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• Atuação desde 1992 em redução e controle de perdas 
em sistemas de abastecimento de agua 

• Presença nacional 

• 3 tipos de negócios:  
• Operação/Concessão de SAA e SES 

• Serviços de Engenharia 

• Fornecimento de Equipamentos 
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Ações para redução das Perdas Aparente 

 

 

• Implantação de medição de vazão 
(micromedição) ; 

• Politica de substituição de medidores;  

• Aprimoramento das equipes de 
leituras; 

• Recadastramento comercial; 

• Pesquisa de Fraudes; 

• Levantamento de perfil de consumo e 
dimensionamento de hidrometros; 

• Telemetria de grandes consumidores. 
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Ações para redução das Perdas Reais 

Pesquisa de Vazamento 

 

 

Medições em campo 

Controle ativo de 
vazamentos Estudos e 

Projetos 

Implantação de setorização e Redução 

de pressão VRPs e DMCs 

Controle e Telemetria das 

unidades operacionais 



Ação: Renovação da infraestrutura 
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 Substituição de ramais 

 Substituição de redes 

 Mnd(metodo nao destrutivo) 

 



Operacao de Sistemas  

• Concessão plena de SAA e SES 

• Operação completa de SAA e SES 

• Manutenção de SAA e SES  



Evolução dos modelos de contratação de serviços para redução e controle 
de perdas: 

100 % dos serviços realizados com mao de obra própria; 

 Contratação apenas de consultoria por homem hora;  

Contratação dos serviços de forma separada por preço unitário: 

Estudos e Projetos 

Fornecimento de Materias e Equipamentos 

Instalação  

Pré – Operação 

Contratação dos serviços de forma integrada: “turn-key” 

EVOLUÇÃO DOS SERVICOS 



Contratação de diferentes escopos de forma separada: 

Implantação de macromedição; 

Implantação de Setorização; 

Implantação de Sistemas de Controle de pressão; 

Pesquisa de Vazamentos; 

Pesquisa de fraudes; 

 Etc. 

 Contratação de diferentes escopos de forma integrada com o mesmo 
objetivo fim: redução e controle de perdas; 

Remuneração por desempenho ou performance; 

 

 

MODELOS DE CONTRATAÇÃO 



Preços Unitários x Remuneração por resultado “Performance”; 

 Necessidade das empresas de saneamento; 

 Ampliação do mercado podendo atuar em clientes descapitalizados; 

 Remuneração diferenciada, em decorrencia da expertise da contratada;  

Liberdade na proposição de ações e metodologias; 

Necessidade de capital de giro e de investimento maior do que a 
contratação tradicional;  

FATORES DE ATRATIVIDADE EMPRESARIAL 



 

 

 

 

 

Volume  

disponibilizado 

à distribuição 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: 

SABESP/2002 

 

 

Volume  

Autorizado 

 

 

63,7% 

 

 

 

Volume  

Faturado 

   

54,4% 

Volume Medido 

                              54,4% 

Água Faturada 

 

   54,4 % Volume estimado   

                            0,0% 

 

Volume não 

Faturado 

  

9,4% 

Usos Operacionais 

                             0,0%   

 

 

 

 

 

 

Água não 

Faturada 

 

45,6 % 

Usos Emergenciais 

                              0,0 % 

Usos Sociais 

                              9,4% 

Perdas 

 

36,2% 

 

Perdas Aparentes 

 

14,7 % 

 

Imprecisão  Medidores 

                             8,8% 

Gestão Comercial 

                             5,5% 

Outros 

                            0,4% 

Perdas Reais 

 

21,5 % 

 

 

 

 

Extravasamentos 

                             0,0 % 

Vazamentos 
21,5% 



Fonte: Sabesp apud Tsutyia, 2006 

Vazamentos 



Componentes das perdas reais - Cruz de Lambert 
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Otimização do abastecimento de água do Setor Vila do Encontro, visando a 
redução de perdas reais; 

Dados do setor antes do projeto: 

22.098 Ligações; 

146 km de rede de distribuição 

Volume Distribuido (VD) : 1.010.618 m3/mes 

Volume Micromedido (VU): 572.697 m3/mes 

Meta do contrato: 

Redução do Volume distribuido em 112.852 m³/mês 

Remuneração baseada na redução do volume distribuído; 

 

 

ESTUDO DE CASO – SABESP : VILA DO ENCONTRO 



ESTUDO DE CASO – SABESP : VILA DO ENCONTRO 

Fase Pré-operação 
Apuração de 
performance 

Fixa 

Atividade 

Implantação do 
escopo proposto 

pela Enops na 
proposta técnica 

Gerenciamento do setor 
de abastecimento 

Operação Sabesp 

Período 18 meses 6 meses 24 meses 

Remuneração Parcial Variável Fixa 

Remunerações 
ocorrerão neste 

período somente se 
o VD reduzir  e fica 
abaixo do base line 

Remuneração conforme o 
período anterior, mas a 

média do resultado 
destes 6 meses será a 

base de cálculo para as 
remunerações fixas. 

