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OTIMIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA 



TÓPICOS DA APRESENTAÇÃO 

• Problemática das redes de distribuição de água; 

• Perdas de água em sistemas de abastecimento; 

• Alternativas para otimização de redes de água; 

• Cases de otimização; 

• Projeto CONTA JUNTA - UFSC. 



PROBLEMÁTICA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 



As redes de distribuição são responsáveis pelo transporte da água, sob pressão, 

para todas as unidades de consumo de uma cidade (casas, prédios, industrias, 

etc.); 

 

As redes de distribuição de água representam um dos principais ativos de uma 

empresa de saneamento; 

 

Devido a sua grande importância e representatividade dentro dos ativos de 

uma empresa de saneamento, a mesma deveria ter uma gestão correta e 

adequada... 
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REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

O Brasil possui 
626.272 km de 

extensão de 
redes de água 

Fonte: SNIS (2016) 



REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

90% dos SAA não 
possuem 

cadastros de 
redes confiáveis 

Fonte: Portal Saneamento Básico – 22/05/2018. 



PERDAS DE ÁGUA EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 



A perda de água é tudo aquilo que o prestador de serviço disponibilizada para o 

abastecimento e que não chega ao seu destino final somado ao que é consumido 

sem autorização. As perdas podem ocorrer em todas as fases do sistema, tais como 

captação, adução, reservação e distribuição. 

Visão geral do conceito de perdas de água. 
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PERDAS REAIS: representam os vazamentos de água em redes, ramais, cavaletes, 

adutoras e extravasamento de reservatórios. 

Exemplos de perdas reais. 

PERDAS DE ÁGUA EM SAA 



PERDAS APARENTES: representam os erros de medição dos hidrômetros, fraudes 

e ligações clandestinas e falhas no cadastro técnico e comercial. 

Exemplos de perdas aparentes. 
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PERDAS DE ÁGUA EM SAA 

Região 

Tipo de prestador de serviço 

Total 
Regional Microrregional 

Local Direito  

Público 

Local Direito  

Privado 

Local Empresa  

Privada 

% % % % % % 

Norte  52,8  -  35,5  -  44,2  47,3 

Nordeste  47,3  -  38,8  26,5  63,1  46,3 

Sudeste  33,0  35,4  39,1  31,5  37,2  34,7 

Sul  37,0  26,1  32,8  47,8  40,8  36,3 

Centro-Oeste  33,2  45,4  35,6  -  40,6  35,0 

Brasil  38,1  34,9  37,6  34,4  40,8  38,1 

Índice de perdas na distribuição (IN049) dos prestadores de serviços participantes do SNIS. 

Fonte: SNIS, 2016. 



PERDAS DE ÁGUA EM SAA 

Evolução histórica do índice de perdas na distribuição (IN049) dos prestadores de serviços 

participantes do SNIS. 

Fonte: SNIS, 2016. 
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ALTERNATIVAS PARA OTIMIZAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA  



Algumas alternativas e caminhos a serem seguidos para otimizar e melhorar as 

redes de água são: 

 

• Recadastramento das redes de água; 

• Digitalização e Georreferenciamento do cadastro em ferramentas de GIS; 

• Uso da modelagem e simulação hidráulica; 

• Sistemas de automação e telemetria; 

• Equipamentos de medição de campo. 
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ALTERNATIVAS PARA OTIMIZAÇÃO 

Cadastro de redes de água em GIS 



ALTERNATIVAS PARA OTIMIZAÇÃO 

Sistema de Automação e Telemetria 



ALTERNATIVAS PARA OTIMIZAÇÃO 

Equipamentos e Pesquisa e Medição 



CASES DE OTIMIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA 



CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 

• Estudo de melhoria operacional do setor de abastecimento de água da Barra da Lagoa; 

 

• Estudo de melhoria operacional do setor de abastecimento de água do Rio Vermelho. 



