REF.ª:

FICHA DE BOAS PRÁTICAS
CONSUMOS NÃO AUTORIZADOS

CESDA_007

Versão de:
Página:

TEMA:

JANEIRO
2017
1|9

CONSUMOS NÃO AUTORIZADOS

ENQUADRAMENTO
De acordo com o quadro de caracterização das perdas de água, publicado pela International Water
Association (IWA), o consumo não autorizado de água traduz-se numa perda para a entidade gestora,
que é caracterizada por ser uma das componentes das perdas aparentes, denominadas também como
perdas comerciais. Este tipo de perdas é tanto mais significativo quanto maior forem os furtos de água,
a ineficiência de medição dos contadores, quer por questões de mau dimensionamento quer por
questões de fraco rendimento e pelos erros de leitura que afetam posteriormente procedimentos
comerciais e a faturação. Estima-se que as perdas aparentes representem em média um terço das
perdas totais de água de uma entidade gestora. Contudo, apesar de terem menos expressão em volume
do que as perdas reais, do ponto de vista financeiro representam normalmente uma perda de faturação
de mais do dobro do impacto financeiro das perdas reais.
É por isso necessário adotar os métodos mais eficientes, a fim de minimizar ao máximo as perdas
aparentes recuperáveis, nomeadamente, na eliminação do consumo não autorizado.

OBJECTIVO
Caracterização da tipologia dos consumos não autorizados e definição de metodologias eficazes para
identificar a existência desses consumos.

CARACTERIZAÇÃO DAS PERDAS APARENTES
De acordo com o definido pela IWA (Lambert, 2003)1, as perdas de água dividem-se em dois tipos
distintos: perdas reais e perdas aparentes, tal com o representado na figura 1. Esta caracterização é de
relevante importância uma vez que as ações a desenvolver para reduzir umas e outras são diferentes.

Figura 1 - Balanço hídrico segundo a abordagem da IWA – Internacional Water Association
1

The IWA water Loss task force Water 21 - Article No 2 - Assessing Non-Revenue Water and its Components: A
Practical Approach
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Como se pode constatar, na figura 1, as perdas aparentes caracterizam-se por estar associadas aos
consumos não autorizados, à ineficiência dos contadores, aos erros nas estimativas de consumos não
medidos e erros relativos ao processo de aquisição/manipulação de dados. Atendendo à sua natureza, a
redução das perdas aparentes implica, normalmente, custos significativamente menores, e retornos
significativamente maiores, comparativamente com os que normalmente estão associados à redução
das perdas reais. Tal situação deve-se ao facto de ser mais económico, por exemplo, renovar o parque
de contadores (eliminando a ineficiência de medição dos contadores) ou adquirir um programa de
recolha de leituras e criar procedimentos automáticos e transparentes que restrinjam os possíveis erros
de leitura, do que renovar a rede de distribuição. Como é óbvio, isto não invalida ou desincentiva a que
as entidades gestoras tenham um programa de investimento transversal às duas áreas.
Já no que concerne aos consumos não autorizados, existem ferramentas que podem ajudar de forma
direta ou indireta na sua detecção, e que por isso podem ter um papel determinante na sua redução.
No entanto, a utilização dessas ferramentas deve ser complementada por um procedimento firme que
permita à entidade gestora demonstrar ao infrator que a prevaricação não compensa, funcionando
também como elemento dissuasor para os restantes utentes.

