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1 INTRODUCAO 

Em toda atividade espera-se ter a maxima produtividade com o minima 

desperdicio possivel, isso porque os custos da materia prima, da transforma~ao 

da materia e da distribuicao do produto finai sao muito altos. Alem disso, sempre 

que produzimos algo, geramos afgum tipo de residue que tambem tera seu custo 

para tratamento e disposicao finat 

A materia prima utilizada para transforma~ao em quafquer segmento da 

industria, toma-se cada vez mais cara e mais dificit de ser encontrada, e o caso da 

agua pois, cada vez mais a populaCfiio aumenta e com isso aumentam tambem os 

problemas de polui~, fazendo com que as aguas encontradas a dispos~o nao 

sejam apropriadas para o consume imediato as necessidades humanas, atem 

disso, os assentamentos urbanos em areas de mananciais, fazem com que seja 

necessaria captar ou formar enormes areas de reservalfAo em tocais distantes 

(barragens). 

Tudo isso se toma ainda mais caro se houver perdas do produto acabado, 

onde todo urn tratamento foi realizado e a entrega nao aconteceu ou nao foi 

devidamente medida,. causando tambem perdas de faturamento. 

1.1 Apresenta9fto do tema 

Perda d~agua e a diferenc;a do volume de agua produzido ou distribuido e a 

somat6ria de todos os volumes medidos peta companhia (Sanepar) junto aos 

consumidores finais. 

Parte dessa, chamada de perda nao fisica e de responsabilidade das 

coordenal(Oes de clientes. 0 que se pretende e saber qual a participayao da 

Coordena¥Ao de Clientes da URCT -LESTE (Unidade Regional da Regiao 

Metropolitana Curitiba Leste) no volume de perdas reacionado a esta unidade. 
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1.2 Justificativa 

Este trabalho apresentara as principais causas de perdas nao fisicas em 

volume d'agua, que estao diretamente ligadas a Coordenactao de Clientes da 

URCT -LESTE, abordando-as e, quando possivel, quantificando-as 

detalhadamente, pennmndo formar urn quadro caso a caso que podera ser 

implementado nas ~ em andamento, nas atividades rotineiras ou ainda como 

proposta de intervent;Oes no combate a perdas nao s6 nesta unidade, mas em 

qualquer segmento da empresa que julgar necessaria. 

1.3 Definictao de Objetivos 

1.3.1 Objetivo Gerat 

Adotar praticas de identificac;ao de perdas nao fisicas relacionadas a 
Coorden~ de Clientes da URCT-LESTE objetivando a red~ das perdas de 

volume d'agua para a Sanel)ar, atraves de a(jOes incofl)Oradas as atividades 

rotineiras. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

o ldentificar fatores de perdas nao fisicas; 

o Quantificar as perdas nao ffsicas por segmentac;ao; 

o Recomendar a¢es para redu~ das perdas nao flsicas. 
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1.4 Apresentac;ao da Empresa e da Unidade 

A Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar - foi criada no dia 23 

de janeiro de 1963 para cuidar das atft)es de saneamento basico em todo o 

Estado do Parana. Ela e uma empresa estatalT de economia mistaT cujo maior 

acionista e o governo do Estado, com 60°k das a¢es. A Sanepar tern como 

parceiro estrategico a Grupo Dominof formado petas empresas Vivendi, Andrade 

Gutierrez, Opportunity e Copet, que juntas detern, 39,7°k das a~s. A Sanepar 

esta presente em 621 localidadesr beneficiando mais de 8,1 milhaes de 

habitantes. 

0 Parana, quando a Sanepar foi criada, tinha urn baixo indice de 

atendimento da popufat;ao com agua tratada e esgoto. Apenas 8,3% da popufac;ao 

recebiam agua tratada e 4, 1o/o tinham rede de esgoto. Das 221 sedes municipais 

existentes na epoca, 19 possuiam os serv1t;os de agua e esgoto e 37 recebiam 

somente agua tratada. 

Trinta e quatro anos depois, em setembro de 1997, a Saneparfoi a primeira 

empresa de saneamento da America latina a obter certificado tSO 9002 para urn 

sistema produtor de agua: o Sistema ttaqui - Campo largo, em funyao da poUtica 

de qualidade adotada. 

A Sanepar foi tambem a primeira empresa de saneamento das Americas a 

receber a certificayao pelas normas da tSO 14001 para um sistema completo de 

agua e esgoto, em novembro de 1999. 0 certificado e considerado urn dos mais 

importantes e de maior reconhecimento em todo o mundo na area do meio 

ambiente e atesta que o sistema de Foz do fguayu e opetado de forma 

ambientatmente responsilvet, desde a ~o da cigua para tratamento ate a 

destina~o final do esgoto. A auditoria para indi~o l)ara a ISO 14001 foi feita 

pela empresa americana ABS Quallty ~Valuations. 

E por isso que a companhia panmaense e hoje referenda na America 

Latina, presta ~ de consultoria e promove intercambios e parcerias com 

outras companhias de saneamento. A Sanepar tern uma estretta reta«;ao com 
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universidades e instituic;oes cientlficas e desenvolve trabalhos que projetam seu 

dominic tecnol6gico e gerencial no Brasil e no exterior. 

A Sanepar tern atuafmente urn foco social~ que vai afem da mera prestac;ao 

de serv~s publicos, concentrando esfor~os na transmissao de informa~aes, na 

educat;ao e na conservactao ambiental. 

A URCT -LESTE foi criada em 2004,. atendendo o novo modeto de gestao 

imptantado na empresa. Tern como objetivo gerenciar o processo de operactao de 

redes de agua e esgoto e gestao de clientes,. com a maxima produtividade e 

qualidade~ buscando a eficiencia operational, a minimizac;3o de custos e a 

satis~o do cliente_ 

Tabeta 1-1-Areas e Responsaveis (Oados 2006/Fevereiro). 

Area Responsavel 

Unidade Regional da Regiao Fabio Amaral de Queiroz 
Metropolitana Curitiba Leste 
Coordenac;ao de Planejamento e Silvana Suely P. Giordano 
Administracao 
Coordenac;ao de Clientes Siemar de Moura Borges Breda 

Coordenac;ao de Manutenc;ao de Cesar Augusto Rupp 
Clientes 
Coordenac;ao de Operac;ao de Redes Marisa Sueli S. Capriglioni 

Atualmente presta servi~s para uma populac;3o de 873.844 habitantes, 

atraves de 251.116 economias residenciais com mais 25.466 comerciais. Com um 

total de tiga~s de 211.360, o que representa 10,7% da popula~o abastecida 

pela Sanepar no estado do Parana. 
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Tabela 1-2- Composic;Ao da Unidade (Dados 2006/Fevereiro). 

SAO 

CURITIBA 
JOSE 

PINHAIS PIRAQUARA TIJUCAS TOTAL DISCRIMINA<;AO DOS 
PINHAIS URCT-L 

N° Liga~Oes de Agua 111.502 53.359 28.957 15.772 1.770 211.360 

N° Liga~oes de Esgoto 92.901 21.502 10.616 7.758 0 132.777 

N° Economias Agua 165.835 58.882 33.243 16.590 1.827 276.377 

N° Economias Esgoto 145.028 24.261 12.234 8.235 0 189.758 

Volume Micromedido 2.065.582 658.090 389.680 162.644 18.519 3.294.515 

Agua-m3 

Volume Micromedido 1.498.845 211.704 117.793 63.640 0 1.891.982 

Esgoto- m3 

A URCT -LESTE atende a regiao leste de Curitiba e os municlpios de 

Pinhais, Sao Jose dos Pinhais7 Piraquara e Tijucas do Sui nas suas por~ 

abastecidas a partir da produ~o das estac;oas de tratamento do lgua<;u e Taruma, 

e tambem as seguintes tocatidades: 

Tabela 1- 3- Sistemas e fotmas de abastecimento(Oados 2006/Mar~). 

SISTEMA ABASTECIMENTO 

Borda do Campo 4 poc;os 

Liban6polis 1 poc;o 

Barra Preto lnterligac;ao ETA Rio Pequeno 

Colonia Murici 1 poc;o 
-

Sao Marcos ETA Sao Marcos, Captac;ao do Rio Miringuava e 1 poc;o 

Tijucas do Sui 3 poc;os 

Rincao 2 poc;os 

Campo Alto Abastecido par Rincao 

Tabatinga ETA Metalica, Captac;ao Rio Rodeio e 1 poc;o 

Fagundes 1 poc;o 
-· -

Lagoa/ Lagoinha Abastecimento Tijucas do Sui e 1 poc;o 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

0 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO DESPERDiCJO DE AGUA 

(PNCDA) do Ministerio do Pfanejamento e On;amento da Secretaria Nacional de 

Politica Urbanar no seu documento Tecnico de Apoio no A2 (DTA), DEFINivOES 

DE PE.RDAS NOS SlSiE'MAS PUBLICOS DE A8ASTECIMENTO, caracteriza 

funcionalmente as perdas e suas causas da seguinte forma: 

As perdas nos sistemas publicos, do ponto de vista operacional, sao 

caractertzadas petos volumes nao contabilizados pelas empresas que atuam neste 

segmento. Classifica-se de duas formas: oerdas ffsicas, originarias de vazamentos 

no sistema envolvendo a capta~o, a adu~ de agua bruta, o tratamento, a 

reserva~ao, a aduc;ao de agua tratada e a distribui~o, alem de procedimentos 

operacronais como tavagem de filtros e descarga na rede, quando esses 

provocam consumos superiores ao estritamente necessario para operayao e 

pentas nao fisicas que por sua vez tern origem em lrga¢es ctandestinas ou nao 
cadastradas, hidrometros parados ou que submedem, fraudes em hidrometros e 

outras. Tambem sao conhecidas como perdas aparentes ou de faturamento, uma 

vez que tern relayao direta entre o volume disponibilizado eo faturado, ou seja, a 

agua e consumida pelo usuario, porem, nao e faturada pelo SeJViyO. 

0 documento ressalta que as perdas nio fisicas podem representar 50°k ou 

mais dO percentual- de agtta- nao faturada·, o que depende de aspectos tecnicos 

retacionados a hidrOmetros e pTocedimentos comerciais. 

A origem e magnitude dessas perdas estao apresentadas na tabela a 

seguir. 
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Tabela 2-1- Perdas Nao Flsicas: Origem e Magnitude 

ORIGEM MAGNITUDE 

Ligac;Oes clandestinas/irregulares 
Cf) 

Ligac;Oes nao hidrometradas <( 
() 

Ci5 Hidrometros parades Podem ser significativas, dependendo 
u: de: procedimentos cadastrais e de 
~ Hidr6metros que submedem ~aturamento, manutenc;Bo preventiva, z 
Cf) 

Ligac;C>es inativas reabertas 
adequac;Bo de hidrometros e 

<( 
monitoramento do sistema 0 

0::: w Erros de leitura a... 

Numero de economias errado 

Confonne o mesmo documento, nao existe para as perdas nao fls~cas uma 

forma simples de resolver problemas apontados. 0 que e necessano e a ~ao 

de indicadores de volume como sao apurados, estabetecendo subconjuntos mais 

homog6neos de ~ para macro e micromed~, segundo o padrao para 

cada urn. 

