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1 ENQUADRAMENTO 

O controlo das perdas de água é, desde já há muitos anos, reconhecido como uma das principais atividades 

que contribuem para a melhoria da eficiência de uma Entidade Gestora (EG), considerando-se por isso crucial 

definir uma estratégia de combate às perdas, adequada à sua realidade. 

A gestão eficiente de sistemas de distribuição de água implica necessariamente o controlo das perdas de 

água, que pode estar associado a fatores como a escassez de água, o seu custo e a racionalidade e eficiência 

dos sistemas. 

A escassez de água pode fazer-se sentir pela sua insuficiência no meio hídrico, mas também pelas limitações 

e fragilidades dos sistemas que, quando de pequena dimensão e apresentando níveis elevados de perdas, 

poderão pôr em risco a continuidade do serviço. Caso contrário, poderão ser colocadas em causa as origens, 

o tratamento, o transporte e a distribuição. Neste caso, os ganhos nas perdas poderão ser considerados como 

uma fonte suplementar de água. 

É evidente que, sendo a água um bem universal, tem um custo associado desde a captação até à torneira do 

consumidor, pelo que toda a água perdida se traduz num custo tão mais importante quanto maior for o nível 

de perdas. 

Da junção dos dois fatores anteriores, torna-se assim necessário que os sistemas de distribuição de água 

sejam geridos de forma sustentada e racional, permitindo que a água chegue aos consumidores de forma 

segura, sem interrupções no fornecimento e a custo sustentável. 

O presente documento pretende compilar orientações gerais para a elaboração de uma estratégia de 

controlo de perdas, a qual deverá estar alinhada com os objetivos, estratégia e missão definidas pela EG, 

evidenciando a importância que a mesma representa. 

Alguns dos temas aqui abordados encontram-se apresentados de forma sintética, dada a existência de 

documentos especificamente desenvolvidos para esses temas, já elaborados por esta Comissão Especializada 

de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA) e que estão disponíveis para consulta no site da Associação 

Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA). 
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2 ESTRUTURA DE UM PLANO DE CONTROLO DE PERDAS 

Num Plano de Controlo de Perdas, considera-se que, entre outros, devem ser abordados os seguintes temas: 

2.1 ESTRATÉGIA 

• Alinhamento dos objetivos estratégicos da EG com os definidos para a gestão de perdas; 
• Motivos que justificam a necessidade de promover a melhoria da eficiência hídrica; 
• Compromisso da gestão de topo e interligação entre todos os departamentos; 
• Síntese dos principais resultados a alcançar com a implementação do Plano. 

2.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

• Índice do documento; 
• Apresentação da EG - Tipologia e modelo de organização (serviço em alta e/ou em baixa; modelo de 

gestão, área geográfica abrangida, população, clientes, etc.); 
• Definição de medidas estratégicas a médio e a longo prazo em função dos objetivos e missão da EG; 
• Relação com outros planos e ações já definidos na EG. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO 

• Descrição pormenorizada do sistema de abastecimento de água com vista à caracterização e 
quantificação das principais entradas e saídas de água (esquema físico da rede), bem como das 
principais origens e fluxos de água; 

• Modelação hidráulica das redes de abastecimento de água; 
• Caracterização geral do sistema de monitorização de caudais e metodologias para localização de 

fugas; 
• Identificação das tipologias de consumo; 
• Identificação dos intervenientes no ciclo da água, bem como das suas principais atividades e 

responsabilidades no âmbito da gestão da água; 
• Planeamento de obras de reabilitação de infraestruturas. 

3 AVALIAÇÃO DO PROBLEMA 

A avaliação da dimensão do problema poderá ser feita através de ações de benchmarking, com base na 

comparação do desempenho de EG similares e tendo como base a informação disponibilizada nos Relatórios 

Anuais dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP), publicados pela Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Para facilitar esta análise, a CESDA desenvolveu e colocou à disposição 

de todos os interessados, uma ferramenta designada por SIIPA - Sistema de Informação de Indicadores de 

Perdas de Água. De forma muito intuitiva, o SIIPA permite o rápido acesso e manuseamento de toda a 

informação constantes dos RASARP que avaliam a qualidade de serviço das EG desde o ano 2011, 

disponibilizando ainda outros indicadores de desempenho. 
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Figura 1 – SIIPA - Sistema de Informação de Indicadores de Perdas de Água 

https://www.apda.pt/pt/noticia/3283/versao-atualizada-do-siipa-ja-disponivel/ 

 

Entre as várias funcionalidades do SIIPA, para além de possibilitar o já referido benchmarking entre EG, 

realça-se a disponibilização do balanço hídrico (BH), o qual constitui uma ferramenta essencial para avaliar a 

fiabilidade dos dados de suporte ao cálculo da água não faturada e das perdas de água de cada EG, ou para 

um grupo de EG. Este permite também a identificação de eventuais lacunas e/ou oportunidades de melhoria 

ao nível da obtenção de dados e orientação na definição da estratégia. 

Apesar da percentagem de Água Não Faturada (Perdas Comerciais) ser o indicador mais popularizado no 

âmbito da temática das perdas de água, a mesma não corresponde ao Volume de “Perdas de Água”. Ambas 

se revestem de grande importância no trabalho a desenvolver sendo a definição da estratégia dependente 

do perfil de cada EG. 
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Figura 2 - Balanço Hídrico 

O uso não autorizado ou consumo ilícito, exige uma estratégia de inspeção e controlo no âmbito do serviço 

ao cliente, uma vez que a violação do contador ou da ligação são as causas mais comuns deste tipo de 

consumo. Os hidrantes, por serem dispositivos facilmente acessíveis, são por vezes utilizados para 

abastecimento de cisternas, realização e limpeza de obras, regas de áreas adjacentes, entre outros fins. Estas 

utilizações, feitas por entidades particulares, empresas e autarquias, sem utilização de contador, levam a um 

desconhecimento da EG relativamente aos volumes efetivamente consumidos. 

 

Por último, releva-se a importância da contabilização dos consumos utilizados pelas corporações de 

bombeiros com recurso a contador nos marcos de incêndio existentes nos quartéis ou em pontos 

estratégicos acordados com a EG. Deverá também ser quantificado o volume de água em carregamento de 

cisternas para o combate a incêndios. Esta informação poderá ser fornecida pelas corporações de bombeiros, 

pela proteção civil através dos relatórios de cada ocorrência, ou calculados pelo desvio de caudais numa Zona 

de Medição e Controlo (ZMC) em função dos incêndios registados no sítio da internet: http://www.prociv.pt. 

 

Sempre que possível, a determinação do erro médio do Parque de Contadores deverá ser realizada a partir 

de ensaios de determinação dos erros duma amostra representativa, tema a abordar com maior detalhe no 

capítulo 5.2 Perdas Aparentes. 

Água entrada 

no sistema 

[m³/ano] 

Consumo 

autorizado 

[m³/ano] 

Consumo 

autorizado 

faturado 

[m³/ano] 

Consumo faturado medido [m³/ano] 

Água faturada 

[m³/ano] 
Consumo faturado não medido 

[m³/ano] 

Consumo 

autorizado não 

faturado 

[m³/ano] 

Consumo não faturado medido 

[m³/ano] 

Água não faturada (perdas 

comerciais) 

[m³/ano] 

Consumo não faturado não medido 

[m³/ano] 

Perdas de 

água 

[m³/ano] 

Perdas 

aparentes 

[m³/ano] 

Uso não autorizado 

[m³/ano] 

Perdas de Água por erros de 

medição [m³/ano] 

Perdas reais 

[m³/ano] 

Perdas reais nas condutas de água 

bruta e no tratamento (quando 

aplicável) [m³/ano] 

Fugas nas condutas de adução e/ou 

distribuição [m³/ano] 

Fugas e extravasamentos nos 

reservatórios de adução e/ou 

distribuição [m³/ano] 

Fugas nos ramais de ligação (a 

montante do ponto de medição) 

[m³/ano] 
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A determinação das Perdas Reais, em sistemas com menor sistematização da recolha de dados, constitui por 

si só um objetivo, uma vez que exige investimento em equipamentos, comunicação e, sobretudo, 

organização na análise e tratamento dos dados para saber onde atuar, como se analisará adiante no capítulo 

5.1 – Perdas Reais. 

