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1. O que são as perdas de água 

 

• Em sistemas de abastecimento público, as perdas de água 

correspondem aos volumes não contabilizados  

• Ocorrem devido a vazamentos, extravazamentos de 

reservatórios, bem como por fraudes e submedições de 

hidrômetros, por exemplo. 



2. As perdas de água no Japão 

 

As perdas no Japão  
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Perdas por vazamentos em Tokio 

2. As perdas de água no Japão 

2004: 4,4% 

2012: 3,27% 



3. As consequências das perdas 

 

• Desperdício de recursos naturais 

 Quanto menos se perde, menor é a necessidade de captação e 

tratamento da água bruta 



3. As consequências das perdas 

• Perda de receita 

 A perda de água tratada representa perda de faturamento 

• Aumento dos custos operacionais 

 O aumento das perdas leva ao aumento da produção de água e de seus 

custos (tratamento e distribuição) e também ao aumento dos custos de 

manutenção (reparo de rede, reparo de ramais, troca de ramais, etc.) 



4. Materiais utilizados  

 

4.1. Ramais 

O material padrão é o PEAD de duas camadas. 

• A qualidade dos materiais influencia diretamente na ocorrência de 

vazamentos 

• Materiais de má qualidade e instalações incorretas favorecem o 

surgimento de rupturas na rede ou vazamentos nos acessórios 



4. Materiais utilizados  

 

4.2. Redes de distribuição 

Os materiais são: PEAD, PVC e ferro fundido 



5. Metodologias para redução de perdas 

 

A redução de perdas no Japão é realizada através 

de 5 ações principais: 
  

5.1. Pesquisa de vazamentos 

5.2. Reparo de vazamentos 

5.3. Substituição de redes 

5.4. Troca de ramais 

5.5. Gestão da pressão 
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5. Metodologias para redução de perdas 

5.1. Pesquisas de vazamento 

• São varreduras feitas com o objetivo de localizar vazamentos não-visíveis 

• Obedecem a um planejamento prévio e são realizadas periodicamente 

• Utilizam equipamentos acústicos que captam os ruídos dos vazamentos 

 



5. Metodologias para redução de perdas 

5.1. Pesquisas de vazamento 

Os equipamentos mais utilizados são: 

Haste de escuta 

• Amplificador eletrônico acoplado a uma barra metálica 

• Capta os ruídos de vazamentos em acessórios das redes de distribuição de água 

A haste não 

localiza o 

vazamento, 

apenas indica a 

sua existência 

nas 

proximidades 



5. Metodologias para redução de perdas 

5.1. Pesquisa de vazamentos 

Geofone 

• Detector composto por sensor, amplificador, fones de ouvido e filtros de ruído 

• O local onde o ruído apresentar mais intensidade é o ponto abaixo do qual se 

encontra o vazamento 
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5. Metodologias para redução de perdas 

5.2. Reparo de vazamentos 

• Identificados os vazamentos, estes são reparados de forma ágil e com qualidade 

• Dependendo do tipo de material da rede e do vazamento, os materiais utilizados 

para reparo de vazamentos podem ser:  

Luva tripartida 

Vazamentos em redes de ferro fundido 

Luva de reparo de aço inoxidável 
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5. Metodologias para redução de perdas 

5.2. Reparo de vazamentos 

Vazamentos em redes de PVC 

Trechos retos: luvas de correr 

Trechos curvos: cotovelos 
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5. Metodologias para redução de perdas 

 

5.3. Substituição de redes 

A substituição de redes obedece a um planejamento que prioriza: 

 Trechos com elevadas taxas de vazamentos 

 Idade da rede 
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5. Metodologias para redução de perdas 

5.4. Troca de ramais 

• Os primeiros ramais instalados eram de chumbo 

• Entre 2001 e 2006 os ramais de chumbo em ligações ativas foram substituídos pelo 

PEAD de duas camadas 



5. Metodologias para redução de perdas 
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5. Metodologias para redução de perdas 

5.5. Gestão da pressão 

• Divisão da rede de abastecimento em áreas de controle de pressão 

 Reduz a vazão dos vazamentos individuais 

 Reduz a frequência com que ocorrem 

 Utiliza Válvulas Redutoras de Pressão: controlam e diminuem a pressão da água 

 Permitem direcionar e otimizar a aplicação dos recursos financeiros 

• O gerenciamento das pressões é fundamental para redução de perdas 
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