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RESUMO  

Já é de conhecimento geral a necessidade de avaliar e combater continuamente as perdas em sistemas de 
abastecimento de água em duas frentes: as perdas físicas e as comerciais. Ações de hidrometração atendem 
aos dois requisitos. Através da melhoria na aferição do consumo de cada ligação, propicia uma cobrança mais 
justa pelos serviços oferecidos, além de ser instrumento para que o próprio usuário controle seu consumo, 
reduzindo desperdícios. De outra forma, a perfeita medição de consumo oferece uma idéia real do produto que 
chega a cada consumidor, sendo assim a forma de aferir a “ponta” do sistema e quando associada à 
macromedição (“saída do sistema”) fornece as informações necessárias para o perfeito monitoramento e 
posterior combate eficaz as perdas. 
O presente trabalho conseguiu, através do acompanhamento de diversos indicadores do sistema de 
abastecimento de Rondonópolis demonstrar a eficácia das ações de hidrometração, quer seja na substituição 
ou instalação de hidrômetros. Ficou provado que esta atividade, quando realizada dentro de etapas planejadas, 
alcança o primeiro objetivo de ser autosustentável, custeada pelo seu próprio desenvolvimento, além de, no 
caso em questão um importante instrumento que esta fazendo com que o sistema de abastecimento de 
Rondonópolis saia da média de perdas brasileiras, em torno de 40%. Esta redução nos índices gerais de perdas 
já está possibilitando a ampliação do atendimento com redução de energia elétrica nos bombeamentos e 
redução dos gastos envolvidos nas ações de ampliação do sistema, quer seja na produção e na distribuição. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Micromedição, perdas, gestão parque de hidrômetros . 
 
 
INTRODUÇÃO 

O município de Rondonópolis apresentava, em janeiro de 2006, um parque de hidrômetros com déficit de 
13.084 hidrometros, com cerca de 6814 paralisados e outros 18.397 com indícios de sub-medição. Este quadro 
contribuía significativamente com o índice de perdas da autarquia, que representava 59% da água produzida. 
A micromedição, além de base para uma cobrança justa dos serviços prestados e faturados, e de suma 
importância para o programa de combate as perdas de água, pois: 

• Serve para inibir o desperdício; 
• Fornecem dados importantes sobre os volumes fornecidos ao cliente; 
• Permite cobrança do consumo real, evitando a media; 
• Disponibilizam dados para avaliação do comportamento e tendência dos usuários ao longo do tempo; 
• Contribui para uma maior disponibilidade de água para ser distribuída para a população. 
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Assim pode se verificar que o presente projeto se justifica, haja visto a importância da micromedição para o 
sistema de abastecimento publico de água do município de Rondonópolis. 
  
O trabalho de Micromedição busca a eficiente medição de todo o consumo autorizado, visando a leitura real e 
evitando faturamento pelo consumo estimado e media de consumo, reduzindo as perdas e aumentando o 
faturamento.  
 
 
OBJETIVOS 

Este trabalho tem os seguintes objetivos específicos: 
1. Renovar o parque de hidrômetros, dando prioridade a substituição dos que se encontram paralisados; 
2. Substituir os hidrômetros com indícios de comprometimento da qualidade da medição; 
3. Revisar as ligações com código de anormalidade; 
4. Reduzir a sub-medicao, melhorando a classe metrológica dos hidrômetros e corrigindo a inclinação, 

nos já instalados; 
5. Implantação de hidrômetro em toda ligação predial que se encontrar sem o mesmo; 
6. Potencializar o faturamento; 
7. Identificar novas tecnologias de leitura (adquirir coletores com tecnologia de ponta); 
8. Desenvolver uma cultura de micromedição integrada entre as diversas áreas; 
9. Estabelecer metas como: incremento mensal de 0,5% no faturamento, com a hidrometração de 100% 

e redução de 13% nas perdas aparentes ate dezembro/2007, dentre outras; 
10. Estabelecer indicadores para monitoramento dos resultados apresentados 