De acordo com COELHO (1996), com a micromedi~o se faz o controle de 

consumo predial bern como o equilibria de pressao na rede de distribui~o de 

agua. 

Para o autor, o termo "perdas" ou mesmo "agua nao contabitizada" e urn 

indicador que mede a eficiencia opemcionat/eomercial dos sistemas de 

abastedmento de agua. Este fndice expresso em ~ e obtido do 

quociente entre, o votume de Sgua produzido menos o volume de agua medido, 

dlvidido l)elo votume produzido. 

Em COELHO (1983}r sisteJnas de abastecimento de agua onde nao exista 

o combate organizado das l)efdas, estas estao situadas geratmente entre 40 e 

50% do volume de agua fomecido ao sistema~ podendo algumas vezes atingir ate 

votumes supertores. Esses Indices -permitem visuatizar que a redUt(io das perdas 

corresponderia a ~ no sistema de ofeFtas de agua para atem:ter 

satisfatoriamente as aQOes de comerciatizaQio. Essa reduQio das ~ pode 

refletir-se numa melhoria das condi¢es de abastedmento do& sistemas com 

reflexos, favon1veis sob o ponto de vista tecnioo, eoonOmioo, finanoeiro e social. 
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Para o autor, devem ser priorizados setores de combate as perdas. 

Algumas vezes existem setores que facitmente sao identificados como prioritarios. 

No entanto, normatmente, existem grupos em que fica dfficif estabefecer quat o 

que se deve atacar primeiro. 

A esaHa de 'f'Ttoridades deve ser estabefectda -para que ex1sta uma 

racion~ de recursos, de forma que o retorno do investimento seja o mais 

nlpido l)Ossivet E mais, que sejam autofinanciavets, se -possfvet, os 1rabafhos de 

combate as perdas. 

Deve-se f)tocurar oonseguir a meHJor ~do 'bai~, eusto, beneffcio 

no periodo .. 

Atgumas vezes em eidades, esse ~o ~ bastante tacil. 

Entretanto, quando e.xiste equilibrio dos setores e dos fatores- que o 

interinftuenciam, exi~se um estuoo ate eerto t)OntO apurado~ Existem setores 

onde os resultados dos trabalhos de combat& a& petdas sao -
superiores a outras da mesma tocatidade. 

Devem ser anaMsados todo& os aspeetos pertiAentes a so .. o eon-eta do 

probtema. 

Tambem deve-se levar ern coma a~ de~ gerais do setor· 

para de&envoMmento do distrito de ·medlt;ao. 

MAGALHAES (2001) e&tima que. uma ~ dandestina consuma de 

20.000 a 32,000 titros de agua poT m6s e que ocorrem principatmente em areas 

com inexist6ncia de rede distribuidora, as quais devem ser iderttificadas e b'atadas 

de maneira especiat, onde a instaiac;ao de macromedidore$ seria uma medtda de 

computar o volume distribuido no· volume espedat~ 

8egundo eie, essa categoria e pior que as tigaQOes nao medidas, peto seu 

desconhecimento e na uti~ de materiai& inadequadoS na e~ das 

tigar;oes. 0 recadasbamento comeTCiat como geonefetenoiamento toma-se uma 

ferramenta poderosa na reg~ dessas tig~. 

Tambem ~que l)eSqUisas demonstram que 60 a 80% das tiga9)es 

inativas, a,,S visitcf em campof foram ~ ilbeftas~ 
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As perdas oriundas de submedi~o das ligayOes faturadas medidas, para 

MAGAL.HAES (2001) variam de 10 a15% devido a: parque de hidrOmetros antigos, 

hidrometros subdimeosiQnados, im~itnentos de feiture, media desatuauzada, 

etc. 

Segundo ete, nao se l)Ode ~rem redw;lo de ~- sem setorizat;ao e 
sua compattbiti~ com 0&' setores de faturamento_ E predso abler in~ 

.. l11efhGr JUM-.da~•:!lr'~ ~ ~~nf • ~ oara uma - - aftou~ - Ot1.~ ..... "f¥""'' VUU't~1fl,AI OS~~~· WIS. 

2.1 Teorias e contrecinrentos 1etactonadOS ao tema 

5egundo NieLSeN (2003), no BrasH, -a hoit~ de modelo$, ~s e 
~ iOOi _ _..--. tim.._ ~~ ...__ ... _ 
Vvun~~ pen:tCa& OU .,:;:Y¥rr~ & 0& ·~ para u~·..,."~uy.;av & OU ir~ ...v~ 

medidOies de agua sao tegat•nectte- pete Portaria no 24t6 de 17 de 
outubro de 2000 e- respectivo Regutamento Teemco- Metrotogico do lnsUtuto 

Nacionat de Metroiogia, Normafim~ e Qualidade Industrial - fNUETRO, do 

Ministerio do Desenvolvimentot fndUstria e Comercio- Exterior~ MDJC. 

Este ~ e6tabe1eoe as condU;tles que os medidores de agua fria, 

de vazao nominat de 0-,6 IWJb a 15,0· wlh, e- que possuem totalizadores que 

indicam 0 votume de agua escoado, utitizando sistema de transrrrisslo mecanico 

ou magnetico para receber os movimentos do dispositivo sensor, devem 

satisfazer. 

Este regutamentv nao se aptica aos ~ tte &gua, cuja temperatuFa 

for superior a 40°C, ou fora da faixa de +1oC a + 40DC, oonfonne Portana do 

INMETRO 00. 248 e esta se baseia na ~ R - 49 da Organtzayto 

tntemaciomd de Metrotogia l~t OtMl. 

As caracteMticas tecnieae, metrotOgica& e- metottos de- ef1Saio dos 

mecHdotes vetocimetricos de &gua potavet fria do~ l)ela ABNT. 

COELHO (1996), dassific4tos medidoresdasegumteforma: 

Medidores vetocimetricos: o pnncipio de funcionmnento oonstste na 

obte~ do volume de- agua QU& atravessa um aparetho, contando o oomero de 

revotU9')es da turbina. Baeeia-se no fato de que para urn mesmo di6metro e urn 
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mesmo orificio, o numero de revoluyOeS sera diretamente proporcional a 

velocidade (lis) (w/h). 

HfdrOmetro monojato: ~riza-fie l)efa incfd6ncia do jato num unico 

ponto eta- tumma~ T odct fttoo.) de agua-· actomr a turmna- num tlntoo· porno-. UtilizcJ a 

~ ~ como Q\mara de medtda. Oestitta-$e a usuario6 ~is de 

baixo consurno ou a outras: categOOas de baixo consumo .. Nlo sao adequados ao 

trabatho oom &gua contendo impurezas. Sio mais sffllt)fes. de tmmOr tamanho e 

menor custo em retayao aos muttijatos, encontrados nas classes A ou B. 

0 monojato &l)resenta maior desgaste do eixo em tunc;;ao do desequiUbrio 

do jato, e se- ocorrer ~ no fittro, podem provocar o aumento da 

ve1ocidade da incktencta do jato sobre a turblna, -atterancto a preoisio do aparelho. 

Por utilizar a carca~ como camara de medida, podem ooorrer tncrusta¢es por 

OOTT0$80, atterando a dimensao da camara llOdendo 1)rovocaf atterattao na 

precisao do aparetho. 

ffidrOmetro -multijato: nos 1l1dft\metros de ~ muttqato, o fluxo da 

agua e= distribuida par intemledio· de uma c:aixa de injer.jo que dire-dona as jatos 

de 8gua na turbina de tonna a acion;t4a - · Tambem chantado de 

jatos rmiltiplo$ em fun980 de adrnissao da agua- na- cantata de medida ser feita por 

vanos furos. Tem menor desgaste do mancat da turbina e pivot em -reia«;ao ao 
monojato, por estar mais bem equilibrado ou ter urn methor equitibrio 

hidrodinamlco. 

E de maiortamarmo e mat5 comptexo, tendo geralnaente vida utit maier em 

~ do menor desQa$'te l) que justifica -seu mator wm em ll;lfatito ao 
monojato. ~ a usuanos domicitiares- e de ootras· categorias- cu.to 
consumo mensat 'Seja mferior a-900 ~lh. 

Ainda segundo o mesmo autor, o dtmertsionamento de hidrOmetros consiste 

em determtnar a~ dO aparethQ ~ instatar numa iigaQtto ~fica. 

o correto tmbatho de dimensionamento e fundamentat ao processo de 

medi~o, tnfluindo de ·torma dedsiva -para a reduQio das peldas 1lOf submedi~o, 

ja que esta- ocorre naturatmente quando se instata- medidores- com vaz1o minima 

superior 11 vazio tJTedomlnante de tfabatho do ramai l)fedial. 
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0 medidor setecionado para uma determinada ligayao deve ser tal que seu 

"campo pratico de mediyao", coincida o maximo possfvel como relativo as vazoes 
de 1Tabafho do ramaf predial. 

Se um rnedktor for super dimefrsfonado, faz com que boa parte dos 

consumos ocorm· td>&lxo do 1imite de exatldio (vazlo mfnima), onae nao esta 

garanttda a ~ do tnesntO dentro de padrt'les reoornem:tados petas normas 

tecntcas. 

lsso ocone porque- 0$ medidore& grande$. tern m-ator trteraa e a for9!l da 

agua nas 1*1uenM vazoes nao e suticiente -para mover sua 1\tfbina e o 

meeanismo de~~ 

Reseafta~ que a vazao mtmma e _ • f)8fttr ua , de -w,;orQo com 
essas ~ ~ deVe ser ganmtida. /\baixo desta os enos poderlo ser 

superiores a 50% do volume que atravessa o medidor e, em alguns cases, ate 

maiores. 

e tmportante tenabrar que -no 6ra8it e comum o annaz.enanutoto de agua em 

reservat00os ~, em atgvns casos com ~ capaddad&, o que- far com 

que os r.amais 1raba#tem a -balxas vazoesl tendo as companm- de egua que se 

preooupar com o fflido· de~ do$ tt~ a fim de evitar fJefdas 
porwtvnedk;ao. 

medidor ao «mgo do tenlt)O, o que teduz $118 ~ de marcat;ao, 

aumentando ainda mail as pentas. 