4 ASPETOS GERAIS NO CONTROLO DE PERDAS 

Neste capítulo são identificados um conjunto de aspetos que as EG deverão implementar e que são 

estruturantes no apoio ao controlo de perdas, nomeadamente o cadastro das infraestruturas, os sistemas de 

medição, a setorização e a monitorização. 

4.1 CADASTRO 

O que é o cadastro e para que serve? O cadastro das infraestruturas é fundamental para que seja possível 

gerir, de forma eficaz, um sistema de distribuição de água. Nele deverão constar, entre outros aspetos, a 

localização e caraterização (designação e tipo, materiais, diâmetros, etc.) de todas as infraestruturas da rede 

de água. 

Qualquer EG deve possuir, de forma mais ou menos detalhada, um cadastro do sistema de distribuição de 

água, em suporte físico ou, preferencialmente, digital. 

A utilização de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) tem grande vantagem relativamente a outro tipo 

de registos, uma vez que permite a compilação de um maior número de informações, exportação de dados 

para a realização de estudos e análises de funcionamento hidráulico (por exemplo, a interligação com a 

aplicação EPANET para modelação hidráulica).  

Os cadastros digitais apresentam ainda a possibilidade de consulta em múltiplas plataformas de suporte, tais 

como tablets, telemóveis e computadores, assegurando a portabilidade da informação e a interação com 

outros programas de gestão e análise de sistemas. 

Nesta tática a implementar pela EG, existem várias plataformas que possibilitam a obtenção de um SIG sem 

custos associados (por exemplo, a plataforma aberta “QGIS”, disponível na web: 

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html) 

Com um cadastro bem estruturado e atualizado, é possível identificar, analisar e gerir o funcionamento de 

sistemas de distribuição de água. Contudo, a sua ausência não inviabiliza o desenvolvimento de algumas 

atividades conducentes à redução das perdas de água, que podem decorrer previamente ou em simultâneo 

com o levantamento ou atualização do cadastro, como por exemplo a pesquisa de fugas. 

mailto:%20geral@apda.pt
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Figura 3 - Programa aberto de SIG (QGIS) 

4.2 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO (MACROMEDIÇÃO) 

Porque se devem instalar sistemas de medição?  Só é possível otimizar aquilo que se conhece. Por isso, é de 

extrema importância a quantificação da água que entra e que sai do sistema, permitindo calcular o volume 

que se perde. 

Onde se devem instalar? As entradas de água no sistema, através dos locais de entrega pelas EG em alta, ou 

através de captações, são os pontos de medição prioritários. Deverão também ser consideradas as entradas 

e saídas de reservatórios, além das ZMC e SubZMC, permitindo assim a monitorização de caudais em todos 

os locais onde esta seja vantajosa. Poderá ainda ser necessária a instalação de equipamentos de medição em 

grandes clientes, para melhor avaliar e monitorizar os caudais. 

Como se devem instalar os medidores e de que tipo? Os medidores podem ser instalados em câmaras de 

manobra de reservatórios, em armários ou em caixas de visita. Podem ser mecânicos, ultrassónicos ou 

eletromagnéticos. O tipo de medidor a adotar depende, entre outros fatores, da precisão requerida, do 

diâmetro, do caudal, da disponibilidade de energia no local e, também, de fatores económicos. 

Nesta fase, deverão ser salvaguardadas as condições necessárias para a monitorização dos caudais nos 

pontos prioritários, através de loggers, sistemas de telemetria ou de telegestão.  

Na instalação, deverão ser observados os equipamentos e cumpridos os afastamentos indicados nas suas 

especificações técnicas. Os afastamentos mínimos mais comuns, são de cinco diâmetros e três diâmetros, 

respetivamente, a montante e a jusante dos equipamentos de medição (Figura 4). 

Outras especificações encontram-se expressas na ficha de boas práticas CESDA_008 - Monitorização. 
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Figura 4 - Esquema de montagem de um equipamento de medição 

Como fazer o dimensionamento? O dimensionamento de equipamentos de medição poderá apresentar 

algumas dificuldades pela inexistência de dados preliminares.  

Assim, o dimensionamento deve atender à população servida, devendo para o efeito ser conhecida a 

seguinte informação: 

• O número de clientes servidos; 

• A taxa de ocupação por alojamento, que é função dos alojamentos disponíveis pela população 

residente (dados Instituto Nacional de Estatística - INE). 

 

Sugere-se a utilização da aplicação MED_ZMC3.0, disponível no site da APDA/CESDA, para dimensionamento 

dos equipamentos de medição, na qual deve-se considerar para clientes não domésticos, com peso 

significativo no sistema em análise, um acréscimo de caudal de acordo com o indicado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Aplicação para o dimensionamento de equipamentos de medição 

4.3 SETORIZAÇÃO 

O que é setorização? Em sistemas com alguma dimensão, torna-se importante dividi-los em sistemas mais 

pequenos, para que seja possível avaliar, localizar e percecionar, com facilidade e em tempo útil, as 

ocorrências. Neste sentido, foi desenvolvido o conceito de Zona de Medição e Controlo (ZMC), onde é 

possível avaliar os fluxos de caudais, identificar eventuais alterações de funcionamento, nomeadamente pela 
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observação do caudal médio diário e do caudal mínimo noturno, analisando eventuais alterações com o 

objetivo de identificar as causas e definir estratégias para o controlo de perdas.  

O nível de setorização de um sistema de abastecimento de água deverá ser função das características dos 

sistemas, nomeadamente da configuração, dimensão e dos patamares de pressão. A setorização poderá ser 

evolutiva, isto é, as EG podem começar por definir as áreas de influências dos reservatórios e 

progressivamente estabelecer setores mais pequenos1, em função das necessidades e também da 

capacidade financeira para realização dos trabalhos necessários. 

Como se define uma ZMC? Na definição de uma ZMC, deverão ser tidos em conta fatores como a densidade 

de ocupação, a morfologia do terreno, as condições hidráulicas e as singularidades da rede (nomeadamente 

a existência de válvulas seccionamento e separação de ZMC), bem como o local da instalação do sistema de 

medição. Poderá também ser tido em consideração o nível económico de perdas. 

• A densidade de ocupação, pode-se estabelecer a partir do número de ramais por quilómetro de 

conduta, podendo assim considerar-se dois grupos: os sistemas urbanos com mais de 20 ramais/km 

e sistemas dispersos ou rurais para valores inferiores;  

• A morfologia do terreno e a estrutura da rede, podem influenciar de forma decisiva o desenho e a 

dimensão de uma ZMC, nomeadamente pela definição dos patamares de pressão e a avaliação das 

condições hidráulicas;  

• A existência de patamares de pressão, condiciona o desenho e a dimensão da ZMC, fazendo coincidir 

em muitos casos os limites das mesmas com os das áreas de gestão de pressão; 

• O nível económico de perdas, resulta de um balanço entre custos e proveitos, cabendo à EG 

estabelecer até onde pretende investir para otimizar o controlo de perdas, ou seja, estabelecerá para 

cada sistema de distribuição de água, qual o nível de perdas aceitável, quais os recursos necessários 

para assegurar esse nível e os custos associados. 

 

O grau de monitorização e operacionalidade da rede tem influência na deteção de fugas, permitindo a 

diminuição dos tempos de consciencialização, localização e, consequentemente, o tempo que decorre entre 

a deteção e a reparação e, desta forma, a redução do volume de água perdida. Em zonas de menor dimensão, 

torna-se mais fácil observar as alterações de funcionamento, identificar mais rapidamente a existência de 

fugas, a sua localização e proceder à reparação, assegurando menores volumes de perda de água. 

 

Assim, a dimensão da ZMC (em quilómetros de rede) pode apresentar valores bastantes diferentes. No 

entanto, considera-se que podem ser adotados os seguintes valores indicativos: 

• Em zonas menor densidade de ocupação (onde o número de ramais é inferior a 20/Km): 10 a 30 km  

• Em zonas maior densidade de ocupação: 5 a 15 km. 

 

 
1 CESDA_004 - Setorização da Rede 
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4.4 MONITORIZAÇÃO 

O que é a Monitorização? Em sistemas de distribuição de água, a recolha de dados e a transformação destes 

em informação, é fundamental para que seja possível agir, nomeadamente no controlo de perdas. 