 
 
METODOLOGIA UTILIZADA 

1. Avaliação do Parque de Hidrômetros 
Para definição de metodologia a ser adotada e definição da estratégia da micromedição, analisou-se o quadro 
de hidrômetros do sistema de abastecimento de água, a idade do parque de hidrômetros e histograma de 
consumo dos usuários do sistema. Os quadros a seguir mostram esta situação em janeiro de 2006. 
A tabela 01 mostra o número total de ligações de água, o número de ligações sem hidrômetro e número de 
ligações com hidrômetros. A tabela 02 mostra o total de ligações com consumo zero, total de ligações com 
consumo de 1 a 5 m3, total de ligações de 6 a 10 m3,  total de ligações com ligações menor que 10 m3 e o total de 
ligações acima de 11 m3. O quadro 03 mostra a idade do parque de hidrômetros, baseado no ano de fabricação 
dos equipamentos. 

 
Tabela 1 - Dados Janeiro de 2006 

LIGAÇÕES 

ATIVAS 

LIGAÇÕES C/ 

HIDROMETROS 

LIGAÇÕES SEM 

HIDRÔMETROS 
TOTAL 

48.063 34.979 13.084 48.063 

100% 72,78% 27,22% 100% 

 
Tabela 2 - Dados Janeiro de 2006 

CONSUMO 

ZERO 

CONSUMO DE 

01 A 05 m3

CONSUMO DE 06 

A 10 m3

CONSUMO < 10 

m3

CONSUMO > 11 

m3

6.814 4.291 7.292 18.397 16.152 

19,49% 13,49% 20,82% 53,82% 46,82% 

 
Tabela 3 -  Dados Janeiro de 2006 

HIDRÔMETROS  

ANTES DE 2000 

HIDRÔMETROS  

DEPOIS DE 2000 
TOTAL HID. INSTALADOS 

7.372 27.607 34.979 
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2. Estabelecimento de Mecanismos de Controle; 
Visa adequar as funções no Sistema de Água e Esgoto, módulo cadastro, leitura e lançamento, ligação e corte, 
hidrômetro e informações estatísticas, para uma gestão eficiente do parque de hidrômetro.  
2.1 – Módulo de Informações Estatísticas 
Adequar as funções no sistema para fornecer os dados necessários para gerenciamento do projeto. 
Definições: 
I h - Índice de hidrometração – indica a porcentagem de ligações cadastradas ativas com hidrômetros em 
relação ao quantitativo de ligações cadastradas e ativas  ( hidrometradas e sem hidrômetros); 
L a – Ligações ativas – todas as ligações cadastradas no sistema nas seguintes situações: 
Ativas; 
Cortadas; 
Cortadas no ramal 
L s – Ligações suspensas – todas as ligações cadastradas no sistema nas seguintes situações: 
Suspensa; 
Suspensa por solicitação; 
Inativa 
L c h - Ligações com hidrômetros – todas as ligações que possuem informações no sistema de hidrômetro 
implantado; 
L s h – Ligações sem hidrômetros – todas as ligações que não possuem informações no sistema de hidrômetro 
implantado. 
2.2 – Módulo de Hidrômetro 
Adequar as funções no sistema do módulo de hidrômetro para atender as diretrizes e parâmetros estabelecidos 
para micromedição, no que se refere às atividades de substituição, manutenção corretiva e preventiva e análise 
de dimensionamento do parque de hidrômetros. 
2.3 – Módulo Ligações e Corte 
Adequar às funções no sistema do módulo ligações e corte, para atender às diretrizes e parâmetros 
estabelecidos para micromedição, no que se refere às atividades de ligação, corte no cavalete e corte no ramal. 
2.4 – Módulo Leitura e Lançamento 
Adequar às funções no sistema do módulo leitura e lançamento, para atender às diretrizes e parâmetros 
estabelecidos da  micromedição, no que se refere às atividades leitura e lançamento. 
2.5 – Módulo Cadastro 
Adequar as funções no sistema do módulo cadastro para atender às diretrizes e parâmetros estabelecidos para 
a micromedição, no que se refere às atividades de cadastro. 
 