Os medidores ·sao dessifieados e deVem Sf:f utittzados oonforme a ctasse 

~ e-o perm de- consvmo de- Qllda ~- Desta forma tot estabeiecido, 

no Ptanejamento Estrategico, Oiretttzes da Sanepar 2006 a 2006, que serao 
apticados ~ de- das$e- metroiOgica B para consumos ate- 15 m~ por 

tigat;lo de agua e acima desse consumo, cfaae metroiOgioa C, ate 180 ~Jmes, 

consumoe superiores a eete utitizar tabeta de ~nto de hk.1rametros da 

USMV. Para grande$ dientes (acima de 1.000 ~) na definic;io do 

hidrotl-aetFO:r baseaf4e em estudo do ~de: consumo. 
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2.2 Estudos e Pesquisas anteriores refacionadas ao tema 

Um estudo realizado peta SABESP, em 1991 para a regiio metropoUtana 

de Slo Pauto, TeYekm que a 1)e1'da total do sistema era de 40DA, sendo que 51% 

tinham origem nas pentas ·fisicas e os 49% restantes nas nao ftsicas, 

a~a~te~dnnleSmas: 

Tipo de perda 
Hip6tese de trabalho Perdas (%) 

(m3/s) 

Fisicas Nao Fisicas Totais 
Vazamentos 8,9 47,6 - 47,6 
Macromedicao 1 - 5,3 5,3 
Micromedicao 3,8 - 20,3 20,3 
Habitacaes sub-normais 1,8 3,4 63 9,7 
Gestao comercial 3,2 - 17,1 17,1 
Total 18,7 51 49 100 

-

Trabathos de fedimensionamento r-eaUzados em Recife pela COMPESA 

mostraram perdas por s~ d& ate 400% dO votum& faturado para alguns 

predkls como segue: 

CJ Universidade Catblk:;a, possuia 4 ~~ oom medidores de 2!' que apOs 

~~ ramde350~tmea · 1210matmts. 

o Predio do SENAC de 220m~ para· 81-7 .WAnes .. 

t1 Centro de~ do tNSS, ·eonwmo anteriOr 380~, ~ 

0 hidrCnletn> de ~ Woltmanf1 por ~de 30 maltf~ mtdtijatO, pas$00 

1-607 m3fmis. 

3 DJAGNOs11'CU ATUAL 

dos 

50%, desse nUn'lefo nao podanott no monrento, OU8mt1~ que. oeJ~ceft1wat: 6 de 
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perda nao ffsica, refacionado a este estudo, porem, identificamos ate o momento 

alguns fatores de maior peso, os quais serao descritos a seguir. 

3.1 ~ dos Problemas 

3 .. 1.1 Frauctesem~~ 

Fraude e a~~ fta iig*91Q de .. * 1itn de tllduz1r 0 

votunte meoi'dO COft8:1l'fW- 0 taturadO, tendO -- .. 0 dieilte ~1 
.....,..,.~~ .. -...... ..... - ~~#d.W'-eteerft'SUII~.....,.,~ _ _......, 
·w~~ ... t.Yt.~•-~~vv" _ ~ _ ~---- ~"WW •411Wf•~--.gua. 

3..1 .2 ~ Direta& 

PastJgem de ague oeto ~ .e • ms-.~ ~ do 1m6vel, 

pottatlt(t sem •dtMda·~e-tat~-
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3.2 Analise das causas dos problemas 

3.2.1 AnaUse das causas de perdas por fraudes em ~ 

As fraudes descritaa a aegWr fonvn deteCtada8 atraves de estudo reafizado 

com as CCII't8s 48 hol'a$ ernittdas de janeiro a· mtr(:O de 200& pet& URCT -t.ESTE. 

A earta 48 f'lonls (anexo 1) e um ~ de notificaQio de fraude 

Quando em ttnta vistOria na ~ de ~ se- ener.mtra atguma ~ 

provocada pelo cliente. 

E usada para evitar um corte imediato no abastedmento e para 

~ da t.VOPfia filaude, f)fefe~ 6 aeornf)tlfthada ·por urn 

~ peto imOVet no momento oa fiscatiza910-
E ~em dua8 · e _ : ~ cttentel :sencto~ a P"Via ihe e 

entregue para que num ~ de- 48- hora ~ a um do poetos de 

atendimento da e~, retacionados no ~ documer40, •lim fGOUiarizar 

suasitu~-

0 n10 con'Soalecttnento~ dentto dO fJhlZO ~ ~ em ~o 

do por ~ -, fic:ando o ctiente obrig8do aoe 
et.JSto$ f*'8 ret~o. 

uma etas ·. move.- eta relojoaJta pete ~ 

agutha, Aftlft~. 

vottnne medfdo. 



15 

a HidrOmetro travado 

E introduzido um objeto (arame, fio de luz, madeira, etc~) no interior do 

hidrOmetro petos oriffcios de paseagem de agw~ l)t'OVOC8ndo a reduljOO do volume 
medkfo. 

~ o ~ e ~ de·tomeif: oo" na ~ ~ .. e l)eio 

Ofiftao· de , oa ..- ~ o d!Jjeto • ~. • ~

., retire o plug ou a tomeira, fieando ~ _. do ~ ~ 1\ ~ da 

frau(le., sao-~ .-. ou totr-.. _ - -· ~ _ · -o objeto a. fnluOe no mteriof 

do hidf&netfo, mantendo o nleefno O':.lM a fl'W*P& W:ituta1 ate que o objeto $lja 

refirado. 

E.~ fnai.1de diffeH ·de · · tJI.W( ..... ~ o Ctiente menf.pl-da • meQ~ e, 

normattJJent(t- rettM AG~ · · -- Jtt6*f108 a te~Ufa., 

0 ~ •~ da sua~ c:eneta. mr.tleada • do casc:o 
:por uma ~., que tteve · · -~- f)ata o, eentidO - . pa&oagem da -*.Jua, e 

~-em sentido -imletW~uma-~Rta~N!SI!Iiva. 

o hidt'MJdtN 4-~ -- - mr _ · · ou __ - por Oflde e 
intfodUZido urn objeto (:agutha) ·at mne, prego • -outft'4)l - 1fevar suas 
e~t tedUZindO - ~- ·- o votume-n~ 



Tabela 3-1 -levantamento de Fraudes atraves de cartas 48 horas (Dados Mar~/2006). 

Causas/locais Curitiba Piraquara S. Jose dos 
Pinhais 

Visor furado 28 3 5 

Hd. travado 5 14 4 

Hd. invertido 17 3 3 

Furo lateral 2 0 1 

Total 52 20 13 

Curitiba Piraquara S. Jose dos Pinhais 
Pinhais 

Pinhais Total 

3 

15 

4 

2 

24 

39 

38 

27 

5 

109 

C Visor furado 

B Hd. travado 

0 Hd. invertido 

0 Furo lateral 

Figura 3 - 1 - Levantamento de fraudes atraves de cartas 48 horas 

3.2.2 Analise das causas de perdas par liga¢es diretas 

16 

As ligac;ees diretas normalmente ocorrem em ligac;oes suprimidas ou, 

inativas~ au seja, que sofreram supressao (corte) com a retirada total ou parcial da 

liga~o predial eo conseqOente registro e baixa no cadastre de cfientes. 

Da-se pela facilidade que se tern em interligar essas tubuta~s, muitas 

vezes proporcionada por servic;os de corte mal ou nao executados. 

3.2..3 Analise das causas de perdas par tiga~aes ctandestinas 

As figa({6es clandestinas ocorrem normafmente em areas onde nao existem 

redes de distribuiyao de agua, como invasaesT porem, poderao ser encontradas 

em qualquer regiao. Confundem-se com a tiga~o direta em im6veis com liga«f8o 

inativa, a diferen~ e que a direta se faz no proprio ramal existente e deixado por 
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ocasiao do corte parcial ou mau executado, enquanto que a clandestina e ligada 

diretamente a rede de agua usando-se OS mais diversos materiais. 

Como ninguem sobrevive sem agua e em algumas atividades efa e a 

principal materia prima, cabe a Sanepar identificar e trabathar cada situa~o de 

irregufaridade no sentido de regufarizar ou, nao sendo possfvef efimfnar essa 

pratica e monitorar areas ande as li~aes regulares nao possam ser feitas. 

Para tanto~ foram desenvolvidos trabathos em parceria entre as 

Coordena~ da URCT-LESTE: Clientes~ Opera¢es e Manuten~o, cam a 

intuito de que cada uma desenvolvesse suas atividades especfficas ao mesmo 

tempo em que a outra, porem de forma integrada. 

De posse de urn banco de dados previamente definido, decidiu-se o local a 

ser trabathado, optando-se par delimita~o de abrangencia, para fins 

metodotOgicos, as zonas de .pmssao. 

Desta forma, identtficou-se a de maior incidencia a fim de se come~rem as 

trabathos onde as perdas em volume d'agua fossem maiores. 

Zona de pressao e a fra~o de um sistema de distribu~, caracterizada 

por urn plano piezometrico, que deve 1er seus Hmites perfeitamente definidos e 

estanques. Uma zona de pressao e formada par um conjunta de grupos de 

medic;ao, ou teitura (anexo 2). Uma ou mais zonas de pressao formarao as areas 

de inftuencia dos centres de reserva~o e o conjunto destas, um sistema de 

abastecimento. 

Um grande sistema de abastecimento pade ser camposta par diversas 

zonas de pressao, em casos de sistemas pequenos, estes poderao center apenas 

uma zona de pressao. 

0 tevantamento de dados para efeito de perdas per zona de pressao s6 

sera possivel quando as volumes macro e micramedidos estiverem totaUzadas. 

A macromedictao ou, volumes macromedidos, e a somat6ria dos volumes 

obtidos atraves etas medidores de vazaa que cantrotam a quantidade de agua que 

e disponibilizada para distribuit;ao em uma zona de pressao. 

No caso do micramedido~ a total~o so e obtida ap6s o dcto de leitura 

dos medidores de vazao instalados nos diversos im6veis., que pode ser de 28 a 32 
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dias, em functao dos grupos de faturamento. Estes grupos sao lidos conforme 

cronograma de faturamento pr&-estabelecidos, onde cada grupo e medido em um 

mesmo dia, totatizando o volume micromedido por grupo a cada mes. 

Como foi vista anterionnetrte, uma zona de pressao pode canter mais de 

urn grupo de 1eitura, sendo assim somente ap6s serem micromedidos os volumes 

de tados as grupas pertencentes a uma zona de pressao, paderemas comparar 

volumes macro e ·micro medidos reatmente e dai extrairrnos o indicador geral de 

perdas (lGP). 

IGP(%) = {(vot Macromedido- vot. Micromedido}/vot. Macromedido]*100 

Os dais casas apresentados a seguir tratam de duas mnas de pressaa 

pertencentes a cidade de Stio Jose dos Pinhais, com J)erfis de imoveis distintos, o 

primeira RlJl (Recalque lgu~· Jardim lpe), abrange area de invasaa_ 0 segundo 

XINGU (Recalque Xingu), parte do centro da cidade e arredores, constituindo-se 

de areas regulare~ camerciais e residenciais de tados as padraes, formando um 

quadro de clientes com perfil misto. 

Tabela 3- 2 Resumo das atMdades- no. RLll {Dados. 2txJ512C' Semestre). 

Liga~oes clandestinas regularizadas categoria 13 62 

Liga~oes clandestinas regularizadas categoria 11 7 

Liga~oes diretas regularizadas categoria 13 99 

Liga~oes diretas regularizadas categoria 11 21 

A operactao realizada ap6s a escolha da zona de pressao mais critica, 

constituiu-se em varias intervenctoas comerciais, de operac;ao e manuten«f3o, no 

sentido de regularizar as l~, pois se tratava de area irregular, ande varias 

ac;t>es isofadas nao obtiveram sucesso. 
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Como a linha de raciocinio deste trabalho e voltada a ac;oes comerciais e 
importante destacar as procedimentos usados nesta regiao pela Coordena~o de 

Clientes que, para areas com caracteristicas semefhantes podem ser de grande 

vatia. 

