os pontos de consumo, como por exemplo uma torneira de jardim, devem ser identificados 
com placa de advertência com a seguinte inscrição “água não potável” e advertência visual 
destinada a pessoas que não saibam ler e a crianças.  

 Recomenda-se que hajam dois reservatórios, sendo um para água potável e outra para água 
não potável que será usado para o aproveitamento da água de chuva. 

 
8. Qualidade da água 

Os padrões de qualidade do sistema de água de chuva para água não potável no ponto de 
uso é opção do projetista podendo conforme a situação podendo ser exigido cloração ou não ou até 
adotar a Tabela (4) para monitoramento do sistema de aproveitamento de água de chuva. 

Tabela 4 – Parâmetros de qualidade de água para uso não potável 
Parâmetro Análise Valor 

Coliformes totais semestral 
 

Ausência em 100 mL 

Coliformes termotolerantes semestral Ausência em 100 mL 
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Cloro residual livre mensal 0,5 a 3,0mg/L 
Turbidez mensal < 2,0 uT, para usos menos restritivos < 5,0 uT. 
Cor aparente (caso não seja utilizado nenhum 
corante, ou antes, da sua utilização). 

mensal < 15 uH 

Deve prever ajuste de pH para proteção das 
 redes de distribuição, caso necessário. 

mensal pH de 6,0 a 8,0 no caso de tubulação de aço carbono ou 
galvanizado.  

NOTAS 
 uT é a unidade de turbidez. 
uH é a unidade Hazen. 

 Não se recomenda em hipótese alguma a transformação da água de chuva em água 
potável em áreas urbanas. A água fornecida pela SABESP é insubstituível.  

 Para desinfecção, a critério do projetista, pode-se utilizar hipoclorito de sódio, 
dicloroisocianuratode sódio, raios ultravioleta, ozônio e outros. Em aplicações onde é 
necessário um residual desinfetante deve ser usado hipoclorito de sódio devendo o  cloro 
residual livre estar entre 0,5 mg/l e 3,0 mg/l. O prof. dr. Jorge Macedo explica que o 
hipoclorito de sódio é muito instável e facilita a formação de THM e tricloraminas e 
portanto, deverá ser levado em conta na escolha do produto de desinfecção de derivados 
clorados a instabilidade, risco de manuseio, facilidade de formação de THM, etc. 

 No caso de  água de chuva ser utilizada para lavagem de roupas ou piscina deve ser 
precedido de filtros lentos de areia para remoção de parasitas, como por exemplo o 
Crypstoridium parvum.  

 Para se ter uma idéia dos preços de análises informamos que  para coliformes totais e 
termotolerantes o custo é de R$ 40,00/ amostra. Para cor aparente, turbidez e cloro residual 
livre o custo é de R$ 20,00/amostra conforme Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. 
 
Konig, 2007 informa que a norma alemã não existe nenhuma recomendação legal para 

qualidade da água de chuva e nem de monitoramento, entretanto recomenda expressamente que a 
qualidade das águas de chuvas sejam mantidas conforme a Tabela (5). 

 
Tabela 5- Limites recomendados pelo dr. Klaus W. Konig da Alemanha em 2007 

Parâmetros Limites Limites 
Coliformes totais 0/0,001mL < 100/mL 
Escherichia coli 0/ 0,1mL <10/mL 
Pseudomonas aeruginosa 0/ 1,0mL < 1/mL 
DBO7 < 5 mg/L  

 
Konig, 2007 cita ainda para o tratamento de águas cinzas claras o uso do Reator Biológico de 

Contato (RBC) conhecido comumente como Biodisco. 
 

Recomendações para grandes sistemas com água de pavimentos 
Konig, 2007 informa que para grandes sistemas de aproveitamento de água de chuva e águas 

cinzas claras onde se usa água de chuva de pavimentos, deve ser demonstrado que o sistema atende 
aos padrões de qualidade para que se evite a contaminação da água com inoculação na água de 
coliformes de 105 a 106 bactérias/mL medidas no sistema de entrada. 

Uma outra medida necessária é colocar um corante na água para ver se não há conexão 
cruzadas. 