3. Diretriz  – Parâmetros - Procedimentos para Instalações de Hidrômetros nas ligações 
Para execução da hidrometração definiu-se que começaria pelos grupos 33, 35, 36. Estes grupos foram 
escolhidos por se tratar de locais com poucas ligações sem hidrômetros. Em seguida o trabalho se estenderia 
aos grupos 40, 39, 38, 41, 37 e 42. O grupo 34 tem que primeiramente resolver o problema das redes duplas 
nos bairros Cidade Alta, Jardim Iguaçu e Nossa Senhora do Amparo. 
De posse de informações por meio de relatórios e analisando as necessidades do sistema, foram estabelecidos 
os seguintes critérios: 

• Ligações com hidrômetros parados; 
• Ligações sem hidrômetros; 
• Ligações com consumo abaixo do enquadramento; 
• Ligações com mais de 03 ocorrências de anormalidades; 

 3.1 – Ligações com hidrômetros parados (manutenção corretiva) 
Serão substituídos todos os hidrômetros que estiverem parados seguindo o cronograma. Ficou estabelecido a 
padronização dos cavaletes na substituição de hidrômetros. A padronização compreende remanejamento dos 
cavaletes que se encontram dentro do imóvel, substituição por cotovelo e colocação de lacres. A substituição 
de hidrômetros foi iniciada em fevereiro de 2006.  
3.2 – Ligações com hidrômetros com mais de 05 (cinco) anos de uso 
Substituir ou executar verificações periódicas nos hidrômetros com mais de 05 (cinco) anos de uso, de acordo 
com o regulamento técnico metrológico a que se refere a portaria do INMETRO no. 246 de 17 de outubro de 
2000. Estabeleceu-se a padronização dos cavaletes na substituição dos hidrômetros. A padronização 
compreende remanejamento dos cavaletes que se encontram dentro do imóvel, substituição de tee por 
cotovelo e colocação de lacres. Após a conclusão da hidrometração será estabelecido procedimento para 
manutenção preventiva.  
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3.3 – Ligações sem hidrômetros  
Serão implantados hidrômetros em todas as ligações sem o mesmo, seguindo o cronograma, e estabeleceu-se a 
padronização dos cavaletes na implantação dos hidrômetros. A padronização compreende remanejamento dos 
cavaletes que se encontram dentro do imóvel, substituição de tee por cotovelo e colocação de lacres 
 
4. Avaliação das ligações com queda de consumo e abaixo do enquadramento 
Todas as ligações com queda de consumo e abaixo do enquadramento serão vistoriadas seguindo o cronograma do 
projeto Confrade (Projeto Combate à Fraude e ao Desperdício). As ligações encontradas com derivação ou 
dispositivos serão notificadas de acordo com as normas do Sanear. Estas vistorias serão feitas constantemente em 
forma de ciclo pela equipe de combate às fraudes. As ligações cortadas por infração serão religadas somente após a 
padronização da ligação (padrão Sanear), sendo de responsabilidade do cliente o custo da padronização. 
 
5. Avaliação das ligações cortadas, suspensas, inativas e clandestinas 
Todas as ligações  cortadas, suspensas, inativas e clandestinas serão vistoriadas seguindo o cronograma do projeto 
Confrade  (Projeto Combate à Fraude e ao Desperdício). Estas vistorias serão feitas pela equipe de combate às 
fraudes. As ligações encontradas religadas por conta serão notificadas e recortadas e serão religadas somente após a 
padronização da ligação (padrão Sanear), sendo de responsabilidade do cliente o custo da padronização. 
 
6. Avaliação das ligações com Ocorrência de Anormalidades 
Todas ligações com mais de 03 (três) Ocorrências de anormalidade (04- hidrômetro de difícil acesso, 28 – portão 
fechado, 44- animal bravo), a equipe de entrega de contas e leitura enviará uma comunicação ao cliente dando um 
prazo para remanejar o cavalete. Caso o cliente não cumpra este prazo, a equipe de hidrometração vai remanejar. O 
custo será incluído em contas futuras. 
 