RESUMO DO PROJETO 

• Estudo de crescimento populacional; 

• Modelagem hidráulica com o software WaterGEMS; 

• Campanhas de medição de campo; 

• Análise inteligente dos dados comerciais (hidrômetros); 

• Elaboração de indicadores de desempenho; 

• Plano de controle e combate as perdas de água; 

• Estudos de viabilidade econômica e energética; 

• Proposição de reforços de redes e melhorias diversas. 
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DADOS CADASTRAIS 

CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 



DETALHES DA SIMULAÇÃO DE PRESSÃO - WATERGEMS 

CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 



MEDIÇÕES DE CAMPO - PITOMETRIA 

CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 



ANÁLISE DOS DADOS DE CAMPO PARA CALIBRAÇÃO DO MODELO 

CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 



PROPOSTAS DE MELHORIAS DE ACORDO COM CADA CENÁRIO ESTUDADO 

CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 



SIMULAÇÃO DA REDE COM A PROPOSIÇÃO DE REFORÇOS 

CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 



Trocas de 

hidrômetros 

10.705 m³ 

Perdidos por 

imprecisão 

ANÁLISE DO PARQUE DOS HIDRÔMETROS 

CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 



BALANÇO HÍDRICO 

CASES DE OTIMIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 



PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 



A UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, é umas das principais 

universidades do Brasil; 

 

Dados do MEC – Ministério da Educação (2017), apontaram a UFSC como a 7ª 

melhor universidade de acordo com o IGC – Índice Geral de Cursos; 

 

Sua comunidade é constituída por 50-60 mil pessoas, entre docentes, técnicos-

administrativos em Educação e estudantes de graduação, pós-graduação, ensino 

médio, fundamental e básico. São mais de 5.600 professores (2.452) e técnicos 

(3.189) que atuam em atividades administrativas e acadêmicas. 

PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 



São milhares de pessoas que usam o campus Florianópolis de alguma forma e, 

certamente, a sua grande maioria necessitam utilizar a infraestrutura de redes 

de água; 

 

Atualmente, a UFSC conta com o auxilio do DPAE para buscar o correto 

gerenciamento do cadastro e das informações não só das redes de água mas 

de toda a infraestrutura enterrada no campus. 

PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 



Uma das principais problemáticas, hoje, relacionadas ao sistema de água diz 

respeito ao valor gasto com as contas; 

 

Em 2017, o gasto com as contas de água e esgoto ficaram em R$ 

3.935.170,27 para um consumo de água de 268.730 m³. 

PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 
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PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 



O CONTA JUSTA é um programa voltado para medição individualizada de 

medidores de água fria, água quente e gás voltado para condomínios 

residenciais, comerciais e industriais. 

 

 

 

São instalados, nas edificações, medidores com tecnologia de rádio frequência 

no qual possibilitam um acompanhamento detalhado do consumo, possibilitando 

assim, promover algumas ações corretivas tais como troca de dispositivos 

sanitários e ações de uso racional de água. 

PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 



A ideia central é identificar de um a dois setores pilotos no qual é possível 

mapear o caminho que a água faz através das redes e monitorar de perto 

esse comportamento. 

PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 
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Setor isolado 

HD CASAN 

HD CONTA JUSTA 



A partir desse monitoramento, será possível identificar: 

 

• Consumo diário de água por edificação; 

• Identificar qual prédio está consumindo mais água; 

• Identificar vazamentos e anomalias no padrão de consumo; 

• Realizar o Balanço Hídrico do setor em análise; 

• Traçar alguns indicadores de gestão. 

 

PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 



Com base nos dados e informações que serão criadas, espera-se: 

 

• Propor melhorias para redução do consumo de água; 

• Conscientização do uso racional da água; 

• Redução de pelo menos 20% do consumo de água; 

• Redução no valor das faturas de água; 

• Maior disponibilidade de recurso para implantar o projeto em toda a 

UFSC; 

• Investimentos em melhorias na infraestrutura. 

PROJETO CONTA JUSTA – UFSC/SC 



CONTATOS 

Guilherme Violato Girol 

guilherme.girol@sanova.com.br 

 

(48) 3286-0066 

(48) 98831-5011 

 

www.sanova.com.br 
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