1. Optou-se em 1rabalhar as Jigat;t}es ina1ivas do 1ocal, pois tentativas 

anteriores davam vistas de- que muitas delas estariam abastecendo imoveis 

irregu1annente. 

2. Localizado o irnOvel',. e a ~ direta au clandestina,. atraves de pesquisa 

de vazamento, quando necessario, passava-se a parte de regufariza«;ao 

sendo que,. em muitos casos onde ,;a existiam liga¢es estas nonnalmente 

possuiam debitos, os quais eram apresentados ao c1iente junto a propostas 

de negociayf!a, usanda a beneficia da tarifa saciat da Sanepar, quando 

atendidos os criterios. Em cases onde o cJiente nao se enquadrasse na 

tarifa social, as debitos faram negociados conforme norma de negoci~o 

da .empresa para ctientes inativos. 

3. A regulariza~ das liga¢les se dava junto a assinatura do cadastro de 

tarifa socia1 e ou, do termo de negociayao, passando-se imediatamente da 

condi~a de suprimida au dandestina para liga~ ativalregutar, atraves da 

insta1a~o do cavaJete, hidrometro e impiantaliAo ou reimpJantac;ao da 

4. Houve seis cases onde nao se obteve sucesso nas negocia~s~ para 

regutariza~, as quais foram eliminados, ou seja, procedeu-se o corte no 

abastecimento por sanr;ao administrativa. 

5. As liga¢es de categoria 11 (residencial comum), identificadas e que 

cumpriam as exigencias para 1arifa socia1 (categoria 13), foram 

devidamente passadas para esta categoria 

Nem 1odas as iigac;Oes dandestinas puderam ser reguJarizadas, aigumas, 

pr6ximas aa ria que corta a regiao, permanecem irregulares em fun~ da area 
ser de preservaJ;Bo ambiental, de onde os moradores devetao ser reJocados. 
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Este local foi monitorado e dele foram extraidos resultados de consumo 

que, comparados as liga¢es regularizadas, trazem a seguinte canclusao: em 

tigar;ees regufarizadas, o consume media ficou em tomo de 10 m 3/mes, enquanto 

que na area monitorada a mesmo apresentou cansumo de aproximadamente 27 

m3frnes por economia. 

Tabela 3 - 3- Resumo de atMdades no XJNGU (Dado$ 20051 z:t Semestre). 

DIRETAS 12 

Religa9oes 6 

Liga9oes novas 0 

Este quadro se comparado ao do RIJI, mostra que as ~aes conduzidas da 

mesma· fOfftla- nao trowcef3Rl resultados tao expressivos,. ·devendo-se reavaliar o 

metodo de atu~o visando meffloramentos {)BTB casos futuros com a rnesma 

caracleristica. 

3.2 .4 Analise tfas causa& de lJefdas -por #By Pass". 

Acontece ~em imbveis oom all& consumo, oncte desviando-se a 
maior parte da agog, da passagem -pefo nldrOmetro, se tern uma redul;ao do 

volume medido e-do· faturado_ 

3.2.5 Anaffse das causas de perdas lJOr nidr0me1ros 

Hidrorrtelms defeituosos, mat posicionados (desnivelados), mat 

dimensionados ou desgastados f)Odem causar submeditfAo, contribuindo -para o 

aumento do volume de perda. 

Atem disso., como os sistemas de abastecimento no Brasit gerahnente sao 

dotados de reservatOrios e tomefras de· bbia (abasteeimento indifeto), os 

hidmmetros 1rabatham com vazOes f)rDximas ou inferiores as v.azOes minimas em 
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fun(/ao do baixo escoamento, e nessas condi¢es eles registram uma quantidade 

menor de agua, a que ocasiona submedi~o. 

Figura 3- 2 - Rendimentos de Medidores Velocimetricos em funyao do tempo de instala~ao, 
abastecimento indireto de resid6ncia unifamiliar 

UJ I MJ CLASSE C 

MJ CLASSE B 

UJ CLASSE B 

UJ CLASSE A 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tempo de instala~ (anos) 

Fonte: GECIP/USMV-SANEPAR/2002 

Atualmente, os medidores utilizados sao os velocimetricos e volumetricos, 

mecanicos ou hidro-mecanicos. 

3.3 lmportancia percebida pelo pessoal da area, dirigentes, clientes em rela~ao 

ao problema e prioridade de sua resofu~o (necessidade) 

T odas as perdas sao motivo de-~ em todos os niveis de 

colaboradores da empresa. Percebe-se que o atto indice observado intriga a 

todos_ As causas sao supostas e discutidas sem que ate o momento se tenha uma 

resposta concreta. 
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Tambem tern side desenvolvidas ac;oes encaminhadas pelos 

coordenadores de clientes, opera~o e manuten~o para combate as perdas, o 

que demonstra a importancia do assunto. 

0 fator perdas ou ~ de perdas e tao importante para a empresa 

(Sanepar), que ate mesmo uma consuttoria extema 1oi contratada a tim de 31>iicar 

melados de monitoramento,. direcionamento e acomparthantento de a¢Jes 

voltadas a ·redu~o de -perdas, sejam etas nao ffsicas ou ffsicas, atraves do 

MASPP {Metoda de Analise e Sotu~ de Problemas de Perdas),. que objetiva 

reduzir as perdas a menos de 400.10, podendo assim a Sanet>ar, vottar a contarir 

emprestimos para inicio au continuidade de seus projetas_ 

3.3.1 Detec~o e mtervent;ao nas fraudes em figa¢es 

Nem sempre as metodos de fraude utilizados sao imediatamente 

percebidos peia empress (Sanepar), uma vez que a figa~ encontra-se no im6vel 

do ctiente e este tern acesso e ca~o de caso queira, tentar e ter sucesso na 

fraude que pretende. Sabe-se que sio necessarias fiscafiza~;t>es para etiminar ou 

inibir a pratica dessas irregularidades. 

3.3.2 Necessidade de inte~o nas tiga~ees diretas 

Percebe-se que as liga¢es diretas tern origem nas liga¢es suprimidas, as 

quais devem ser permanentemente vistoriadas em razAo das interligavnes que 

constantemente sao descobertas nesses casos. 

3.3.3 Necessidade de interven~o em tigalfOes dandestinas 

Sao preocupantes as situa¢es de ctandestinas em areas de invasao ou 

irregulares, onde as primeiras tigat;aes sao feitas de fonna irregular em razao da 

propria situ~ do local. Sao casas que merecem urn tratamenta especialt onde 
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nem sempre e possivef implantar rede de agua em func;ao da origem ou da 

local~o do terrene .. 

Locais que 1iveram as areas e totes urbanizados e foi {lOSSfvef distribuir as 

redes e-as ~ regulates,. trazem resquidoS dtJ paMadot 

pais nao -era preciso t>agar peto que se consumia_, nem providenciar teparos nas 

instala¢Jes hidrtlulicas dos iml1Veis. 

Para muitos a vida da sltua(:ao -nAo mudou, e a mesma -pnitica de 

~ da agua· continua acontecendot tendo a Sanepar que intentir no 

sentido de redUZir perdas e inibir essas atttudes que acaoam "corrtarninando" a 

outros. 

Figura 3 - 3 - Exemplo de Ligacao Clandestina 

Os casas de liga¢>es clandestinas podem ser constatados em todos as 

segmentos, pe1 cebendo-se que na maioria das vezes sao interliga¢es com 

material improvisado que causam vazamentost tomando a situa~o ainda mais 

grave. 

3.3.4 lntervenc;Oes em casas de "By Pass" 

Lava-care postos de gasolina com servi~s de lavagem de veiculos vern 

sendo intensamente acompanttados er quando suspeitos de estarem utilizando 
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agua de modo fraudulento, sao exaustivamente investigados pelo quadro tecnico 

que se criou para esse ftm. 

Hestes casos e comum a situat;ao de "by - pass", ou seja., existe uma 

ti~ regutar no local~ porem abaim deta e feira uma ~ na ~t 

fazendo com que a agua em maior quantidade seja usada sem a devida medir;lo. 

Com base no pjanejamento estrat.egico, adota-se cmetios pata manuten~o 

p~ que devent estar narteados peto Termo de ReferMcta de Combate a 

perdas. etaborado pets Diretoria de Opera~ - DO e que para mi~o 

deve obedecer as orienta¢es e diretrizes· da USMV .. 

Tom~e necessarto inVentario do -parque de ttidrOmettos da unidade, a 
partir do banco cte· dados dO SGC pam acompanhamento anuat do tipo (marca~ 

dasse metro16gica, 1ipo muttijato I monojato) e idade do medidor, atem dos 

volumes mediasF o que possibltita listar hidrOmettos par- faixa de· consumo 

inclusive 1>3J3 acompanhamento posterior a troca. 

A analise de consumoa zero dirige·a~· para-subatitai~ corretiva quando 

0 motivo e "hidrOmetro parade. 

3.4 Disponibitidade de Recursas e Competencias: para resa1ver o problema 

Para combate as petdas sao necessarias a~ intensivas principatmente 

de r~ em campo.. Atuatmente vern sendo desenvolvidas- a¢es com 

reJa(jlo a diretas e ctandestinas e casos isotados de "By Pass". 

Para se formar· urn- quadm geral de perdas na c~ de Clientes 

devem ser trabatharJas a~ em todas as modatidades, de prefer&ncia conjuntas, 

o que para respostas mais rapidas, requer um-maior nUmero de agentes extemos, 

sendD de compet8ncia da gen!ncia em tmmtver. 
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4PROPOSTA 

A proposta deste projeto e trabaihar a¢es de identifi~o e combate a 

-perdas nio ffsicas ae forma integrada, monitorando-as a tim de saber qual o 

votume atuat direUimente ligado a Coarden~ de Clientes e as ganhos em 

miCJ'DJ1ledK;8o apOs a implantac;ao. 

0 diagrama de PARETO e uma tecnica estatistica muito usada em estudos 

de quatidade~ Serve para mostrar graftcamente a ~ de eventos de forma 

a permitir que, visua1mente_, se estabeJetta o conjunto de eventos que merecem 

um - de estudos .. Pode ser usado para determ~ de causas 

principais de probtemas., para se1ecionar processos que devem ter prioriZada sua 

melharia, utilizado neste trabatho para tevantamenta de fraudes atraves das cartas 

48 horas. 

0 ciclo PDCA deVerii ser uliliZadtl em todas as etapas a senvn 

desenvoMdas: 

de tai modo que o pJano seja um-de1Ddos. 

a ~ (D) - Exeal('Ao de tarefas como previato no plano de coleta de 

dados para verifica«;ao do processo. Nesta etapa, e essenciai a execuc;ao 

em pequena escata. 

o Verificm;&o {C) - A 'P2f'lit dos dado& coieiados com os dientes, comparam

se esses dados com o ptano-_ 

o Aps conetivaB (A) - o quarto quadtante ao Cido PDCA ameaponde as 

a¢es conetivas,. que sao conduZidas quando atsum problema e looaliZado 

dunmte· a faae·de vetificacjao. 
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A ferramenta 5W/2H foi utilizada neste trabalho com o objetivo de identificar 

o processo de combate a perdas por fraudes em liga¢&8, assim chamado par ser 

urn documento com cinco coiunas W e duas H" onde os 5 W signfficam : 

What o que famr; 

When: quando fazer; 

Who: quem tam; 

Where: onde tazer; 

Why: par que-lamr .. 