7. Avaliação das ligações com hidrômetros desnivelados e inclinados 
A  instalação de hidrômetros nos cavaletes tem recebido ultimamente dos estudiosos uma atenção especial sobre as 
conseqüências que podem ocorrer com a incorreta execução no resultado da micromedição. Definiu-se a ação para 
desinclinar e nivelar os hidrômetros inclinados e desnivelados, após a hidrometração.  
 
8. Atividades em andamento; 
Em fevereiro de 2006 iniciou-se a substituição dos hidrômetros paralisados. No dia 04 de agosto de 2006 
iniciou-se efetivamente a implantação de hidrômetros nas ligações sem hidrômetros. Após o início da 
implantação dos hidrômetros o volume micromedido nas ligações é acompanhado por um período de 06 (seis) 
meses, antes e depois da implantação, para avaliação de alterações no perfil de consumo.  
 
9. Situação atual por faixa de consumo: 
A tabela 4 apresenta a faixa de consumo das ligações.  
 

Tabela 04 – Faixa de consumo das ligações: 
Consumo até 

10 m3

Consumo de 11 

a 20  m3

Consumo de 21 

a 30 m3

Consumo de 31 

a 40 m3

Consumo > 41 

m3

27724 15811 3903 930 775 

 
10.  Estabelecer procedimentos para ligação nova: remanejamento de cavaletes; implantação de Oficina de 
Hidrômetros; Manual de procedimentos para atividades envolvidas na micromedição; 
 
11.  Estabelecer indicadores para monitoramento dos resultados 
 
 
RESULTADOS  

O Projeto de Micromedição encontra-se inserido no Programa de Redução de Perdas e Eficiência Energética 
da autarquia e buscou-se, no período de janeiro/2006 a março de 2007 a implantação da política de gestão da 
micromedição, tendo como resultados  
 

ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 4



                    
 
                                      24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental     
  

1. Estabelecer e implantar indicadores para monitoramento da micromedição: 
A tabela 05 apresenta a eficiência de hidrometração durante o ano de 2006,  a tabela 06 a eficiência de 
hidrometração mensal durante o ano de 2006 e a tabela 07 identifica os índices utilizados como indicadores 
 

Tabela 05 Eficiência de hidrometração – Ano 2006 
 

Nº de 
Hidrôm 
Func. 

Nº de 
Hidrôm 

Instalados 

Volume 
de Água 

Cons. 
(Faturado)

Quantidade de 
Economias Ativas 

(Total) 

Qtde 
Econ. 
Ativas 

(Microm) 

Volume 
de Água 
(Lido) 

Qtde. 
ligações 
Ativas 
(Total) 

JAN 32.833 34.979 703.610 54.262 414.962 40.118 421.229 48.063
FEV 32.851 34.971 718.580 54.626 433.778 40.117 440.871 48.213
MAR 33.872 35.089 707.776 54.872 423.717 40.231 431.023 48.478
ABR 34.293 35.191 700.818 54.952 423.171 40.348 428.624 48.546
MAI 34.365 35.371 714.458 54.846 443.027 40.536 448.792 48.637
JUN 34.363 35.472 714.653 54.885 443.362 40.646 449.216 48.669
JUL 34.816 35.888 727.468 55.276 459.982 41.104 465.212 49.036
AGO 35.731 36.603 713.192 55.376 446.817 41.836 451.073 49.143
SET 37.281 38.158 760.926 55.555 526.670 43.442 532.185 49.303
OUT 38.464 39.421 758.657 55.878 522.323 44.726 526.095 49.617
NOV 39.920 40.499 771.113 56.242 560.673 45.834 563.100 49.916
DEZ 41.054 41.597 766.557 56.393 560.149 47.049 571.710 50.049
TOTAL 429.843 443.239 8.757.808 663.163 5.658.631 505.987 5.729.130 587.670
 

