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FICHAS DE BOAS PRÁTICAS
EM CONTROLO DE PERDAS

Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição 
de Água (CESDA):

Abel Luís (EPAL), Cristina Caldas (Contimetra), 
Fernanda Lacerda (Águas do Norte), Hilário Ribeiro 
(Itron), João Curinha (Águas do Sado), João Santos 

(EMAS de Beja), Luís Gomes (Afluxo), Margarida 
Esteves, Margarida Pinhão (Tecnilab Portugal), Pedro 
Alexandre Alves (SIMAS de Oeiras e Amadora), Pedro 
Pereira (Be Water - Águas de Mafra), Raquel Mendes 

(Acquawise Consulting), Rodrigo Duarte (Águas de 
Cascais), Rute Parente (SMAS de Sintra).

“O objetivo das fichas é de 

cariz prático para aplicação direta na 

atividade do utilizador não visando 
o tratamento dos temas do 
ponto de vista académico.”
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das atividades formativas e 
informativas básicas da APDA 
e o acompanhamento das 
atividades das associações e 
comissões técnicas, nacionais 
e internacionais, ligadas ao 
setor. 

A CESDA – Comissão 
Especializada de Sistemas de 
Distribuição de Água tem por 
âmbito a análise e o debate de 
temas na área dos Sistemas de 
Distribuição de Água. 

O trabalho desenvolvido pela 
CESDA tem como base a 

partilha de conhecimento e 
experiência obtidos através 
a experiência profissional 
dos seus membros e a 
sua divulgação entre os 
associados. Nos últimos 
anos tem-se centrado na 
divulgação de boas práticas 
no controlo de perdas e na 
produção de documentos 
(Fichas de Boas Práticas) que 
possam ser utilizados pelos 
membros da APDA, não só 
pelos que já desenvolveram 
trabalho nas diversas 
áreas de intervenção, mas 
particularmente os que 

INTRODUÇÃO
 
As Comissões Especializadas 
da APDA são órgãos com 
carácter permanente e 
os Grupos de Trabalho e 
Núcleos órgãos com carácter 
temporário, que têm como 
objetivos centrais a análise e 
o debate de temáticas ligadas 
às áreas de que se ocupam, 
promovendo a difusão 
de conhecimentos e o 
intercâmbio de experiências 
entre os associados 
interessados, a organização 
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1. Ficha de Boas 
Práticas - Balanço 
Hídrico

A Ficha “Balanço Hídrico” tem 
como objetivo apresentar 
a forma como se pode 
controlar e conhecer os 
volumes de água aduzidos, 
distribuídos e perdidos no 
sistema de distribuição, 
apresentando as principais 
metodologias e dificuldades 
para a determinação de 
cada campo que compõe o 
Balanço Hídrico.

A metodologia segue 
as recomendações da 
International Water 
Association (IWA) e é 
atualmente o método mais 
utilizado na análise de todos 
os componentes de um 
sistema de abastecimento de 
água.

tenham menores recursos 
técnicos e financeiros.

As Fichas produzidas foram 
apresentadas nos dois 
Encontros Técnicos “Boas 
práticas em controlo de 
perdas – Contributos para 
a eficiência dos sistemas 
de abastecimento de água” 
organizados pela CESDA 
no Alandroal (2014) e em 
Torres Vedras (2017), onde 
foram discutidas algumas 
das possíveis abordagens 
ao controlo de perdas 
com uma orientação 
predominantemente prática. 

Atualmente a CESDA 
desenvolveu oito Fichas 
de Boas Práticas, das 
quais seis já se encontram 
concluídas e publicadas no 
site da APDA. As duas últimas 
Fichas, Monitorização e 
Consumos Não Autorizados, 
serão publicadas ainda este 
semestre. 

A introdução a cada tema é 
alvo de enquadramento no 
âmbito do combate às perdas 
de água. O objetivo das 
fichas é de cariz prático para 
aplicação direta na atividade 
do utilizador não visando o 
tratamento dos temas do 
ponto de vista académico.
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Figura 1 - Balanço Hídrico Standard (ERSAR)
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Os acessórios de PE 
instalados em sistemas de 
abastecimento de água têm 
de cumprir com a Norma EN 
12201-3, serem compatíveis 
com a tubagem em PE e, 
preferencialmente, terem 
uma pressão nominal mínima 
de 10 bar (PE 80/SDR 11 ou 
PE 100/SDR 17).