O sistema de monitorização é constituído pelo conjunto de equipamentos que, associados a uma ferramenta 

de análise de dados e visualização de dados e indicadores (caudais mínimos noturnos, padrões de consumo, 

avaliação de pressões e identificação de ocorrências e roturas), permitem melhorar a perceção do 

funcionamento do sistema de abastecimento de água. 

Existem EG que apresentam défices de monitorização, seja porque a consideram cara ou pela complexidade 

da sua implementação. No entanto, hoje em dia existe no mercado uma grande variedade de equipamentos 

que permitem o registo e o envio de informação para plataformas de visualização. Desta forma, será possível 

efetuar a análise dos dados e antecipar problemas para assim definir estratégias de atuação. 

Os sistemas de monitorização podem ser de comunicação direta (telemetria e telegestão) normalmente mais 

caros, ou de comunicação diferida ou parcialmente diferida pela utilização de equipamentos de registo e 

transmissão (loggers) que implicam um investimento menor, mas de grande ajuda na monitorização de 

sistemas de distribuição de água. 

5 CONTROLO DE PERDAS 

O que são perdas? Os sistemas de distribuição de água, por muito eficientes que sejam, têm perdas de água, 

traduzidas pela diferença entre a água entrada no sistema e o consumo autorizado.  

Que tipos de perdas podem existir? As perdas dividem-se em dois grupos: perdas reais, que ocorrem em 

reservatórios sob a forma de fugas e extravasamentos, nas condutas de adução e/ou distribuição, e também 

em ramais (a montante do ponto de medição); e perdas aparentes, que englobam os erros de medição e os 

usos não autorizados. 

As perdas reais e aparentes poderão ter uma importância relativa maior ou menor consoante o sistema 

abastecedor em análise. De uma maneira geral, os mais deficitários e pouco otimizados hidraulicamente 

apresentam um peso relativo de perdas reais muito elevado, sendo que em Portugal Continental a média em 

2020 foi de 85% do total, ou seja, as perdas reais apresentaram um volume cerca de 6 vezes maior do que o 

das aparentes. 

As perdas mais importantes são as que representam maior volume? Sim, deverão ser essas o principal foco, 

nomeadamente em termos de boa gestão de recursos hídricos. No entanto, muitas vezes - por razões de 

organização, de falta de informação ou de meios -, as EG não têm a perceção exata de onde e como estão a 

perder água, muito menos como minorar o problema.  

Um dos aspetos que genericamente se constata é um mau funcionamento hidráulico dos sistemas, incluindo 

uma deficiente gestão de pressões (habitualmente excessivas em relação às necessidades), o que, só por si, 

conduz desde logo a um volume de perdas reais muito elevado.   
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Por outra parte, também é comum verificar-se que pequenas perdas disseminadas nos sistemas, ao longo de 

grandes períodos de tempo, também têm bastante impacto no volume de perdas, bem maior do que roturas 

de grande dimensão, facilmente identificáveis e reparadas em reduzidos tempos de ocorrência.  

Para além disso, e apesar de, como se referiu anteriormente, as perdas aparentes apresentarem geralmente 

um peso relativo, em volume, muito inferior às reais, as perdas por submedição em clientes, normalmente 

associadas à idade dos medidores, a condições inadequadas de instalação e/ou a erros de dimensionamento 

- e por vezes afetando um número considerável de equipamentos -, poderão também traduzir-se num 

volume considerável de perda de água não faturada.  

Por onde devo começar? O processo de minimização de perdas é transversal a toda organização de uma EG 
e pode incidir sobre aspetos infraestruturais, operacionais e organizacionais. A realização do diagnóstico do 
estado do sistema é da maior importância para identificação das prioridades de atuação. Deverão ser 
tomadas as seguintes medidas: 

• Em sistemas de controlo menos desenvolvidos é importante melhorar o registo das roturas visíveis, 

normalmente identificados pelos clientes ou pelos Técnicos da EG. Este registo sistemático permitirá 

avaliar a capacidade de resposta a estas ocorrências, assegurando a reparação de todas as roturas e 

a otimização do tempo de resposta. A avaliação da estanquidade dos reservatórios, bem como o 

registo de ocorrência de extravasamentos, é também essencial; 

• Avaliar os caudais médios e os caudais mínimos noturnos por zona de influência de reservatório ou 

ZMC, promovendo a pesquisa ativa de fugas com recurso a equipamentos de deteção acústica 

(geofone, correladores e loggers acústicos, entre outros); 

• Sistematizar os processos de identificação de fugas com recurso à monitorização de caudais, o que 

permitirá estruturar a informação e estabelecer a priorização das atividades de deteção e reparação, 

introduzindo critérios operacionais e económicos na decisão; 

• Definir um plano de substituição de contadores que vise, no mínimo, o cumprimento do prazo legal 

de verificação metrológica. 

 

5.1 PERDAS REAIS 

5.1.1 Ensaio de estanquidade a reservatórios 

Tendo em vista a avaliação das perdas físicas nos reservatórios, as EG devem proceder ao ensaio de 

estanquidade, periodicamente ou sempre que exista suspeita de fuga, bem como à inspeção dos 

equipamentos instalados. 

O ensaio de estanquidade deve ter a duração de 24 horas, podendo ser reduzido para 12 horas, ou mesmo 

6 horas, em reservatórios constituídos por uma única célula, minimizando assim a possibilidade de 

interrupções ou perturbações das normais condições de fornecimento de água. 

O ensaio a realizar deve ser registado, observando os seguintes procedimentos: 

• Registo com identificação (nome e local); 
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• Registo de data-hora, nível de água e abaixamento verificado; 

• Enchimento da célula a ensaiar; 

• Fecho da entrada e da saída da célula do reservatório; 

• Registo da data-hora de fecho e o nível da água; 

• Realização de uma inspeção expedita a todos os acessórios, curvas, passa muros, válvulas e descargas 

de fundo, que possam eventualmente contribuir para as perdas de água; 

• Registo fotográfico; 

• Registo da data-hora e do nível de água do final do período de ensaio. 

 

Em função dos resultados obtidos, se existirem abaixamentos, deverão ser promovidas inspeções mais 

detalhadas para identificação das causas e definição de procedimentos de reparação. Caso não haja 

abaixamentos, o registo deverá ser arquivado no sistema de informação, para consulta em ensaios futuros. 

O transbordo de água em reservatórios é um aspeto muito importante e que pode ter forte impacto nas 

perdas de água, pelo que é necessário realizar a inspeção do estado e do funcionamento dos equipamentos 

de controlo instalados (válvulas de flutuador, boias de nível, pressostatos) e o seu posicionamento relativo à 

cota máxima de descarga. Deve ainda ser verificada a existência de indícios de descarga. 

5.1.2 Fecho sequencial de válvulas (Step Testing) 

Este tipo de ensaio serve para identificar e localizar, dentro das ZMC e de uma forma aproximada, as subzonas 

com maiores perdas reais, permitindo isolar estas zonas para a inspeção mais precisa com recurso ao 

geofone, tornando assim mais rápida a identificação e a localização das fugas de água. Para a realização deste 

teste, é obrigatório existir medição na ZMC, ainda que temporária. 

O ensaio compreende as seguintes fases: 

• Identificação das áreas objeto de avaliação; 

• Contabilização do número de clientes e clientes críticos;  

• Identificação de clientes com utilização em período noturno; 

• Identificação, localização e avaliação de funcionamento das válvulas a manobrar e confirmação de 

fecho efetivo das válvulas de limite de ZMC; 

• Definição prévia da sequência de fecho de válvulas, para que todos os intervenientes no ensaio 

tenham conhecimento das operações; 

• Durante o ensaio, o registo das operações com a identificação das válvulas, a hora de fecho e o 

abaixamento de caudal registado no medidor de rede, permitindo assim identificar as áreas com 

maior fluxo de caudal e, por isso, com maior probabilidade de perda de água. 

 

Os registos e mapeamento devem ser guardados para memória futura e, se necessário, usados para as 

campanhas posteriores de localização com geofone. 

Esta técnica, apesar de bastante expedita, apresenta alguns inconvenientes. O ensaio deverá ser realizado 

no período noturno e de menor consumo, o que implica o recurso a trabalho extraordinário, o que se traduz 

em custos acrescidos. A abertura e fecho de válvulas deverá ser realizada de forma lenta, de forma a evitar 
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fenómenos de choque hidráulico, possíveis causadores de novas fugas de água. O fecho de válvulas implica 

a suspensão do fornecimento de água, pelo que os clientes afetados deverão ser previamente avisados. 