E. OS 2H significam: 

How: como faze~; 
How much: quanm cus1ara. 

llS ·1>9'880B do proces-so tfe ~o e -possfvei ~ de debitos de 

ctientes inativos.. E ume ~ grilfiea que apres.enta uma excetente.·visio 

do PfQCeSSO e serve·,ara·veti~ · C()mO ·os varios -passos estao retacimlados 1mtre 

si. tJtitiZa simbotos ~ facmnente para represettaf cada &tapa da 

l)mCeSSO. 

1. Revmao .. ~-e ~-~documenlus eptatfilhas~ 

2.. A1Jtesentat;Ao do ()iotbtipo Uo 1£ Ai..'ONGA"DO; 

3. ~ dos grupoa de teittml a serem trabalhadoa. 

4.. Reuniio de 11tatetiais 'P8ta Btividades de fiscaUZat;ao em calltpo; 

5. R- aos setore& ~ peta teitura e 

manutentt~o~ 

6.. Atividade!-d& fiscalia.a§:Attem campe¥ 



7. Monitoramento e substitui~o de hidrOmetros; 

8. Lan~r servi~s no SGC; 

9. 1nserir resuftados aas atividades de campo em ptanitha; 

1Q_A_dos~ 
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0 estudo da$ ~ -44 'hOras fi'N8kiU que o ~ contat \lela 03 do SGC) 

so estava devidamen1a ~em- 1% da amosn,. a que 

nos ie¥ou a lJfOl)Of que a iJifmtn~ de fraud& foDe ~ neste esp&QO 

como: carta48-hs_ DDIMMIAA (attem-3) 

1sso penmte que em quatquer momento de ~ ao dietlte ou de futuro&.- de-~ flaudadaa a~ esteja disporrivel, 

diferente do que acontece atuatmente, onde no maximo em seis meses a 

infamt~ desapareceda teta de hiattJrim da ~(tela 08 do SGC) .. 

Safle.se que a sotut;ao encontrada para o caso e apenas um ll3tiativo, pois 

o ideal e que exista um campo prOprio para cada ~, o que- se preterlde 

T>fOPOf a umaaae respon&avel. 

Na carta 48 hotaS~- par ~ deste trabatho, foram feitas algumas 

atte~ que ja estao sendo praticadas a fim ae identificar e quantificar as 

fraudes par grupos, visando· ~ eficazes de corre¢io e ~ as mesmas. 

Tambem foi proposto que caml»QS com o motivo aa nAo assinatura da carta 

fossem inctutdos', da seguinte forma: (anexo 4) 

NAO ASS1NAOO I MOTIVO: ( ) CLtENTE A.USENTE, ( ) SOMENTE MENORES 
NO LOCAL; ( ) RECUSOU-SE A ASSINAR; ( ) QUTRQS _____ _________________________________ _ 

Para cada caso de traude identificadD seta entregue carta 48 horas e fetto o 

registra da meama no campo cantat da tela 03 do SGC,. fazendo constar tambem 

a data tta entrega. Pam inserir registros neste caJ'nl)O e necessano acessar ~ 

74doSGC. 
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As tigact6es que nao forem regularizadas no prazo sofrerao corte por 

:Janyao regulamentar. 

E t>T~ deste item que quando da ~ de 1acres de catota nas 

~ .. o ~ deVe- -~ da emrega de-~ a ser-

etaborado -pefa USCM - Unidade de Servijo Gestio Cometciai e Mwtteting, 

infonnando a raa.o da lacre,. custn e satt¢ea aa diente,. bam coma,. a.tdo 
orientat;ao ao mes1110 com Tetat;io a dantJs ou quebtas aciaentais que fJOM!I1tUJ'a 

acot~- e que aevem serirnediataRelle' comunicado& a Sanepa!, para devidas 

~as, com refatiAo a~ domesmo. 

A data da ~ devedl canstar no soc,. em ~ ~, 

podendo -aer na ~ 38 (tea de~}, ou ~ 111Qi8lJada na te1a de 

cadastrO ftela 03) em~ de-fegistro~ 

Em carater ~, 1ai quat a ~ da carta 48 nora&, augere-se a 

in~ oeste-r~ no C'!lmPO- cat1tat da tela 03 ctJrA a ~ mensagem: 

tacrado em DDIMMIAA, a& inform~& t1es1e ~ &ervitio l)ata futuras 

anatises de fraudes nesas ~. 

Etapa 2. ~do~ doTE ALONGADO 

o leVatltameAto-de- fraudes aamves de cana 48 holas ftabela 3.1 ), rnastra 

que a traude mam comum e a d& visor furado, o que faci1metit& se exptiea, pois 

fica to!almeme- aparaltey e uma vez feite- o-tum-, rtao-se- tem como ocutta-~o. 
Por isso ~ que esta nao e a ffaooe mais usual, mas Sim a mais 

peroebida. S& tttt:i'Stm COfft toda- a e~ pam ~ uma fraude par 

hidrOmetro travado, esta se mostrou praticarnente iguat ao numem da primeira e 
preciso que seja tratada de fonna mais crltica e figofOSa 

Para tanto e pmposta deste trabalho repos'idonar toaas as tom&iras de 

jardins-e plug& inStatados no cavatete-,. ~as que~ na ~ 
horimntat A princfpio naa tiga~ ja existelltes e futuramente podendo ser 

adotada como padrao para novas ~ A proposta e t!sar uma cmteXao de 

PVC que sera apresentada neste projeto como dtferencial inovador. 
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Urn prototipo foi criado para que se tivesse a real novso do que sera a pe~ 

em termos funcionais e que, apQs a ina~ .. mantem a torneira no cavalete,. 

-porem, se a mesma for retirada no ·intuito de se fraudar a tigat;ao por travamento 

do hide~ par este onficio,. a~ deiiOOli!Eda Te alottgador impossibitita a 

entrada do objeto ate o ·flidr&netro, pais o ·mesmo e conduziao f)ara o ..,a do 

cavatete. 

Etapa 3. Seleyao dos grupos de leitura a serem trabalhados 

Os grupos de leitura dever!o ser previantente seleclonados no sentido de 

se-1Tabathar t1os mai& pam oa menos criticoa em 1enn0 de l)etdas. conaiderando 
as devidos cuidados: de distor~ de volumes- medidoa de um mts para outto tais 

como: nUmem de mas. de consumo-em-cada rna, es1a1fln do aoo-, ~de 
cnuva. no periodo,. fartados,. periodos de Mflaa.. m1mem- de cortes,. nUmeto de 

re~ e 1~ novas, interru~ de aba~, etc. 
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Etapa 4. Reuniao de materiais para atividades de fiscalizayao em campo 

0 fiscal de campo deve estar provido de formularies de atualiza~o de 

cadastro (podendo ser o AS ou outro que contemple as necessidades)) carta 48 

horas, no modelo atualizado, formularies para negocia~ao de debito e de tarifa 

social, hidrOmetros para troca em casos de manuten~o corretiva quando parades, 

lacres para a liga~ao, tubetes, porcas, cotovelos, veda-rosca, guarni~es, conexao 

Te alongado e Orto -Tolidina para teste de cloro, bern como ferramental proprio 

para o trabalho. 

Etapa 5 Recomendactoes aos setores responsaveis pe1a leitura e 

manuten~o 

Deverao ser feitas recomendact6es aos setores responsaveis no sentido de 

orientarem seus colaboradores com rela~o a aplicayao e usa correto dos c6digos 

de anormalidade bern como a observancia do devido procedimento em 

supressaes de liga~oes, de responsabilidade do setor de manuten~o. 

Etapa 6. Atividades de fiscatizalfao em campo 

Algumas a¢es ja acontecem em atividades de rotina, entretanto podem 

sofrer atteract6es de acordo com as necessidades de cada situa~o. 

Na utiliza~o da ferramenta da qualidade FLUXOGRAMA que orienta o 

procedimento, para fiscalizac;ao de inativas e possiveis negociac;aes de debitos, 

espera-se que aconte~a concomitantemente com o plano de a~o para liga~oes 

fraudadas onde a ferramenta 5W/2H foi utilizada. 

Sao varios os fatares que ocasionam as perdas. Os principais diretamente 

ligados a Coordenac;ao de Ctientes foram descritos nos capitulos anteriores, 

porem, existem tambem as perdas ftsicas, intimamente retacionadas a 
Coordenac;ao de Operac;ao de Redes e Manuten~o. 
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A pratica mostrou que em areas consideradas criticas, como o RIJI, a 

parceria entre a~oes dessas coordena~oes, aconteceram de forma bastante 

satisfatOria, reduzindo a vazao media de 66 fls -para 431/s. 

Com o acrescimo de novas liga¢es, bem como as religa~oes, totatizando 

189 Ugavoes regufarizadas e que, apresentam urn consume medic individual de 

9,37 rrr/mes, chega-se a um volume media mensat micromedido de 

aproximadamente 1771 m3 para as iigat;oes que se encontravam dandestinas. 

Em funyao dos resultados atcan~dos, recomenda-se essa pnmca para 

situal(oes semefflantes bern como, em outras ainda mais comp1exas, pode-se 

procurar parceria com a DMA - Diretoria de Meio Ambiente e A~o Social, para 

que esta promova a~toes preparat6rtas de conscientiza~o e sensibi1izayao para 

os futuros trabathos comerciais, operacionais e de manuten~o pretendidos. 

As ac;oes na zona de pressao XINGU, voffadas a Coordenayao de c1ientes, 

mostraram-se minimas quando reatizadas na mesma tinha de atua~o de areas de 

invasao, ou seja, tendo como foco Ugac;oes inativas, sendo que de 766 vistoriadas 

foram encontradas 12 diretas, e onde o mator numero de im6veis com ligayoes 

inativas era de demotidos ou desocupados. 

Sendo assim, recomenda-se para fms de avati~o e redu~o de perdas 

nao ffsicas, em tocais com caracteristicas semethantes, urn trabatho de varredura 

par grupo de faturamento, onde todos os im6veis deverao ser visitados com o 

objetivo de atuar nas fraudes, nas 1igat;oes diretas e dandestinas, nos 'by pass" e 

nos hidrOmetros, vistoriando· todas as liga¢es no sentido de inibir posstveis 

irregutaridades provocadas, como emprego das ferramentas apropriadas a cada 

situa~ao. Atuar na identifica~o para regutarizayao ou etimina~o dessas 

situayoes, identificando tambem fontes attemativas de utilizat;ao de agua. Vistoriar 

hidrometros e efetuar as devidas trocas dos mesmos quando comprovadamente 

parados ou encaminhando a troca ao setor responsavel por este e pelas demais 

substituiyoes por manutenyaa corretiva, reposicionando-os se inctinados, bem 

como proceder a atualizactao cadastrai de 1odos os imoveis e Jigat;oes visitados. 

0 trabatho de varredura podera levar todas as ayoes comerciais de uma s6 

vez ou escother a seu criteria uma das causas de perdas e executa-fa 
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individualmente, em fun~ao da estrutura disponivel sendo que para cada situa~o 

definida deve-se radar o cicto PDCA (Planejamento, Execu~r Verifi~o e 

A¢es Commvas). 