 Konig, 2007 recomenda ainda que pelo menos uma vez por ano sejam feitas análises por 
laboratório qualificado para atender as recomendações de qualidade. 

 O sistema deverá ser seguro de contaminação para as diversas situações. 
 

Lavagem de roupas 
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Konig, 2007 informa ainda que a decisão de se utilizar a água de chuva para lavagem de roupas 
é uma decisão pessoal do projetista e de sua responsabilidade. Lembramos que a NBR 15527/07 não 
recomenda a lavagem de roupa com água de chuva a não ser que se use filtros lentos de areia. 
9. Bombeamento 

 Quando necessário o bombeamento, o mesmo deve atender a ABNT NBR 12214/92. 
 Devem ser observadas as recomendações das tubulações de sucção e recalque, velocidades 

mínimas de sucção e seleção do conjunto motor-bomba. 
 Pode ser instalado junto a bomba centrífuga, dosador automático de derivado clorado o qual 

convém ser enviado a um reservatório intermediário para que haja tempo de contato de no 
mínimo 15 min. 

 Um dosador automático de derivado clorado custa aproximadamente R$ 350,00. Poderá ser 
usado hipoclorito de sódio ou outro derivado clorado. 

 
10. Manutenção 

 Recomenda-se realizar manutenção em todo o sistema de coleta e aproveitamento de água 
de chuva conforme Tabela (6). 

Tabela 6- Sugestão de frequência de manutenção 
Componente Freqüência de manutenção 

Dispositivo de descarte do escoamento inicial automático Limpeza mensal ou após chuva de 
grande intensidade 

Calhas, condutores verticais e horizontais 2 ou 3 vezes por ano 
Desinfecção  com derivado clorado Manutenção mensal 
Bombas Manutenção mensal 
Reservatório Limpeza e desinfecção anual 

 
11. Dimensionamento do reservatório pelo Método de Rippl 

O método de Rippl geralmente superdimensiona o reservatório, mas é bom usá-lo para 
verificar o limite superior do volume do reservatório de acumulaçao de aguas de chuvas. 

Neste método pode-se usar as séries históricas mensais (mais comum) ou diárias. 
S (t) = D (t) – Q (t) 
Q (t)  = C x precipitação da chuva (t) x área de captação 
V = Σ S (t) , somente para valores S (t) > 0 
Sendo que : Σ D (t) < Σ Q (t) 

 
Onde: 
S (t)  é o volume de água no reservatório no tempo t; 
Q (t)  é o volume de chuva aproveitável no tempo t; 
D (t) é a demanda ou consumo no tempo t; 
V é o volume do reservatório, em metros cúbicos; 
C é o coeficiente de escoamento superficial. 
 
12. Método da simulação  

Para um determinado mês aplica-se a equação da continuidade a um reservatório finito: 
S (t) = Q (t) + S (t-1) – D (t) 
Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação 
Sendo que: 0 ≤ S (t) ≤ V 

Onde: 
S (t)  é o volume de água no reservatório no tempo t; 
S (t-1) é o volume de água no reservatório no tempo t – 1; 
Q (t) é o volume de chuva no tempo t; 
D (t) é o consumo ou demanda no tempo t; 
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V é o volume do reservatório fixado; 
C é o coeficiente de escoamento superficial. 
 
Nota: para este método duas hipóteses devem ser feitas, o reservatório está cheio no início da 
contagem do tempo “t”, os dados históricos são representativos para as condições futuras. 
 
13. Método prático do professor Azevedo Neto  
                O último trabalho do prof. Azevedo Neto foi aproveitamento de água de chuva em 1995.                   

V = [(P/2) / 12] x A x T 
Onde: 
P é a precipitação média anual  em milímetros; 
T é o número de meses de pouca chuva ou seca; 
A é a área de coleta, em metros quadrados; 
V é o volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, em litros. 
 
14. Confiança 
 

Confiança = (1 - Pr) 
Recomenda-se que os valores de confiança estejam entre 90% a 99%. 