5.1.3 Pesquisa ativa de fugas (com geofone e correlação acústica) 

A técnica de auscultação das redes de abastecimento é fundamental numa fase inicial do controlo de perdas, 

a localização do maior número de roturas identificáveis, permitirá atingir valores mínimos a partir dos quais 

será implementado o sistema de gestão de perdas de água. 

Esta atividade pode ser desenvolvida com meios humanos e equipamentos próprios da EG ou, no caso de 

inexistência ou insuficiência destes, o mercado já permite a subcontratação de serviços de pesquisa de fugas. 

A pesquisa da rede com geofone consiste no seguinte: 

• Estabelecer uma equipa, por forma a assegurar a consulta do cadastro da rede de distribuição, o 

registo de ocorrências e a segurança dos pesquisadores; 

• Dotar a equipa dos equipamentos necessários, nomeadamente o geofone, ferramentas de apoio, 

cartografia ou tablet com cadastro digital, e viatura; 

• Identificar previamente, em planta, as zonas a pesquisar para otimizar o planeamento, assegurando 

que uma equipa deve pesquisar entre 4 e 7 km de rede por dia; 

• Registar, em carta e no sistema de gestão de ocorrências, todos os locais com potencial fuga de água, 

sinalizando o local para facilitar a sua posterior identificação pelas equipas de reparação. 

 

Em complemento ao geofone, a auscultação das redes pode ser efetuada com recurso a correladores ou 

loggers acústicos. Estes equipamentos poderão ser móveis, para utilização em campanhas pontuais de 

auscultação, ou de instalação fixa e integrada num sistema de monitorização. 

No que concerne à localização das fugas, esta técnica de deteção poderá apresentar algumas limitações, 

principalmente em sistemas mais dispersos  com válvulas de seccionamento com distâncias elevadas entre 

si, com poucos pontos de auscultação ou em redes com materiais plásticos. 
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5.1.4 Gestão de pressões  

A pressão da rede tem influência nas perdas? A pressão da rede influencia diretamente as perdas de água, 

como ilustra a Figura 6.  

Como tal, os aumentos da pressão nas redes potenciam o aparecimento de novas roturas. 

Como se pode observar na Figura 6, uma redução de pressão na ordem dos 35% (de 52 para 34 m.c.a.) 

conduzirá a uma diminuição de perdas de cerca de 44%. 

Assim, é da máxima importância estabelecer o controlo de pressões por forma a assegurar o bom 

funcionamento das redes com a menor pressão possível, devendo ainda ser evitadas variações bruscas de 

pressão por forma a diminuir a ocorrência de fenómenos de golpe de ariete, muitas vezes causadores de 

roturas. 

Os patamares de energia, nomeadamente as áreas de influência dos reservatórios, serão os mais 

adequados? Uma forma prática, expedita e económica de reduzir as pressões na rede, é a otimização de 

patamares de energia por alteração de áreas de influência, seja de reservatórios, seja de válvulas redutoras 

de pressão (VRP) existentes. 

Em termos muito genéricos, dever-se-á procurar abastecer a maior extensão de rede possível pelos 

reservatórios de menor cota, evitando não só pressões excessivas, como eventuais custos energéticos 

associados a bombagens provenientes de patamares inferiores. É claro que esta análise deverá ser 

complementada com a verificação do volume de reserva disponível para a área de influência que se pretende 

implementar. 

Figura 6 - Variação de Perdas Reais com a Variação de Pressão (fonte: WRc, 1994) 

mailto:%20geral@apda.pt
mailto:%20geral@apda.pt


 

FICHA DE BOAS PRÁTICAS 
Eficiência dos Sistemas de Abastecimento de Água 

REF.ª: CESDA_011 

Versão de: Outubro 2022 

Página: 15|34 

 

TEMA: ESTRATÉGIA PARA O CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA 

 
 

Elaborado pela Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA) 

APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 
Av. de Berlim, 15 - 1800-031 Lisboa – Portugal | Tel.: (+351) 218 551 359 | Fax: (+351) 218 551 360 

geral@apda.pt | www.apda.pt 

No que concerne às VRP, além do aspeto anterior de eventual expansão das áreas de menores níveis 

energéticos, dever-se-á também analisar se a regulação de jusante será mesmo a necessária ou se poderá 

ser reduzida. De um modo análogo, deverá efetuar-se esta análise para as estações elevatórias e 

sobrepressores em linha (boosters). 

Estações elevatórias, as pressões atuais são mesmo necessárias? A medição de pressão ao longo do dia, em 

alguns pontos da rede pressurizada e com o apoio de loggers, permitirá verificar o perfil de variação da 

pressão e o potencial de melhoria com vista à sua redução, assegurando simultaneamente boas condições 

de serviço. 

Avaliar o regime de pressões e modo de funcionamento dos equipamentos existentes, colocar variadores de 

velocidade e outros equipamentos complementares, poderá otimizar o funcionamento do sistema, 

reduzindo variações bruscas de pressão na rede e obtendo ganhos energéticos decorrentes da sua 

otimização. 

A substituição de equipamentos de bombagem com curvas de funcionamento desajustadas, poderá revelar-

se também um bom investimento, com rápido retorno económico. 

Finalmente, um aspeto que permite minorar o desperdício energético e que também deverá ser analisado, 

é a possibilidade de colocar um booster em vez de uma estação elevatória. Esta solução evitará ter a 

montante um reservatório que desperdiçará toda a energia disponível e que terá de ser, forçosamente, paga 

a jusante.  

Válvulas redutoras de pressão, onde colocar e instalar? A gestão de pressões num sistema de distribuição 

de água é fundamental para assegurar um bom funcionamento das redes de distribuição, não só pelo 

impacto que pode ter no controlo de perdas, mas também pela necessidade de assegurar pressões de serviço 

adequadas aos utilizadores. A definição de áreas de gestão de pressão (AGP) é um mecanismo de estudo e 

monitorização que permite a definição da localização dos equipamentos de redução de pressão e ao mesmo 

tempo ter a identificação das pressões ao longo da rede. Note-se que a localização e caracterização das VRP 

deverá ser incluída na análise atrás referida de otimização de patamares de energia.  
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Figura 7 – Utilização do QGIS na definição de áreas de gestão de pressão (AGP) 

Na definição dos equipamentos de redução de pressão, deverão ser atendidos os requisitos definidos na 

ficha de boas praticas 2CESDA_006 - Gestão de Pressões, tais como o diâmetro da conduta, as pressões 

máxima e mínima a montante, a pressão desejada a jusante, e os caudais de ponta, mínimo e nominal. 

Na instalação de equipamentos de redução de pressão, apresenta-se a título de exemplo um pormenor que 

pode ser adotado pelas EG na montagem deste tipo de equipamentos.  

Figura 8 - Válvula redutora de pressão em armário (Modelo Águas do Norte) 

É importante realizar a manutenção das válvulas redutoras de pressão? Tão importante como o 

dimensionamento dos equipamentos, é a sua manutenção, de modo a garantir o correto funcionamento e o 

prolongamento da vida útil. Torna-se assim necessário assegurar que se encontram a funcionar corretamente 

e dentro dos valores previstos para a instalação. As manutenções devem ser programadas de modo a evitar 

 
2 CESDA_006 - Gestão de Pressões 
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ações corretivas de emergência. Todos os equipamentos hidromecânicos estão sujeitos a algum desgaste, 

pelo que a sua boa condição deve ser verificada com alguma regularidade. 

Qual a periodicidade e aspetos a incluir num programa de manutenção? As válvulas de controlo devem ser 

revistas, pelo menos, uma vez por ano. A substituição de acessórios pode não ser necessária a cada revisão, 

no entanto é conveniente estar em posse das peças de reserva aconselhadas pelo fabricante.  

A periodicidade das manutenções deve ser adaptada às condições de serviço, características da rede e 

relevância da válvula para a instalação. As redes antigas, bem como a existência de águas com sólidos em 

suspensão, exigem um maior cuidado na manutenção dos equipamentos. Por outro lado, as roturas 

frequentes exigem uma revisão aos filtros e válvulas existentes. 

