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RESUMO 

 

A redução dos vazamentos em redes de distribuição de água é uma preocupação constante das 

concessionárias de água, principalmente em regiões acometidas pela seca, como é o caso do 

semiárido nordestino. A presente dissertação ocupou-se de modelar computacionalmente os 

efeitos da diminuição da pressão na redução dos vazamentos da rede de distribuição de água de 

Caicó, localizada no Polígono das Secas. Para a realização da simulação, desenvolveu-se um 

novo comando “Determinação da redução de perdas” associado ao software UFC2. Válvulas 

redutoras de pressão foram instaladas na tubulação de saída dos reservatórios, ocasião em que 

a pressão ajustada na saída da válvula simulou três situações diversas de seca: Seca Moderada, 

Seca Intensa e Seca Severa – em que a pressão no nó de menor pressão ficou limitada, 

respectivamente, a 10 mca, 5 mca e 1 mca. Após a realização da modelagem nas três situações 

de seca, o novo comando desenvolvido obteve como dados de saída para cada situação de seca 

a economia total e o percentual de economia gerados. Os resultados da modelagem mostraram 

que a diminuição sucessiva da pressão em uma mesma zona da rede de distribuição através da 

instalação da válvula redutora de pressão conduziu a valores cada vez maiores da economia 

total e do percentual de economia. A situação de Seca Severa, em que a pressão era limitada a 

1 mca, foi a que apresentou os maiores valores de economia total e do percentual de economia, 

sendo o maior valor para economia total obtido de 66,49 m³ e o maior valor para percentual de 

economia de 3,36%. Também se observou que o aumento do expoente de vazamento N1 

conduziu a valores maiores de economia total e de percentual de economia. Por fim, concluiu-

se que com o novo comando “Determinação da redução de perdas” associado ao UFC2 foi 

possível modelar os efeitos da diminuição de pressão na redução de perdas em uma rede real 

de distribuição de água, tendo sido possível obter a economia total e o percentual de economia 

após inserção de válvulas redutoras de pressão.  

 

Palavras-chave: Modelagem computacional. Redução de vazamento. Rede de abastecimento 

de água. Válvula redutora de pressão. Caicó. Polígono das Secas. Economia de água. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The reduction of leakages in water distribution networks is a constant concern of water utilities, 

especially in regions affected by drought, as is the case in the Northeastern semi-arid region. 

The present dissertation took care to model computationally the effects of the pressure reduction 

in reducing the leakage of the water distribution network of Caicó, located in the Drought 

Polygon. To carry out the simulation, a new command “Determination of loss reduction” was 

developed, associated with the UFC2 software. Pressure reducing valves were installed in the 

reservoir outlet piping, when the pressure set at the valve outlet simulated three different 

drought situations: Moderate Drought, Intense Drought and Severe Drought - where the 

pressure in the lowest pressure node was limited, respectively, at 10 mca, 5 mca and 1 mca. 

After performing the modeling in the three drought situations, the new command developed 

obtained the total savings and the savings percentage generated as output data for each drought 

situation. The modeling results showed that the successive decrease in pressure in the same 

distribution network zone through the installation of the pressure reducing valve led to 

increasing values of the total economy and the economy percentage. The situation of Severe 

Drought, in which the pressure was limited to 1 mca, was the one that presented the highest 

values of total savings and the percentage of savings, with the highest value for total savings 

obtained being 66.49 m³ and the highest value for saving percentage of 3.36%. It was also 

observed that the increase in the exponent of leakage N1 led to higher values of total savings 

and percentage savings. Finally, it was concluded that with the new command "Determination 

of loss reduction" associated with UFC2 it was possible to model the effects of pressure 

reduction in loss reduction in a real water distribution network, having been possible to obtain 

the total savings and the percentage savings after inserting pressure reducing valves. 

 

Keywords: Computational modeling. Leak reduction. Water supply network. Pressure 

reducing valve. Caicó. Drought Polygon. Water economy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e problematização 

 

O semiárido brasileiro é uma região caracterizada pela pequena duração do regime 

de chuvas, as quais acontecem de forma irregular num período médio de quatro meses 

aproximadamente (geralmente entre janeiro e abril, às vezes chegando a maio). Além disso, as 

camadas superiores de solo dessa região são formadas, em sua grande parte, por litossolos 

(embasamento cristalino de pouca profundidade que apresenta baixa capacidade de retenção de 

água). A irregularidade das chuvas e o baixo volume pluviométrico são, dentre outros fatores, 

as causas do fenômeno da seca que ocorre nesse local (ARY, 2013).  

Novos critérios técnicos e científicos para delimitação do Semiárido foram 

aprovados pelas Resoluções do Conselho Deliberativo da SUDENE nº 107, de 27/07/2017, e 

nº 115, de 23/11/2017. Esses critérios agora são: a) precipitação pluviométrica média anual 

igual ou inferior a 800 mm; b) índice de aridez de Thorntwaite igual ou inferior a 0,50; c) 

percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano. 

Ainda conforme a Resolução n° 107/2017 da SUDENE, qualquer município da área de atuação 

da SUDENE que alcance pelo menos um desses critérios é considerado apto a integrar o 

Semiárido brasileiro.  

Com isso, segundo a Resolução nº 115/2017 da SUDENE, o Semiárido no Brasil 

estende-se agora por todos os estados nordestinos mais uma porção do estado de Minas Gerais. 

A soma de todos os municípios que compõem o Semiárido totaliza 1262 municípios, com a 

seguinte distribuição: Maranhão, 2 municípios; Piauí, 185 municípios; Ceará, 175 municípios; 

Rio Grande do Norte, 147 municípios; Paraíba, 194 municípios; Pernambuco, 123 municípios; 

Alagoas, 38 municípios; Sergipe, 29 municípios; Bahia, 278 municípios; e Minas Gerais, 91 

municípios. A delimitação dessa região passou a ser chamada de “Polígono das Secas”, 

oficializada pelo Governo Federal mediante a Lei Federal nº 175 de 7 de janeiro de 1936. 

Diante do cenário de escassez temporal e espacial de água tão presente nessa porção 

do Brasil, faz-se necessário o controle de perdas em redes de distribuição de água para um 

melhor aproveitamento desse recurso natural. Nesse contexto de perdas de água, os vazamentos 

ocorridos nas redes de distribuição ganham relevância pela elevada quantidade de água que não 

chega ao usuário final. Segundo dados de 2017 do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), o índice de perdas de água na distribuição para o Brasil foi de 38,3%; já 
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para a região Nordeste esse índice aumenta para 46,3%. Tal índice de perdas de água na 

distribuição inclui perdas físicas e aparentes. 

No contexto de gestão de perdas em redes de distribuição, o controle da pressão se 

apresenta como uma das alternativas mais eficientes para a diminuição do volume de água 

perdido em vazamentos. É fácil perceber, por intuição, que a diminuição da pressão leva a uma 

diminuição da taxa de vazamento. Reforça essa informação o fato de desde o início dos anos 

90 terem sido publicados estudos no Reino Unido que mostraram essa relação vazamento x 

pressão (BEZERRA; CHEUNG, 2013).  

As concessionárias de água costumam fazer uso de válvula redutora de pressão 

(VRP) para a diminuição dos vazamentos. Esse dispositivo possibilita o rebaixamento do plano 

piezométrico da rede de distribuição durante os períodos em que o consumo é pequeno, 

geralmente o período da madrugada, fazendo com que a ausência de excesso de pressão não 

gere perdas elevadas de água por vazamentos (COLOMBO, 2006).  

Nessa temática de seca e de necessidade de redução de perdas em redes de 

distribuição de água, esta dissertação destinar-se-á a modelar computacionalmente a diminuição 

de pressão na redução de perdas na rede de distribuição de água da cidade de Caicó-RN, 

localizada no Polígono das Secas.  

A redução da pressão se dará através da inserção de válvulas redutoras de pressão 

em determinados pontos da rede de distribuição de água de Caicó. As pressões serão ajustadas 

para diversos cenários hipotéticos de seca na região. Por fim, será calculada a economia gerada 

por essa ação através de programa computacional desenvolvido para esse fim específico. 

No “Guia para a Elaboração de Planos de Emergência para a Seca em Sistemas de 

Abastecimento Urbano” da Espanha (GONZÁLEZ; MORCILLO, 2007), encontram-se 

medidas a serem tomadas pelos gestores de acordo com os diferentes níveis de seca que uma 

região enfrenta. A obra organizada por Denys, Engle e Magalhães (2016) também trata do tema 

de planos de preparação para a seca para concessionárias urbanas de água.  

De uma forma simplificada, este presente trabalho se ocupará do estudo, da 

aplicação e da avaliação das denominadas “medidas para o cumprimento dos objetivos” em um 

plano emergencial de seca, conforme proposto por González e Morcillo (2007). Tais medidas 

se alinham de forma direta ao cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada fase de seca, 

aí incluído o controle ativo de perdas.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal modelar computacionalmente os 

efeitos da diminuição da pressão na redução de perdas (vazamentos) na rede de distribuição de 

água da cidade de Caicó-RN. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

A fim de alcançar o objetivo geral descrito acima, os seguintes objetivos específicos 

são apresentados: 

 Caracterizar a área de estudo quanto aos seus aspectos geográficos, climáticos, 

hidrográficos, bem como a sua rede de distribuição de água; 

 Desenhar em ambiente gráfico do UFC2 as zonas de distribuição de água de 

Caicó; 

 Modelar todas as zonas de distribuição de água de Caicó no UFC2 quanto às 

pressões nos nós e vazões nos trechos antes da inserção da válvula redutora de 

pressão; 

  Modelar a redução das perdas da Zona Central II de Caicó após a inserção da 

válvula redutora de pressão nas situações de Seca Moderada, Seca Intensa e 

Seca Severa; 

 Modelar a redução das perdas da Zona Norte de Caicó após a inserção da 

válvula redutora de pressão nas situações de Seca Moderada, Seca Intensa e 

Seca Severa; 

 Verificar a influência do expoente de vazamento N1 no comportamento da 

economia total e do percentual de economia. 

  

1.3 Estrutura do trabalho 

 

A presente dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro capítulo aborda 

uma introdução do contexto da delimitação do semiárido brasileiro e do Polígono das Secas, 

bem como as perdas de água e algumas técnicas de redução dessas perdas numa rede de 
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distribuição de água. Além disso, o primeiro capítulo também trata dos objetivos geral e 

específicos. 

 

O capítulo dois apresenta uma revisão bibliográfica tratando de assuntos 

introdutórios importantes e necessários para o entendimento de perdas de água, tais como 

sistemas de abastecimento de água, redes de distribuição de água e elementos constituintes dos 

projetos de redes de abastecimento de água. Nesse capítulo são apresentados, por exemplo, os 

importantes conceitos de vazão de adução e de distribuição, bem como os seus modos de 

cálculo. 

No terceiro capítulo são apresentadas definições importantes acerca de perdas em 

redes de distribuição de água. O conteúdo de perdas reais é explicado de forma detalhada, bem 

como a técnica de controle da pressão como técnica de controle dessas perdas reais. São 

apresentados também alguns estudos envolvendo utilização de válvulas redutoras de pressão no 

controle de perdas em redes de distribuição de água. 

O capítulo quatro aborda toda a metodologia empregada na modelagem do tema em 

estudo. Inicialmente é realizada uma caracterização da área de estudo (Caicó-RN) quanto aos 

seus aspectos geográficos, climáticos, hidrográficos, bem como a sua rede de distribuição de 

água. Posteriormente, é explicado como foi realizada a modelagem da rede de distribuição de 

água de Caicó antes e depois da inserção da válvula redutora de pressão. 

O quinto capítulo traz os resultados da modelagem proposta no capítulo quatro. 

Essa modelagem foi realizada para todas as quatro zonas de distribuição de Caicó na condição 

antes da inserção da válvula redutora de pressão. Somente duas das quatro zonas da rede de 

distribuição de água foram modeladas para a condição após a inserção da válvula redutora de 

pressão. 

Finalmente, no capítulo seis são apresentadas as conclusões decorrentes dos 

resultados das modelagens realizadas no capítulo cinco. Também são feitas sugestões para 

próximas pesquisas relacionadas ao tema da presente dissertação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1 Sistemas de abastecimento de água 

 

Um sistema de abastecimento de água (SAA) é definido por Azevedo Netto et al. 

(1998) como um conjunto de obras, equipamentos e serviços empregados no abastecimento de 

água potável aos núcleos populacionais em suas diversas finalidades de uso: doméstico, 

serviços públicos, industrial, entre outros. Um SAA precisa fornecer água em quantidade 

suficiente e da melhor qualidade possível, dentro de condições sanitárias, de vazão e de pressão 

convenientes (PORTO, 2006). 

É de fundamental importância que um sistema de abastecimento de água seja 

criteriosamente projetado, mantido e operado para que cumpra com eficiência a sua 

funcionalidade de proteger os consumidores contra os riscos à saúde (BEZERRA; CHEUNG, 

2013). Em virtude disso, um SAA é, de forma geral, a parte mais onerosa do projeto global de 

abastecimento, o qual merece atenção especial do projetista no tocante aos parâmetros do 

sistema, hipóteses de cálculo assumidas e metodologias, a fim de que se alcance um projeto 

eficiente (PORTO, 2006). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) coloca à disposição um rol 

de normas a fim de que os projetistas realizem os estudos de concepção dos sistemas de 

abastecimento de água público e suas diversas unidades. As principais normas da ABNT são: 

a) NBR 12211 – estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 

água; 

b) NBR 12212 – projeto de poço para captação de água subterrânea; 

c) NBR 12213 – projeto de captação de água de superfície para abastecimento 

público; 

d) NBR 12214 – projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento 

público; 

e) NBR 12215 – projeto de adutora de água para abastecimento público; 

f) NBR 12216 – projeto de estação de tratamento de água para abastecimento 

público; 

g) NBR 12217 – projeto de reservatório de distribuição de água para 

abastecimento público; 

h) NBR 12218 – projeto de rede de distribuição de água para abastecimento 

público. 
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Acrescente-se às normas da ABNT a Portaria MS nº 518/2004, a qual trata da 

qualidade da água para consumo humano, fornecendo importantes orientações para concepção 

e o projeto de instalações de abastecimento de água. 

Um sistema de abastecimento de água simples é composto geralmente por: 

manancial, captação, estação elevatória de água bruta, adutora de água bruta, estação de 

tratamento de água, estação elevatória de água tratada, adutora de água tratada, reservação e, 

finalmente, rede de distribuição. A Figura 1 a seguir mostra os elementos que podem compor 

um sistema de abastecimento de água: 

 

Figura 1 – Componentes de um sistema de abastecimento de água

 
Fonte: Orsini (1996). 

 

2.2 Redes de distribuição de água 

 

Rede de distribuição de água é definida por Heller e Pádua (2010) como a unidade 

do sistema de abastecimento de água formada por tubulações e órgãos acessórios instalados em 

logradouros públicos e que tem por finalidade fornecer em regime contínuo água potável em 

quantidade, qualidade e pressão adequadas a múltiplos consumidores (residenciais, comerciais, 

industriais e de serviços) localizados em uma cidade, vila ou outro tipo de aglomeração urbana. 

