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Resumo - O trabalho apresenta uma análise dos erros prováveis dos dados primários envolvidos no 

gerenciamento das perdas em sistemas de abastecimento de água. Há consenso, entre as abordagens 

relativas aos indicadores de perdas, de que, além da necessidade de enunciados corretos, uniformes 

e representativos da mais ampla diversidade de sistemas de abastecimento, deve haver também a 

maior confiabilidade possível nos dados primários utilizados no cálculo de tais indicadores. A 

análise de confiabilidade tem por base o conhecimento dos erros dos dados, sem o que não é 

possível identificar o nível de credibilidade das informações, aí incluídos os próprios indicadores. 

Assim, foi realizada uma pesquisa de dados em sete sistemas de abastecimento de água brasileiros 

para a obtenção de informações estratégicas do ponto de vista do conhecimento das condições 

operacionais dos principais equipamentos e processos empregados nas medições e extrapolações de 

dados, bem como a identificação das prováveis fontes de erros dos dispositivos de medição e 

controle. Com base em tais informações foi possível desenvolver uma metodologia básica que cria 

um padrão simplificado de cálculo dos erros prováveis dos dados primários envolvidos no 

gerenciamento das perdas. 

 

 
Abstract - This work presents an analysis of the probable errors in the primary data related to the 

management of the water supply systems water losses. It is a consensus, among the procedures for 

water losses indicator evaluation that, in addiction to a correct formulation that could summarize the 

large variety of water supply systems, the strongest confidence possible in the primary data used in 

indicator evaluation is needed. A confidence analysis is based on the knowledge of data errors, and 

without this knowledge, it is not possible to identify the confidence level of the information, 

including the indicators themselves Thus, a data survey was carried out in 7 water supply systems in 

Brazil, in order to obtain information on the operational conditions of the main equipments utilized 

in measurement and collection of data, as well as to identify the probable sources of errors in the 
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measurement and control devices. Based on such information a basic methodology was developed 

to build a simplified worksheet for evaluation of the probable errors in the primary data  related to 

the water losses management. 

 

 

Palavras-chave - abastecimento de água; perdas de água; avaliação de perdas; indicadores de 

perdas; análise de confiabilidade; erros dos dados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os indicadores de perdas em redes de distribuição de água são ferramentas fundamentais tanto 

no controle e redução das perdas quanto no planejamento e avaliação das empresas de saneamento. 

A proposição dos melhores enunciados e fórmulas de cálculo dos indicadores só se tornam 

relevantes caso as medições e estimações de dados (principalmente volumes) utilizados na 

avaliação das perdas decorram de processos sobre os quais se exerça efetivo controle. Não sendo 

assim, todo o esforço para a uniformidade dos indicadores não será suficiente para uma comparação 

eqüitativa de desempenho, nem tampouco para a correta formulação do plano de ações de combate 

às perdas. 

As dificuldades enfrentadas pelos operadores, que normalmente não possuem sistemas de 

micro e macromedição completos, nem tampouco que sejam adequadamente calibrados e com 

manutenção regular, assim como a própria tecnologia dos equipamentos, provocam erros nas 

medições. De outro lado, a falta de uma base de dados fundamentada e de critérios padronizados 

para as extrapolações fazem com que os dados estimados também contenham erros de avaliação. 

Como ferramenta de avaliação da credibilidade dos dados utilizam-se modelos de análise de 

confiabilidade, em que os dados e indicadores são classificados segundo níveis de confiança 

estabelecidos em uma matriz padrão. Ressalte-se, no entanto, que nos modelos estudados o termo 

confiabilidade não é empregado no conceito estatístico tradicional, mas sim no simples sentido de 

avaliar se o dado é ou não confiável. Ou seja, a análise de confiabilidade tal como proposta refere-

se somente a uma avaliação dos níveis de confiança ou de credibilidade dos dados. 

Embora o primeiro passo para a análise de confiabilidade seja determinar os erros dos dados 

medidos e estimados, os estudos pesquisados não apresentam métodos para a determinação de tais 

valores e os consideram como parâmetro de entrada de seus modelos. Sendo assim, decidiu-se pelo 

desenvolvimento de uma metodologia simplificada, objeto do presente trabalho, ainda em caráter 

preliminar, com o objetivo de avançar na definição dos elementos necessários à estimativa dos 

erros. A preocupação principal da proposta foi caracterizar as fontes de erros e definir os critérios 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      3 

para sua avaliação e ponderação, considerando um limite de confiança de 95% (para tanto admite-se 

que um fator de abrangência igual a 2 já se encontra embutido nos erros e desvios padrões). As 

fontes foram consideradas independentes entre si (não correlacionadas). 