Remuneração fixa 
em função da média 

do VD obtido no 
período anterior 



 Avaliação do setor de abastecimento: 

 Avaliação da condição da macromedição 

 Avaliação da estanqueidade do setor 

 Descobrimento de registros de manobra 

 Instalação de registros limítrofes 

 Teste de estanqueidade 

 Demarcação dos registros limítrofes 

 Avaliação da condição da micromedição 

ESCOPO PROPOSTO – AVALIAÇÃO INICIAL 



 Diagnóstico operacional do setor: 

 Levantamento de informações 

 Medições de pressão com Data-Loggers 

 Simulação hidráulica do setor de abastecimento 

 Elaboração de subsetorização do setor através da implantação 
de DMC’s e VRP’s 

ESCOPO PROPOSTO – DIAGNÓSTICO DO SETOR 



 Projeto de subsetorização do 
setor em DMC’s e VRP’s 

VRP - 
1 

VRP - 
2 

VRP - 
3 

VRP - 
4 

VRP - 
5 

VRP - 
6 

VRP - 
7 

DMC - 
1 

DMC - 
2 

DMC - 
3 

DMC - 
4 

DMC - 
6 

DMC - 
5 

DMC - 
7 

DMC - 
8 

DMC - 
9 

DMC - 11 DMC - 12 

DMC - 10 

DMC - 
14 

DMC - 
13 



 Implantação de 12 DMC’s e 7 VRP’s 



 Implantação de 12 DMC’s e 7 VRP’s 



ESCOPO PROPOSTO – PESQUISA DE VAZAMENTOS 
 Procedimento: geofonamento de rede – período noturno 

 Quantidade realizadas: 3 vezes, total de 450 Km 

 4ª pesquisa de vazamentos: especificamente nos DMC’s com maiores índices de perdas 



ESCOPO PROPOSTO – REPARO DE VAZAMENTOS 

 Reparo de todos os vazamentos não visíveis detectados 



ESCOPO PROPOSTO – TROCA DE RAMAL 

 Troca preventiva de 2000 ramais domiciliares através de MND 



GERENCIAMENTO DE DMC’S – VOLUME 



GERENCIAMENTO DE DMC’S – VOLUME DIÁRIO 



GERENCIAMENTO DE DMC’S – VMN DIÁRIA 



GERENCIAMENTO DE DMC’S – FATOR DE PESQUISA 



RESULTADO OBTIDO EM SETEMBRO/2011 



SETOR VILA DO ENCONTRO – JUL/08 A FEV/12 



RESULTADO OBTIDO – REDUÇÃO DE ENERGIA 

 Operação do recalque Jabaquara – Vila do Encontro 



ESTUDO DE CASO 2 – SABESP : CAMPO BELO 

Fase Pré-operação 
Apuração de 
performance 

Fixa 

Atividade 

Implantação do 
escopo proposto 

pela Enops na 
proposta técnica 

Gerenciamento do setor 
de abastecimento 

Operação Sabesp 

Período 18 meses 6 meses 36 meses 

Remuneração Parcial Variável Fixa 

Remunerações 
ocorrerão neste 

período somente 
se o VD reduzir  e 

ficar abaixo do 
base line 

Remuneração conforme o 
período anterior, mas a 

média do resultado 
destes 6 meses será a 

base de cálculo para as 
remunerações fixas. 

Remuneração fixa 
em função da média 

do VD obtido no 
período anterior 



 Diagnóstico preliminar - estudo de concepção do Setor de 
Abastecimento; 

Projetos executivos das unidades operacionais (Redes de 
distribuição, VRP’s e DMC’s); 

Implantação da setorização projetada incluindo: 

 5772 m de substituição de rede (MND) pipe bursting com 
aumento do diâmetro; 

Implantação de 17 (válvulas redutoras de pressão) VRPs sendo 
uma de 600 mm;  

Implantação de 7 (distritos de medicao e controle) DMCs de 
forma a cobrir toda a extensão de rede do setor de 
abastecimento; 

Pesquisa e reparo dos vazamentos encontrados; 

 

 

ESCOPO PROPOSTO 



VRP Pirandelo – 600 mm 
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Substituicao de rede com aumento de diâmetro atraves de 
pipe bursting 



RESULTADOS OBTIDOS – CAMPO BELO 
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total  
458 mil 
m3/mês 
 