A denominação “rede de distribuição” provém da forma como as suas tubulações 

são instaladas, formando uma rede de condutos interligados entre si e possibilitando diversas 

derivações para a distribuição de água potável aos imóveis. A importância da rede de 

distribuição deve-se a duas características de grande relevância a ela associadas, quais sejam 

(HELLER; PÁDUA, 2010): 
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a) característica de garantir, como última unidade do sistema de abastecimento de 

água, que a água produzida e veiculada pelas unidades anteriores chegue até os 

seus consumidores finais sem a deterioração de sua qualidade e com a 

quantidade, pressão e continuidade estabelecidas pela boa técnica e pelas 

normas oficiais aplicáveis; 

b) característica de constituir-se geralmente na mais extensa unidade do sistema, 

responsável por mais de 50% do seu custo de implantação. 

A concepção geométrica do sistema de reservatórios e tubulações depende do porte 

da cidade a ser abastecida, bem como de características viárias e topográficas (PORTO, 2006). 

De acordo com suas características, os condutos da rede de distribuição podem ser classificados 

em dois tipos segundo a ABNT/NBR 12218/2017: 

a) condutos principais (também denominados troncos ou mestres) – canalizações 

de maior diâmetro responsáveis pela alimentação dos condutos secundários; 

b) condutos secundários – canalizações de menor diâmetro responsáveis pelo 

abastecimento dos pontos de consumo. 

Conforme a localização espacial das tubulações principais e o sentido de 

escoamento nos condutos secundários, as redes são classificadas como rede ramificada e rede 

malhada, segundo suas tubulações sejam dispostas em forma de malhas e de ramos, 

respectivamente (PORTO, 2006; GOMES, 2009). O traçado misto corresponde a uma 

combinação dos dois tipos, sendo uma parte em forma de malha e outra do tipo ramificada ou 

aberta, normalmente posicionada nas periferias ou áreas de expansão de alguns setores do 

sistema de abastecimento. 

Porto (2006) estabelece que a rede tem a classificação de ramificada quando o 

abastecimento se dá através de uma tubulação mestra (ou tronco), a qual é alimentada por um 

reservatório de montante ou mesmo sob pressão de um bombeamento. A distribuição nessa 

configuração é feita diretamente para os condutos secundários, assim como o sentido da vazão 

em qualquer trecho desse tipo de rede é sempre conhecido, ou seja, há um único sentido para o 

escoamento. 

A principal vantagem da rede ramificada (Figura 2) se encontra no seu custo de 

implantação que é mais barato que o de uma rede malhada de mesmo porte. No entanto, as 

redes ramificadas apresentam inconvenientes na manutenção, visto que para se executar um 

reparo em um trecho todo o ramal a jusante ficará sem água. Dessa forma, o emprego desse tipo 

de rede tem sido descartado em locais onde o abastecimento de água não deve sofrer 

paralisação, como nos centros urbanos de médio e grande porte. Tais redes são empregadas 
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principalmente no abastecimento de sistemas de irrigação pressurizados, em pequenas 

comunidades e em urbanizações particulares (BEZERRA E CHEUNG, 2013; GOMES, 2009). 

 

Figura 2 – Esquema de uma rede ramificada 

 
Fonte: Adaptado de Porto (2006). 

 

As metodologias de dimensionamento de redes, segundo Gomes (2009), utilizam 

uma nomenclatura específica, na qual suas partes são designadas por: 

a) trecho: compreende cada um dos percursos da rede de distribuição em que a 

vazão permanece constante; 

b) nó: ponto de conexão entre dois trechos. Nos nós se produzem modificações na 

vazão circulante; 

c) nó de derivação: nó que conecta três ou mais trechos; 

d) ramal: trechos conectados em série sem nenhum nó de derivação; 

e) artérias: percursos principais da rede de distribuição formados por ramais 

agrupados em série; 

f) traçado da rede: configuração da distribuição das tubulações com a definição da 

situação topográfica de todos os componentes da rede; 

g) alimentação ou cabeceira da rede: origem da rede de distribuição. Normalmente 

coincide com o ponto inicial do sistema de transporte, onde se localiza o 

reservatório de distribuição ou o bombeamento direto. Algumas redes são 

alimentadas diretamente por mais de um reservatório. 
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Diferentemente das redes ramificadas que possuem uma única tubulação mestra, as 

redes malhadas são formadas por tubulações tronco que formam anéis ou malhas, nos quais há 

possibilidade de reversibilidade no sentido das vazões em função das solicitações de demanda. 

Assim, pode-se abastecer qualquer ponto do sistema por mais de um caminho, o que permite 

uma maior flexibilidade em satisfazer a demanda e na realização da manutenção da rede com o 

mínimo de interrupção no fornecimento de água (PORTO, 2006). 

O esquema geométrico de uma rede malhada (Figura 3) é o mais comum na maioria 

das cidades, nas quais o sistema viário tem um desenvolvimento em várias direções (radial). 

 

Figura 3 – Esquema de uma rede malhada com quatro anéis ou malhas 

 
Fonte: Adaptado de Porto (2006). 

 

2.3 Elementos constituintes dos projetos de redes de abastecimento de água 

 

Para a elaboração de um projeto de abastecimento de água é necessário dispor, 

inicialmente, de um conjunto de dados com relação à quantidade de água requerida pelo 

sistema, disponibilidade hídrica da região, restrições hidráulicas do abastecimento e tipologia 

do sistema. Os estudos referentes à oferta de água para o sistema de abastecimento dizem 

respeito aos aspectos hidrológicos da disponibilidade hídrica dos mananciais existentes na 

região do projeto (em termos de quantidade e qualidade). 

A NBR 12218/2017 (ABNT, 2017) traz a relação dos elementos necessários para a 

produção de um projeto de rede de distribuição de água. Dessa norma podem ser destacados 

alguns requisitos para a elaboração de um bom projeto: 
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a) estudo de concepção do sistema de abastecimento de água; 

b) definição das etapas de implantação; 

c) projetos de outras partes do sistema de abastecimento de água já elaborados em 

consonância com o estudo de concepção supracitado; 

d) levantamento planialtimétrico e semicadastral da área do projeto, incluindo o 

cadastro da rede existente e detalhes do arruamento, dos tipos de pavimento, de 

obras especiais e de interferências; 

e) plano de urbanização e legislação relativa ao uso e ocupação do solo, quando 

houver.  

Independentemente da conformação da rede (malhada, ramificada ou mista), o 

projeto deve satisfazer condições de pressões, velocidades e diâmetros. Alguns elementos 

imprescindíveis para a elaboração do projeto de rede de abastecimento de água são abordados 

a seguir. 

 

2.3.1 Vazões de adução e distribuição 

 

A quantidade de água consumida em uma rede pública de abastecimento varia 

continuamente ao longo do dia e ao longo do ano, sob a influência das atividades e dos hábitos 

da população, condições de clima, estações turísticas etc. Há meses em que o consumo de água 

é maior e dentro de um mesmo mês existem dias em que a demanda de água predomina sobre 

os demais (GOMES, 2009). Em países tropicais notadamente, no verão o consumo de água é 

maior. 

Durante o dia, a vazão veiculada por uma rede pública varia continuamente; a vazão 

supera o valor médio, atingindo valores máximos em torno do meio-dia. No período noturno, o 

consumo cai abaixo da média, apresentando valores mínimos nas primeiras horas da 

madrugada. Podem, pois, ser consideradas as seguintes variações de consumo: mensais, diárias, 

horárias e instantâneas (AZEVEDO NETTO et al., 1998). De um modo geral, essas variações 

podem ser assim explicadas, conforme Tsutiya (2006): 

a) variação anual: o consumo de água tende a crescer com o decorrer do tempo, 

devido ao aumento populacional e, às vezes, o aumento do consumo per capita 

é devido a melhoria dos hábitos higiênicos da população e do desenvolvimento 

industrial; 

b) variação mensal: nos meses de verão, o consumo supera o consumo médio, 

enquanto que, no inverno, o consumo é menor; 
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c) variação diária: o consumo diário geralmente é maior ou menor que o consumo 

médio diário anual, sendo que o consumo é maior no verão e menor no inverno; 

d) variação horária: o consumo varia com as horas do dia, geralmente o maior 

consumo ocorre entre 10 e 12 horas; 

e) variação instantânea: ocorrem nas extremidades da rede, quando atendem a 

prédios desprovidos de reservatório domiciliar. 

Sendo assim, a quantificação da demanda de projeto deve levar em consideração 

essas variações, pois o projeto deve ser dimensionado para a condição mais desfavorável, ou 

seja, de máxima demanda (GOMES, 2009). 

A Figura 4 mostra uma curva padrão da demanda de água, ao longo de um dia, 

característica dos sistemas de abastecimento de cidades brasileiras. 

 

Figura 4 – Curva de consumo médio diário 

 
Fonte: Gomes (2009). 

 

A relação entre o maior consumo diário verificado no período de um ano e o 

consumo médio diário neste mesmo período, considerando-se sempre as mesmas ligações, 

fornece o coeficiente do dia de maior consumo (K1): 

 

𝐾1 =
𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜
 (1) 
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A Figura 5 mostra a variação do consumo de água em um ano. 

 

Figura 5 – Variações do consumo no ano 

 
Fonte: Tsutiya (2006). 

 

A relação entre a maior vazão horária observada num dia e a vazão média horária 

do mesmo dia, define o coeficiente da hora de maior consumo (K2): 

 

𝐾2 =
𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎

𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎
 (2) 

 

A Figura 6 mostra a variação da vazão de água em um dia. 

 

Figura 6 – Variações do consumo diário 

 
Fonte: Tsutiya (2006). 
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Segundo Tsutiya (2006), para a determinação dos valores do consumo médio diário, 

do coeficiente do dia de maior consumo e do coeficiente da hora de maior consumo, devem ser 

excluídos os consumos dos dias em que ocorreram acidentes no sistema ou fatos excepcionais 

responsáveis por alterações no consumo de água. Para a determinação do K1, recomenda-se que 

sejam considerados, no mínimo, cinco anos consecutivos de observações, adotando-se a média 

dos coeficientes determinados.  

 A Tabela 1 apresenta o coeficiente K1 e a Tabela 2 apresenta o coeficiente K2 

obtidos em medições ou recomendações para projeto, por diversos autores ou entidades. 

 

Tabela 1 – Coeficiente do dia de maior consumo (K1) 

Autor / Entidade Local Ano Coeficiente K1 
Condições de obtenção 

do valor 

DAE 
São Paulo - 

Capital 
1960 1,50 

Recomendação para 

projeto 

FESB 
São Paulo - 

Interior 
1971 1,25 

Recomendação para 

projeto 

Azevedo Netto Brasil 1973 1,1 - 1,5 
Recomendação para 

projeto 

Yassuda e Nogami Brasil 1976 1,2 - 2,0 
Recomendação para 

projeto 

CETESB 
Valinhos e 

Iracemápolis 
1978 1,25 - 1,42 

Medições em sistemas 

operando há vários anos 

PNB-587-ABNT Brasil 1977 1,2 
Recomendação para 

projeto 

Orsini Brasil 1996 1,2 
Recomendação para 

projeto 

Azevedo Netto et al. Brasil 1998 1,1 - 1,4 
Recomendação para 

projeto 

Tsutiya 
RMSP - Setor 

Lapa 
1989 1,08 - 3,8 

Medições em sistemas 

operando há vários anos 

Saporta et al. 
Barcelona - 

Espanha 
1993 1,10 - 1,25 

Medições em sistemas 

operando há vários anos 

Walski el al. EUA (*) 2001 1,2 - 3,0 
Recomendação para 

projeto 

Hammer EUA (*) 1996 1,2 - 4,0 
Medições em sistemas 

norte-americanos 

AEP Canadá (*) 1996 1,5 - 2,5 
Recomendação para 

projeto 

(*) Nesses sistemas não há reservatórios domiciliares. 

Fonte: Tsutiya (2006). 
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Tabela 2 – Coeficiente da hora de maior consumo (K2) 

Autor / Entidade Local Ano Coeficiente K2 
Condições de obtenção 

do valor 

Azevedo Netto Brasil 1973 1,5 
Recomendação para 

projeto 

Yassuda e Nogami Brasil 1976 1,5 - 3,0 
Recomendação para 

projeto 

CETESB 
Valinhos e 

Iracemápolis 
1978 2,08 - 2,35 

Medições em sistemas 

operando há vários anos 

PNB-587-ABNT Brasil 1977 1,5 
Recomendação para 

projeto 

Orsini Brasil 1996 1,5 
Recomendação para 

projeto 

Azevedo Netto et al. Brasil 1998 1,5 - 2,3 
Recomendação para 

projeto 

Tsutiya 
RMSP - Setor 

Lapa 
1989 1,5 - 4,3 

Medições em sistemas 

operando há vários anos 

Saporta et al. 
Barcelona - 

Espanha 
1993 1,3 - 1,4 

Medições em sistemas 

operando há vários anos 

Walski el al. EUA (*) 2001 3,0 - 6,0 
Recomendação para 

projeto 

Hammer EUA (*) 1996 1,5 - 10,0 
Medições em sistemas 

norte-americanos 

AEP Canadá (*) 1996 3,0 - 3,5 
Recomendação para 

projeto 

(*) Nesses sistemas não há reservatórios domiciliares. 

Fonte: Tsutiya (2006). 

 

 Como falado anteriormente, um sistema de abastecimento de água é composto por 

diversas unidades, como captação, bombeamento, adução, unidade de tratamento, reservação e 

rede de distribuição. As obras a montante do reservatório de distribuição devem ser 

dimensionadas para atender a vazão média do dia de maior consumo do ano. A rede de 

distribuição deve ser dimensionada para a maior vazão de demanda, que é a hora de maior 

consumo do dia de maior consumo (TSUTIYA, 2006). 

 O dimensionamento de cada unidade do SAA tem por parâmetro de cálculo a vazão 

de demanda, que é diretamente proporcional à população a ser atendida. A vazão média anual 

necessária pode ser expressa como: 

 

𝑄𝑚 =
𝑃 ∙ 𝑞𝑚

3600 ∙ ℎ
 (3) 
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em que P é a população a ser abastecida, determinada por métodos estatísticos de previsão 

populacional a ser atingida no horizonte de projeto; qm é a taxa ou cota de consumo per capita 

média da população em L/(hab.dia); e h é o número de horas de operação do sistema ou da 

unidade considerada. 

 O consumo médio per capita é a média diária, por indivíduo, dos volumes utilizados 

para satisfazer os consumos doméstico, comercial, público e industrial. A Tabela 3 mostra os 

valores médios per capita encontrados para as amostras do SNIS em 2017 (ano de referência) e 

2016, assim como para a média dos últimos 3 anos (2014, 2015 e 2016), segundo estado, 

macrorregião e Brasil. Além disso, são apresentadas também as variações de 2016 e da média 

dos últimos 3 anos com relação a 2017. 