 

Deverão ser realizadas as seguintes atividades: 

• Limpeza do filtro de proteção instalado a montante da válvula de controlo; 

• Limpeza do filtro do sistema piloto de controlo (se estiver colmatado, a válvula não funcionará 

corretamente); 

• Verificação do estado do diafragma (se não se encontrar em bom estado, a válvula não abre); 

• Verificação do estado do obturador (se não estiver em bom estado, a válvula não reduzirá a pressão 

corretamente); 

• Verificação do estado dos pilotos (estando a funcionar corretamente, deverão encontrar-se em bom 

estado. No entanto, é comum necessitarem de limpeza, principalmente em redes com roturas 

frequentes). 

5.1.5 Modelação hidráulica - importante contributo para a eficiência hídrica 

A modelação hidráulica é fundamental, não só em termos do conhecimento pormenorizado e posterior 

resolução de problemas hidráulicos com vista à maior eficiência hídrica possível, mas também como uma 

decisiva ferramenta de planeamento urbano, nomeadamente no estabelecimento de condicionantes para 

novos desenvolvimentos urbanísticos. 

Este tipo de modelos são ferramentas que têm como objetivo último facilitar a otimização hidráulica e 

energética do funcionamento dos sistemas adutor e distribuidor que, sendo vertida em obra, poderá 

conduzir a ganhos significativos. Estes ganhos serão de natureza financeira, mas também impactantes na 

preservação dos recursos hídricos, com particular destaque para a redução de perdas de água. 

Assim, o desenvolvimento de um modelo hidráulico, partindo de uma análise pormenorizada da situação 

existente, pretende detalhar uma solução hidráulica técnica e economicamente vantajosa, que otimize o 

sistema e crie condições para a redução de perdas, conduzindo à libertação de recursos económicos e 

ambientais, melhorando simultaneamente a qualidade do serviço à população servida.  
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Importa realçar que, o anteriormente referido, não invalida o tomar de um conjunto de “ações imediatas” 

que podem promover a rápida redução de perdas, sendo que, tudo o que possa contribuir para essa 

diminuição deverá ser encarado como complementar, e não alternativo. Dentro dessas atuações a curto 

prazo tem-se, por exemplo, a criação das ZMC mais óbvias e “implícitas” (nomeadamente as de origem, ou 

seja, as correspondentes às áreas de influência) apenas por simples medição dos caudais entrados e saídos 

na rede, a promoção de campanhas de controlo ativo de perdas em locais estratégicos, ou a implantação de 

patamares de energia mais reduzidos, por introdução de VRP em locais cuja necessidade é evidente.  

Visão Geral 

De modo sumário, a construção de um modelo hidráulico deverá respeitar os seguintes passos: 

• Análise e reformulação cadastral (aspeto absolutamente crucial, pois sem uma base sólida, o modelo 

poderá ser inconsistente com a realidade); 

• Análise crítica do funcionamento existente (o que permitirá a deteção de problemas e anomalias na 

rede); 

• Alterações ao sistema, nomeadamente:  

- Otimização de áreas de influência (AI), para que a rede distribuidora seja preferencialmente 

abastecida a partir dos reservatórios de menor cota (Figura 9); 

- Alteração de patamares de energia existentes e eventual criação de novos, com vista a uma 

correta gestão de pressões (Figura 10); 

- Substituição de condutas com elevadas perdas de água e/ou de energia, e a implantação de 

novas sempre que necessário, designadamente por falta de capacidade de transporte das 

existentes; 
 

 

Figura 9 - Palmela (Zona Piloto, núcleo central com bombagens sucessivas até ao Castelo) – Otimização de Áreas de Influência 
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Figura 10 - Santa Cruz (Madeira) –Alteração de Patamares de Energia (situações Existente e Futura) 

 

• Setorização da rede através da criação de ZMC (com vista a um eficaz controlo da rede e à posterior 

implementação de assertivas campanhas de controlo ativo de perdas); 

• Criação de mapas de zonas de maior probabilidade para localização (e posterior) reparação de fugas 

(aspeto intimamente ligado ao anterior). 

 

Dados de Base 

Para desenvolver um modelo hidráulico, será necessário assegurar a existência de um conjunto de dados de 

base, dos quais se destacam os seguintes:  

• Cadastro da rede de distribuição, com especial atenção à correção das intersecções de condutas, à 

localização das válvulas fechadas, à parametrização de todas as válvulas de controlo (VRP, etc.) e à 

informação relativa ao subsistema distribuidor a que cada conduta pertence; 

• Cartografia e altimetria; 

• Caracterização de reservatórios e estações elevatórias, furos de captação e sobrepressoras; 

• Localização e caracterização dos consumos, fundamentalmente dos maiores e mais estratégicos 

consumidores; 

• Caraterização das edificações em altura (cota de beirado ou número de pisos). Em alternativa poder-

se-á recorrer à Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) do Censos, aferindo 

localmente os locais mais problemáticos; 

• Eventuais sobrepressoras prediais, mas apenas para edificações que se revelem críticas;  

• Balanços hídricos com o maior grau de discretização possível (disponíveis no SIIPA); 

• Medições de pressão em locais estratégicos, de modo a não só calibrar o modelo, como também a 

confirmar (ou não) as áreas de influência e patamares de energia constantes do cadastro. 

 
Trabalho a Efetuar 
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A partir dos dados de base atrás enunciados, será necessário desenvolver os seguintes passos:  

• Criação de um modelo hidráulico de base, normalmente em ambiente EPANET, de forma a facilitar 

e generalizar o seu posterior uso. Esse modelo representará a situação inicial (Figura 11); 

• Análise de pressões, ou seja, a determinação da distribuição espacial das pressões mínimas (ponta 

diurna) e máximas (noturnas), e identificação das zonas com excesso (ou falta) de pressão (noturna 

e diurna). 

• Criação de um novo modelo da situação futura (Figura 11), no qual se procurará o melhor 

compromisso económico entre alterações de áreas de influência, reformulação do sistema adutor-

distribuidor, colocação de VRP, implantação de tubagens novas e alteração da distribuição de 

pressões por fecho de válvulas, além das modificações consequência da criação e/ou alteração de 

patamares de energia, nomeadamente por colocação das próprias VRP, o que permitirá, para além 

da sua diminuição, a obtenção de uma mais equilibrada e menos variável distribuição de pressões 

(Figura 12); 

• A partir da nova configuração da rede e dos consequentes patamares de energia, criação de ZMC 

com extensões máximas a determinar caso a caso, mas com ordens de grandeza correspondentes às 

dimensões explicitadas anteriormente no presente Documento 

 

 

 

Figura 11 - Funchal (Zona Piloto) - Comparação de Pressões em Situações Existente e Futura 
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Figura 12 - Funchal (Zona Piloto) - Comparação da Distribuição de Pressões Existentes e Futuras 

 

Em suma, modelos deste tipo são uma ferramenta decisiva, quer para um incremento da eficiência 

hídrica, quer também para o próprio planeamento urbano, possibilitando um profundo conhecimento 

dos sistemas e permitindo a definição de um conjunto de propostas de otimização do respetivo 

funcionamento hidráulico, o que, inevitavelmente, conduzirá à redução, quer de perdas de água, quer 

de desperdícios de energia. 

5.1.6 Tempo de resposta da EG à reparação das fugas 

A celeridade na reparação das fugas de água detetadas, está diretamente ligada à diminuição das perdas 

reais. Para melhor se compreender essa relação, é necessário perceber como se compõe o tempo de vida 

das fugas. Para o efeito, é necessário identificar e caracterizar cinco momentos designados, 

simplificadamente, por identificação, localização, fecho de água, reparação e abertura de água. 

Tempos de duração de fugas elevados, mesmo para pequenos caudais, poderão traduzir-se em grandes 

perdas de água. Por sua vez, tempos duração de fugas curtos, associados a grandes caudais, poderão resultar 

em perdas de água menos significativas. Assim, percebe-se de forma clara a importância dos tempos de 

resposta à reparação das fugas de água detetadas, na minimização dos volumes de perdas.   

Para controlo e otimização dos tempos de reparação, sugere-se a monitorização dos tempos de intervenção 

para todas as fases do processo (identificação das fugas, localização das fugas, fecho da água, reparação das 

avarias e abertura da água). 