Pr = Nr / N 
Sendo: 
Pr é a falha 
Nr é o número de meses em que o reservatório não atendeu a demanda, isto é, quando Vt = 0; 
N é o número de meses considerado, geralmente 12 meses; 
 
15. Dimensionamento do reservatório de autolimpeza 
 Na Figura (4) está um esquema do sistema de aproveitamento de águas pluviais onde aparece 
a caixa do first flush, ou seja, o reservatório de autolimpeza que funciona automaticamente. 

Sem dúvida a grande dificuldade é dimensionar o tamanho do reservatório em que a água do 
first flush será depositada para ser descartada, quando se supõe esta alternativa.  

 
Figura 4- Esquema de funcionamento do reservatório de autolimpeza 
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Uma maneira que encontramos para dimensionar a caixa de autolimpeza, isto é, que ela seja 
feita automaticamente sem a interferência humana é imaginarmos um reservatório que tenha o 
volume do first flush e que o esvaziamento do mesmo seja feito em 10min aproximadamente. 

O valor de esvaziamento de 10min, foi tomado empiricamente, pois este é o tempo que leva 
para que a água levar para ficar limpa. 

Usamos a equação do orifício: 
Q= Cd x A (2 x g x h)0,5 

Sendo: 
Q= vazão de saída do orifício (m3/s) 
G= aceleração da gravidade=g=9,81m/s2 
h= altura de água sobre o orifício (m). É a metade da altura da caixa. 
A= área da seção do orifício (m2) 
Cd= coeficiente de descarga do orifício=0,62 
 
16. Custos 

Os custos dos reservatórios variam com o material, com a solução escolhido da posição do 
reservatório e das condições locais. Estão inclusos nos custos o custo de calhas, condutores e bomba 
centrífuga. 

Na média o custo do reservatório varia de US$ 150/m3 a US$ 200/m3  de água reservada. 
C= 336 x V 0,85 

Sendo: 
C= custo do reservatório em US$ 
V= volume do reservatório em m3 

 
17. Previsão de consumo de água 

Há sempre uma grande dificuldade em se prever o consumo de água não potável para se usar a 
água de chuva. 

A Tabela (9) de Vickers, 2001 mostra as porcentagens dos tipos de uso residencial. Assim 
numa casa se gasta 27% da água nas descargas nas bacias sanitárias, 17% nos chuveiros, 22% na 
lavagem de roupa, etc. 

A média de consumo brasileiro é de 160 litros/diaxhabitante e, como pode ser verificado na 
Tabela (7), a economia de água potável seria de 27% se utilizarmos água de chuva apenas nas 
descargas de bacias sanitárias. 

 
Tabela 7- Tipos de usos e porcentagem de utilização de consumo interno de uma residência 

 
 

18. Qualidade da água de chuva 
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Foi muito discutido na reunião da ABNT os parâmetros de qualidade de água de chuva que se 
devia adotar, pois não encontramos em nenhum texto estrangeiro ou mesmo na norma alemã nada 
sobre o assunto.  

Baseado na experiência do CIRRA, o dr. José Carlos Mierza apresentou  alguns parâmetros 
básicos que devem ser seguidos conforme o uso e dos perigos de contato humano com a mesma. 

Quando o uso for restritivo a norma recomenda que o cloro residual livre esteja entre 0,5mg/L 
a 3mg/L e que a sua verificação seja mensal. 

Quanto a turbidez deve ser menor que 5 uT (unidade de turbidez) e, em alguns casos mais 
restritivos, ser menor que 2 uT. 

A cor aparente deve ser menor que 15 uH (unidade Hazen) e deverá ser verificado 
mensalmente. 

Quanto a coliformes totais e termotolerantes deverão estar ausentes em amostras semestrais de 
100mL cada. 

No que se refere ao pH deverá estar entre 6,0 e 8,0. 
 
19.. Filtros lentos de areia 

Os filtros lentos de areia foram os primeiros sistemas de filtração de abastecimento público. 
Os filtros cerâmicos, panos e em carvão foram criados antes. Os filtros lentos de areia caíram em 
desuso quando surgiram os filtros rápidos, mas devido a facilidade com que podem reter 
microorganismos, eles estão de volta.  