  

Tabela 3 – Valores do consumo médio per capita de água dos prestadores de serviço 

integrantes do SNIS 

Estado / 

Macrorregião 

Consumo médio per capita de água 

(L/hab.dia) 
Variação 

Média últimos 3 

anos  
Ano 2016 Ano 2017 

2016 a 

2017 

Média 

últimos 3 

anos a 

2017 

Acre 171,1 159,7 156,4 -2,1% -8,6% 

Amapá 159,1 178,5 183,9 3,0% 15,6% 

Amazonas 170,2 170,4 95,7 -43,8 -43,8% 

Pará 142,4 143,3 154,2 7,6% 8,3% 

Rondônia 177,7 166,3 138,6 -16,7 -22,0% 

Roraima 156,1 152,4 132,7 -12,9% -15,0% 

Tocantins 135,0 140,2 128,9 -8,1% -4,6% 

Norte 154,3 154,5 132,3 -14,4% -14,2% 

Alagoas 98,7 96,7 95,8 -0,9% -3,0% 

Bahia 113,9 111,3 115,6 3,9% 1,5% 

Ceará 128,3 125,0 117,6 -5,9% -8,3% 

Maranhão 134,1 136,5 141,3 3,5% 5,4% 

Paraíba 116,4 113,6 116,3 2,4% -0,1% 

Pernambuco 99,7 92,3 95,5 3,5% -4,2% 

Piauí 135,0 125,7 132,5 5,4% -1,8% 

Rio Grande do 

Norte 
114,6 113,8 112,0 -1,6% -2,3% 

Sergipe 118,7 116,6 111,9 -4,0% -5,7% 

Nordeste 115,8 112,5 113,6 1,0% -1,9% 

continua 
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Estado / 

Macrorregião 

Consumo médio per capita de água 

(L/hab.dia) 
Variação 

Média últimos 3 

anos  
Ano 2016 Ano 2017 

2016 a 

2017 

Média 

últimos 3 

anos a 

2017 

Espírito Santo 180,6 165,1 156,5 -5,2% -13,4% 

Minas Gerais 152,7 155,2 154,1 -0,7% 0,9% 

Rio de Janeiro 251,2 248,3 249,7 0,6% -0,6% 

São Paulo 168,2 166,0 167,8 1,1% -0,3% 

Sudeste 181,2 179,7 180,3 0,3% -0,5% 

Paraná 140,4 137,8 139,7 1,4% -0,5% 

Rio Grande do Sul 156,7 147,7 147,7 0,0% -5,8% 

Santa Catarina 150,7 149,8 151,0 0,8% 0,2% 

Sul 148,8 144,2 145,2 0,7% -2,4% 

Distrito Federal 161,6 150,5 132,4 -12,0% -18,1% 

Goiás 140,5 136,8 142,0 3,8% 1,1% 

Mato Grosso 164,2 167,4 160,4 -4,2% -2,3% 

Mato Grosso do Sul 154,8 153,5 157,7 2,7% 1,9% 

Centro-Oeste 152,0 148,5 146,1 -1,6% -3,9% 

Brasil 156,7 154,1 153,6 -0,3% -2,0% 

Fonte: SNIS (2019). 

 

Segundo Porto (2006), para levar em consideração variações diárias de demanda ao 

longo do ano, a vazão média é multiplicada por um coeficiente de reforço k1, que assume 

valores usuais entre 1,25 e 1,50, na forma: 

 

𝑄𝑎 = 𝑘1 ∙ 𝑄𝑚 =
𝑘1 ∙ 𝑃 ∙ 𝑞𝑚

3600 ∙ ℎ
 (4) 

 

A vazão Qa é chamada de vazão de adução e é utilizada para o dimensionamento 

das unidades do sistema que estão a montante dos reservatórios de distribuição, como captação, 

bombeamento, adução, tratamento e reservação (Figura 7).  

Porto (2006) também afirma que são previstos reservatórios de distribuição com 

capacidade conveniente em virtude de o consumo de água de uma cidade variar no decorrer do 

dia. Esses reservatórios servem de volante para suprir as vazões necessárias nas horas de maior 
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consumo. Assim, a rede de distribuição deve ser dimensionada para uma vazão denominada 

vazão de distribuição (Qd): 

 

𝑄𝑑 = 𝑘2 ∙ 𝑄𝑎 =
𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑞𝑚

3600 ∙ ℎ
 (5) 

 

Figura 7 – Vazões nas unidades de um sistema de distribuição de água 

 
Fonte: Adaptado de Tsutiya (2006). 

 

Determinada a vazão que sairá do reservatório para a distribuição e sabendo-se as 

informações topográficas do projeto, inicia-se a análise do regime permanente na rede de 

distribuição de água. Esta análise, se dá comumente a partir do reservatório até o ponto mais 

extremo de demanda. 

Para os casos de rede ramificada, faz-se a análise trecho a trecho verificando-se as 

cargas nos nós e nas extremidades com o auxílio da Equação de Bernoulli. Verifica-se também 

os critérios de carga mínima e velocidade máxima para atendimento da demanda (PORTO, 

2006).  

Para os casos de redes malhadas, Porto (2006) e Azevedo Netto et al. (1998) 

recomendam o uso do método iterativo de Hardy-Cross, com a indicação inicial dos sentidos 

dos fluxos na tubulação, sendo corrigidos se necessários dentro do processo iterativo. 

 

2.3.2 Pressões mínimas e máximas 

 

A amplitude das pressões atuantes na rede de distribuição é fundamental no projeto 

de abastecimento urbano de água, afetando principalmente o custo de implantação e operação 

do sistema como também na qualidade do serviço. Por isso, deve existir um limite inferior de 

pressões de serviço, a fim de assegurar que a água alcance os pontos de consumo com uma 
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carga suficiente para vencer as perdas nas instalações prediais e alcançar as torneiras com a 

vazão adequada (GOMES, 2009). 

No Brasil, a NBR 12218/2017 (ABNT, 2017) estabelece que a pressão dinâmica 

mínima em qualquer ponto nas tubulações distribuidoras deve ser de 100 kPa (≈ 10 mca). Essa 

mesma norma expõe que a pressão máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kPa 

(≈ 50 mca). 

Em sistemas de porte, em que há diferenças de cotas topográficas superiores a 60 

m, é conveniente dividir a rede em zonas de pressão, de modo a evitar pressões excessivas nos 

pontos baixos da rede. O controle das pressões mínima e máxima pode ser feito através da 

instalação de bombas ou válvulas redutoras de pressão, respectivamente (PORTO, 2006).  

 

2.3.3 Limites de velocidade nas tubulações 

 

Os limites de velocidade máxima admissíveis do fluxo de água nas tubulações 

pressurizadas são estabelecidos com o objetivo de compatibilizar o custo dos condutos com a 

segurança das redes hidráulicas de distribuição. A velocidade mínima é recomendada para que 

haja uma permanente circulação da água na rede como forma de não prejudicar a qualidade da 

água tratada que chegará aos consumidores (GOMES, 2009). 

A NBR 12218/2017 (ABNT, 2017) estabelece que a velocidade máxima nas 

tubulações deve ser de 3,5 m/s e a mínima de 0,6 m/s. Em pequenas redes, com pequenas vazões 

nos trechos nem sempre é possível garantir a velocidade mínima de 0,6 m/s. Como essa norma 

impõe um diâmetro mínimo de 50 mm para as tubulações, não é possível garantir uma 

velocidade de 0,6 m/s caso a vazão no trecho seja menor do que 1,18 L/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 

 

 

3 PERDAS DE ÁGUA EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 

3.1 Definições importantes sobre perdas de água 

  

Bezerra e Cheung (2013) definem perda de água como a quantidade de água 

prevista para a realização de um ou mais usos, mas que não é utilizada devido a deficiências 

técnicas, operacionais e econômicas. 

Apoiando-se no que Soares et al. (2004) consideram, não existem sistemas 

estanques, ou seja, toda rede de distribuição de água apresenta alguma parcela de perdas por 

vazamento na distribuição. Segundo Galvão (2007), a maior parte das perdas ocorre na 

infraestrutura de distribuição, que compreende a rede de distribuição e as ligações prediais. Tais 

perdas são influenciadas por diversos fatores infraestruturais e operacionais e dependem das 

características da rede hidráulica e de fatores relacionados às práticas de operação, do nível de 

tecnologia do sistema e da experiência dos técnicos responsáveis pelo controle dos processos 

(BEZERRA e CHEUNG, 2013; FARLEY e TROW, 2003). 

Diante das inúmeras nomenclaturas e denominações dadas aos diversos tipos de 

perdas existentes em um sistema de distribuição de água, a International Water Association 

(IWA) tentou uniformizar a terminologia utilizada pelos técnicos das companhias de 

saneamento de todo o mundo. Com isso, foi elaborado um balanço hídrico para os sistemas de 

distribuição de água em que se explicitavam as componentes das perdas, agora, segundo Farley 

e Trow (2003), com as novas denominações “reais” (antes denominadas físicas) e aparentes 

(não físicas ou comerciais). Essa distinção é importante, pois as ferramentas para a gestão e 

para o combate a cada uma das tipologias diferem substancialmente. 

Internacionalmente, o balanço hídrico é conhecido como aplicação Top-Down, 

justamente por iniciar a avaliação das perdas por meio do cálculo do balanço hídrico de “cima 

para baixo”, ou seja, pelo volume de água que entra no sistema menos o volume de água 

efetivamente consumido. Nesse método, são feitas hipóteses para determinar as perdas 

aparentes e, pela diferença, chega-se então às estimativas de perdas reais. 

As definições dos termos adotados no balanço hídrico da IWA são as seguintes: 

a) Volume de entrada no sistema: representa o somatório dos volumes referentes 

às fontes (superficial e/ou subterrâneo) somada ao volume de água importada; 

b) Consumo autorizado: refere-se ao volume de água medido e/ou não medido 

utilizado por consumidores cadastrados na empresa (por exemplo, cliente 

registrado sem hidrômetro), somado com os volumes que são implicitamente 
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ou explicitamente autorizados pela empresa. Inclui-se também o volume de 

combate a incêndio, de limpeza de ruas e reservatórios, rega de espaços verdes 

municipais, abastecimento de caminhões pipas, alimentação de fontes públicas, 

chafarizes etc. Alguns desses consumos podem ser faturados ou não, 

dependendo da prática local. 

c) Perdas aparentes: também chamadas de perdas não físicas e perdas comerciais: 

correspondem ao volume de água consumido, mas que não é contabilizado pela 

companhia de abastecimento, ou seja, é a que não foi “fisicamente perdida”, 

mas não gerou receita para a empresa. As perdas aparentes são causadas por 

ligações clandestinas (chamadas popularmente de “gatos”), roubo ou uso ilegal 

(por exemplo, retirada de água em válvulas de descarga de adutoras), fraudes 

nos hidrômetros, erros de leituras dos hidrômetros e falhas no cadastro 

comercial (cadastro desatualizado, ligação não cadastrada por descuido, registro 

de inatividade em ligação ativa). 

d) Perdas reais: representam o volume efetivamente perdido no sistema. As perdas 

reais são decorrentes de vazamentos que ocorrem nas tubulações das adutoras e 

nas redes de distribuição, nos ramais de ligações prediais, nas ETAs e nos 

extravasamentos de reservatórios. 

e) Consumo faturado medido: é o volume de água anual que gera receita para a 

companhia prestadora de serviços e corresponde ao somatório dos valores 

arrecadados nas contas de água emitidas. É composto pelo volume medido nos 

hidrômetros. 

f) Consumo faturado não medido: corresponde ao estimado pelas companhias de 

abastecimento relativo à economia onde não há hidrômetro, seja o consumidor 

de baixa renda ou não. 

g) Consumo não faturado medido: é o consumo destinado aos clientes que a 

empresa dispensa o pagamento da conta de água mais o consumo interno 

medido da companhia (por exemplo, lavagem de filtros da ETA). 

h) Consumo não faturado não medido: é o consumo destinado aos consumidores 

que a empresa dispensa o pagamento da conta de água e o volume não é medido 

(por exemplo, água para combate a incêndio, abastecimento de caminhões pipa, 

irrigação de praças etc). 

i) Uso não autorizado: é o volume que não produz receita. Nesse volume, incluem-

se as ligações clandestinas, fraudes etc. 
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j) Erros de medição: é o volume decorrente do erro de medição dos contadores, 

que pode ser causado por falhas de fabricação, dimensionamento inadequado, 

instalação incorreta etc. 

k) Vazamentos nas adutoras e/ou redes de distribuição: é o volume de vazamentos 

que ocorre ao longo das adutoras e redes de distribuição. Nesse grupo, 

encontram-se as ocorrências de grande intensidade. 

l) Vazamentos e extravasamentos em reservatórios:  é o volume de vazamentos 

decorrentes do extravasamento de reservatórios. 

m) Vazamentos em ramais prediais: é o volume de vazamentos que ocorre entre o 

colar de tomada e o cavalete residencial. As principais causas devem-se à 

instalação inadequada, à qualidade do material, às pressões atuantes e/ou à 

movimentação do solo. 

A Tabela 4 mostra o balanço hídrico proposta pela IWA para sistemas de 

abastecimento de água. Já a Tabela 5 mostra o balanço hídrico feito pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 

 

Tabela 4 – Balanço hídrico proposto pela IWA. 

V
o

lu
m

e 
d

e 
en

tr
ad

a 
n
o
 s

is
te

m
a 

C
o
n
su

m
o
 a

u
to

ri
za

d
o
 Consumo autorizado 

faturado 

Consumo faturado medido               

(incluir água exportada) 

Á
g
u
a 

fa
tu

ra
d
a 

Consumo faturado não medido 

(estimados) 

Consumo autorizado 

não faturado 

Consumo não faturado medido          

(usos próprios, caminhão pipa etc.) 

Á
g

u
a 

n
ão

 f
at

u
ra

d
a 

Consumo não faturado não medido 

(combate a incêndios, favelas etc.) 

P
er

d
a 

d
e 

ág
u

a 

Perdas aparentes 

Uso não autorizado                      

(fraudes e falhas de cadastro) 

Erros de medição             

(micromedição) 

Perdas reais 

Vazamentos nas adutoras e/ou redes de 

distribuição 

Vazamentos e extravasamentos em 

reservatórios 

Vazamentos em ramais prediais            

(a montante do ponto de medição) 

Fonte: Alegre et al. (2000). 



39 

 

 

Tabela 5 – Balanço hídrico da SABESP (valores em m³) 

Volume 

produzido 

(SABESP) 

2.989 

milhões 

Consumo autorizado 

2.029 milhões          

(68%) 

Água faturada                                                                        

1.839 milhões 

Consumo 

autorizado não 

faturado               

190 milhões 

Usos emergenciais, 

operacionais e sociais                      

190 milhões 

Água não 

faturada    

1.150 

milhões Perda de água         

960 milhões                 

(32%) 

Perda aparente    

248 milhões 

Submedição                     

164 milhões 

Fraudes e falhas 

comerciais 84 milhões 

Perda real                                                        

712 milhões 

Fonte: SABESP (2011). 

 

No tocante ao balanço hídrico, Vicentini (2012) realizou estudo dos componentes 

do balanço hídrico para avaliação de perdas em SAAs, obtendo como resultado final o balanço 

hídrico de três setores de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

Mesmo com as medidas da IWA de padronizar as terminologias relacionadas às 

perdas de água, é possível perceber que não se logrou uma linguagem técnica absolutamente 

comum, seja entre os diversos países, seja entre os diversos prestadores de um mesmo país. 