Na ficha são descritos 
3 exemplos práticos de 
instalação ou construção de 
redes novas, passos a realizar 
na soldadura de uma união 
por electrofusão, passos a 
realizar na soldadura de uma 
tomada de ramal em carga 
por electrofusão e passos 
a realizar na soldadura por 
electrofusão de uma placa 
de derivação em tubagem 
principal pressurizada.

São também descritos 
3 exemplos práticos de 
reparação, dano superficial 
localizado numa tubagem 
de PE, zona danificada de 
maiores dimensões com 
possibilidade de corte de 
água, zona danificada de 
maiores dimensões sem 
possibilidade de corte total 
de água.

2. Ficha de Boas 
Práticas - Instalação 
e reparação de redes 
em polietileno

Com esta ficha pretende-se 
assegurar que são efetuados 
todos os passos necessários 
para a realização com 
sucesso de uma rede 
de distribuição de água, 
recorrendo preferencialmente 
a tubagem e acessórios de 
polietileno soldados por 
electrofusão ou topo a topo.

A instalação de redes em 
polietileno de alta densidade 
(PE) é uma das formas mais 
precisas para assegurar 
com eficiência e de forma 
económica a distribuição 
domiciliária de água. 

O sucesso na instalação 
de redes em PE depende 
grandemente dos trabalhos 
de preparação antes de se 
iniciar qualquer soldadura. 
Para uma correta montagem 
das redes em PE é necessário 
recorrer a ferramentas e 
equipamentos apropriados 
que garantam as melhores 
e mais seguras condições 
de reparação e instalação 
das mesmas, seguindo as 
instruções do fabricante e a 
vasta normalização existente.

Recomenda-se que o 
balanço hídrico seja 
calculado para um período 
de 12 meses, de modo 
a minimizar os efeitos 
dos desfasamentos entre 
intervalos de leitura dos 
diversos medidores de 
caudal. A água entrada no 
sistema corresponde ao 
volume de água introduzido 
no sistema de abastecimento 
de água, durante o período 
de referência, devendo ser 
considerado o volume total 
de água importado e captado.

• A água entrada no sistema 
é composta por consumo 
autorizado e perdas de 
água.

• As perdas de água são 
determinadas pela diferença 
entre a água entrada no 
sistema e o consumo 
autorizado (faturado ou não).

• As perdas de água são 
compostas por perdas 
reais (fugas e roturas 
em condutas, ramais 
e extravasamentos de 
reservatórios), as perdas 
aparentes são associadas 
a erros de medição e a 
consumo não autorizado.

• As perdas comerciais 
correspondem à água que 
entra no sistema, mas que 
não é faturada, i.e., soma do 
consumo autorizado não 
faturado e perdas de água..



REVISTA APDA_2017 |  53

FICHAS DE BOAS PRÁTICAS

gestão da exploração diária. Além da perda direta que a fuga 
em si representa, existem várias outras razões ambientais, 
económicas e estruturais, visto que a existência de perdas de 
água vai conduzir a problemas acrescidos de estabilidade dos 
terrenos e construções envolventes.

A deteção da fuga, ou mesmo a sua localização, não são 
simples e diretas, na maior parte das situações. Por isso, muitos 
são os métodos ou processos existentes e desenvolvidos para a 
deteção e localização de onde estas ocorrem.

Numa primeira fase podem usar-se métodos de localização 
aproximada da fuga, que devem ser seguidos de métodos para 
localização exata da mesma. Falamos de sub-zonamento, 
fechamento sequencial de válvulas – “ Step testing”, sondagem 
acústica ou escuta tradicional, loggers acústicos, observação 
direta ou escavação do terreno e inspeção por câmara de vídeo.
 

3. Ficha de Boas 
Práticas - Deteção de 
fugas

Esta ficha tem como objetivo 
definir uma metodologia que 
ajude a identificar e localizar 
com eficácia e maior rapidez 
as fugas de água. 