O objetivo é usar como água bruta a água de chuva precipitada em telhados e captada, 
melhorando sua qualidade, mas ainda a mesma continua sendo não potável. A idéia é dar uma 
melhoria qualitativa para fins de uso não potável. 

Iremos nos deter somente nos filtros lentos de areia descendentes, sendo aquele em que se 
forma uma camada de bactérias de mais ou menos 5cm chamada schmutzdeche que é responsável 
pelo incremento na retenção de impurezas muito finas.  

Na Figura (5) vemos um esquema de um filtro lento de areia. Notar que a água entra por cima 
e sai também por cima acima da camada do schmutzdeche.  

O regime de escoamento pode ser contínuo ou descontinuo como o aproveitamento de água de 
chuva. 

Junto a superfície da camada de areia dos filtros lentos, após algum tempo de funcionamento 
dependendo da qualidade da água bruta, forma-se uma camada de impurezas, de natureza gelatinosa, 
compreendendo microorganismos aquáticos em grande quantidade em 5  a 15 dias.  

O fluxo da água deve ser regularizado a fim de não romper o biofilme que se forma. 
 
Taxa de filtração 

A camada filtrante é constituída por areia mais fina e a velocidade com que a água atravessa a 
camada filtrante é relativamente baixa. 

 As taxas de filtração geralmente ficam compreendidas entre 2m3/m2.dia (83litros/m2.hora) a 6 
m3/m2/dia (250 litros/m2.hora).  

O funcionamento recomendado de um filtro lento de areia é de 100 litros/m2. hora (0,1m3/m2 x 
h ou 0,1m/h). A Organização Pan-americana da Saúde, 2003 recomenda valor menor ou igual 0,2m/h 
(200 litros/m2 x h) 
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Figura 5- Esquema de um filtro lento de areia lento descendente com entrada e saída por 
cima em nível superior a camada de areia.  

 
Salientamos que o filtro lento de areia não torna a água potável, pois para isto deverá 

atender a todos os requisitos da Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. 
20. Avaliação do sistema de aproveitamento de água de chuva 

O sistema de aproveitamento de água de chuva é sustentável e para a avaliação usamos três 
métodos básicos: payback, relação beneficio/custo ≥ 1 e LCCA (lyfe cycle cost analysis) que é o 
método da análise da vida útil do sistema. 

Em média sistema de aproveitamento de água de chuva tem payback de no máximo 3 anos e 
relação Beneficio/Custo>1. Torna-se uma alternativa viável na maioria dos locais em análise LCCA 
de 20anos computando os custos de implantação, manutenção, operação, energia elétrica, substituição 
de equipamentos, etc usando o valor presente. 
 
21. Tarifas de esgotos 

Não há leis brasileiras e nem decretos a respeito das tarifas de esgotos com o uso água de 
chuva nos aparelhos sanitários. Sem dúvida a água de chuva que for encaminhada para a rede coletora 
de esgotos sanitários da concessionária pública deverá ser tarifada 
 
22. Filtro de piscina 

Os filtros de piscina são filtros de areia rápidos e conforme tese de doutoramento da prof. dra. 
Simone May da EPUSP em aplicação ao aproveitamento da água de chuva de telhado, os mesmos 
removem 100% dos coliformes totais e termotolerantes atentendo a NBR 15527/07. 

Para a remoção de protozoários como a Giardia e o Cryptosporidium é necessário filtros 
lentos de areia conforme o prof. dr. Jorge Macedo de Juiz de Fora. 
 
23. Conclusão 

O aproveitamento da água de chuva deverá ser usado somente como água não potável e deve 
ser considerado como mais um recurso hídrico disponível como a água de reúso de águas cinzas 
claras, água de superfície e subterrânea.  

 
Engenheiro Civil Plínio Tomaz 

Coordenador do Grupo de Trabalho de Fiscalização de Bacias Hidrográficas do CREA-SP 
pliniotomaz@uol.com.br 
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Capítulo 63- Cargas em tubos de PVC 
 

1. Tubulações a serem instaladas 

Os tubos de PVC previstos são da Amanco tipo Novalock que são usados para galerias de 
águas pluviais conforme a norma ASTM F 230-7 e INTE 16-03-01-99.  O comprimento dos tubos é 
de 6,00m e são fabricados desde o diâmetro de 525mm (21”) até 1500mm (60”). 