Assim, deverão ser registados e monitorizados os intervalos de tempo médios de cada uma das seguintes 

fases: 
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• Desde a identificação até à localização da fuga – corresponde ao tempo de perceção de existência 

da uma fuga até ao momento em que se localiza efetivamente a fuga; 

• Entre a localização e o fecho da água - depois de localizada a fuga, é o tempo de realização das 

manobras de fecho da água que permitirá a reparação; 

• Reparação efetiva da fuga – tempo de reparação da fuga, que inclui a abertura da vala, a colocação 

da tubagem a descoberto, a aplicação do acessório de reparação e/ou substituição, entre outras 

ações de reparação necessárias; 

• Execução de purgas e/ou manobras necessárias ao restabelecimento paulatino das normais 

condições do abastecimento; 

• Desde o término da reparação até à reposição normal do abastecimento – verificação da vedação 

com a abertura de água.  

 

Saliente-se que o tempo de ação está ligado quer à alocação de recursos, quer à organização de meios 

disponíveis e, até mesmo, à disponibilidade dos mesmos em executarem cada uma das fases em tempos 

cada vez mais otimizados, reduzindo-os, visando a celeridade na reparação das fugas e consequentemente a 

redução de perdas reais. 

Assim, para que seja assegurada a desejável rapidez na reparação das fugas de água detetadas, é importante 

que a EG assegure a existência de meios, humanos e materiais, internos ou externos, para a execução de 

cada uma das fases do processo anteriormente referidas. 

5.1.7 Reabilitação de redes 

A reabilitação de redes resulta de uma necessidade concreta de debelar um conjunto de fragilidades que 

determinada rede de distribuição de água apresenta e que inviabiliza um desempenho adequado às 

necessidades. Essa reabilitação pode ser motivada por fatores endógenos (envelhecimento natural das 

tubagens, decorrente do período de vida técnica útil prevista) ou exógenos (instalação em condições 

desadequadas, construção deficiente, envelhecimento precoce por ineficiente operação/manutenção e 

ausência de reabilitação preventiva). Poder-se-á afirmar que a reabilitação é uma ação concreta para 

prolongamento do desempenho funcional, hidráulico e estrutural da infraestrutura. 

Dentro do espectro da reabilitação de redes de abastecimento de água, considerando a origem das 

fragilidades a resolver como condicionantes (condição de envelhecimento natural, condição de 

envelhecimento precoce, condição hidráulica deficiente, condição de qualidade do produto deficiente, 

condição de operação deficiente, condição de manutenção deficiente), estas limitam a natureza da 

reabilitação a executar. As ações de reabilitação decorrentes destas condições resultam grande parte das 

vezes na renovação (total ou parcial), em limitações ao funcionamento (reengenharia do sistema) e mesmo, 

em situações limite, na colocação fora de serviço das tubagens existentes e substituição integral das 

tubagens.  

A reabilitação de redes exige um esforço financeiro que pode ser significativo e, por esse motivo, é 

frequentemente deixado para segundo plano sempre que há restrições financeiras, falta de recursos 

mailto:%20geral@apda.pt
mailto:%20geral@apda.pt


 

FICHA DE BOAS PRÁTICAS 
Eficiência dos Sistemas de Abastecimento de Água 

REF.ª: CESDA_011 

Versão de: Outubro 2022 

Página: 23|34 

 

TEMA: ESTRATÉGIA PARA O CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA 

 
 

Elaborado pela Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA) 

APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 
Av. de Berlim, 15 - 1800-031 Lisboa – Portugal | Tel.: (+351) 218 551 359 | Fax: (+351) 218 551 360 

geral@apda.pt | www.apda.pt 

humanos qualificados ou falta de conhecimento cadastral. Tal resulta no prolongamento fictício da vida útil 

total das tubagens, para além do especificado para o material em causa e não raras vezes para além do 

razoável. Analisado o indicador da ERSAR AA09 (4ª Geração), constata-se que a maioria das entidades 

prolonga o período de vida útil das suas tubagens para além do dobro do tempo que deveria, principalmente 

por falta de investimento estratégico de reabilitação de infraestruturas a longo prazo. 

No âmbito da gestão de ativos, a inventariação de ativos associada à análise sistemática de falhas, priorizadas 

em matrizes de análise multicritério, permite o foco mais eficaz do investimento disponível para os locais 

cujo retorno e impacto serão maiores. De facto, desta forma, com alocação de menos investimento, é 

possível recuperar e renovar as zonas em que há mais perdas e contribuir de forma preponderante para a 

diminuição das perdas reais.   

Para a construção das matrizes de risco, deverão ser tidos em consideração diferentes tipos de critérios, 

indicadores e métricas, que dão origem a um índice de probabilidade e a um índice de consequência, cujo 

produto entre os dois índices resulta num índice global do risco resumido da seguinte forma: risco = 

probabilidade x consequência. Este índice resulta como relevante em termos das decisões de investimento, 

operação e manutenção dos ativos. 

Existem diversas técnicas de reabilitação de redes, consoante os condicionamentos originados pelas 

fragilidades identificadas, nomeadamente as seguintes: renovação por revestimento com tubagem de 

substituição, renovação por reparação pontual em juntas, fissuras e ligações, substituição integral ou parcial 

por rebentamento, corte ou extração e substituição integral ou parcial com “tubagem perdida”.  

Consoante os condicionamentos originados pelas fragilidades identificadas, as EG deverão adotar as técnicas 

de reabilitação de redes mais indicadas para cada situação. 

5.2 PERDAS APARENTES 

5.2.1 Micromedição 

Os consumos reais disponibilizados pelo registo comercial dos clientes, ou por sistemas de telemetria, são 

fundamentais para melhorar o conhecimento do funcionamento dos sistemas de distribuição de água, 

permitem a análise de caudais por ZMC ou sistema, e a determinação da água faturada e não faturada. No 

campo das perdas aparentes, permitem também a deteção mais atempada de clientes com consumos zero 

ou com consumos anómalos, quer devido a problemas intrínsecos aos contadores, quer devido a consumos 

não autorizados, bem como a determinação e monitorização mais cuidada de clientes críticos e de grandes 

clientes. Estes dados, quando devidamente tratados, dependendo da sua qualidade e granularidade, 

permitem uma avaliação mais ou menos meticulosa do parque de contadores, tornando possível a definição 

de programas de substituição de contadores, com o objetivo de diminuir as perdas por submedição.  
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Avaliação de consumos “0” 

Numa análise de consumos zero, de forma a determinar a causa do consumo nulo e a eventual necessidade 

de proceder à substituição do contador, é importante conhecer e avaliar em primeiro lugar, duas variáveis: 

• A duração da ocorrência do consumo zero;  

• O tipo de cliente (residencial, comercial ou industrial).  

 

Se perante esta análise se constatar que a situação é atípica, deverá ser efetuada uma análise mais detalhada 

sobre o cliente, recorrendo à comparação com outros clientes de idêntica topologia, de preferência na 

mesma área, ação esta que poderá ser realizada com recurso ao conhecimento que os leitores poderão ter 

do cliente. Caso se verifique a necessidade de intervenção, esta deverá ser o mais rápida possível. No 

entanto, a substituição do contador deverá ser feita, se possível, depois de identificada a causa da anomalia, 

pois no caso de mau dimensionamento do contador, ou no caso de um fim de rede com muitas partículas na 

água, ao substituir o contador por outro idêntico, o problema voltará a correr. 

Identificação e análise de consumidores críticos e grandes consumidores 

A caracterização e análise dos grandes consumidores é de enorme importância para a EG.  

O conhecimento e caracterização do padrão de consumo (diurno e noturno) dos grandes clientes, resultando 

da necessidade de antecipação de disponibilidades horárias para suprir a solicitação necessária, é crítico para 

a qualidade de serviço da organização e, se for predominantemente noturno, também igualmente crítico 

para a interpretação dos caudais mínimos noturnos de uma ZMC. 

A caraterização e controlo dos grandes clientes e clientes críticos e sensíveis, é crucial para o bom 

desempenho e interpretação dos dados e é critica para a caracterização de uma ZMC, especialmente se tiver 

utilização de caudais em período noturno. Assim, os critérios a seguir serão: 

• Volumes mensais e o seu impacto na ZMC em que se insere: dever-se-á estabelecer um critério em 

que se possa conjugar duas premissas – representar mais de 3% a 5% do volume mensal ou ser 

superior a um volume concreto, por exemplo 100 a 1000 m3/mês, a definir por cada EG consoante a 

sua natureza e volumes distribuídos. 