As atMdades: de campo devem· ser reaDzadas de maneira tal que 

contempfem o combate a 1odas as tonnas de~ nao 1isicas descritas no 

projeto da seguinte·fonna: 

Para fraudes em flgaWes: 

Usanda da ferramenta da qualidade 5WJ2H foi possivel: montar o seguinte 

piano tie alfOes: 

Tabeta 4-1- Plano-de~ 

OQUE? QUANDO? QUEM? ONDE? PORQUE? COMO? QUANTO? 

Evitar Sempre que Coordena~ao Na area Evitar Substituindo hd 
fraude por o motivo da de de submedi~ao com visor de R$ 72,85 

furo no substitui~ao manuten~ao domfnio porfraude e plastico furado 
visor do hd for furo no da URCT- avarias do por hd com 

visor do hd. LESTE hd. visor de vidro 
Evitar A partir do Coordena~ao Na area Evitar *Reposicionan-

fraude por 2° semestre de de submedi~ao do torneiras ou R$10,00 
travamento de 2006 manuten~ao domfnio porfraude e plugs/ lacrando 

do hd. e/ou Coord. da URCT- avarias do o cavalete 
de Clientes LESTE hd. 

Evitar A partir do Coordena~o Na area Evitar Fiscaliza~oes 
fraude por 2° semestre de de submedic;ao peri6dicas de R$ 0,49 por 

hd invertido de2006 manutenc;Bo domfnio porfraude e facre, c6digos lacre +mao 
e/ou Coord. da URCT- avarias do 57 e 58 do de obra 
de Clientes LESTE hd. MCP 

Evitar Sempre que Coordena~ao Na area Evitar Substituindo hd 
fraude por o motivo da de de submedic;Bo s/ cinta de a~o R$ 72,85 
furo lateral substituic;ao manuten~ao dominio por fraude e por hd cl cinta 

no hd for por furo e/ou Coord. da URCT- avarias do de a~o. 
lateral de Clientes LESTE hd. 

* Para esse servic;o foi desenvolvida uma conexao denominada Te alongado a ser usada nesta 
situa~o . 

OBS: Quando os serv~os forem executados por pessom pr6prio, os custos s& alteram em fu~ 
do custo da mao-de-obra. 

Utitizando dados coletados atraves das cartas 48 horas, foi possivel 

quantificar a media do volume de perdas mensal ocasionado petas fraudes em 
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liga~oes, bern como as possiveis a~oes a serem desenvolvidas para a redu~o ou 

elimina~o dessas praticas. 

Tomando como base os ~s uttimos meses medidos antes da descoberta 

da fraude e dois meses apOs o ocorrido,. chega-se- a uma media de- 7,5 ~m!S 

que -deiXam de ser medidos em cada Ugat;ao fraudada encontrada. 

Para llQa&Oes inativa&: 
As fig~ inativas sao a ~ causa de 1igac;&!s diretas e Quando 

cartadaS e nao toraHnente eliminadas pea retirada completa do ramal predial. 

Ficando este em aJguns casos ate mesmo exposto, facititando a intemgat;ao 

subtetranea do ramal predial com a ~ intema do imbvel-. 

As perdas ocasionadas 1>01" essas interligat;Ges -podem ir atem do 1lfl)prio 

consuttla de- agua sem ~ uma vez que sao feitas de maneira precana, 
podendo ocasionar vazamentos ocuttos~ diffceis de ser identtficados~ ou usos 

abusiws e- desnece&sarios em f~ da ausMaa de faturamento, como 

demonstrado antertonnente. 

De--maneira geta\ em ~ diretas sao identiticadas em fiscaliza¢es de 

inatiVos, onde se procura negodar debitos e regufart%ar a figa-c;Ao, pols cada 

li~ inativa e potencialmente apta a se tomar uma ~ direta. 

A fenamenta da quatidade Ftumgrama foi U$8Ua fJata demonstrar 10dos os 

passos do processo de fi~ e ~ de debitas de dientes inativos, 

tambem podendo ser usada para sttua¢es de dandestinas em im6veis 

cadasbados. 
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Fiscalizat;ao e negociac;ao foram demonstradas no fluxograma. Cortes por 

F alta de pagamento ou san~o administrativa, mat executados, sao os que muitas 

vezes dlo infcio a 10da uma sttumtAo de uso irregumr aa agua. 
Por falta de estrutura. para fiscal~ dos ~ de carte~ realiZados par 

empresas contratadas'l os probtemas sAo -percebidos Sl)enas quando da 

fi~ de inativos. E daro que as li9a¢es dandestinas nao sao causadas 

exc1usivamente 'POT defici6ncia de procedimento do se~ de corte, mas se este 

for realWldo com mais criteria, certamente conttlbuira para a r~ deste 

quadro. Portanto se faz necessarto urn maior investimento em refa~o a 

treinamento e sensibU~ do pessoat que rea1iza estes trabathos, bern como, 

na medida do {)ossfvet os mesmos devem ser fiscatizados -peta 8atlel)ar. 

Para "By Pass": 

Uma das formas de identfficat(to e 0 acompanttamento das ·medias de 

consumo. Nao sendo possivel ou viavel,. pode-se acompanhar o cOdigo 46 do 

MCP que diz que o consumo e incom'{)alfvet com o padnlo do imOvet Para tanto 

se- faz necessaria o entendimento par parte do agente de leitura para saber em 

que o tanc;amento incorreto ou a fatta de tant;amento dos devidos codigos de 

anormatidade impactam. 

Etapa 7. Monitoran1ento e substitui~o de hidrOmetros 

0 inventario do parque de- hidrOmetros, e a correta ~ e uso desse 

banco de dados e fator essencia1 para o desenvotvimento de alfOeS vottadas a 

substitui¢es por ma~ preventiva, devendo ser utiltzado paralelamente as 
orienta¢es para troca do Ptan-ejamento Estrategico Oirebtzes Sanepar 2006 -

2008, que determina que as substitui¢es de man~ preventiva devem 

ocorrer apenas onde trouxerem retorno finanoeiro sem 1evar em con1a a perda de 

volume micromedido por ~em~ da deficiencia do hidrOmetro. 

Ape-sar de todo o estudo e esfor~o que esta sendo reatizado no combate a 

pentas, e tendo a URCT -LESTE sob sua responsabitidad os hidrOmetros como 
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uma dessas causas, esta orienta~o acaba por ir nesta situa~o, contra urn dos 

focos de combate onde a Coo~ de Ctieme& pod& atuar,. ~ considerando 

os votumes que deDtam de ser memaos ~ deticit!ndas ao hiUfOmelro que l)ara 

faturamento de ~ minima, nan tam inft~ porem,. na ~ da 

micromedic;Ao devem fnfluir negativamente no resuttado. 

Como a ~ pr~ a troca par tempo de usn do hidrOmetro,. sendo 

necessaria uma avatiat;ao -pnMa ll3fa cada taSo, e importante que as t1atas de 

avati~, tempo de~ e leitura dos medidote& sejam registradas no SGC,. 

visando futuros procedimen1os de substituit;ao l)OT manutenr;ao l>reventiva 

baseados nos dada& e datas de avaUarAo. 

Esta l>fOl)osta sera encaminhada a unmade responsave1, sugefindo para 

ass& registro a o~ 38 do SGC (tela de- htdrOmetros),. sendo apropriados OS 

1ormatos tmra .cont.erem: 

~TAOAAV~TECN~D~MW~ 

TEMPO DE USO ATE DATA DA AVALIAf;AO: ANOS I MESES (este dado llQde 

ser gerado automattcament& peto SGC,. cotlfrontando data de~ com data 

de avatia~o). 

LBTURA DAAVAl.lAf;AO: -------
Como ja foi visto, a substituit;ao em manuteJDiilO ~ deve ser 

precedida d& av~ tecnica da hidrMtetro,. visando Stabstituir apenas os 

hidrOmetros fora do padrao de rendimento, estabeJecido no Tenno de Refer6neia 

de Combate a perdas da DO,. com criterio geral de tam-ta a partir dos cinco anos 

de idade para os monojatos e 'sete anos para os multijatos. A taixa iniciat de 

fundonamento dos hidrOmetros deve ser assegurada verificando-se os seguintes 

va1ores para %": 

lgual ou maior a 18 tlb para hd das:se B -manter o Hd. 

tgua1 ou 'l'miJor a 361th para 'hd ctasse C -manter o Hd. 

Nas duas sittJa9leS,. os hidrOmetros devem ser substituidos,. desd& que o 

seu consume medio mensat seja superior a 11 ,38 m-, valor definido f)OT estudo da 

USCM - Unidade de ~ d& Gestao Comercial e ~ baseado em 
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hist6rico de consume de janeiro /2004 a julho/ 2005, onde 52% no verao e 69% 

no periodo de invemo, dos dientes apresentam consumo interior ao valor definido_ 

0 pfano de substitui~o devera ser adotado somente pam as ngac;oes 

prediaisr CUjo coosumo por e£ODmJia seja igual ou superior a 10 nrJmes_ 

A avatiat;ao tecnica do flidrOmetro deverci ocorrer de acordo com o 

procedimenln existent&,. proposto para~ por equip& fabca verde para o 

MASPP, confonne documento (anexo 5}, sendo que a substituit;ao por 

m~ pteVentiva nao deve-ocorrer nos cinco dia& que antecedem a leitura 

As trocas por manutent;ao corretiva poden\o ser executadas nos trabaJhos 

de varredura OUr identificadas. e postefionnente encaminbadas para troca atraves 
da ~o 24 do SCG com o servic;o 0551. Tambem peio acompannamento e 

posterior emissao destes: s:erv~ quando identificados pelas anonnalidades 

apontadas petos agentes de teitura no MCP com os OOdigos: 

31 -video suA com agua no interi:or,. etc; 

32 - Vidro quebratto; 

33 - sem ponteims ou panteim; 

35 - htdr&'netro invertido*; 

41 - hidi'Ometro parado; 

45-submedirjao l)TOvonada*. 

*Para os casas. 35 e- 45 devefn ser feilas. VistodaS posteriores a leitura.. 

Comprovada a fraude na ·tigal;ao" emitir e entregar a carla 48 1loJaS e smnente 

apes a~ da situ~ a ttidlMtetro smatmcado_ 
casos de consumo zero aevetao ser UStaaos peto setor de anatise e 

encaminbados a campo,. se amstatado problema do hidrOmetro o mesmo devera 
ser substituido. 

Nas religa~ ~com mat& d& cinco ano& de idad& d&vEJm· ser 
substitufdos a partir de tres mesas de supmssao ou ob1uraQAD e -nidrOmetros com 

ate-cinco anus a substitui~ deve-ser leila apO& seis meses. de supressao. 
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Etapa 8. Lan~r servi~os no SGC 

A solicitayao de servi~s devera ocorrer diariamente por encaminhamento 

(on-fine), via Sistema de Gerenciamento Comerciaf (SGC), para todas as 

s~ que neaJSSitern ~ por parte- do setor de man~, bern 

como as attera¢es cadastrais devem ser executadas l)arate1amente a emissao se 

s~ no mesmo sistema 

Etat>a 9. tnserir resultados tfas atividades de can'q)O em ptanitha 

ser inseridas em t>fanitha etetrOnica onde constem: a matrfcuta uo lm6vet, o grupo 

de faturamento, a CODOPE, os ~ emitidos,. a situ~ do imOvel, a situ~ 

da tigaljlo, o uso de fonte attemativa e infonnaltOes sobre retiga(/Oes por 

regut~da~. 