O tubo de PVC Nocalock possui Rigidez de 0,7 kg/cm2, ou seja, 10 psi. 
Tubos Ribloc 
 

2. Deformação diametral 
Os tubos de PVC se comportam como tubos flexíveis e são calculados baseados na Teoria de 

Spangler. 
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A  equação  fundamental  para  determinar  a  deformação  diametral  é  usando  a  fórmula  de 
Spangler modificada por Watkins que passou a se chamar de fórmula de Iowa‐modificada. 
 

∆ Y/D = [ DL . K . P + K . W´) x 100] / ( 0,149 . PS  + 0,061 . E´) 
Sendo: 
 
D= diâmetro do tubo (m) 
∆ Y= variação do diâmetro (m) 
∆ Y/D= variação do diâmetro (%) 
DL= fator de retardo de deflexão, geralmente assumido DL=1,0. 
K=constante que depende do berço de assentamento, geralmente é de 60⁰ K=0,1. 
P= pressão do solo sobre o tubo (kg/cm2) 
P= w . H / 10000 
w= peso do solo (kg/m3) 
H= altura de terra sobre a geratriz superior do tubo (m) 
W´= carga viva (kg/cm2) 
E= modulo de elasticidade do tubo (kg/cm2) para PVC 1120. No caso E= 28.150kg/cm2 (400.000psi). 
E´=módulo de reação do solo (kg/cm2).  
PS= rigidez da tubulação (kg/cm2). O tubo adotado tem PS=10psi=0,7kg/cm2 
 

Temos dois tipos de cargas, a carga morta (ou carga permanente) que é o peso do solo sobre 
o tubo e as cargas vivas (ou moveis) devido aos veiculos, sendo adotado veiculo de 20t com quatro 
rodas de 5 tonelada por roda. Foi considerado ainda o impacto causado pela velocidade do veículo. 
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Para as cargas móveis é usada a expressão de Boussinesq sendo que a tensão vertical máxima 
é: 

w=  3. Q/ (2 .π . H2) 

Sendo: 
w= tensão vertical atuante sobre o tubo devido a cargas móveis 
Q= carga pontal atuante sobre a superfície 
H=altura de recobrimento da tubulação 
Para um veículo comercial pesado de rodagem dupla podemos adotar carga de roda de 50KN 

(5 ton/roda) no semi-eixo traseiro. Devemos considerar ainda um coeficiente de majoração, pois pode 
haver cargas acima do legal. Consideramos ainda o efeito dinâmico do tráfego, sendo recomendado o 
coeficiente de impacto de 1,5 para rodovias. 

A deformação máxima admitida é 7,5% que 30% dividido por 4. 
w´=w x 1,2 x 1,5=1,8 . W 
Os cálculos estão na Tabela (2). 
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Tabela 2- Cálculo das deformações baseado na altura sobre a geratriz superior da 
tubulação e das cargas vivas 

 
DL 

 
K  

P  
(kg/m3) 

H 
 (m) 

P  
(kg/cm2) 

E 
(kg/cm2) 

E´ 
(kg/cm2) 

PS  
(kg/cm2) 

W` 
 (kg/cm2) 

∆ Y/D  
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,1 2100 0,30 0,0630 28150 28 0,7 4,8 Não aceito 

1 0,1 2100 0,35 0,0735 28150 28 0,7 3,5 Não aceito 
1 0,1 2100 0,40 0,0840 28150 28 0,7 2,7 Não aceito 
1 0,1 2100 0,45 0,0945 28150 28 0,7 2,1 Não aceito 
1 0,1 2100 0,50 0,1050 28150 28 0,7 1,7 Não aceito 
1 0,1 2100 0,55 0,1155 28150 28 0,7 1,4 Não aceito 
1 0,1 2100 0,60 0,1260 28150 28 0,7 1,2 7,28 