• Natureza do cliente – se utiliza água no seu processo produtivo, labora por turnos, tem horário de 

funcionamento noturno ou tem origem alternativa. 

• Instalação predial do cliente – se possui um sistema de reserva próprio, qual a sua dimensão, 

quantos ramais possui ligados à rede de distribuição e quais os seus diâmetros. 

• Instalação do contador – qual o calibre e o tipo de contador (volumétrico, turbina, eletromagnético 

ou outro). 

• Razoabilidade da análise dos critérios anteriores com a ponderação custo-benefício do 

conhecimento adquirido face ao investimento e às disponibilidades da EG.   

 

Conhecer e caracterizar bem os grandes clientes, para além de melhoria clara da interpretação dos caudais 

e volumes distribuídos, resulta também num conhecimento suplementar do funcionamento de toda a rede 
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de abastecimento de água, dado que estes grandes clientes são os que, com as suas solicitações, condicionam 

ou podem condicionar todo o funcionamento da rede no que diz respeito ao binómio caudal-pressão horário. 

Avaliação periódica do parque de contadores   

A ineficiência dos contadores, ou o erro de submedição, tem um impacto importante nas perdas aparentes. 

É por isso importante ter consciência de que o erro existe, e calculá-lo com base nos recursos disponíveis.  A 

ficha de boas práticas da CESDA_010 : Ficha de Boas Práticas - Eficiência dos Sistemas de Abastecimento de 

Água é um bom instrumento de ajuda, quer na determinação do erro de submedição, quer na identificação 

das necessidades de substituição de contadores.  

Um plano de substituição de contadores, deve considerar de forma direta ou indireta, os seguintes 

parâmetros: 

• O período de verificação periódica definido na Portaria n.º 321/2019; 

• O rendimento dos contadores vs. o custo de substituição. 

 

Relativamente ao período de verificação periódica, a Portaria n.º 321/2019 estabelece um período de tempo 

ao fim do qual os contadores devem ser alvo de um conjunto de operações destinadas a constatar se mantêm 

a qualidade metrológica dentro dos erros máximos admissíveis e restantes disposições regulamentares 

aplicáveis. Esse período de tempo é função do Q3, ou seja, do caudal permanente do contador, de acordo 

como a informação seguinte: 

 

 

Figura 13 -Prazos de verificação periódica (Portaria n.º 321/2019) 

Após a realização do conjunto de operações de verificação periódica, caso se constate que a qualidade 

metrológica do contador de água está dentro dos erros máximos admissíveis e restantes disposições 

regulamentares aplicáveis relativamente ao respetivo modelo, o contador está em condições de voltar a ser 

instalado para fins de faturação. 

Rendimento dos contadores vs. custo de substituição 

O rendimento de um contador depende de múltiplas variáveis, que podem ser divididas essencialmente em 

três classes: 

 

• Variáveis intrínsecas às características do contador: Por exemplo, a tecnologia de medição 

(volumétrico, velocimétrico ou estático), a robustez dos materiais que o compõem ou o seu projeto 

(solução construtiva);  
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• Variáveis relativas ao consumo: Associadas essencialmente ao dimensionamento dos contadores. É 

fundamental garantir, em primeiro lugar, que um contador vai medir água a caudais dentro da sua 

gama de funcionamento, ou seja entre Q1 e Q4. Por outro lado, quanto mais água o contador tiver 

medido, maior será o desgaste do contador e, consequentemente, a sua ineficiência e falta de rigor 

metrológico; 

• Variáveis relativas à composição e qualidade da água: Quando a água possui uma concentração 

anormal de partículas, devido por exemplo a resíduos normalmente existentes em locais com ruturas 

mais frequentes, ou em fins de rede. Os contadores mecânicos, apesar de se revelarem uma 

excelente opção de utilização, em particular no segmento residencial e comercial, são muito mais 

suscetíveis a mau funcionamento devido a partículas, do que os contadores estáticos (ultrassónicos 

ou eletromagnéticos). 

 

A determinação do rendimento de um contador, permite estimar o custo da submedição associado. Ao 

compararmos esse custo com o de substituição por um contador novo, temos a informação necessária para 

a tomada de decisão. 

Determinação do erro médio do parque de contadores 

Nos três pontos anteriores, classificaram-se em três classes as variáveis que influenciam o rendimento dos 

contadores, com indicação de apenas algumas variáveis para cada classe. Dado que o erro de um contador 

depende, de forma não linear, do caudal a que o determinamos, o cálculo do erro médio de um contador 

poderá ser uma tarefa algo trabalhosa. 

 

Um dos métodos mais utilizados para a determinação do erro médio do parque de contadores, consiste: 

 

• Na caracterização do perfil de consumo dos clientes, a partir de uma amostra representativa, com 

recurso a equipamentos para esse efeito (contador e data logger). 

• Na determinação do erro de uma amostra representativa de contadores a vários caudais. 

Recomenda-se que sejam utilizados, além dos caudais de norma, pelo menos mais 4 ou 5 caudais 

intermédios. Em particular no caso dos contadores DN15, a determinação do erro ao caudal máximo 

(Q4), acaba por ser quase dispensável, pois muito raramente se encontra um contador DN15 a 

funcionar a caudais na ordem do Q4, devido à tipologia de instalações onde são colocados. 

 

Há entidades gestoras que, apesar de não determinarem o perfil de consumo típico dos seus clientes, 

calculam o erro médio dos seus contadores com recurso a perfis de consumo padrão que, por analogia 

territorial ou setorial, se assemelham aos seus. 

 

Também é possível determinar a evolução do erro dos contadores ao longo dos anos e comparar o erro entre 

os diversos modelos do mesmo DN. É conveniente que o número de caudais a ensaiar seja idêntico ao 

utilizado na determinação do erro médio do parque (cerca de 8 a 9 caudais). Uma vez mais, o número mínimo 

de contadores a ensaiar é variável, pois depende da multiplicidade e da capacidade de agrupamento de 
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contadores em classes idênticas no que respeita às variáveis mais distintivas, como a sua idade e volume 

medido. 

5.2.2 Programa de substituição do parque de contadores – MedBem2.0  

A CESDA disponibiliza a aplicação MedBem 2.0 que, de uma forma rápida, permite às EG avaliarem o estado 

do parque de contadores. Esta avaliação poderá ser feita em função da idade e cumprimento do período de 

verificação periódica, mas também pela avaliação da adequabilidade do diâmetro em função do consumo, 

permitindo o estabelecimento de um programa de substituição do parque de contadores, com vista à sua 

otimização. 

A análise efetuada, apresenta limitações face às metodologias referidas anteriormente, pois não considera, 

por exemplo, a análise de dados reais de erro dos diversos contadores do parque. No entanto, é uma 

excelente ferramenta que se destaca pela agilidade na análise rápida de um elevado volume de dados, e que 

pode ser utilizada para complementar os resultados obtidos por quem utiliza metodologias mais complexas. 

 

 

Figura 14 – MedBem 2.0 - Programa de substituição do parque de contadores 

 

5.2.3 Deteção de consumos ilícitos 

No combate às perdas aparentes, uma das metodologias aplicadas para a redução do índice de perdas de 

água, é a identificação de consumos fraudulentos por parte dos clientes. Estes consumos fraudulentos 

podem ser visíveis (ligações diretas no nicho do contador, ligações a hidrantes, etc.) ou não visíveis 

(derivações no ramal a montante do contador através de “T” ou picagem), permitindo consumos de água, 

por vezes elevados, que não são contabilizados. 
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Figura 15 - Ligação em “T”                Figura 16 - Picagem na tubagem 

 

Nas situações não visíveis, esses consumos de água não contabilizados são de difícil deteção e confirmação 

pois, normalmente, este tipo de cliente contabiliza um valor de consumo de água semelhante à média dos 

clientes do sistema em questão e encontram-se em situação regular através dos contratos, pelo que não 

existem indícios óbvios de fraude. 

Para melhor direcionamento dos trabalhos de deteção deste tipo de ilícitos, sugere-se que a EG proceda a 

uma análise e localização espacial dos clientes e consumos efetuados, por exemplo em habitações com 

jardins e/ou piscinas em que esteja a ser faturado um consumo médio reduzido comparativamente a clientes 

com a mesma tipologia de habitação. 