O aparecimento de fugas 
de água é uma realidade 
em qualquer sistema de 
abastecimento e distribuição 
de água e a sua eliminação 
é uma preocupação 
sempre presente na 

Figura 2 – Step-Testing



54  | REVISTA APDA_2017

# OPINIÃO

visível ou causa problemas de 
abastecimento. 

A implementação de ZMC 
em que a rede é divida 
por setores, abastecidos 
preferencialmente por 
condutas principais onde 
são instalados medidores de 
caudal, permite-nos controlar 
os caudais de modo contínuo 
e avaliar os consumos.

Esta metodologia possibilita 
a identificação de roturas, 
a quantificação de volumes 
e o subsequente controlo 
das perdas. A análise por 
setores permite que a tarefa 
de localização de fugas seja 
direcionada para as áreas da 
rede com pior desempenho.

A implementação da 
Setorização irá permitir 
a monitorização das 
ZMC e assim obter 

A abordagem do problema 
das perdas tem como 
componente nuclear a 
setorização da rede de 
abastecimento. Embora 
não incorpore diretamente 
o controlo de perdas em 
si, é basilar para conhecer 
a distribuição espacial das 
perdas reais. Constitui, assim, 
o ponto de partida para a 
aplicação de outros métodos, 
como sejam a gestão de 
pressões e as técnicas de 
localização e reparação de 
fugas.

A Setorização de uma rede 
de abastecimento permite 
a monitorização e avaliação 
da rede com vista à redução 
de água não faturada e 
controlo efetivo de perdas. 
A abordagem tradicional do 
controlo de perdas tem sido 
passiva, onde a fuga apenas 
é reparada quando se torna 

Independentemente da 
escolha da metodologia a 
utilizar, para obter os melhores 
resultados de cada método, 
é importante que exista 
cadastro de todas as tubagens 
e acessórios da rede de água, 
técnicos com formação e 
motivados, setorização da 
rede (não imprescindível), 
monitorização de caudais 
(não imprescindível), registo 
de todas as intervenções 
ocorridas.

4. Ficha de Boas 
Práticas - Setorização 
da Rede de 
Abastecimento de Água 

Conceção, dimensão 
e definição de limites 
de uma ZMC - Zona de 
Monitorização e Controlo 
- são alguns dos temas 
abordados nesta ficha.

		
Reservatório 

Medidor de 

caudal Válvula fechada 

Figura 3 – Esquema de zona de monitorização
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de forma decisiva para a 
avaliação quantitativa das 
perdas globais. Isso passa 
pela correta gestão do parque 
de contadores.

A organização e a gestão de 
um parque de contadores 
de água deverão ser 
subordinadas a duas 
vertentes essenciais, a legal e 
a económica.

A simples observação do 
gráfico abaixo será elucidativa 
da filosofia inerente à 
segunda vertente:

do medidor face ao 
regime de caudais a medir, 
deficientes condições de 
instalação do equipamento 
ou, simplesmente, o 
envelhecimento ou 
degradação do medidor.

O combate às perdas por 
sub-medição é da maior 
importância para a correta 
faturação dos volumes de 
água disponibilizados por 
uma Entidade Gestora aos 
seus clientes, reduzindo as 
perdas financeiras e também 
permitindo contribuir 

informação relativamente 
ao desempenho da ZMC, 
nomeadamente através dos 
caudais noturnos e variações 
de pressão e caudal diurnos.

Em situação de existência de 
contagem em tempo real dos 
consumos dos clientes, será 
possível efetuar o balanço 
hídrico da ZMC em intervalos 
de tempo reduzidos.

5. Ficha de Boas 
Práticas - Perdas por 
Sub-medição

Nesta ficha apresentam-se 
algumas ações a empreender 
na substituição de 
contadores, focando alguma 
legislação essencial sobre 
esta temática.