1 0,1 2100 0,65 0,1365 28150 28 0,7 1,0 6,37 

1 0,1 2100 0,70 0,1470 28150 28 0,7 0,9 5,65 

1 0,1 2100 0,75 0,1575 28150 28 0,7 0,8 5,08 

1 0,1 2100 0,80 0,1680 28150 28 0,7 0,7 4,63 

1 0,1 2100 0,85 0,1785 28150 28 0,7 0,6 4,27 

1 0,1 2100 0,90 0,1890 28150 28 0,7 0,5 3,97 

1 0,1 2100 0,95 0,1995 28150 28 0,7 0,5 3,73 

1 0,1 2100 1,00 0,2100 28150 28 0,7 0,4 3,53 

1 0,1 2100 1,05 0,2205 28150 28 0,7 0,4 3,37 

1 0,1 2100 1,10 0,2310 28150 28 0,7 0,4 3,23 

1 0,1 2100 1,15 0,2415 28150 28 0,7 0,3 3,13 

1 0,1 2100 1,20 0,2520 28150 28 0,7 0,3 3,04 

1 0,1 2100 1,25 0,2625 28150 28 0,7 0,3 2,97 

1 0,1 2100 1,30 0,2730 28150 28 0,7 0,3 2,91 

1 0,1 2100 1,35 0,2835 28150 28 0,7 0,2 2,87 

1 0,1 2100 1,40 0,2940 28150 28 0,7 0,2 2,83 

1 0,1 2100 1,45 0,3045 28150 28 0,7 0,2 2,81 

1 0,1 2100 1,50 0,3150 28150 28 0,7 0,2 2,79 

 
Vamos descrever cada coluna da Tabela (1): 
Coluna 1‐  DL 
DL= fator de retardo de deflexão, geralmente assumido DL=1,0. 
 
Coluna 2‐  K 
 K=constante que depende do berço de assentamento, geralmente é de 60⁰ K=0,1. 
 
Coluna 3‐  w 
Peso do solo adotado de 2100kg/m3 para argila. Para areia seria 1900kg/m3. 
 
 
 
Coluna 4‐ H 
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H= altura de terra sobre a geratriz superior do tubo (m) 
 
Coluna 5‐ P 
P= pressão do solo sobre o tubo (kg/cm2) 
P= w . H / 10000 
w= peso do solo (kg/m3) 
H= altura de terra sobre a geratriz superior do tubo (m) 
 
Coluna 6‐ E 
E= modulo de elasticidade do tubo (kg/cm2) para PVC 1120. No caso E= 28.150kg/cm2 (400.000psi). 
 
Coluna 7‐  E´ 
E´=módulo de reação do solo (kg/cm2).  
 
Coluna 8‐ PS 
PS= rigidez da tubulação (kg/cm2). O tubo adotado tem PS=10psi=0,7kg/cm2 
 
Coluna 9‐  W´ 
W´= carga viva (kg/cm2) 

w´=w x 1,2 x 1,5=1,8 . W 
Coluna 10- ∆ Y/D 
∆ Y/D= variação do diâmetro (%) 
Não pode ser maior que 7,5% adotado normalmente, mas a Amanco adota o máximo de 5%. 
 
Conclusão: a altura mínima que poderemos  ter  sobre a geratriz  superior da  tubulação e PVC é de 
0,60m  considerando  o  máximo  de  7,5%  de  deformação  diametral,  mas  se  considerarmos  as 
recomendações da Amanco que é no máximo 5% de deformação diametral teremos altura mínima de 
0,80m. 

Adotando, portanto, a recomendação da Amanco a altura mínima que precisamos ter é de 
0,80m. 

Caso não tenhamos o mínimo necessário e caso não seja possível mudar de material da 
tubulação, temos que aliviar a carga sobre a tubulação colocando-se vigas continuas de concreto 
armado que poderão ser pré-fabricadas com largura de 0,50m, altura de 0,15m, sendo assentadas com 
0,50m de cada lado da vala. 

A ferragem necessária deverá suportar as cargas permanentes bem como as cargas vivas. 
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