Considerando isso, segundo o SNIS com dados de 2017, alguns países do mundo como a 

Alemanha e o Japão conseguiram reduzir suas perdas para aproximadamente 10%, enquanto 

que países como a Austrália e Nova Zelândia conseguiram romper o patamar inferior a 10%. A 

média do Brasil tem diminuído ao longo dos anos e situa-se, atualmente, no patamar dos 38% 

(Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Índice de perdas na distribuição dos prestadores de serviços participantes do SNIS 

em 2017, segundo estado, macrorregião e Brasil 

Estado / 

Macrorregião 

Índice de perdas na 

distribuição (%) 

Acre 60,1 

Amapá 66,2 

Amazonas 68,9 

Pará 40,0 

Rondônia 55,8 

Continua 
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Estado / 

Macrorregião 

Índice de perdas na 

distribuição (%) 

Roraima 75,4 

Tocantins 34,2 

Norte 55,1 

Alagoas 44,9 

Bahia 36,8 

Ceará 45,5 

Maranhão 59,8 

Paraíba 37,9 

Pernambuco 52,0 

Piauí 48,1 

Rio Grande do 

Norte 
49,8 

Sergipe 47,7 

Nordeste 46,3 

Espírito Santo 38,6 

Minas Gerais 35,6 

Rio de Janeiro 31,0 

São Paulo 35,3 

Sudeste 34,4 

Paraná 34,5 

Rio Grande do Sul 38,2 

Santa Catarina 36,6 

Sul 36,5 

Distrito Federal 33,8 

Goiás 26,4 

Mato Grosso 46,0 

Mato Grosso do Sul 32,6 

Centro-Oeste 34,1 

Brasil 38,3 

Fonte: SNIS (2017). 
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3.2 Perdas reais 

 

Como falado anteriormente, todo sistema de distribuição tem perdas reais, não 

sendo possível existir SAA sem esse tipo de perda. No entanto, o que se percebe é que a 

quantidade de perdas reais na maior parte dos sistemas de distribuição de água é bem mais 

elevada que a justificável (BEZERRA; CHEUNG, 2013). 

Perdas reais são decorrentes de vazamentos que ocorrem nas tubulações das 

adutoras e redes de distribuição, nos ramais das ligações prediais, nas ETA’s e nos 

extravasamentos de reservatórios. Segundo Tardelli Filho (2006), os vazamentos aparecem em 

diversas partes do sistema de abastecimento de água, especialmente: 

a) nas estruturas das ETA’s; 

b) nas tubulações das linhas de adução e da rede de distribuição e seus acessórios 

(juntas, registros, ventosas); 

c) nos ramais prediais e cavaletes; 

d) nas estruturas dos reservatórios setoriais; 

e) nos equipamentos das estações elevatórias. 

Thornton (2002) afirma que as principais causas para a ocorrência de vazamentos 

são: baixa qualidade da infraestrutura, da mão de obra e de materiais; manipulação/estocagem 

inadequada de materiais; processo de reaterro inadequado de valas; ondas de pressão ou 

transientes hidráulicos; variação de pressão no sistema de distribuição; entre outras. Arikawa 

(2005), complementando Thornton (2002) sobre as várias causas dos vazamentos, explica: 

a) Má qualidade dos materiais: a maneira de evitar esse problema é a 

especificação cuidadosa dos materiais utilizados na implantação e manutenção 

do sistema; 

b) Má qualidade dos serviços: para garantir vedação adequada durante a 

construção, é necessário, além de materiais de boa qualidade, um serviço 

executado com qualidade e com mão-de-obra qualificada, de forma a obter 

regularidade no fundo das valas, boa compactação, execução das ancoragens, 

assentamento das tubulações, execução correta das juntas etc. A má qualidade 

dos materiais e dos serviços provoca gotejamentos nas juntas dos tubos. Esses 

vazamentos geralmente são pequenos. No entanto, devido ao imenso número 

dessas juntas e ao longo de duração desses vazamentos indetectáveis, o volume 

total torna-se bastante significativo; 
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c) Pressões altas nas tubulações: a elevação da pressão de serviço nas redes de 

distribuição tem efeito significativo na quantificação dos volumes perdidos, 

pois aumenta a frequência de arrebentamentos e aumenta a vazão dos 

vazamentos. A pressão é o fator que mais influi nas perdas reais de um sistema 

de abastecimento; 

d)  Oscilações de pressão: a ocorrência desses eventos pode causar fraturas ou 

rupturas em tubulações devido ao deslocamento de blocos de ancoragens, 

expulsão da vedação das juntas, flexão indesejável dos tubos, movimentação 

dos tubos e outros acidentes. Um exemplo de oscilação repentina de pressão é 

o golpe de aríete, cujos resultados podem ser o arrebentamento de tubulações 

no caso de sobrepressões, ou o colapso de tubos no caso de depressões; 

e)  Deterioração das tubulações: é causada pela corrosão de tubos metálicos que, 

normalmente, ocorre após alguns anos de operação da rede;  

f)  Efeitos do tráfego: o tráfego pesado afeta a movimentação do solo, podendo 

causar rupturas em tubulações, principalmente se o aterro sobre os tubos não 

estiver bem compactado; 

g)  Extravasamentos em reservatórios: são frequentes e ocorrem geralmente no 

período noturno devido à inexistência de um sistema de controle de níveis, falta 

de automação, ou falta de manutenção, causando falhas nos sensores de níveis 

de água e nas válvulas de entrada de água dos reservatórios, além de falhas da 

própria atividade de operação;  

h)  Consumos operacionais excessivos: são inerentes ao próprio processo de 

operação dos sistemas de captação, adução, tratamento e distribuição. Para a 

atividade de operação é necessário um determinado volume de água para 

lavagens, limpezas, descargas e desinfecção.  

Os vazamentos podem ser classificados em três tipos: visíveis, detectáveis (não 

visíveis) e inerentes (ABENDE, 2003). A Figura 8 mostra a classificação dos vazamentos. 

 

Figura 8 – Classificação dos vazamentos 

 
Fonte: ABENDE (2003). 
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 Os vazamentos inerentes (ou “fugas”) representam toda a água perdida nos 

pequenos orifícios das tubulações, nas juntas das conexões, peças especiais de controle etc. São 

vazamentos não visíveis e geralmente não são detectáveis. Normalmente, as vazões associadas 

a esse tipo de vazamento são pequenas, geralmente inferiores a 0,25 m³/h (LAMBERT; 

THORNTON, 2002).  

 Apesar de possuírem baixa vazão, é comum que o volume perdido seja 

representativo nas perdas de água, em virtude desses vazamentos inerentes permanecerem por 

longos períodos de tempo. Eles pioram gradativamente até alcançarem o ponto em que se 

podem ser detectados. A solução para a redução do volume perdido por vazamentos não 

detectáveis é o controle de pressão e a reabilitação da infraestrutura (BEZERRA; CHEUNG, 

2013). 

 Os vazamentos detectáveis (não visíveis) não afloram à superfície e são localizáveis 

por equipamentos de detecção acústica, possuem vazões moderadas e sua duração depende da 

frequência com que a empresa realiza pesquisas de vazamentos (BEZERRA; CHEUNG, 2013). 

Se essas pesquisas não forem realizadas com uma certa periodicidade, os vazamentos não 

visíveis podem permanecer durante meses, anos ou indefinidamente, totalizando volumes 

consideráveis de água perdida (TARDELLI FILHO, 2006). 

 Os vazamentos visíveis são derivados de rupturas das tubulações e peças, que são 

provocadas por sobrepressões ou sobrecargas excessivas, defeitos estruturais, recalque do 

terreno e cargas excessivas sobre o pavimento. Os vazamentos por rupturas manifestam-se 

imediatamente e são facilmente detectáveis com vazões elevadas (BEZERRA; CHEUNG, 

2013). Segundo Tardelli Filho (2006), para as tubulações e estruturas enterradas, nem sempre 

o vazamento aflora à superfície nos momentos iniciais de sua existência, decorrendo certo 

(horas, dias ou meses) até que isso aconteça, tornando-se, portanto, visível a partir desse 

momento.  

 As redes de distribuição e os ramais prediais são os componentes do sistema de 

abastecimento de água onde ocorrem o maior número de vazamentos e o maior volume perdido 

de água, por causa principalmente da sua extensão e condições de operação (TARDELLI 

FILHO, 2006). Para muitos sistemas, os vazamentos nos ramais (tubos de pequeno diâmetro) 

representam o maior número de vazamentos encontrado nas redes hidráulicas, especialmente 

em sistemas com uma elevada densidade de ramais. 

 Levantamento de vazamentos efetuado na SABESP apontou que dos vazamentos 

consertados nas redes de distribuição, mais de 92% ocorreram nos ramais prediais e cavaletes 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 – Número de reparos executados pela SABESP em 2008 e 2010 

Local 2008 2010 

Rede 69.310 (7,70%) 63.871 (7,99%) 

Ramal 385.190 (42,78%) 276.276 (34,56%) 

Cavalete 445.978 (49,53%) 459.327 (57,45%) 

Fonte: Bezerra e Cheung (2013). 

 

3.2.1 Controle de perdas reais de água 

 

Segundo Tardelli Filho (2006), as principais ações para o controle de vazamentos 

podem ser resumidas nas informações constantes na Figura 9. 

 

Figura 9 – Síntese das ações para o controle de perdas reais 

 
Fonte: Adaptado de Tardelli Filho (2006). 

 

 A gestão da pressão, que incorpora a redução da pressão e a minimização de 

flutuações, apresenta resultados mais eficientes no controle de vazamentos do que 

simplesmente diminuir a pressão da rede. A probabilidade de ocorrência de rompimentos 

aumenta mais com a amplitude de oscilação de pressão do que com o seu valor médio e máximo. 

Assim, a diminuição da oscilação de pressão reduz a frequência de rupturas nos tubos e, 
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consequentemente, a diminuição do volume perdido nos três tipos de vazamentos (BEZERRA; 

CHEUNG, 2013). 

Vários foram os estudos feitos acerca da natureza e do impacto dos vazamentos, 

bem como foram desenvolvidas com sucesso várias metodologias e tecnologias eficazes para 

reduzir, controlar e gerenciar as perdas reais. Nos últimos anos, ganhou relevância a 

metodologia proposta pelo Grupo de Trabalho sobre Perdas de Água da IWA, que, 

resumidamente, considera que volume de perdas reais pode ser significativamente reduzido 

através da implementação das quatro ações apresentadas na Figura 10. 

 

Figura 10 – Componentes do controle e redução de perdas reais 

 

Fonte: Adaptado de Thornton (2002). 

 

Analisando a figura anterior, Melato (2010) expõe o seguinte: 

a) as setas direcionadas para cada uma das faces do quadro maior representam as 

ações básicas e fundamentais para o controle e redução de perdas reais. 

Ressalta-se que para obter uma redução efetiva, as ações devem ser 

desencadeadas simultaneamente, “comprimindo” o quadro maior (nível atual 

de perdas reais) até o quadro intermediário (nível econômico de perdas reais). 
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Caso uma dessas ações não seja desencadeada, será reduzida apenas uma parte 

do potencial de perdas e não se atingirá o nível econômico; 

b) uma ação se contrapõe à outra axialmente. Assim, levando em consideração 

primeiramente o eixo horizontal, o controle ativo de vazamentos para ser eficaz 

na redução das perdas reais precisa estar associado à agilidade e qualidade dos 

reparos desses vazamentos. No eixo vertical, um controle de pressão eficaz 

necessita de um gerenciamento da infraestrutura adequado; 

c) o quadro externo representa o nível atual de perdas, que é o volume 

potencialmente recuperável com essas ações de redução de perdas reais. O 

quadro intermediário representa o nível econômico de perdas reais, o qual seria 

possível de ser atingido se fossem investidos os recursos necessários para 

igualar o retorno financeiro esperado pelo custo do volume de água perdido 

recuperado. Finalmente, o quadro interno representa as perdas reais anuais 

inevitáveis, que são o nível mínimo de perdas, tecnicamente possível de ser 

atingido se não houvesse limitações de recursos financeiros para se investir no 

controle de perdas mesmo sendo inviável economicamente o atingimento desse 

nível. 

 

3.2.2 Controle de pressão 

 

No rol de ações de eficiência voltadas para a gestão de perdas, o controle de pressão 

apresenta-se como uma das alternativas mais eficazes para a diminuição do volume de água 

perdido em vazamentos nos sistemas de distribuição de água, visto que impacta em todos os 

componentes, sejam vazamentos visíveis, não visíveis ou inerentes (MELATO, 2010). 

O controle de pressão visa adequar as pressões em valores compatíveis com uma 

boa operação do sistema, minimizando as altas pressões e variações bruscas sem deixar de 

garantir as pressões mínimas de atendimento aos consumidores (MELATO, 2010). A pressão 

excessiva de água não só aumenta o volume de água perdido pelos vazamentos, mas também 

influencia no aumento do número de quebras. O controle das variações de pressão também é 

muito importante em situações de variações bruscas, pois isso muitas vezes pode ser mais 

prejudicial do que uma pressão elevada, porém constante (THORNTON; STURM; KUNKEL, 

2008). 
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Segundo Jowitt e Xu (1990), as redes de abastecimento de água são planejadas e 

projetadas para lidar com as demandas de pico atuais e futuras; é inevitável a existência de 

pressões excessivas e ocorrerá frequentemente, geralmente na escala diurna. Embora a pressão 

adequada seja essencial para manter um serviço satisfatório, essas pressões excessivas são 

indesejáveis porque podem levar a níveis significativos de vazamento. Para aumentar a 

eficiência econômica, o vazamento deve ser reduzido a níveis apropriados.  

Ainda segundo os mesmos autores, reduzir o vazamento leva a uma economia 

financeira nos custos operacionais anuais e ao adiamento do investimento de capital para 

aumentar a capacidade da rede. Um benefício adicional decorrente da regulação da pressão é a 

redução na frequência e o consequente custo de reparo de rajadas de energia induzidas por 

pressão. 

No Brasil, a norma NBR 12218 (ABNT, 2017) recomenda que a rede de 

distribuição de água seja dividida em zonas de pressão. Nesses setores, a pressão estática 

máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca, com exceção dos condutos principais 

que não abastecem consumidores ou condutos secundários. Há um limite inferior para as 

pressões de serviço, de modo a garantir que a água chegue aos pontos de consumo com uma 

carga hidráulica suficiente para vencer as perdas nas instalações residenciais. A norma citada 

estabelece uma pressão dinâmica de 10 mca 

Destaca-se que o controle de pressão é a única ação representada por uma seta de 

duplo sentido na Figura 10 anterior, pois o controle pode acontecer tanto diminuindo como 

aumentando a pressão. As soluções mais utilizadas são a implantação de válvulas redutoras de 

pressão, que diminuem a pressão nas redes de distribuição; e a correta instalação de boosters, 

que permitem elevar a pressão nos pontos mais altos, sem elevá-la por uma grande extensão da 

rede de distribuição (MELATO, 2010). 