Tabela 06 - Eficiência de hidrometração mensal – Ano 2006 

MESES IEH 
(%) 

ICMAE 
(m³/mês/ 

economia) 

IVMH 
m³/ 

hidrômetro 

ICME 
(m³/mês/ 

economia) 

ILM 
(%) 

IEM 
(%) 

IH 
(%) 

Janeiro 93,86 12,97 12,64 10,34 68,31 73,93 72,78
Fevereiro 93,94 13,15 13,20 10,81 68,14 73,44 72,53
Março 96,53 12,90 12,51 10,53 69,87 73,32 72,38
Abril 97,45 12,75 12,34 10,49 70,64 73,42 72,49
Maio 97,16 13,03 12,89 10,93 70,66 73,91 72,72
Junho 96,87 13,02 12,90 10,91 70,61 74,06 72,88
Julho 97,01 13,16 13,21 11,19 71,00 74,36 73,19
Agosto 97,62 12,88 12,51 10,68 72,71 75,55 74,48
Setembro 97,70 13,70 14,13 12,12 75,62 78,20 77,39
Outubro 97,57 13,58 13,58 11,68 77,52 80,04 79,45
Novembro 98,57 13,71 14,04 12,23 79,97 81,49 81,13
Dezembro 98,69 13,59 13,64 11,91 82,03 83,43 83,11
 

ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 5



                    
 
                                      24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental     
  

Tabela 07- Indicadores 
IEH Índice de Eficiência de Hidrometração 
ICMAE Índice de Consumo Médio de Água Por Economia 
IVMH Índice de Volume Marcado Por Hidrômetro 
ICME Índice de Consumo Micromedido Por Economia 
IH Índice de Hidrometração 
IEM Índice de Economia Micromedida 
NHF Número de hidrômetro Funcionando 
NHI Número de hidrômetro Instalado 
VAC Volume de Água Consumida 
QEA Quantidade de Economia Ativa 
VAM Volume de Água Micromedida 
QEAM Quantidade de Economia Ativa Micromedida 
NLA Número de Ligação Ativa 
QEM Quantidade de Economia Micromedida 
ILM Índice de Ligação Micromedida 

 
2. Resultado da implantação e substituição de hidrômetros 
Com a execução dos serviços de substituição dos hidrômetros danificados e a implantação de hidrômetros nas 
ligações sem hidrômetros pudemos constatar: 
• Um acréscimo de 52% no volume medido nas economias com hidrômetros substituídos e 41% nas 

economias sem hidrômetros conforme figura 1; 
• A evolução no faturamento representou 38% de acréscimo nas economias com hidrômetros substituídos 

e 120% nas economias sem hidrômetros, conforme figura 2. 
• O faturamento recuperado em 04 (quatro) meses cobre os custos de investimentos realizados, 

comprovando a viabilidade do projeto de micromedição; 
• Analisando o volume médio recuperado por mês, por economia, permite uma redução de 5% no índice 

de perdas da autarquia.   
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Figura 1 - Evolução do consumo das ligações com hidrômetros substitúidos ou implantados - Período: 

Janeiro a Setembro/2006 
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Figura 2 - Evolução do faturamento das economias com hidrômetros substituídos ou implantados - 

período: janeiro a setembro/2006 
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CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES 

Com o presente projeto teremos dados estatísticos para demonstrar a importância de uma política de 
micromedição efetiva no combate às perdas de água. A implantação de um Projeto de Micromedição 
representa, além da redução dos custos financeiros e aumento no faturamento, a redução do impacto ambiental 
devido ao desperdício, pois contribui para uma maior disponibilidade de água para a população e melhoria da 
qualidade dos serviços prestados à população, com uma melhor distribuição do abastecimento de água. 
Este projeto deve contemplar uma política de continuidade e também o apoio do Projeto de Comunicação e 
Mobilização Social, visando à integração da comunidade neste trabalho. 
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