Etapa 10. Acompanhamento dos resuttados 

Os resultado& serao acompanbados utilizando-se dos dados da ptanitha 

mensionada na etal>a 9, de onde se extraem os nUineros de tiga¢es 

regutari:Zadas ou etiminadas em cada grupo trabalhado, pennitindo comparar 

va1ores micromedidos com perfodos anteriores demonstrando o resuttado dos 

trabathos direcionados a fed~ das perdas nao fistcas. 

Para1etarnente devem -ser monitorados os hidrOmetros para substitui{/3o 

preventive~r o resultado da avat~ tecntca e as comandos de troca. 

Os dados a-purados deverao ser anatisados apOs o termino de atividades 

en.- cada grupo e- acompanhados nos seis meses seguintes, comparando-os aos 

seis mesas anteriores a inteJVenCfio, formando uma ideia e avatiando se houve ou 

nao aumento no volume micromedido. 
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Tabela 4 - 2 - Cronograma Fisico das Etapas de lmplanta~o 

Etapa JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2007 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tabela 4 - 3 - Cronograma de Recursos/ Mes 

Veiculos particulares R$ 1.800,00 

Hidrometros para troca R$ 5.250,00 

Lacres de calota R$ 1.700,00 

Te alongado R$ 3.200,00 

Tubetes e porcas R$ 250,00 

Outros R$ 200,00 

Total R$ 12.400,00 

As despesas com pessoal nao foram consideradas, pois as atividades 

serao desenvolvidas por pessoal ptbprioT do quadro tuJtcionat da empJeSa 
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5 ANALISE DE VIABILIDADE DO PROJETO 

0 projeto e perfeitamente viavel, uma vez que reduz o votume de perdas e 

podera indusive aumentar o faturamento em fun(jAo do aumento da mianmedi(jao 

e red~ d& desperdicios de agua nao contabilizada 

5:1 Como e com que efici@nCia a llroposta resolve os 'Pf0b1emas encontnu:1os no 

diagnbstico 

No caso de fraudes a ~ U8 subs'tituit;Ao ua ~ com visor 

ptasticO per · de wtro ramtve est& JlfOUlema d& Uaude uma vez que devtdo a 
espessura do vmo dificitmente sera 1ura11o sem que seja quebtado, denundando 

a fr'atld&. 

NM~A ·mestrm item a de uso do Ta 1lklngado evita a fraude por 

trcwamento do bidlOme.Vor pais ~do da aoaasa a objetos que J.lOS&aDl ocasioDa-to. 

Em caso furo tatetm a~ de hidttlnHfflus eom dnta de~, 

impossibilita a~ dB quatquer-objeto. 

Os ganhos na mi~ no taturamento pet 

regu~ de ~ ctande6tinas fmam damonStr~ no 
que uma tigaylo irregular consome tn\s vezes mais agua que mna regutar o 

devido pagamento. 

5.2 Como e rom que eficiAncia a pTl\l)OSta ataraue os ftlqUisltos son~o d 

problemas encotttrados no diagltOsticD 

como., da 

rem~ do 1aaa indicado5 no camJ.IO Wllliil da tala 03 do SGCT propk:iam um 

monitoramento desses casus tomando a visua~o de novas ~ mais 

eficiente em fun9lo de-de- oonsumo e de novas~ de 

tacre viotado. 
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At;oes referentes a hidrOmetros podem levar a ganhos reais de 

micromedi~ e faturamento, uma vez que a ~ de hidrtHnetms 

defeituosos, bam como o cofi1Jto actm'Jl)anhamento com J8taljao a tmca-s l>OT 

manuten~ prevantiva, - e- reposicionamanto dos. mesmos 

tevam a martat;Oes de votumes conetos e "Pf01ongam a vida Utif do ·hidrOmetro. 

Com base nos estudmr apniS8f1tados na m~ taOrica que 

mostram os ganhos de microJneditilo e ~nt& taturarmmto, mcomenda-se 

reavaliar e monitorar as liga(:l)es com hidrametros d& mtota superior a %" no 

sentido de, se necessano, redimensiona-tos, oevenao as mesmas terem 

-posterior a troca para QU& se- tenba a exata n~ d& ganho au 
nao na miCf'01118diltao. 

As l)eldas de vo1urne d~ na ~ astao na 1aiD de 40 a 5QD.4, ou 

seja, prattcamente- metad& do que- e pmduzido nao e etetivamente- oonsumido 

-petos dientes ou, Iteixa de ser l'!DJllabitizat am ~ de tmJbiemas 

anteJiomtent& dtados.. Esta contabilidade sa faz nacessana nao para ~ 

financeira que em a1guns casos nao aconteee, lXJis a faixa de consumo nem 

sampr& uttrapassa a tanfa(:ao minima que e de- 10 nr, mas para indicadores de 

perdas e de redultio de l)el'das de vo1ume d'Sgua sAD extremamente inqxlrtantes 

pais podem trazer ganhos em micromed~ consideravei~ bem como reduzir 

desperdfcios provocados pata sub ou flOT fatta de medi«;aD como apJeSentado no 

item 3 dest& trabafho. 

AMm disso, lJBRias superiores a 40% impadem a ~o de 

finandameDtos par parte: da ~ junto a m~ ~ 

-

. . .... ...__..,. - ~ _ .......... ..,. .• ~1'1160 Jl18thoria nova• ~.~ ~ ~ -~UIO 1JBf8 an~'\'U QU S 

nos. sistemaS da Sanepaf .. 

Pant todos os casns lJ)'tJfltiStoS -existent ganhos 1ea· em ~ e 

em atguna casos tamDem oeo~mo1 gaMos d& faimamento" o que. por si sll 

viabitiza as ~s. Pmem ,.ra a TJffllJOb""'1a dO Te a1ongado, aKin ·das&as 
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ganhos existem as vantagens com reta~o a facilidade de instala~o e custos se 

comparados a padrQes atuais do MOS (Manual de Obras de Saneamento) em se 

uti1iz.ar desta conexao que senao avattaaa -por quadro tecnico aa ~ com 

posteflor parecar positlvo ao uso, tamb8m devera constar no MOS,. como~ a 
padroniza¥Jo em tigac;Oes ja existentes e que necessitem dessa mudanc;a. 

Vantagens em r~ ao padrao. atuat de ~, e ao "Bico de Pato", 

quando utitizado em tigaf;Oes antigas: 

- Nao necessita escavar au quebrar ~ 

- o seJVk;D de ttoca lJBfO Te atongaao e mais Tapido; 

- o custo da mao de-abfa- do Ta- atougad.o para a Sanepar (sefVi9l 
0050) = R$ 5,84; custo da :padrOJliZ'a(;ao (setVit;O 0115) ::: R$ 9,50. 

- o custo da conexao Te atongaoo &de aproximadamente R$ 4,86 

- Custo do material l>CidmniZac;ao sam cak;ada R$ 7 28. 

- P~ com ~ esta sujaita a vatores do matanat a ser 

·fel)OSto, ~o chegar a mais de R$ 100~00. 

- Nao requar busca de- RMIStimentos para r~, muiras vezes 
encontrados 8l)eNlS em museus de revet.Jttmento e com atto custo, 

ande& pago mais um ~ de-carrato (6070) R$ 3,31. 

- CUSto da ma.o de obm 'PQdemiD aer redu%ido se executaao por 

peasoat pr(tpfio, em atividade-de- rotina, em lunfAo da piattcidade d& 

mstatac;ao. 

- A priRCipat vaatagem dOTe akJflgado ~ ao "Btoo d& Patd 

e que por ser uma pec;a urnca nao se e txJT isso nao tJa 

acasso ao hidl6metro,. anquantQ que. aquete. e fomtada pela ~ 

de tn!l conexoes (Te, ntpei e 001 eto), que quando separadas 

pamlitem a ~ d& um objsto llEDdvat palo T& at& o 

hidrOmetro. 

a que se-pretEiftd& com os ~ ~ e meRGltFar em qua.JJto caoa 
uma ttas sttuac;Oes ·apresentadas inftui (ou o) no montante de pentas da 
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Coordenac;ao de Clientes e o indice que representa no total percebido para a 

URCT -LESTE, hoje em torno de 50o/o, bern como enca.minhar as a~s e 

propostas para minimizar ou sanar estes {)roblemas. 

5.4 Possibilidade-cte-dissemin~o em outras unidades 

Como os probfemas elencados neste trabafflo nao do exdusivos da 

URCT -l.ESTE na sua-Caorctenas:ao de Clientes, mas sim comuns a toda empresa, 

as propostas aqui apresentadas l>Odem ser incorporadas por quafquer unidade da 

Sanepar a tim de reduzir o voklme de perdas, com aptk:ativos simples, de filcil 

adaptaQAo e que poclem trazer nio s6 ganhos de miocromedic;io mas tarnoem de 

faturamento pelo aumento do volume medido, bern coma pela apl~ de 

materiais de menor custo nominal e de macrde-obra. 
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7 ANEXOS 



ANEXO 1 

. GOVERNODO 
.PARAN.A 

SR.(A) 

NOME DO CLIENTE 

enderet;:o 

matricula leiiura no HD 

Em virtude dos servi9os de manuten9ao realizados na ligagao de agua de seu 
im6vel, soficitamos o seu comparecimento a um de nossos escrit6rios de atendimento 
pe,rsonalizado, no prazo de 48 horas a contar da entrega desta. Tal solicita9ao e no · 
i~tuito. de orienta~lo quanta a irregularidade constatada na ligayao do seu ·im6vel. 

... ...... ... .......... ... ...... .. ....... . ...... .. ....... .. ......... ............. ...... ... ............... .... .. .... .. .................. ....... ..... ..... .... ... .. ................ .. .... ... .. ...... .. ..... .... ....... .... .. ..... ..... ... .: ..... . . 

1 ipo da irragularidade 

0 nao comparecimento implicara em san96es administrativas disposias no 
Regulamento de Servi9os Prestados pela Sanepar- Decreto Estadual n.0 3926/88. 

Locais para .atendimento em Curitiba 

. Central- Rua ·Alfredo Bufren, 325 
Rua da Cidadania Carma 

. Rua da Cidadania Fazendinha 
Rua da Cidadania Pinheirinho 
Rua da Cidadania Boa Vista 
Rua da Cidadania Santa Felicidade 

Pinhais: ·R:i.Ja Camilo de Lelis, 238 
Piraquara: AV. Getulio Vargas, 673 
Sao Jose dos Pinhais: Rua Verfsslmo Marques, _11 00 

. / I ----------------------

NOME DO EMITENTE ASSINATURA DO EMITENTE 

NOME D,O RECEBEDOR ASS.INATURA DO RECEBEDOR 

COMPANHJA DE SANEAMENTO DO PARANA 
Rua Engenheiros Rebouc;as 1376 CEP 50215 900 Curitiba Parani · 
Fones (041)330 3536 Far. W41J33D 3344 · 

POL/n.CA DA ouALJoADi· A SANEPAR suscA PERMANEIVTE~ENTE A SAnsFA!:=Ao D.E sELJs cuENTEs. ;ctoNISTAS E cou.eoP.ADORES. · 
OBJEnVOS: MELHORIA DOS PROCESSOS, CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DISPOSI90ES LEGAlS; AUTO-DESENV,OLVIMENTO; RESPEITO AO 
MEIO AMa/EI'{TE: COMPETTTTVJDADE NO MERCADO. . 