Segundo Van Zyl e Malde (2017), vazamentos de tubulações são orifícios e pode-

se esperar com razoabilidade que a equação do orifício, a qual é derivada do princípio da 

conservação de energia, descreva seu comportamento. Conforme a equação do orifício, a vazão 

Q através de um vazamento deve ser proporcional à raiz quadrada do diferencial de pressão h 

sobre a abertura de vazamento, de acordo com a Equação 6 a seguir: 

𝑄 =  𝐶𝑑𝐴√2𝑔ℎ (6) 

onde Cd é o coeficiente de descarga, A é a área de vazamento e g é a aceleração devido à 

gravidade. 



48 

 

 

 Normalmente, o diferencial de pressão sobre uma parede do tubo (definido aqui 

como pressão interna menos externa) é positivo, resultando em um fluxo de vazamento saindo 

do tubo através de quaisquer aberturas de vazamento existentes. No entanto, sob certas 

circunstâncias, o diferencial de pressão pode ser negativo, resultando em um fluxo de intrusão 

que entra no tubo (VAN ZYL; LAMBERT; COLLINS, 2017). 

A aplicação da equação do orifício assume que a área do orifício A é fixa. No 

entanto, vários estudos mostraram que as áreas de aberturas de vazamentos reais não são fixas, 

mas variam em função linear da pressão do fluido. Essa linearidade é verdadeira 

independentemente do tipo e tamanho da abertura de vazamento, do material do tubo, do estado 

de carregamento da seção (VAN ZYL e CASSA, 2014; CASSA e VAN ZYL, 2013). 

A Equação 7 a seguir mostra a variação da área de vazamento com a pressão: 

𝐴 =  𝐴0 + 𝑚ℎ (7) 

onde A0 = área inicial (a área da abertura do vazamento quando o diferencial de pressão é zero); 

m = inclinação da área de pressão. 

Para entender o impacto da relação linear da área da cabeça observada no sistema 

hidráulico de vazamentos, a Equação (7) é substituída na Equação (6) para obter:  

𝑄 =  𝐶𝑑√2𝑔(𝐴0ℎ0.5 + 𝑚ℎ1.5) (8) 

A forma dessa equação foi proposta particularmente May (1994), cujo trabalho se tornou 

altamente influente como a equação FAVAD (Fixed and Variable Area Discharge Paths = 

Descargas de Área Fixa e Variável). 

O primeiro termo da Equação (8) é a equação do orifício e descreve o fluxo através de 

uma área inicial fixa do vazamento. O segundo termo na equação descreve o fluxo através da 

área expandida do vazamento (VAN ZYL; MALDE, 2017). 

Conforme Kabaasha, Piller e Van Zyl (2018), também uma equação de potência é 

comumente usada para modelar o comportamento de vazamentos, tanto em softwares de 

modelagem hidráulica quanto na prática de gerenciamento de vazamentos: 

𝑄 = 𝐶ℎ𝛼 (9) 

onde C = coeficiente de vazamento; e α = expoente de vazamento. Na prática de modelagem, 

como o amplamente utilizado software EPANET, a equação de potência é chamada de emissor 

(ROSSMAN, 2000) e é usada para modelar demandas e vazamentos dependentes da pressão do 

consumidor. Na prática de gerenciamento de vazamentos, a Equação 9 é chamada de equação 

de potência de vazamento e o símbolo N1 é usado em vez de α (LAMBERT, 2000). 



49 

 

 

O expoente de vazamento é popular entre os profissionais por prever o efeito provável 

de alterar a pressão média do sistema no vazamento do sistema. É comumente expresso como 

a razão entre o vazamento medido a duas pressões diferentes na forma: 

𝑄1

𝑄2
=  

ℎ1

ℎ2
  (10) 

onde Q1 e Q2 = vazões de vazamento sob pressão h1 e h2, respectivamente. 

Matematicamente, a equação de potência é uma forma generalizada da equação do 

orifício que permite α ser diferente de 0,5. No entanto, essa generalização separa a equação dos 

princípios fundamentais da mecânica nos quais a equação do orifício é fundada. Assim, a 

equação de potência se torna nada mais que uma equação empírica (KABAASHA; PILLER; 

VAN ZYL, 2018). 

A Teoria FAVAD relaciona a vazão perdida com a pressão de serviço conforme a 

Equação 11:  

𝑄1

𝑄0
=  (

𝑃1

𝑃0
)

𝑁1

 (11) 

onde 𝑄0 é o volume de vazamento inicial associado à pressão 𝑃0; 𝑄1 é o volume de vazamento 

final associado à pressão 𝑃1; N1 é o expoente que depende do tipo de material. 

Segundo análises realizadas em países como Inglaterra, Malásia, Canadá, Chipre, 

Brasil, EUA, Austrália e Nova Zelândia, os valores obtidos para o coeficiente N1 oscilam entre 

0,5 e 1,5, mas ocasionalmente alguns valores são acima de 1,5. Um modo prático de avaliar o 

volume de vazamentos em setores de abastecimento é assumir uma linearidade entre a pressão 

e a vazão, ou seja, N1 = 1, onde geralmente se obtém valores próximos aos reais. A Tabela 8 

mostra alguns valores N1 obtidos em países distintos. 

 

Tabela 8 – Valores de N1 

País Faixa de valores de N1 Valor médio N1 

Japão (1979) 0,63 - 2,12 1,15 

Brasil (1998) 0,52 - 2,79 1,15 

Reino Unido (2003) 0,36 - 2,95 1,01 

Chipre (2005) 0,64 - 2,83 1,47 

Brasil (2006) 0,73 - 2,42 1,40 

Total 0,36 - 2,95 1,14 

Fonte: Adaptado de Lambert et al. (1999). 
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De acordo com Tardelli Filho (2006), ensaios realizados em diversos países 

chegaram aos seguintes valores para o expoente N1: 

a) tubos metálicos: N1 = 0,5; 

b) tubos plásticos: N1 entre 1,5 e 2,5; 

c) vazamentos inerentes: N1 ≈1,5. 

Melato (2010) expõe que o ensaio de campo para determinação do valor de N1 para 

cada setor ou subsetor de abastecimento geralmente é realizado à noite, podendo também ser 

realizado durante o dia. O ensaio consiste basicamente nas medições de vazão e de pressão no 

ponto de entrada e no ponto de pressão média da área selecionada. 

Continua o mesmo autor que a área selecionada deve ser abastecida por um único 

ponto de entrada. Deve-se então reduzir gradualmente a pressão no ponto de entrada da área, 

medindo-se a vazão e a pressão no Ponto de Pressão Média do Setor (PPMS). Sugere-se reduzir 

a pressão em pelo menos três níveis (P0, P1 e P2). O teste deve ser realizado excluindo-se o 

consumo noturno da área, por meio de leitura de hidrômetros para contabilização dos consumos 

ou pelo fechamento dos ramais prediais, evitando-se consumo durante o período do teste. Após 

a obtenção da vazão correspondentes às pressões medidas no PPMS, P0, P1 e P2, o N1 pode ser 

calculado pela Equação 12 a seguir: 

 

𝑁1 =  
𝑙𝑛 (

𝑄1

𝑄0
)

𝑙𝑛 (
𝑃1

𝑃0
)

=
𝑙𝑛 (

𝑄2

𝑄0
)

𝑙𝑛 (
𝑃2

𝑃0
)

 (12) 

 

onde: Q0, Q1, Q2 = vazão do vazamento às pressões P0, P1, P2 respectivamente; 

          N1 = coeficiente exponencial da relação pressão/vazão. 

 

Segundo Tardelli Filho (2006), para um sistema onde há redes de diferentes 

materiais, que é o caso mais comum, os ensaios de campo realizados mostraram que os valores 

de N1 são próximos a 1,15.  

 

3.2.2.1 Válvulas redutoras de pressão 

 

As válvulas são dispositivos imprescindíveis às instalações de transporte e 

distribuição de fluidos por meios mecânicos ou por gravidade. São usadas com o objetivo de 
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proteger ou isolar bombas ou trechos de tubulações, aliviar e controlar pressões, controlar 

vazões e níveis de reservatórios, direcionar o escoamento, drenar, ventilar etc. Por ser um 

acessório que introduz perdas de carga na instalação e também possíveis vazamentos, sua 

utilização deve ser restrita a um número mínimo necessário que atenda ao bom funcionamento 

da instalação. 

A válvula utilizada para o controle de pressão em sistemas de distribuição de água 

é chamada, nos países de língua portuguesa, de válvula redutora de pressão. Ela permite reduzir 

uma pressão variável de montante a uma determinada pressão a jusante. O mecanismo de 

controle de uma VRP pode ser mecânico ou eletrônico. No caso de controle mecânico da 

válvula, a regulagem previamente determinada é fixa, ou seja, garante uma pressão de jusante 

pré-estabelecida independentemente das condições de vazão e pressão de montante. Em se 

tratando de controle eletrônico, a atuação da VRP é feita através de programas pré-

estabelecidos, que permitem monitorar e controlar as vazões e pressões, garantindo condições 

adequadas de abastecimento ao longo das 24 horas do dia. 

Atualmente, segundo Bezerra e Cheung (2013), as VRPs podem ser controladas 

não apenas para um único valor de pressão, mas para diversos parâmetros de pressão, 

permitindo, assim, uma gestão mais eficiente dos níveis de serviço e um melhor desempenho 

hidráulico do sistema.  

De acordo com Melato (2010), a válvula do tipo diafragma é a mais utilizada. Esse 

tipo de válvula cria uma restrição que provoca a perda de carga entre a entrada e a saída da 

válvula, em que o nível de perda de carga depende da vazão e da posição do diafragma. Esse 

mesmo autor ainda expõe que as VRPs podem ser classificadas quanto ao tipo de controle de 

saída como:  

a) saída fixa: limita a pressão de jusante em um valor pré-estabelecido de acordo 

com os parâmetros de regulagem fixados pelo circuito de pilotagem; 

b) controle por tempo: opera com pressão de saída variável modulada pelo tempo, 

em que as pressões de entrada são reduzidas em períodos específicos num ciclo 

de 24 horas; 

c) controle pela vazão: a pressão de saída varia em função da demanda da área. 
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 Figura 11 – Instalação de válvula redutora de pressão 

 
Fonte: Galvão (2007). 

 

 Existem inúmeras aplicações bem sucedidas de válvulas redutoras de pressão na 

redução de perdas e volume distribuídos. A seguir são apresentados alguns estudos. 

 Madureira et al. (2010) apresentou os resultados da aplicação de VRPs na Unidade 

de Negócio Norte da SABESP. O trabalho de redução de perdas foi desenvolvido em duas 

linhas de ações. A primeira destinou-se a mensurar os volumes captados nos mananciais, nas 

saídas de água tratada e em micro zonas de controle de perdas com a finalidade de conhecer, 

analisar e direcionar ações para redução das perdas reais e aparentes. A segunda linha de 

trabalho foi desenvolvida para reduzir as pressões nas redes de distribuição, consequentemente 

o volume perdido em vazamentos.  

 Ainda nesse estudo em questão, primeiramente foi feita uma avaliação geral das 

pressões por cidade e foram sugeridas áreas de instalação de VRPs com potencial de redução 

de pressão. Com a implementação da gestão da pressão, os equipamentos foram instalados e foi 

realizado o geofonamento nos setores, detectando e reparando os vazamentos. Como resultado, 

verificou-se que a pressão reduziu significativamente, saindo do patamar de 65 mca para 40 

mca, e a vazão mínima noturna diminuiu pela metade. As ações resultaram em uma economia 

de R$ 221.610,00 após um mês de instalação. 

 Giugni et al. (2011) analisaram a implantação de VRPs na rede hidráulica de 

Nápoles Leste, pertencente ao sistema da Agência de Água Arin, Itália. O estudo foi realizado 

com base em simulações no EPANET 2.0 e estimou uma redução de 28,5% no volume perdido 

por vazamentos. 
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Viegas (2001) demonstrou a influência do projeto de controle e redução de pressão 

em rede de distribuição implantando o programa de redução de perdas físicas de água no 

sistema de Santa Maria – RS, operado pela Companhia Riograndense de Saneamento – 

CORSAN. A alternativa técnica adotada pela CORSAN foi a implantação de um conjunto de 

VRPs com o objetivo de minimizar as pressões ao longo de 24 horas, assegurando os padrões 

mínimos de pressão para os consumidores. A operação das VRPs propiciaram, de imediato, três 

importantes benefícios na área de influência com controle de pressão: 

a) redução das vazões diárias de operação provocada pelo rebaixamento da 

pressão a faixas operacionais que evitem a falta de água nos pontos críticos, 

porém, reduzindo a pressão excedente; 

b) redução brusca da incidência de rompimento de tubulações melhorando a 

qualidade do atendimento, reduzindo os custos de manutenção; 

c) operação do sistema de abastecimento de água com pressões mais estabilizadas 

e de intensidade adequada, reduzindo a ocorrência de danos às instalações 

internas. 

Germanopoulos e Jowitt (1989) realizaram estudo para determinação de 

configurações de válvulas redutoras de pressão a fim de reduzir vazamentos em redes de 

distribuição de água. Tais autores incorporaram explicitamente no modelo do sistema 

componentes de vazamentos, ou seja, consideraram diretamente o vazamento no modelo da 

rede.   

Jowitt e Xu (1990) estenderam o trabalho de Germanopoulos e Jowitt (1989) 

apresentando um algoritmo que buscava minimizar diretamente o vazamento do sistema, em 

vez de apenas minimizar as sobrepressões. Tal algoritmo também podia ser usado para 

identificar a localização mais apropriada das válvulas de controle de fluxo na fase de 

planejamento. 

Outros estudos também foram realizados no sentido de encontrar a quantidade de 

válvulas redutoras de pressão e a sua localização para a minimização de vazamentos em redes 

de distribuição de água, tais como: Reis, Porto e Chaudhry (1997), Vairavamoorthy e Lumbers 

(1998), Nicolini e Zovatto (2009). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 

Primeiramente, a cidade de Caicó-RN foi escolhida para participar do “Projeto 

Monitor de Secas do Nordeste” por estar localizada no interior do Polígono das Secas. Esta 

presente dissertação, em virtude de parceria realizada entre ANA-FUNCEME-UFC, ocupou-se 

de realizar estudos de apenas uma vertente no âmbito desse projeto, qual seja: a modelagem 

computacional dos efeitos da diminuição de pressão na redução de perdas na rede de 

distribuição água de Caicó. 

A Figura 12 a seguir traz a delimitação do Polígono das Secas originada a partir de 

dados obtidos em Fevereiro de 2019 pelo Projeto Monitor de Secas do Nordeste. 

 

Figura 12 – Polígono das Secas (Fevereiro/2019) 

 
Fonte: msne.funceme.br (Acessado em Abril de 2019). 
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4.1.1 Aspectos geográficos de Caicó 

 

Caicó é um município localizado no estado do Rio Grande do Norte no nordeste 

brasileiro (Figura 13). É a principal cidade do Seridó, região centro-sul do estado distante 256 

km da capital Natal. Seu território ocupa uma área de 1.228,574 km², o equivalente a 2,33% da 

superfície do Rio Grande do Norte. Sendo assim, Caicó ocupa a 5ª posição dentre os municípios 

de maior extensão territorial do estado potiguar.  