A EG poderá recorrer a técnicas de videoscopia, onde é utilizado um equipamento que introduz uma pequena 

câmara móvel percorrendo o ramal até identificar o ilícito, fotografando-o e podendo desta forma recolher 

a prova da infração. 

Os tipos de infração mais encontrados são as ligações em “T” (em que a tubagem de alimentação ao contador 

apresenta uma derivação antes do mesmo) e a picagem na própria tubagem (pequeno furo através do qual 

é construída uma outra tubagem para servir a área de habitação que se desejar). Esta última é mais difícil de 

detetar e requer maior atenção por parte do operador do videoscópio. 

Os ilícitos detetados estão diretamente relacionados com o consumo de água não autorizados3 e resultam 

genericamente nas seguintes situações: ligações diretas, manipulação de contadores, locais com 

fornecimento suspenso, consumos não autorizados em hidrantes, contratos provisórios, ramais acessíveis 

 
3 CESDA_007 Consumos não autorizados 
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sem proteção, consumos zero, contadores parados, interligação de redes de origens diversas, bypass, 

contadores sem acesso, regas de espaços verdes sem medição, entre outras.  

Basicamente englobam-se nos ilícitos tudo o que configura acesso e usos com base em algo não 

regulamentado e/ou não autorizado pela EG. 

Os ilícitos configuram assim, para além da perda de receita, a depreciação dos clientes para a utilização do 

serviço que tem uma importância social e económica muito relevante. A sensibilização para o tratamento 

equitativo dos clientes em relação ao fornecedor do serviço, toma um destaque relevante na rapidez de 

resolução de ilícitos. Neste contexto, a primeira “urgência” da resolução é o restabelecimento do 

fornecimento equitativo, em que todos pagam o valor estabelecido pelo serviço prestado, evitando que as 

disseminações desses comportamentos conduzam a um inevitável aumento das tarifas dos clientes 

cumpridores. A celeridade na resolução é, acima de tudo, um compromisso da EG com a qualidade de serviço 

para os seus utilizadores, bem como a moralização da utilização do produto e do seu valor real. 

Em suma, a relevância da deteção e resolução de ilícitos é significativa para a EG, visto ter repercussão direta 

na redução da água não faturada, bem como na correção de comportamentos fraudulentos dos utilizadores. 

Todas as ações que contribuam para a celeridade na deteção e na resolução dos ilícitos, têm uma importância 

económica substantiva que quase sempre justifica a alocação dos meios necessários para as concretizar. 

6 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Quando se fala de fatores críticos de sucesso para a implementação de um plano de controlo de perdas, há 

duas bases que são prévias aos fatores em si. Primeiro, a valorização do tema como importante para a ação 

concertada e organizada, e depois o envolvimento da hierarquia (a gestão de topo e toda a organização 

interessada). 

Após o estabelecimento desta base, os fatores críticos de sucesso para um plano de controlo de perdas 

poderão ser enunciados da seguinte forma: 

• O enraizamento na EG de uma necessidade de urgência para a eficiência hídrica. Esta resulta numa 

ação imediata para melhoria do futuro, que possa capacitar os intervenientes do sentimento de 

superação para toda e qualquer resistência interna ou externa. Paralelamente, dever-se-á observar 

a comunicação como estabilizador desse enraizamento e influência de toda a cadeia produtiva de 

valor relacionada com o recurso água; 

• A consolidação da experiência e boas práticas adquiridas. Relacionado com este fator, está o 

estabelecimento de políticas internas que promovam a melhoria contínua e reduzam a resistência 

interna à mudança e adoção de novas ações; 

• A capacitação técnica orientada para a visão e execução de trabalhos em equipa, fomentando a 

transversalidade das ações dentro da própria organização; 

• A existência de meios humanos e materiais, internos ou externos, para a implementação das medidas 

identificadas e conducentes à melhoria da eficiência hídrica. 
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• O fomento de práticas de economia circular que permitam para além da eficiência para o uso do 

recurso, estabelecer as bases para a sustentabilidade das gerações futuras; 

• A implementação de pequenos ganhos que sirvam para romper a inércia própria das novas políticas 

e ações que o plano pretende implementar. É importante serem tangíveis e evidentes para satisfação 

de quem as promove e para interligação entre todos os interessados. 

 

Obviamente que os fatores críticos de sucesso condicionam os resultados, mensuráveis e tangíveis, mas a 

vertente que mais interessa na implementação do plano é o fomento de novos comportamentos, novas 

ações, novos registos de saber fazer e o próprio saber fazer em si, orientado para a gestão cada vez mais 

eficiente do recurso. 

7  MONITORIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO  

A monitorização e revisão do plano são importantes para avaliação do percurso rumo às metas que se 

pretendem atingir. Essa monitorização poderá ter uma periodicidade ajustada à EG, podendo ser mensal, 

trimestral, semestral ou até anual. O importante é supervisionar o avanço e o recuo das medidas e, em tempo 

útil, definir contramedidas. O plano de controlo de perdas é um documento mutável e ajustável no tempo. 

A monitorização é essencial para lhe conferir essa plasticidade com o único foco no objetivo. A mudança de 

ações e de alocações de meios é atendível e será necessária ao longo do plano, fazendo parte do processo. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão eficiente do recurso água, no processo de distribuição desta, é uma urgência nacional. A ERSAR tem 

pugnado pela consciencialização das EG para a necessidade de monitorizar e controlar as perdas de água em 

sistemas de distribuição incitando ao aumento da eficiência hídrica. Nas diversas iniciativas que tem 

desenvolvido ao longo da sua existência, a CESDA tem pugnado pela consciencialização das EG para a 

necessidade de reduzirem as perdas de água nos seus sistemas de distribuição, aumentando assim a 

eficiência hídrica dos mesmos. 

Para o efeito, deverá promover-se a sistematização e monitorização de medidas concertadas que conduzam 

à redução de perdas de água, através de um Plano de Controlo de Perdas que defina intervalos de ação com 

alocação de meios financeiros e recursos humanos, já existentes dentro da organização ou externos, que 

permitam atingir os objetivos, mensuráveis e monitorizáveis.  

Com o presente documento, a CESDA pretende incentivar e orientar as EG para a melhoria do planeamento 

e definição de uma estratégia para o controlo das perdas de água, promotora da eficiência hídrica dos 

sistemas. 

O alinhamento interno, associado ao estado ideal que perspetiva, resume claramente um conjunto de 

desejos e ambições de fazer evoluir o estado “as is” para o “to be” que resulte como uma referência quer 
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interna, para todas as áreas envolvidas na melhoria contínua para uso eficiente do recurso água, quer externa 

para clientes e stakeholders. 

O Plano de Controlo de Perdas deverá ter uma visão que perspetive o resultado de perdas de água expectável 

atingir no final da sua execução. Este valor deverá ser claro para todos os envolvidos e corresponder às 

expetativas dos intervenientes, bem como, ao comprometimento que a EG alcançou em termos de 

disponibilidade financeira e de recursos num orçamento anual ou plurianual. 

Por ser relevante, importa referir que, à medida que nos aproximarmos do nível económico de perdas, 

específico de cada EG, a redução de perdas será cada vez mais difícil e requererá cada vez mais meios para a 

obtenção de menores resultados marginais. É necessário que todos os intervenientes estejam cientes desta 

realidade, cabendo a cada EG a definição das metas que pretende atingir com os meios que pode alocar. 

A procura da eficiência hídrica beneficia duma abordagem multidisciplinar, pelo que o fator humano tem um 

papel central nesse desígnio, desde a consciencialização que permitirá o alinhamento estratégico com os 

objetivos de sustentabilidade transmitidos pela organização, até à capacitação técnica fundamental para a 

aplicação das melhores ferramentas tecnológicas e manutenção do foco no essencial. 

Assim, a política de formação dos técnicos, que deve acompanhar e promover a obtenção dos objetivos, a 

par da existência de um clima de transmissão de conhecimento nas equipas, são tão importantes como a 

disponibilidade de uma infraestrutura de sistemas de informação que possibilite e potencie o melhor 

conhecimento sobre as redes de distribuição e todos os fatores que influenciam as perdas. 

Resumindo é importante destacar que o caminho da redução das perdas é uma aprendizagem contínua na 

procura da redução sustentável, não importando o ponto de partida, mas observando o processo e o ponto 

de chegada como relevantes para o sucesso. 
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