As perdas por sub-medição 
são uma vertente 
específica das perdas 
aparentes, que resultam 
da eventual incapacidade 
dos caudalímetros ou 
contadores utilizados para 
medir corretamente os 
caudais ou o volume de água 
passado numa conduta de 
abastecimento, resultando 
em perda de faturação. A 
sub medição pode resultar 
de diversas causas, como o 
incorreto dimensionamento 
ou inadequada tecnologia 

Figura 4 – Curvas de Custo

a) curva típica representativa da evolução, no tempo, das perdas por 
    sub-medição
b) curva típica representativa da evolução, no tempo, dos custos de 

substituição
c) curva composta pela adição das ordenadas das curvas a) e b)
d) ponto de custos mínimos (data ideal para a substituição do contador)
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a redução das perdas reais 
até níveis considerados 
economicamente viáveis e 
tecnicamente aceitáveis. 

O excesso de pressão na 
rede de distribuição provoca 
uma maior frequência e 
dimensão nas roturas, o que 
implica um maior volume de 
água perdida. Provoca ainda 
maior consumo por parte dos 
utilizadores e uma diminuição 
da vida útil das condutas e 
equipamentos, levando ao 
incremento dos custos de 
manutenção destes. De uma 
forma geral resulta numa perda 
de valor para as entidades e 
num incremento tarifário para 
o consumidor final.

Alguns benefícios da gestão 
de pressões consistem na 
redução de perdas de água, 
no decréscimo do número 
e frequência de roturas, no 
abastecimento a pressão 
estável, no prolongamento da 
vida útil de equipamentos e 
infraestrutura de distribuição, 
na redução dos custos 
energéticos e de manutenção.

A gestão de pressão 
consegue-se através da 
otimização do funcionamento 
das estações elevatórias, 
da setorização da rede e da 
definição de área de gestão da 
pressão e instalação de VRP.

6. Ficha de Boas 
Práticas - Gestão de 
Pressões

Com a ficha “Gestão de 
Pressões” definem-se 
algumas metodologias 
com vista à redução das 
perdas de água reais, 
ganhando eficiência nos 
sistemas de distribuição 
de água. Apresentam-se 
vários modelos de Válvulas 
Redutoras de Pressão 
(VRP), bem como algumas 
recomendações práticas para 
o seu dimensionamento e 
manutenção.

A redução de perdas constitui 
um objetivo para a maioria 
das entidades gestoras de 
sistemas de distribuição de 
água, tendo em vista alcançar 
a médio e longo prazo a 
sustentabilidade do serviço 
prestado. Esta realidade tem 
vindo a ser evocada a nível 
internacional, e em Portugal 
foi consagrada no PEAASAR 
2007-2013, que apontou para 
a necessidade de reduzir as 
perdas de água para valores 
inferiores a 20%. 

A Gestão da Pressão 
é uma ferramenta de 
elevada importância na 
intervenção nos sistemas 
de distribuição de água para 

Sendo a natural preocupação 
de qualquer Entidade 
Gestora procurar rentabilizar 
o fornecimento de água, 
assegurando a justa 
faturação e reduzindo as 
perdas, necessário se torna 
dimensionar corretamente 
os contadores. Ao mesmo 
tempo, é também necessário 
atender ao tempo de 
permanência dos contadores 
na rede, uma vez que o seu 
envelhecimento conduz, 
igualmente, a condições de 
sub-medição. 

Não poderá haver correta 
gestão se os contadores 
não forem devidamente 
considerados. Afinal, eles são 
o único elemento de toda a 
rede de abastecimento que 
produz a medição que origina 
faturação!

Como disse Lord Kelvin: 
“Quando podemos medir 
aquilo de que falamos e 
o podemos exprimir em 
números, sabemos do 
que falamos; mas, se não 
conseguimos medi-lo, então 
o nosso conhecimento será 
necessariamente escasso e 
insatisfatório”.
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medição dos contadores. 
Estima-se que as perdas 
aparentes representem 
em média um terço das 
perdas totais de água de 
uma entidade gestora. 
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.

identificar a existência desses 
consumos constituem os 
principais objetivos desta ficha.

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 
maiores forem os furtos 
de água e a ineficiência de 

A divisão da rede em ZMC 
obedece a procedimentos e 
metodologias adequadas e 
importantes no que respeita 
à deteção e quantificação de 
perdas, à sua caracterização 
e identificação no terreno. 
Trata-se de um primeiro 
passo essencial para o 
estabelecimento de uma 
estratégia de gestão de 
pressões.