Possui, conforme dados do último Censo do IBGE de 2010, uma população de 

62.709 habitantes, sendo população urbana 57.461 e população rural 5.248 habitantes. Faz 

fronteira com os seguintes municípios: Jucurutu (norte); Florânia, Cruzeta, São José do Seridó, 

Jardim do Seridó e Ouro Branco (leste); São João do Sabugí (sul); e Serra Negra do Norte, 

Timbaúba dos Batistas e São Fernando (oeste). 

 

Figura 13 – Localização geográfica de Caicó-RN 

 
Fonte: Almeida et al (2010). 
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4.1.2 Aspectos climáticos e hidrográficos de Caicó 

 

De acordo com Lucena (2012), o tipo climático de Caicó classifica-se como tropical 

equatorial, caracterizado por um clima muito quente e semiárido, com a estação chuvosa 

estendida para outono. A irregularidade pluviométrica é característica marcante de sua 

climatologia. Apresenta também níveis de insolação muito altos, elevado índice de evaporação 

e ventos fracos em média. 

A pressão do ar apresenta uma média anual correspondente a 992,78 hPa (Figura 

14). A Figura 15 mostra o comportamento anual das médias da temperatura mínima, média e 

máxima. A média anual da temperatura mínima é de 23,02 °C. A temperatura média anual 

corresponde a 28,34 °C e a média da temperatura máxima do município é de 34,91 °C. A média 

climatológica da umidade relativa média do ar corresponde a 62,26 % ao ano (Figura 16). A 

média da precipitação pluviométrica apresentada na Figura 17 a seguir é de 616,48 mm anual. 

A média anual da velocidade do vento é de 3,72 m/s (Figura 18). 

 

Figura 14 – Pressão atmosférica de Caicó 

 
Fonte: Lucena (2012). 
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Figura 15 – Temperatura do ar de Caicó 

 
Fonte: Lucena (2012). 

 

Figura 16 – Umidade relativa do ar de Caicó 

 
Fonte: Lucena (2012). 

 

Figura 17 – Precipitação de Caicó 

 
Fonte: Lucena (2012). 
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Figura 18 – Velocidade Média do Vento 

  
Fonte: Lucena (2012). 

 

Segundo dados da CPRM (2005), o município de Caicó encontra-se totalmente 

inserido nos domínios da bacia hidrográfica Piranhas-Açu, sendo banhado pela sub-bacia do 

Rio Seridó, tendo como tributários mais importantes: na porção central, o Rio Barbosa, os 

riachos Barbosa e Pitombeiras; a leste, o Rio São José e os riachos Manhoso, Olho d’ Água, da 

Formiga, da Serra Pelada, Malhada da Areia, da Espingarda e Tapera; a sul, os riachos dos 

Cavalos, Maracujá, do Cordeiro, Cachoeirinha, da Ramada, da Roça, da Beleza, do Coelho e 

do Pinto, além do córrego Barra Onça.  

A porção oeste é banhada pela sub-bacia do Rio Sabugi, cujos afluentes principais 

são: os córregos Carvoadas e da Areia; os riachos, dos Grossos, das Melancias, Logradouro, 

Santana, Anastácio, dos Brandões e Piató.  

A porção norte do município é banhada apenas por cursos d’água secundários, 

sendo os mais importantes os córregos Pelado, Tapado e os Riachos: Saco dos Martins, da Inês, 

Riachão, Barra Verde, Caboclo, Fechado, Mundo Novo, Alegre, Mulungu e Caraibeira.  

Nas porções sul e norte do município pode ser observada uma concentração de 

pequenas lagoas e açudes de pequeno a grande porte, os mais importantes são: Itans (81.750.000 

m³) (Figura 19), Mundo Novo (3.600.000 m³) e Palma (100.000 m³) (públicos), além dos 

açudes: Barbosa (100.000 m³), da Inês (421.600 m³) e Lajinha (100.000 m³).  

Todos os cursos d’água são de natureza intermitente e a rede de drenagem é do tipo 

dendrítica. 
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Figura 19 – Açude Itans em Caicó 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

4.1.3 Caracterização da rede de distribuição de água de Caicó 

 

A Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) é a empresa 

responsável pela rede de distribuição de água de Caicó. Essa cidade possui uma rede dividida 

em 4 setores (zonas): Zona Central I, Zona Central II, Zona Norte e Zona Oeste. As tubulações 

da rede de distribuição são predominantemente de PVC existindo também tubulações de ferro. 

As Figura 20, Figura 21, Figura 22 e Figura 23 a seguir mostram os projetos de cadastro das 4 

zonas que formam a rede de distribuição de Caicó. 

 

Figura 20 – Projeto de cadastro de parte da rede de distribuição de água da Zona Central I 

de Caicó 

 
Fonte: Adaptado de CAERN (2020).  
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Figura 21 – Projeto de cadastro da Zona Central II da rede de distribuição de água de Caicó 

 
Fonte: Adaptado de CAERN (2020). 
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Figura 22 – Projeto de cadastro da Zona Norte da rede de distribuição de água de Caicó 

 
Fonte: Adaptado de CAERN (2020). 
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Figura 23 – Projeto de cadastro da Zona Oeste da rede de distribuição de água de Caicó 

 
Fonte: Adaptado de CAERN (2020). 

 

Existiam inicialmente dois reservatórios antigos localizados na sede da CAERN em 

Caicó, na Zona Central I da cidade: um de 300 m³ e outro de 500 m³ (Figura 24). Posteriormente 

foram construídos mais três novos reservatórios: um de 400 m³ na Zona Central II, um de 400 

m³ na Zona Norte e um de 200 m³ na Zona Oeste (Figura 25). 
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Figura 24 – Reservatórios localizados na Zona Central I: a) Volume 

de 300 m³; b) Volume de 500 m³ 

 
a) b)  

Fonte: CAERN (2020). 

 

 

Figura 25 – Reservatórios localizados nas zonas Central II, Norte e 

Oeste: a) Volume de 400 m³; b) Volume de 200 m³ 

 
a) 
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b) 

Fonte: Autor (2020). 

 

4.2 Modelagem 

 

4.2.1 Modelagem da rede de distribuição de água de Caicó antes da inserção da VRP 

 

Realizou-se a modelagem da rede de distribuição de Caicó através dos módulos do 

Sistema UFC, mais especificamente o “UFC2 – Módulo de desenho e/ou Adutoras no 

AutoCAD e Interface AutoCAD/EPANET”. O Sistema UFC é um conjunto de módulos 

(“plugins”) escrito em diversas linguagens de programação que realizam todas as tarefas 

referentes ao traçado e dimensionamento hidráulico de redes de abastecimento de água, 

adutoras e redes de esgoto sanitário. 

O módulo UFC2, que se utiliza da programação AutoLISP, estabelece uma 

interface do AutoCAD com o EPANET. Essa interface tem como principal objetivo a criação 

de um arquivo de entrada para um programa de simulação hidráulica, o EPANET. Este, por sua 

vez, é um programa computacional específico para redes de conduto forçado, ou seja, redes 

pressurizadas e gera dados de saída, tais como pressão nos nós e vazão nos trechos da rede em 

estudo.  
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O plugin UFC2 utiliza num primeiro momento o AutoCAD como ambiente gráfico 

para o desenho da rede de distribuição (Figura 26). Foi nesse ambiente de trabalho, através de 

uma barra de comandos específica (Figura 27), em que foram inseridos os nós da rede, os 

comprimentos das tubulações, os tipos das tubulações, os reservatórios, as estações elevatórias, 

as válvulas redutoras de pressão, dentre outros elementos necessários ou opcionais a uma rede 

de distribuição de água. 

 

Figura 26 – Ambiente gráfico de desenho do UFC2 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 27 – Barra de comandos específica do UFC2 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 Foram necessários os dados da população e do consumo per capita de cada zona da 

rede de distribuição de Caicó para as simulações. Segundo dados do IBGE, a população urbana 

estimada de Caicó no ano de 2018 foi de 61900 pessoas. Essa população esteve dividida em 4 

zonas que possuem áreas distintas. Fazendo uma proporção simples entre a área urbana de 
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Caicó e a população urbana da cidade, conseguiu-se chegar aos resultados apresentados na 

Tabela 9: 

 

Tabela 9 – População considerada na modelagem de cada zona de Caicó 

Zona Área (m²) % na área total População na respectiva zona 

Central I 5888063.70 27.5% 17046 

Central II 2731016.41 12.8% 7906 

Norte 8262140.42 38.6% 23918 

Oeste 4500841.83 21.0% 13030 

Total 21382062.36 100% 61900 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Para o início da modelagem, adotou-se para todas as zonas da cidade o consumo 

per capita de 150 L/hab.dia, coeficiente do dia de maior consumo K1 = 1.2 e coeficiente da hora 

de maior consumo K2 = 1.5. A população de projeto utilizada em cada zona foi a calculada na 

Tabela 9. Na Figura 28 a seguir pode-se visualizar a janela inicial do UFC2 em que essas 

informações foram inseridas. 

 

Figura 28 – Inserção de dados iniciais no UFC2 

 
Fonte: Autor (2020). 
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 Iniciou-se o traçado da rede de distribuição de cada zona com a inserção do 

reservatório, que é o local de onde parte a tubulação de toda a rede (Figura 29).  

 

Figura 29 – Inserção do reservatório no modelo 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 Em seguida, tomando como plano de fundo os respectivos projetos de cadastro de 

cada zona da rede de distribuição de Caicó, conforme foram vistos nas Figura 20, Figura 21, 

Figura 22 e Figura 23, procedeu-se à inserção das tubulações, oportunidade em que foram 

inseridos os nós da rede, os comprimentos das tubulações, os tipo das tubulações e as válvulas 

redutoras de pressão. As curvas de nível da região de estudo estavam contidas nesses projetos 

de cadastro de cada zona. 

 Concluídos os traçados da rede de distribuição de cada setor de acordo com o padrão 

específico de linhas reconhecidos pelo UFC2, procedeu-se à exportação da rede traçada no 

AutoCAD para o EPANET através de um comando específico do UFC2. Com isso, não foi 

necessário entrar no EPANET com as demandas nodais, com as distâncias, com as cotas e nem 

com os diâmetros, pois todas essas informações já foram inseridas no UFC2 enquanto o 

AutoCAD estava sendo utilizado. 

 

Figura 30 – Comando para exportar arquivo para o EPANET 

 
Fonte: Autor (2020). 
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 Com os valores de pressão calculados no EPANET nos nós da Zona Central I, Zona 

Central II, Zona Norte e Zona Oeste, procurou-se identificar qual nó apresentou a menor pressão 

em cada zona. Esses nós são aqueles que serviram como referência para terem a pressão 

limitante de acordo com os diversos cenários de seca modelados. 

 Considerando os cenários hipotéticos de seca analisados, realizou-se nova 

simulação nas diversas zonas da cidade na situação de Seca Moderada, em que a menor pressão 

ficou limitada a 10 mca; na situação de Seca Intensa, em que a menor pressão ficou limitada a 

5 mca; e, finalmente, para a situação de Seca Severa, em que a menor pressão ficou limitada a 

1 mca (tais valores de pressão para cada situação de seca foram simplesmente atribuídos). Para 

isso, inseriu-se no modelo uma válvula redutora de pressão próxima à tubulação de saída do 

reservatório de cada zona (Figura 31). O UFC2 pediu, no ato de inserção da VRP, que se 

inserisse o valor da pressão da válvula. Colocou-se inicialmente um valor qualquer, pois a 

pressão a jusante da VRP foi ajustada automaticamente através de um comando específico do 

UFC2 que será explicado mais adiante. 

 

Figura 31 – Válvula redutora de pressão inserida no modelo 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

4.2.2 Modelagem das perdas após inserção da VRP 

 

 Em seguida, iniciou-se a modelagem da redução de perdas de água propriamente 

dita. Lembrando que tal redução de perdas foi obtida através da diminuição da pressão 

resultante da instalação de VRPs. Para a modelagem das perdas, desenvolveu-se no Laboratório 

de Hidráulica Computacional (LAHC) da UFC um novo comando do UFC2 (Figura 32), que 
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permitiu obter os resultados desejados. Esse comando possibilitou calcular o percentual de 

economia de água gerado com a inserção de uma VRP.  

 

Figura 32 – Novo comando do UFC2 para determinação da redução de perdas 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 Após a realização de todos os passos descritos na seção 4.2.1 (seção anterior), esse 

novo comando “Determinação da redução de perdas” foi acionado na barra de comandos do 

UFC2. Antes, porém, fez-se necessário inserir alguns dados para a continuação da simulação. 

 Na aba “Operação” do comando “Definir padrões” do UFC2 da Figura 33 a seguir, 

pode-se inserir valores distintos de K2 para cada hora do dia de operação da rede de distribuição 

de água. Na coluna “PRV”, podem ser escolhidos quais horas do dia estarão com a válvula 

redutora de pressão em operação.  

 Para a simulação presente, a válvula redutora de pressão foi considerada como em 

operação nos horários de 0 a 5 horas da manhã, período em que a demanda da população por 

água é geralmente baixa. Os valores de K2 para cada período do dia utilizados na modelagem 

foram os que estão na Figura 33. 

 Conforme informação obtida junto à equipe técnica da CAERN, o percentual de 

vazamento na rede de distribuição de Caicó foi de 23%. O expoente de vazamento N1 de 1,4 

foi obtido a partir da Tabela 8. 

 No campo “Pressão mínima da rede”, pode ser inserido um valor de pressão 

mínima, o qual será o valor mínimo da pressão em um nó após a conclusão do processamento 

computacional obtido pelo acionamento do novo comando “Determinação da redução de 

perdas”. 

 Ainda nessa aba “Operação”, conforme pode ser visto ainda na Figura 33, pode ser 

escolhida a quantidade de iterações que são realizadas pelo UFC2 até se encontrar o valor da 
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economia obtida pela instalação da VRP. No caso em tela, a quantidade de iterações realizadas 

pelo programa foi de 3. 

Figura 33 – Inserção de dados para a simulação de perdas no 

novo comando do UFC2 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 Após a execução desse novo comando, os seguintes dados de saída foram 

apresentados (Figura 34): 

 Situação sem VRP: 

 Consumo total; 

 Vazamento total; 

 Demanda total; 

 Situação com VRP: 

 Consumo total; 

 Vazamento total; 

 Demanda total; 

 Economia total; 
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 Percentual de economia total. 

Ainda foram gerados como dados de saída desse novo comando uma tabela 

semelhante à mostrada na Figura 34 seguinte, a qual mostra, para cada nó, para cada iteração e 

para cada hora, a demanda, o vazamento, o consumo e a pressão. Assim, obtiveram-se tais 

dados para todos os nós da rede na situação sem VRP e com VRP considerando os vazamentos 

nas simulações.  

 

Figura 34 – Dados de saída do novo comando do UFC2. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Considerando a situação de cada hora do dia em que a VRP esteve em operação, a 

pressão na saída da VRP foi ajustada automaticamente pelo programa, hora a hora, a fim de que 

a pressão no ponto de menor pressão fosse enquadrada no valor desejado de acordo com a 

situação de seca simulada.  

Ou seja, para cada hora do dia em que a VRP esteve em operação existiu um valor 

diferente de K2. Esse valor diferente de K2 gerou valores diferentes de pressões no ponto de 

menor pressão a cada hora, pois a vazão de distribuição que sai do reservatório é dependente 

de K2. 