Impacto económico dos consumos não autorizados nas entidades gestoras
A figura 2 representa o exercício de uma entidade gestora onde é representado o seu balanço hídrico,
descriminando o volume de agua facturada, de perdas reais e perdas aparentes.
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Figura 2 – Relação entre o volume e o valor financeiro de cada componente
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A figura 2 faz o paralelismo entre duas grandezas – Volume vs. Euros. É notório o volume de perdas
reais que representa cerca de 28% do volume total, e por isso, mais significativo que o volume de
perdas aparentes que representa apenas cerca de 14% (9,8 + 4,2%). No entanto, quando se analisa
estes volumes do ponto de vista financeiro (coluna à direita) o valor associado às perdas aparentes
passa a ser mais representativo do que o valor associado às perdas reais. Tal situação deve-se ao facto
de associado ao valor das perdas reais estar o custo de distribuição da água, enquanto que às perdas
aparentes e por isso também aos consumos não autorizados está normalmente o preço de venda da
água e do saneamento e por vezes a taxa de resíduos sólidos. Na figura apresentada, 4,2% em volume
relativo a consumos não autorizados tem um peso económico (de facturação) de cerca de 66%
comparativamente com os 28,4% de perdas reais, ou seja, aproximadamente 1,7M€, no período de
um ano.
Nota: considerou-se um preço médio de venda (agua e saneamento) de 2€/m3 e um preço de compra de água de 0,45€/m3.

Consumos não autorizados
Os consumos não autorizados e por isso ilícitos, resultam de um comportamento ilegal do cliente que se
conecta à rede sem autorização da entidade gestora.
Dentro da grande variabilidade de formas de consumo não autorizado salientam-se as ligações
clandestinas à rede de distribuição, as ligações por “bypass“ no ramal, as ligações diretas na caixa do
contador, a violação do contador ou mesmo as ligações aos hidrantes e redes prediais de combate a
incêndio.
Designam-se por ligações clandestinas à rede, as situações em que o ramal predial não contém
contador, mas que é ilicitamente ligado à rede de distribuição. Nestes casos, por vezes, verifica-se a
existência de um novo ramal, ilegal, até ao interior do edifício.
As ligações por “bypass” no ramal, caracterizam-se por um desvio ou picagem antes do contador,
fazendo com que a água consumida não passe por ele e por isso não seja contabilizada e faturada. Este
tipo de irregularidade revela-se de difícil detecção, no caso ser feita logo no primeiro mês de
abastecimento, uma vez que cria junto da entidade um histórico de consumo que não corresponde à
realidade.
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Figura 3 – Consumo ilícito detetado (“tê”) identificado através de videoscopia
A derivação de ramal é uma fraude semelhante às anteriormente descritas. Nestes casos o consumidor
faz um desvio semelhante ao “bypass”, mas não volta a ligar ao ramal predial.
Nestas duas últimas fraudes, a água pode continuar a passar pelo contador, permitindo o controlo do
volume de contagem. Estas situações de consumo indevido são de difícil detecção, uma vez que o
contador continua a registar consumo.

Figura 4 – “By-pass” ao contador
Os atos de violação do contador, são mais uma forma utilizada para diminuir a sensibilidade de medição
do aparelho. Os contadores podem ser adulterados de diversas formas, nomeadamente através da
introdução de dispositivos metálicos, (como por exemplo agulhas ou arames) a bloquear o conjunto de
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medida do contador, o totalizador (relojoaria), a quebra do lacre e a manipulação da relojoaria, entre
outros.
Furo no
totalizador

Figura 5 – Exemplos contadores adulterados
Podem ainda ser detetadas a colocação de ímanes de modo a travar ou abrandar o movimento do
contador.
A inversão do sentido do escoamento do contador é mais uma das técnicas conhecidas na prática do
consumo não autorizado. No entanto, como o contador possui uma indicação que verifica o sentido do
escoamento, este tipo de fraude pode ser de mais fácil deteção do que as anteriormente referidas.
Há também outras situações de fácil deteção de consumos não autorizados, tais como ligações diretas
nos berços dos contadores. Este tipo de fraude deteta-se por vezes em locais onde a entidade ainda não
tem contrato ativo, ou mesmo em locais em que o proprietário instala/desinstala o contador de forma a
criar um histórico de consumo que não corresponde à totalidade do valor consumido.