L ~Coord Clientes- casa·1 

'· - . ! -_::_.:, 



ANEXO 2 

ZONAS DE PRESSAO POR GRUPO E LOCAL 

referencia 09/2005 

sigla zona de pressao Grupos N° de 
ligac;oes 

RISF 000120 Recalque Igua(_tu Salgado Filho 51 1.958 
RIJI 000140 Recalque Iguac;u Jardim Ipe 44-45 4.419 

BSFE 000142 Booster Santa Fe 44-45 1.357 
RICB 000160 Recalgue I_gua~u Corte Branco 44 3.754 
RIBR 000180 Recalque Igua<;u BR 44 -52 -57 - 61 5.200 

GCBR 000300 Gravidade Corte Branco 43 - 45- 46 - 47 - 48 -52- 54 -56 -58 - 60 22.229 1 

RCBR 000310 Recalque Corte Branco 44- 45 - 47 -52.- 58 -59 - 60 19.635 1 
VCBR 000311 Valvula Corte Branco (00030003) 44- 58- 60 7.701 
GCAJ 000400 Gravidade Cajuru 51-52- 53- 55- 57 -59- 61 8.814 
RACJ 000410 Recalque Alto Cajuru 43 -51 -52- 55 -59 - 61 5.453 
RBCJ 000420 Recalque Baixo Cajuru 42- 51- 52. -53 -55 -56 -57 - 60 9.816 
RCEN 001010 Recalque Centro SJP 51- 52- 54- 57 - ·58 6.252 
RXIN 001030 Recalque Xingu 52. - 54 - 55 - 57 6.301 
BJBI 001032 Booster Jardim Brasltia/Italia 54 352 
BJPA 001034 Booster Jardim Patricia 52.-54 1.107 
GBAL 005500 Gravidade Bairro Alto 42- 52 -56 - 60 15.414 
RBAL 005510 Recalque Bairro Alto 42. - 56 - 59 - 61 5.715 
GGRE 005600 Gravidade Guarituba Redondo 45-52 2.231 
RGRE 005610 Recalgue Guarituba Redondo 45-59 1.911 

006300 Sistema Sao Marcos 60 2.759 
RAER 006810 Recalque Aeroporto 51-· 57- 58 - 61 4.710 
RRPQ 006910 Recalque Rio Pequeno 4-4 - 55 - 57 - 58 13.069 
BBPR 006912 Barra Preto 60 449 

076900 Sistema Cotia 60 442 
0/7100 Sistema Borda do Campo 45-58 2.951 

RECA 009010 Recalque Cayguava 53 458 
GAAV 009100 Gravidade Apoiado Alpha Ville 56 100 
GEAV 009200 Gravidade Elevado Alpha Ville 56 137 
GJMA 009300 Gravidade Jacob Macanhan 51- 53- 56- 59 - 61 13.912 
RJfv'IA 009310 Recalque Jacob Macanhan 53- 56 -59- 61 5.502 

GPIR 009500 Gravidade Piraquara 52- 53-57 4.64-3 

RPIR 009510 Recalque Piraquara 52. - 53 -57 3.271 

RIRA 009620 Recalque Ira! 52.- 56 4.270 

RVAM 009810 Recalque Vila Amelia 56 2.049 

076900 Contend a 60 442 

142400 Colonia Murici 60 190 

144600 La_goa/La_goinha 50 422 

144800 Tabatinga 50 113 

145500 Rincao 50 134 

145500 Campo Alto 50 128 

146300 Fagundes 50 63 

148800 Tijucas do sui 50 860 



ANt:AU .$ 

DAD~S CADASTP~IS 15/04/2006 1 ~ 

0437.1631 

T: C.48 HS.l6/03/06 

COD-OP..C: CATEG : 011 RES 
ECON AGU: 001 
ECON ESG: 

COM IND UTP 

N 211 R DAS P .P_LM..lo.S 
N L_?,...D: 

(AFONSO PEL·U~.) 

N FRT: 
FOl\JE : 0 0- D 3 9 8 4 0 0 3-0 0 0 0 
CEP . : 3 3 0 5 0- 2 8 0 
IN"SC. I!-ffi.: 0 0. 0 . 0 0 0 . 0 41 . 013:, . D 13: 

R DAS ROSAS RT SA ... NEP : 4 4 1 8 0 9 1 19 2 0 0 0 
¥?9 9 7Z R DIVISA QUP...DRA SECA 
•'"""' .. .-: 
\}~..!.. 

02:.~ 

Il<JDEPE!IDEI-~ICIA 

SAO .JOSE DOS ]?' ll·If-l"..AIS 
0 

A.G: 

DTR 28032006 
3-06N432078-4-l DTI 07042006 
0 O:ffiT: 
SE1,.1 rill DTI 

F'VC ABAS'T: 

SITUAC ... l._Q: LIG_l>.JJ AG POTENC ES 
LIG AGUA: 01111981 3 OUTROS 

ESGT: 
INT AGUA: 24042000 
REL AGUA: 07042006 
EL}.J AGLT~-: 28032005 

ESGT~ 

2 C.FL.PI 

1 

LTR 001160 COLETA DE LIXO: 3 
LTI CIOOC{OO GRUPOS: 

2-!'("'fUL 3-:rJ·c \?Ei,~CTD: 

44-44 
18-18 

LTI DST! 33 GR~ 
TI?O COI~S: 

LE ryr_rp._E.~ : u 
0 

COD.?: DOGleG 
ISENTO FATIJ?~.c;.; 

LACR PP~~~ PROTOCOLO: 200604090933 04440 



ANEXO 4 

G O\TERN O DO 
PARANA 

NOME DO CLIENTE 

enderec;;o 

matricula leitura no HD 

Em virtude dos servi9os de manuten9ao realizados na liga9ao de agua de seu 
im6vel , solicitamos o seu comparecimento a um de nossos escrit6rios de atend imento 
personalizado , no prazo de 48 horas a contar da entrega desta . Tal solicita<;ao e no 
intu ito de orienta-lo quanta a irregularidade constatada na liga9ao do seu im6vel. 

( ) TORNEIRA OU PLUG NA HORJZONTAL ( ) SEM LACRES ( ) CO:tvl UM DOS LACRES 

T1po da 1rregula.ndade 

0 nao comparecimento implicara em san96es administrativas dispostas no 
Regulamento de Servi~os Prestados pela Sanepar- Decreto Estadual n.0 3926/88. 

Locais para atendimento em Curitiba 
Central- Rua Alfredo Bufren , 325 
Rua da Cidadania Carmo 
Rua da Cidadania Fazendinha 
Rua da Cidadania Pinheirinho 
Rua da Cidadania Boa Vista 
Rua da Cidadania Santa Felicidade 
Pinhais: Rua Camilo de Lelis , 238 
Piraquara: AV. Getulio Vargas , 673 
Sao Jose dos Pinhais: Rua Verfssimo Marques, 1100 

--- ----- ---- --_ __ / _ __ . ----

NOME DO EMITENTE 

I NOME 

TELEFONE: 

NOME, E TELEFONE DO RECEBEDOR 

ASSJNATUP-A DO EIVIITENTE 

ASS JNATUP-A DO RECEBEDOR 

NAO ASS INADO I IVIOTJVO: ( ) CLJENTE AUSENTE; ( ) SOMENTE IVIENORES NO LOCAL; ( ) RECUSOU-SE A ASSINAR; ( ) OUTROS ... ·· 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 
Rua Engenheiros Rebouqas 1376 CEP 80215 900 Curitiba Parana 
Fones (041)330 3636 Fax (041)330 3344 

POLfTJCA DA QUAL! DADE: A SANEPAR SUSCA PERMANENTEMENTE A SATJSFACAO DE SEUS CUENTES, ACJONJSTAS E COLABORADORES. 
OBJETJVOS: MELHORJA DOS PROCESSOS, CUMPRJMENTO DAS NOR MAS E DJSPOSJr;;OES LEGAlS; AUTO-DESENVOLVJMENTO; RESPEJTO AO 
MEJO AMBJENTE; COMPETJTJVIDADE NO MERCADO. 



ANEXO 5 

.ASSlTh"TO 

/l . .valiag.a_o T€-cnica do Hidr6metro 

1. Objetivo 

Estabelecer procedimento de ava1iac;3o tecnica dos hidrometros previstos para 
substituiyao em manuten9ao preventiva do parque de hidrometros da Sanepar, 
atraves de cronometro e medida de volume (proveta). 

2. Defini~6es 

Proveta Medida com escalas de volume destinado a verificar o volume de 
agua escoado pelo hidrometro. 

Cron6metro Equipamento destinado a medir intervalo de tempo do volume de 
agua escoado. 

3. Procedimentos 

~ Romper o Ia ere da sa fda do hidrometro; 

._ Desconectar as porcas posteriores do hidrometro; 

.. Abrir o registro do cavalete, deixando escoar a agua par alguns segundos, 
para purga do are fechando em seguida; 

~ Abrir gradativamente o registro do cavalete, ate que ocorra a movimentac;§o do 
disco indicador ou ponteiro central do hidrometro; 
Obsetva~o: E importante observar que 0 ponto certo e 0 inlcio da movimenta9aO do disco 

indicador e/ou ponteiro central, sem que ocorram interrnitencias: 

~ Posicionar a proveta e o cronometro de modo a iniciar a opera<;ao 

simultaneamente ( no mesmo instante); 

~ Encher a pro veta ate completar 100 ml(verificando a escala da proveta) e 

cronometrando o tempo; 

~ Anotar no formuliuio AS o registro de tempo do cronometro. 0 tempo 

considerado deve ser em segundos; 

~ Comparar o resultado obtido com os val ores padrao de tabela existente, (do 
volume de 100 ml) conforme cad a classe metrol6gica do hidrometro avaliado: 

oo~ Hd. Cl. B, Qn 1,5 m3/h: Resultado igual ou superior a 18"~ Manter o Hd.; 
._~ Hd. Cl. C, Qn 1,5 m3fh :Resultado igual ou superior a 36'; ~Manter o Hd. 

o Observa~ao 1: tempos inferiores a 18" e 36" para o enchimento da proveta com 100 
ml de cada classe metrol6gica (8 e C )respectivamente, signiiica que o hidrometro nao 
possui o rendimento necessaria e deve ser substituido. 

o Observa~ao 2: Para a realiza9ao da Avalia9ao Tecnica, o HD. deve sempre estar 
posicionado horizontalmente . 

._~Tempo para efetuar a Avalia9ao Tecnica do Hidrometro: ± 10'(min.) 