Nos cálculos internos realizados nesse novo comando, a demanda nodal é igual à 

soma do consumo nodal com o vazamento: 

 

𝐷0 = 𝐶 + 𝑄0 
 

(13) 
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𝑄0 = % 𝑣𝑎𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝐷0 
 

(14) 

em que: 𝐷0 = demanda no nó antes da inserção da VRP (valor dado pelo EPANET a partir dos 

procedimentos da seção 4.2.1); 

   C = consumo no nó; 

   𝑄0 = vazamento no nó antes da inserção da VRP; 

 

O valor do consumo nodal, 𝐶, considerado como um valor constante nas situações 

sem VRP e com VRP, utilizando as equações (13) e (14), foi encontrado a partir da equação 15 

a seguir: 

 

𝐶 = (1 − %𝑉𝑎𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 𝑥 𝐷0  (15) 

 

Em seguida, aplicando-se a equação 11 (já mostrada anteriormente, mas 

reproduzida novamente a seguir), encontrou-se 𝑄1, que é o valor do vazamento nodal depois de 

inserida a VRP, com 𝑃0 sendo a pressão no nó antes da inserção da VRP (valor dado pelo 

EPANET a partir dos procedimentos da seção 4.2.1), 𝑃1 a pressão no nó após a inserção da 

VRP e N1 o expoente de vazamento. 

 

𝑄1

𝑄0
=  (

𝑃1

𝑃0
)

𝑁1

 (11) 

 

Vale destacar que o valor de 𝑃1 usado na equação 11 foi o valor da pressão desejada 

de acordo com a situação de seca em análise para o caso específico do ponto de menor pressão 

da zona em estudo. 

Fazendo uma análise apenas do nó de menor pressão a fim de melhor explicar a 

metodologia em questão, na situação de Seca Moderada, por exemplo, em que o valor da menor 

pressão é 10 mca, o valor de 𝑃1 foi 10 mca. O valor de 𝑃0, nessa situação de seca, foi um valor 

maior que 10 mca, pois o novo comando do UFC2 ajustou automaticamente o valor da pressão 

a jusante da VRP a fim de que a pressão no nó de menor pressão se aproximasse dos 10 mca 

desejados. 

Com o valor de 𝑄1calculado, encontrou-se o novo valor da demanda nodal (𝐷1) 

através da soma de 𝑄1 com C: 
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𝐷1 = 𝐶 + 𝑄1 
 

(16) 

Ainda tomando como exemplo, para efeitos de explicação da metodologia, o nó de 

menor pressão na situação de Seca Moderada (10 mca), após a obtenção do novo valor de 𝐷1, 

o programa calculou internamente um valor de pressão no nó de menor pressão ligeiramente 

diferente dos 10 mca pretendidos. Com isso, a pressão imediatamente a jusante da VRP foi 

novamente ajustada automaticamente pelo UFC2 e todo o processo repetido de acordo com o 

que foi demonstrado nas equações 13, 14, 15 e 16.  

A quantidade de iterações realizadas pelo programa até que se encontre o valor 

exato ou bastante próximo do desejado para o nó de menor pressão varia conforme 

determinação do usuário, como mostra a Figura 33 no campo “Número de iterações”. Através 

de um gráfico (Figura 35) mostrado como dado de saída do novo comando do UFC2 pode ser 

verificada se a quantidade de iterações inserida inicialmente foi suficiente para que a pressão 

pretendida fosse alcançada. 

Em outras palavras, pode ser verificado através desse gráfico se a demanda 

permaneceu constante após a quantidade de iterações selecionada. Caso contrário, o número de 

iterações deve ser aumentado.  

 

Figura 35 – Comportamento demanda x quantidade de iterações  

 
Fonte: Autor (2020). 
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 Todo o processo descrito até agora nessa seção foi repetido automaticamente pelo 

novo comando do UFC2 para cada hora em que a VRP esteve em operação. Calculou-se, assim, 

o volume de água economizado para cada hora em cada nó através da Equação 17: 

 

𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛 = (𝑉𝑎𝑧𝑎𝑚.𝑠𝑒𝑚 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎− 𝑉𝑎𝑧𝑎𝑚.𝑐𝑜𝑚 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ) 𝑥 3600 (17) 

 

em que: 𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛. é o volume economizado, em litros. 

              𝑉𝑎𝑧𝑎𝑚.𝑠𝑒𝑚 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 é o vazamento inicial, em litros/segundo. 

              𝑉𝑎𝑧𝑎𝑚.𝑐𝑜𝑚 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 é o vazamento após o último processo de iteração, em 

litros/segundo. 

              3600 é quantidade de segundos existentes em 1 hora. 

 

Em seguida, somou-se o valor da economia de água obtida dos diversos nós da rede 

de distribuição para cada hora em que a VRP esteve em operação. Por fim, os valores da 

economia de água de cada hora foram somados, obtendo-se a economia total de água no período 

de operação da válvula. 

  

4.2.3 Modelagem da variação do expoente N1 com a economia total 

 

Como última modelagem realizada nesta dissertação, teve-se a intenção de verificar 

a influência do expoente de vazamento N1 da Equação 6 no comportamento da economia total 

e do percentual de economia.  

Para isso, utilizando a rede de distribuição da Zona Central II de Caicó na situação 

de Seca Intensa como referência, realizou-se todo o procedimento descrito anteriormente nas 

seções 4.2.1 e 4.2.2 com os valores de N1 iguais a:  

 N1=0,5; 

 N1=1,0; 

 N1=1.4; 

 N1=1,5. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Modelagem da rede de distribuição de Caicó antes da inserção das VRPs 

 

As Figura 36, Figura 37, Figura 38 e Figura 39 mostram os desenhos das quatro 

zonas da rede de distribuição de água de Caicó produzidos no ambiente gráfico de desenho do 

AutoCAD a partir do UFC2. Tais desenhos foram possíveis a partir dos projetos de cadastro de 

cada zona da rede, os quais serviram como base para esses desenhos. 

 

Figura 36 – Modelo no UFC2 da Zona Central I de Caicó 

Fonte: Autor (2020). 

 



76 

 

 

Figura 37 – Modelo no UFC2 da Zona Central II de Caicó 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 38 – Modelo no UFC2 da Zona Norte de Caicó 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 39 – Modelo no UFC2 da Zona Oeste de Caicó 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Esses traçados das figuras anteriores foram exportados para o EPANET através de 

um comando específico do UFC2. As Figura 40, Figura 41, Figura 42 e Figura 43 mostram os 

resultados da modelagem no EPANET das zonas da cidade de Caicó-RN com os respectivos 

valores de pressões nos nós antes da inserção das válvulas redutoras de pressão.  

Pode ser percebida nas quatro figuras seguintes a facilidade advinda da utilização 

do UFC2 na obtenção dos valores das pressões nos nós de cada uma das zonas de Caicó, ocasião 

em que se fez uso do ambiente gráfico do AutoCAD para a inserção dos comprimentos das 

tubulações, diâmetro das tubulações, tipo de tubulação etc. Sendo necessário o EPANET tão 

somente para acionar o botão de realizar a simulação, pois todos os passos anteriores foram 

realizados no UFC2. 
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Figura 40 – Modelagem da Zona Central I no EPANET com os valores de pressão (em mca) nos nós antes da inserção da VRP 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 41 – Modelagem da Zona Central II no EPANET com os valores de pressão (em mca) nos nós antes da inserção da VRP 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 42 – Modelagem da Zona Norte no EPANET com os valores de pressão (em mca) nos nós antes da inserção da VRP 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 43 – Modelagem da Zona Oeste no EPANET com os valores de pressão (em mca) nos nós antes da inserção da VRP 

 
Fonte: Autor (2020).
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 Os valores de menor pressão observados em cada zona após a modelagem no 

EPANET sem inserção de válvula redutora de pressão são apresentados a seguir: 

 Zona Central I – Nó 24 e nó 25 ambos com 8,65 mca (Figura 44); 

 Zona Central II – Nó 58 com 10,11 mca (Figura 45); 

 Zona Norte – Nó 476 com 8,63 mca (Figura 46); 

 Zona Oeste – Nó 202 com -3,59 mca (Figura 47). 

 

Observa-se valor negativo de pressão na Zona Oeste depois de realizada a 

simulação no EPANET na condição sem válvula redutora de pressão. Possivelmente tal 

situação se deve à ausência de booster nessa região de pressão negativa, o qual elevaria a 

pressão nos nós e não permitiria que houvesse nós com depressão. 
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Figura 44 – Localização do nó de menor pressão da Zona Central I de Caicó antes da inserção da VRP 

 
Fonte: Autor (2020). 



85 

 

 

Figura 45 – Localização do nó de menor pressão da Zona Central II de Caicó antes da inserção da VRP 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 46 – Localização do nó de menor pressão da Zona Norte de Caicó antes da inserção da VRP 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 47 – Localização do nó de menor pressão da Zona Oeste de Caicó antes da inserção da VRP 

 
Fonte: Autor (2020). 
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5.2 Modelagem da redução das perdas após inserção das VRPs 

 

 Com a válvula redutora de pressão inserida em cada zona da rede de distribuição de 

Caicó, as perdas de água foram modeladas por meio do novo comando “Determinação da 

redução de perdas” do UFC2. 

 Apenas 2 zonas da rede de Caicó foram simuladas para as perdas de água: Zona 

Central II e Zona Norte. A Zona Central I não entrou nessa simulação específica de perdas pois 

a inserção de uma válvula redutora de pressão não possibilitava na simulação o rebaixamento 

da pressão no nó de menor pressão para o valor desejado. Ou seja, quando se desejou rebaixar 

a pressão do nó de menor pressão na Zona Central I para 5 mca, por exemplo, os valores obtidos 

para esse nó específico eram maiores que 5 mca. Já a Zona Oeste não foi simulada para as 

perdas de água por apresentar pressões negativas na modelagem inicial do EPANET sem 

válvula redutora de pressão. 

 

5.2.1 Modelagem da redução das perdas da Zona Central II 

 

5.2.1.1 Seca Moderada (10 mca) 

 

Para a situação de Seca Moderada, em que a menor pressão desejada foi de 10 mca 

após a instalação da VRP, houve uma economia total de 5,56 m³ e um percentual de economia 

de 0,67% em relação à situação sem válvula redutora de pressão.  

Na situação sem VRP, a menor pressão era de 10,11 mca. Agora, para Seca 

Moderada, a menor pressão ficou em 10 mca. Ou seja, houve uma redução de 1,09% da pressão 

no nó de menor pressão nessa zona.  

O nó de menor pressão na situação sem VRP foi o mesmo nó de menor pressão na 

situação com VRP: nó 58. Não houve, portanto, mudança da localização do nó de menor pressão 

após terem sido considerados o vazamento e a VRP. 

 

Tabela 10 – Economia diária obtida na Zona Central II na situação de Seca Moderada 

(10 mca) 

Situação Consumo total (m³) Vazamento total (m³) Demanda total (m³) 

Antes da inserção 

da VRP 
634,08 189,40 823,48 

Após a inserção da 

VRP 
634,08 183,84 817,92 

Economia Total (m³) 5,56 

% Economia 0,67 

Fonte: Autor (2020). 
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5.2.1.2 Seca Intensa (5 mca) 

 

Para a situação de Seca Intensa, em que a menor pressão desejada foi de 5 mca após 

a instalação da VRP, houve uma economia total de 18,57 m³ e um percentual de economia de 

2,26% em relação à situação sem válvula redutora de pressão.  

Na situação sem VRP, a menor pressão era de 10,11 mca. Agora, para Seca Intensa, 

a menor pressão ficou em 5 mca. Ou seja, houve uma redução de 50,54% da pressão no nó de 

menor pressão nessa zona.  

O nó de menor pressão na situação sem VRP foi o mesmo nó de menor pressão na 

situação com VRP: nó 58. Não houve, portanto, mudança da localização do nó de menor pressão 

após terem sido considerados o vazamento e a VRP. 

 

Tabela 11 – Economia diária obtida na Zona Central II na situação de Seca Intensa 

(5 mca) 

Situação Consumo total (m³) Vazamento total (m³) Demanda total (m³) 

Antes da inserção 

da VRP 
634,08 189,40 823,48 

Após a inserção da 

VRP 
634,08 170,83 804,91 

Economia Total (m³) 18,57 

% Economia 2,26 

Fonte: Autor (2020). 

 

5.2.1.3 Seca Severa (1 mca) 

 

Para a situação de Seca Severa, em que a menor pressão desejada foi de 1 mca após 

a instalação da VRP, houve uma economia total de 27,68 m³ e um percentual de economia de 

3,36% em relação à situação sem válvula redutora de pressão.  

Na situação sem VRP, a menor pressão era de 10,11 mca. Agora, para Seca Intensa, 

a menor pressão ficou em 1 mca. Ou seja, houve uma redução de 90,11% da pressão no nó de 

menor pressão nessa zona.  

O nó de menor pressão na situação sem VRP foi o mesmo nó de menor pressão na 

situação com VRP: nó 58. Não houve, portanto, mudança da localização do nó de menor pressão 

após terem sido considerados o vazamento e a VRP. 
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Tabela 12 – Economia diária obtida na Zona Central II na situação de Seca Severa 

(1 mca) 

Situação Consumo total (m³) Vazamento total (m³) Demanda total (m³) 

Antes da inserção 

da VRP 
634,08 189,40 823,48 

Após a inserção da 

VRP 
634,08 161,72 795,80 

Economia Total (m³) 27,68 

% Economia 3,36 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

5.2.2 Modelagem da redução das perdas da Zona Norte 

 

 

5.2.2.1 Seca Moderada (10 mca) 

 

Não houve simulação de Seca Moderada para a Zona Norte, pois a pressão do nó 

de menor pressão nessa zona sem VRP era de 8,63 mca. Portanto, menor que os 10 mca da 

situação de Seca Moderada. 

 

5.2.2.2 Seca Intensa (5 mca) 

 

Para a situação de Seca Intensa, em que a menor pressão desejada foi de 5 mca após 

a instalação da VRP, houve uma economia total de 43,45 m³ e um percentual de economia de 

1,92% em relação à situação sem válvula redutora de pressão.  

Na situação sem VRP, a menor pressão era de 8,63 mca. Agora, para Seca Intensa, 

a menor pressão ficou em 5 mca. Ou seja, houve uma redução de 42,06% da pressão no nó de 

menor pressão nessa zona.  

O nó de menor pressão na situação sem VRP foi o 476. Na situação de Seca Intensa, 

considerando os vazamentos e a implantação da VRP, os nós de menor pressão foram os 270, 

271, 366 e 367. Houve, portanto, mudança da localização do nó de menor pressão após terem 

sido considerados o vazamento e a VRP. 

A Tabela 13 a seguir mostra os valores encontrados da economia obtida para a Zona 

Norte na situação de Seca Intensa. 
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Tabela 13 – Economia diária obtida na Zona Norte na situação de Seca Intensa 

(5 mca) 

Situação Consumo total (m³) Vazamento total (m³) Demanda total (m³) 

Antes da inserção 

da VRP 
1744,78 521,17 2265,95 

Após a inserção da 

VRP 
1744,78 477,71 2222,50 

Economia Total (m³) 43,45 

% Economia 1,92 

Fonte: Autor (2020). 