Figura 6 – Ligações diretas nos berços dos contadores
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Os consumos não autorizados podem ser combatidos, entre outros aspetos, através da monitorização
contínua do histórico de consumo dos clientes.
A análise do histórico de consumo é um procedimento que deverá ser efetuado constantemente de
modo a avaliar os locais a serem fiscalizados pela entidade gestora, nomeadamente através de:
1) Fiscalização ao local de consumo (vagos)
O combate ao consumo não autorizado passa por inspeções periódicas a todos os imóveis que não
tenham contrato ativo, mediante critérios definidos pela entidade gestora, no que concerne à
periodicidade e ao histórico existente de cada local de consumo (caso exista).
Uma das medidas adotadas por algumas entidades para estes locais de consumo, passa pela instalação
ou mesmo manutenção de contadores instalados de forma a contabilizar os eventuais consumos que
possam ocorrer.
2) Fiscalização Local de Consumo (testes na rede)
A grande maioria dos consumos não autorizados são detetados através de Inspeções efetuadas no
terreno pelos colaboradores. Inspeções tecnicamente simples, consistem basicamente na retirada do
contador e na verificação da existência de retorno de água do “lado do cliente”.
3) Inspecções por Videoscopia
A videoscopia é executada com a utilização de um videoscópio, na qual é realizada uma verificação
visual do ramal de forma a verificar a existência de alguma derivação ilícita antes do contador
A verificação consiste na introdução de uma sonda com uma pequena câmara móvel no interior do
ramal, que permitirá efetuar a captação e reprodução de imagens das superfícies de toda a extensão do
ramal, possibilitando assim a identificação de consumos não autorizados (ligações em “T” e/ou picagens
na tubagem).
A definição de critérios de locais de consumo a inspecionar é um procedimento bastante importante
que influencia a taxa de sucesso desta técnica.
Além dessa definição de critérios, para a realização de cada videoscopia é necessário acesso ao
contador, a existência de número reduzido de acessórios no ramal (“Curvas”), uma tubagem não muito
extensa (até cerca de 6 m) e que não apresente sinais de degradação elevada (incrustações). A figura 7
está representado um equipamento de videoscopia com particular detalhe da cabeça flexível que
contém a câmara.
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Figura 7 – Videoscópio

4) Telemetria
A telemetria quando utilizada como uma ferramenta de suporte a plataformas analíticas pode ajudar de
forma activa a identificar a existência de consumos não autorizados, a hora da sua ocorrência e o
volume envolvido numa determinada zona de medição e controlo (ZMC). De seguida, apresenta-se um
gráfico extraído de um software analítico, exemplificativo do resultado da análise dos dados gerados por
um sistema de telemetria (rádio fixo).
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Figura 8 – Balanço hídrico de uma ZMC
O gráfico da figura 8 representa o balanço hídrico de uma determinada ZMC, com perfil horário e num
período de 24 horas. A linha a azul representa o volume de água aduzido na ZMC, a linha vermelha
representa o volume de água não facturada, a linha rosa o volume de perdas aparentes e a azul o
volume de perdas reais, que nesta ZMC é quase nulo. No caso das perdas aparentes, destacam-se dois
períodos do dia: o período entre as 8h e as 14h, responsável por quase 18 m3; e o período entre 20h e as
23h, responsável por cerca de 6 m3. A ineficiência de medição é praticamente nula, pelo facto de se
tratar de um parque de contadores novo. Fazendo a relação entre o volume de água não autorizado que
foi consumido e a hora de consumo, é possível uma identificação rápida e precisa da ZMC onde o
consumo não autorizado ocorre e com uma rápida deslocação ao terreno, identificar com alguma
facilidade o responsável pelo consumo.

Considerações finais
Após se ter identificado um consumo ilícito, o mesmo deverá ser eliminado pela entidade gestora ou
pelo proprietário do local onde o mesmo se encontra, para isso, aconselha-se que essa anomalia seja
documentada (através de fotografias ou filmes), que seja interrompido de imediato o fornecimento de
água e caso entendam, esse facto poderá ainda ser denunciado às Autoridade Policiais (para que a
entidade policial possa elaborar o Auto de Ocorrência).
Depois de eliminado o consumo ilícito, o fornecimento de água deverá ser restabelecido.
Para a contabilização do volume de água indevidamente consumida, poder-se-á considerar o diâmetro
da ligação identificada, o intervalo de tempo durante o qual ocorreu o consumo (estimativa) e/ou outro
critério existente na entidade gestora.
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