7. Ficha de Boas 
Práticas - Consumos 
Não Autorizados

A caracterização da 
tipologia dos consumos não 
autorizados e a definição de 
metodologias eficazes para 

Figura 5 – Esquema tipo - gestão da pressão
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fornecimento de água. Caso 
se entenda, esse facto poderá 
ainda ser denunciado às 
autoridades policiais.

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 acessível à entidade 
gestora.

histórico de consumo dos 
clientes. Este procedimento 
deverá ser efetuado 
constantemente de modo 
a avaliar os locais a serem 
fiscalizados pela entidade 
gestora, nomeadamente 
através de fiscalização 
dos vagos, testes na rede, 
inspeções por videoscopia e 
telemetria.

Identificado um consumo 
ilícito, deverá o mesmo ser 
eliminado pela entidade 
gestora ou pelo proprietário 
do local onde o mesmo se 
encontra. Aconselha-se que 
a anomalia seja documentada 
e interrompido de imediato o 

Os consumos não autorizados 
(ilícitos) resultam de um 
comportamento ilegal do 
cliente que se conecta à rede 
sem autorização da entidade 
gestora. 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.

Os consumos não 
autorizados podem ser 
combatidos, entre outros 
aspetos, através da 
monitorização contínua do 

	Figura 6 – Balanço Hídrico IWA
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Figura 7 – Exemplos de equipamentos de monitorização de redes de água

8. Ficha de Boas 
Práticas 
- Monitorização

É objetivo desta ficha definir 
uma metodologia que ajude 
a implementar um sistema 
de monitorização eficiente 
de sistemas de distribuição 
de água, na ótica da redução 
de perdas. Para uma 
eficiente exploração de um 
sistema de abastecimento 
de água é essencial o seu 
conhecimento detalhado.

A monitorização adequada 
em tempo real é a 
ferramenta que permite 
esse conhecimento e a 
validação de todas as ações 
a efetuar na rede e a atuação 
a nível de planeamento e 
manutenção preventiva 
e corretiva em diversas 
áreas nomeadamente: 
Deteção de perdas de 
água, Gestão de pressões, 
Controlo da qualidade da 
água, Otimização na gestão 
de recursos (humanos e 
materiais), Interligação entre 
diferentes áreas funcionais da 
Entidade Gestora.
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objetivo principal da redução 
de perdas e sustentabilidade 
da entidade gestora.

Tentamos abordar os temas 
com clareza e objetividade. 
O balanço hídrico, a 
identificação e cálculo do 
nível económico de perdas 
reais e aparentes, o controlo 
de caudais e pressões, o 
controlo ativo de perdas, 
as técnicas de deteção e 
localização de fugas, as 
ZMC, a deteção e tratamento 
de ilícitos, constituem os 

sistemas de abastecimento 
portugueses, a sua redução 
constitui-se como um dos 
fatores mais relevantes e 
desafiantes para os próximos 
anos.

As Fichas de Boas Práticas 
promovem e difundem 
conhecimentos base 
dentro dos diversos 
temas abordados que são 
transversais às entidades 
gestoras, com conceitos 
atuais, estratégias e 
metodologias sempre com o 

CONCLUSÃO

A CESDA pretende com 
a disponibilização destas 
fichas de boas práticas 
ajudar as entidades gestoras 
- em particular, de pequena 
e média dimensão – a 
implementar várias ações que 
visam a redução das perdas 
de água e a sustentabilidade 
do setor. 

Atendendo ao ainda elevado 
nível de perdas de água nos 
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requisitos mínimos para 
qualquer processo de 
redução de perdas de água. 

Na CESDA continuaremos 
a desenvolver Encontros 
Técnicos e Fichas de 
Boas Práticas dedicados a 
aumentar a eficiência das 
redes de distribuição de 
água e o desempenho das 
respetivas entidades. Os 
documentos produzidos 
refletem o conhecimento 
acumulado dos membros 
constituintes da comissão, 
o resumo do trabalho e 
experiência da equipa que é a 
CESDA. 