 

5.2.2.3 Seca Severa (1 mca) 

 

Para a situação de Seca Severa, em que a menor pressão desejada foi de 1 mca após 

a instalação da VRP, houve uma economia total de 66,49 m³ e um percentual de economia de 

2,93% em relação à situação sem válvula redutora de pressão.  

Na situação sem VRP, a menor pressão era de 8,63 mca. Agora, para Seca Severa, 

a menor pressão ficou em 1 mca. Ou seja, houve uma redução de 88,41% da pressão no nó de 

menor pressão nessa zona.  

O nó de menor pressão na situação sem VRP foi o 476. Na situação de Seca Severa, 

considerando os vazamentos e a implantação da VRP, os nós de menor pressão foram os 270, 

271, 366 e 367. Houve, portanto, mudança da localização do nó de menor pressão após terem 

sido considerados o vazamento e a VRP. 

A Tabela 14 a seguir mostra os valores encontrados da economia obtida para a Zona 

Norte na situação de Seca Intensa. 

 

Tabela 14 – Economia diária obtida na Zona Norte na situação de Seca Severa 

(1 mca) 

Situação Consumo total (m³) Vazamento total (m³) Demanda total (m³) 

Antes da inserção 

da VRP 
1744,78 521,17 2265,95 

Após a inserção da 

VRP 
1744,78 454,67 2199,46 

Economia Total (m³) 66,49 

% Economia 2,93 

Fonte: Autor (2020). 
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A Tabela 15 resume os dados de economia e de percentual de economia resultantes 

das Zona Central II e Zona Norte nas situações de seca diversas. Esses valores de economia 

total referem-se a um dia somente de operação da válvula redutora de pressão durante o período 

de 0 a 5hs da manhã. 

 

Tabela 15 – Tabela-resumo da economia diária total e do percentual diário de economia da 

Zona Central II e Zona Norte de Caicó 

Zona 
Situação de 

Seca 

Demanda total 

após instalação da 

VRP                   

(m³) 

Economia Total     

(m³) 

Percentual de 

Economia                 

(%) 

Zona             

Central II 

Moderada                 

(10 mca) 
817,92 5,56 0,67 

Intensa                        

(5 mca) 
804,91 18,57 2,26 

Severa                         

(1 mca) 
795,80 27,68 3,36 

Zona              

Norte 

Moderada                      

(10 mca) 
- - - 

Intensa                        

(5 mca) 
2222,50 43,45 1,92 

Severa                         

(1 mca) 
2199,46 66,49 2,93 

Fonte: Autor (2020). 

 

Cada reservatório das Zona Norte e Zona Central II apresenta capacidade de 400 

m³ e a economia total diária na situação de Seca Severa de cada uma dessas zonas são, 

respectivamente, 66,49 m³ e 27,68 m³. Posto isso, em 6 dias de operação da VRP no horário de 

0 a 5 hs da manhã para a Zona Norte se economizaria o equivalente à capacidade do reservatório 

dessa zona (6 x 66,49 m³ = 398,4 m³). Já para a Zona Central II seriam necessários 

aproximadamente 15 dias (15 x 27,68 m³ = 415,2 m³). 

Ainda nessa linha de análise, as demandas totais após a instalação da VRP na 

situação de Seca Severa para a Zona Norte e Zona Central II são, respectivamente, 2199,46 m³ 

e 795,80 m³. Em aproximadamente 33 dias de operação da VRP no horário de 0 a 5hs da manhã 

para a Zona Norte se economizaria o equivalente a 1 dia de demanda total dessa zona (33 x 

66,49 m³ = 2194,17 m³). Para a Zona Central II, seriam necessários aproximadamente 29 dias 

para se economizar, nas mesmas condições anteriores, o equivalente a 1 dia de demanda total 

dessa zona (29 x 27,68 m³ = 802,72 m³). 
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5.3 Modelagem da variação do valor de N1 

 

Os resultados da modelagem da variação da economia total e do percentual de 

economia com o valor de N1 em forma tabular podem ser vistos na Tabela 15 a seguir. Vale 

ressaltar que esses resultados referem-se à modelagem da Zona Central II na situação de Seca 

Intensa (5 mca). 

 

Tabela 15 – Variação da economia total e do percentual de 

economia x N1 

N1 
Economia Total 

(m³)  

Percentual de Economia 

(%) 

0,5 7,81 0,95 

1,0 14,23 1,73 

1,4 18,57 2,26 

1,5 19,52 2,37 

Fonte: Autor (2020). 

 

As Figura 48 e Figura 49 mostram modelos matemáticos construídos a partir dos 

dados da Tabela 15 que correlacionam, respectivamente, a variação da economia total e a 

variação do percentual de economia com o valor de N1. 

 

Figura 48 – Modelo matemático -  Economia Total X N1 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 49 – Modelo matemático – Percentual de Economia X N1 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 A Equação 13 expressa o modelo matemático que relaciona a economia total com 

o valor de N1. Pelo fato de apresentar um valor de R2 (coeficiente de determinação) igual a 

0.9975, situação em que a variação da economia total é 99.75% explicada pela variação de N1. 

 

 𝐸𝑐. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  11.726𝑁1 + 2.1341 (18) 

 

A Equação 14 mostra o modelo matemático que relaciona o percentual de economia 

total com o valor de N1. Também apresenta R2 igual a 0.9974, situação em que a variação do 

percentual de economia é 99.74% explicada pela variação de N1. 

 

% 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 =  1.4242𝑁1 + 0.2609 (19) 
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6 CONCLUSÕES 

 

6.1 Considerações finais 

 

Esta dissertação realizou a modelagem computacional dos efeitos da diminuição da 

pressão na redução dos vazamentos na rede de distribuição de água de Caicó. Somente duas 

(Zona Central II e Zona Norte) das quatro zonas dessa cidade foram modeladas para três 

situações distintas de seca (Seca Moderada – 10 mca, Seca Intensa – 5 mca, Seca Severa – 1 

mca). Tais situações de seca tendo sido obtidas através da instalação de VRPs próximas à 

tubulação de saída dos reservatórios das zonas modeladas. 

De início, era previsto que todas as quatro zonas de Caicó fossem modeladas quanto 

às perdas de água. No entanto, devido ao fato de a modelagem da Zona Central I não atingir o 

valor de pressão desejado para o nó de menor pressão e da Zona Oeste ter nós com pressão 

negativa, não foi possível a modelagem do efeito da diminuição da pressão na redução dos 

vazamentos para essas duas zonas. Possivelmente o surgimento de pressões negativas na Zona 

Oeste deve-se ao fato de não haver previsão de booster no projeto de cadastro da rede dessa 

região, o que elevaria a pressão nos nós de pressão negativa. 

Pode ser destacada a facilidade de uso do ambiente gráfico de desenho do UFC2 

em comparação ao EPANET no que diz respeito ao traçado das diversas zonas da rede de 

distribuição de Caicó. As funcionalidades da tela de trabalho do AutoCAD, ao qual o UFC2 se 

integra, permitem que as informações de comprimento da tubulação, tipo de tubulação, 

diâmetro da tubulação entre outras sejam inseridas e posteriormente exportadas do UFC2 para 

o EPANET com bastante facilidade. 

 Pelos resultados das modelagens realizadas nas diversas zonas nas distintas 

situações seca, percebeu-se que a diminuição sucessiva da pressão em uma mesma zona através 

da instalação da VRP conduziu a valores cada vez maiores da economia total e do percentual 

de economia. Assim, a situação de Seca Severa, em que a pressão era limitada a 1 mca, foi a 

que apresentou os maiores valores de economia total e do percentual de economia em ambas as 

zonas. 

Mesmo com os baixos valores de percentual de economia obtidos na modelagem, 

em que o maior valor para esse parâmetro foi de 3,36%, recomenda-se o uso de válvulas 

redutoras de pressão para a diminuição de perdas nas zonas modeladas. O incremento da 

quantidade de horas de operação da VRP para o decorrer do dia, e não somente de 0 a 5h da 

manhã, poderia aumentar os valores de economia total e do percentual de economia. Também 
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a localização da VRP próximo a nós de maior pressão em cada zona modelada, e não na 

tubulação de saída dos reservatórios, poderia conduzir a maiores valores de economia total e de 

percentual de economia. 

A rede de distribuição da Zona Norte é maior que a da Zona Central II. Em outras 

palavras, a rede da Zona Norte possui maior quantidade de nós que a rede da Zona Central II, 

conforme foi visto nas Figura 41 e Figura 42. Ainda observando essas duas figuras anteriores, 

percebe-se que, aproximadamente, 50% dos nós de cada uma dessas zonas tem pressão entre 0 

e 25 mca e os outros 50% dos nós tem pressão entre 25 e 50 mca, antes da inserção das VRPs. 

Essas informações sugerem a confirmação da constatação de que a economia total da Zona 

Norte foi maior que a economia total obtida na Zona Central II, conforme dados da Tabela 15. 

Observou-se também que o comportamento de aumento do expoente de vazamento 

N1 conduziu a valores maiores de economia total e do percentual de economia. As equações de 

1º grau encontradas para descrever a variação da economia total e do percentual de economia 

com o expoente de vazamento N1 apresentaram altos valores de R², superiores a 0,99. Tais 

valores elevados de R² mostram que, para os dados em questão, a economia total e o percentual 

de economia variam linearmente com o valor do expoente de vazamento N1. 

 Por tudo o que foi exposto, conclui-se que com o novo comando “Determinação da 

redução de perdas” associado ao UFC2 foi possível modelar os efeitos da diminuição de pressão 

na redução de perdas em uma rede real de distribuição de água, tendo sido obtidos a economia 

total e o percentual de economia após inserção de válvulas redutoras de pressão.  

 

  

6.2 Recomendações para próximas pesquisas 

 

Como recomendações para próximas pesquisas sobre o tema desta presente 

dissertação, pode-se sugerir: 

 Testar novas posições de inserção da VRP na tentativa de obter maior 

economia que a obtida com a VRP na saída da tubulação do reservatório; 

 Instalar mais de uma VRP em uma mesma zona de distribuição com o 

intuito de obter maior economia que a obtida com somente uma VRP; 

 Realizar essa modelagem resultante do novo comando “Determinação da 

redução de perdas” do UFC2 que foi feita na rede de distribuição de água 

de Caicó em redes de distribuição de outras cidades; 
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 Conhecer com mais precisão as demandas horárias de Caicó; 

 Medir a pressão real em vários pontos da rede de distribuição de Caicó e 

comparar com os valores de pressão calculados nesta dissertação; 

 Calcular a diferença entre a vazão que sai do reservatório (macromedição) 

e a soma das vazões medidas nos hidrômetros das casas para determinar as 

perdas reais. 
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APÊNDICE A – RELATÓRIO DE VIAGEM A CAICÓ-RN 

 

Durante os dias 30 de outubro, 31 de outubro e 1º de novembro do ano de 2018, 

viajaram à cidade de Caicó no estado do Rio Grande do Norte os professores Francisco Osny 

Enéas da Silva e Marco Aurélio Holanda de Castro, ambos do Departamento de Engenharia 

Hidráulica e Ambiental (DEHA) da Universidade Federal do Ceará (UFC), e o estudante de 

mestrado Daniel Silva Alves. A partida da cidade de Fortaleza ocorreu logo pela manhã por 

volta das 8h00min da manhã do dia 30 de outubro rumo a Caicó-RN. A chegada a essa cidade 

ocorreu por volta das 15h00min do mesmo dia após uma parada em Mossoró-RN para o almoço. 

 Ainda no dia 30 de outubro, foram mantidos contatos telefônicos com o pessoal da 

CAERN de Caicó-RN a fim de confirmar uma reunião para o dia seguinte pela manhã. O 

período do final da tarde e da noite ficou reservado para o descanso pós-viagem. 

 Às 8h00min da manhã do dia 31 de outubro, na sede da CAERN em Caicó, 

aconteceu a reunião entre a comitiva da UFC e os representantes dessa empresa. Os 

representantes da CAERN presentes na reunião foram: 

 Francisco Nehilton Negreiros Barreto – Engenheiro Civil – Gerente de obras 

da CAERN; 

 Fabiano de Oliveira Moura – Técnico de Mecânica – Chefe da unidade de 

operação e manutenção de água do Seridó da CAERN; 

 Jean Marcel Bezerra França – Engenheiro Mecânico – Engenheiro da unidade 

de perdas da CAERN; 

 Inácio Josival Santos – Chefe da Unidade de Perdas Regional Seridó CAERN 

– Auxiliar de Cadastro. 

Os representantes da CAERN explicaram na reunião sobre todas as peculiaridades 

inerentes ao sistema de captação e distribuição de água de Caicó. Dentre os assuntos tratados, 

podem-se destacar: 

 A troca das tubulações de amianto do sistema de distribuição por tubos de PVC 

(predominantemente) e ferro; 

 A setorização da cidade em: Zona Central I, Zona Central II, Zona Norte e Zona 

Oeste; 

 São 3 (três) opções de mananciais para captação de água de acordo com a 

disponibilidade de água em cada um deles: barragem Itans, adutora do rio 

Jardim de Piranhas e adutora da barragem Armando Ribeiro;  
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 O período mais crítico de fornecimento de água se deu no final de 2016 e início 

de 2017; 

 O fornecimento de água para a cidade se dá por meio de rodízio: cada setor é 

abastecido por 3 dias consecutivos ficando os próximos 6 dias desabastecidos; 

 O índice de perdas de água passou de 50% (antes do racionamento) para 23% 

(depois do racionamento); 

 A cidade possui 5 reservatórios: 2 já previamente existentes localizados na 

Zona Central I e 3 novos que foram construídos recentemente; 

No período da tarde do dia 31 de outubro ainda, a comitiva da UFC juntamente com 

o colaborador da CAERN Fabiano de Oliveira Moura foram aos locais onde estão instalados os 

reservatórios do sistema de distribuição, assim como ao açude Itans. Nesse mesmo dia, o 

engenheiro Francisco Nehilton Negreiros Barreto repassou à comitiva da UFC todos os projetos 

do sistema de distribuição de Caicó-RN para a realização da modelagem nos softwares do 

Sistema UFC. 

No dia 1º de novembro, por volta das 8h00min da manhã, a comitiva da UFC partiu 

em viagem de volta à Fortaleza. A chegada à capital cearense aconteceu por volta das 

13h00min. 
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Abaixo seguem algumas fotos tiradas durante a visita realizada:  

Figura 50 – Visita à Caicó (1) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 51 – Visita à Caicó (2) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 52 – Visita à Caicó (3) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 53 – Visita à Caicó (4) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 54 – Visita à Caicó (5) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 55- Visita à Caicó (6). 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 56 – Visita à Caicó (7) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 57 – Visita à Caicó (8) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 58 – Visita à Caicó (9) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 59 – Visita à Caicó (10). 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 60 – Visita à Caicó (11) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 61 – Visita à Caicó (12) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 62 – Visita à Caicó (13) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 63 – Visita à Caicó (14) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 64 – Visita à Caicó (15) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 65 – Visita à Caicó (16) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 66 – Visita à Caicó (17) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 67 – Visita à Caicó (18) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 68 – Visita à Caicó (19) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 69 – Visita à Caicó (20) 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 70 – Visita à Caicó (21) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 

 

 