A base para a discussão e formulação da proposta são os métodos para avaliação dos erros 

(Bessey e Lambert, 1994; Silva et al., 1998; e Paracampos, 2002) e os modelos de avaliação da 

confiança dos dados (Bessey e Lambert, 1994; Silva et al., 1998; e Alegre et al., 2000). Este 

trabalho é parte da pesquisa desenvolvida por Miranda (2002). 

 

 

ERROS DOS DADOS 

Os volumes empregados na avaliação de perdas resultam de medições (grandezas reais) ou de 

extrapolações, quando não se dispõe de aparelhos de medição (grandezas estimadas). Além dos 

volumes, envolvem-se ainda na avaliação das perdas alguns dados físicos dos sistemas, obtidos em 

cadastros (quantidade de ligações de água, por exemplo) ou em sistemas de controle (quantidade e 

velocidade dos reparos de vazamentos, por exemplo), nos quais também há medições e 

extrapolações. 

A medição corresponde, na prática, a um valor estimado, que equivale à melhor estimativa 

que pode ser feita da grandeza. Essa pode ser ligeiramente maior ou menor do que o valor obtido. A 

determinação da faixa de valores dentro da qual se avalia que a grandeza se situe, com um 

especificado nível de confiança, corresponde ao primeiro passo da avaliação de confiabilidade. Para 

caracterizar essa faixa de valores será empregado no presente trabalho o termo “erro”, em 

consonância com as definições do INMETRO (2000), a saber: (i) erro de medição - resultado de 

uma medição menos o valor verdadeiro do mensurando; e (ii) erro relativo - erro da medição 

dividido por um valor verdadeiro do objeto da medição. Uma vez que o valor verdadeiro não pode 

ser determinado, utiliza-se, na prática, um valor verdadeiro convencional. Ressalte-se que, para 

simplificação da linguagem, não foi utilizada a distinção entre erro de medição e erro relativo, uma 

vez que o próprio contexto em que o termo seja empregado permite tal distinção. 

O erro pode caracterizar tanto os erros prováveis do medidor como também os da medição. 

No caso do medidor tem-se o erro típico admissível para uma determinada faixa de trabalho, obtido 

em calibrações de bancada e, na maioria das vezes, especificado pelo fabricante em seus catálogos. 

Quando se trata da medição, o intervalo é mais abrangente e incorpora os erros de todo o processo, 

cujas fontes são, além do próprio medidor (erros decorrentes da calibração e das condições 

ambientais) também aquelas devidas à instalação, operação, manutenção e leitura. 

Para a grandeza real não obtida em medidores, mas em sistemas de controle – como o 

cadastro comercial, por exemplo –, incluem-se os erros decorrentes das atividades de atualização, 
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da tecnologia e da qualidade da mão-de-obra, dentre outros. Em relação à grandeza estimada, 

incorporam-se os erros devidos à deficiência da base de dados e dos critérios empregados nas 

extrapolações. 

Cabe ressaltar que um maior ou menor erro nos dados não implica em mudanças nos valores 

das perdas, ou seja, a análise de confiabilidade não altera os resultados dos indicadores. Há, na 

verdade, uma complementação da informação, que reflete a credibilidade dos indicadores 

calculados. 

 

 

METODOLOGIA SIMPLIFICADA PARA AVALIAÇÃO DOS ERROS PROVÁVEIS DOS 

DADOS PRIMÁRIOS 

A metodologia a seguir descrita fornece elementos para a determinação dos erros prováveis 

dos dados primários. O seu desenvolvimento partiu do conhecimento dos fundamentos teóricos dos 

estudos citados ao final da introdução, o qual propiciou a identificação dos itens necessários à 

construção da presente metodologia.  

A proposta deve ser vista com cautela, pois não foi submetida a um processo de testes e 

validação por parte de terceiros. Somente uma aplicação contínua, no médio e longo prazos, 

permitirá o seu aprimoramento, num processo de melhorias sucessivas. Além disso, a evolução de 

uma proposta dessa natureza demanda estudos experimentais de campo e de laboratório, além de 

diagnósticos detalhados das instalações e processos, e de análises estatísticas mais sofisticadas. 

Somente assim poderão ser definidos com maior validade os impactos de cada fonte no resultado 

final do erro. Deve-se ressaltar ainda, que a contínua revisão da metodologia é pressuposto básico 

de sua concepção, tanto pela necessidade de melhorias sucessivas mas também pela exigência da 

evolução tecnológica dos dispositivos de medição e controle, que tende a desatualizar o método. 

Entende-se que o uso da metodologia, nas situações em que os dados são de boa qualidade, 

favorece o seu desenvolvimento e diminui os riscos de uma falsa avaliação do erro. De outro lado, 

nas situações em que os controles operacionais são deficientes e os parâmetros de avaliação são 

estimados, em alguns casos até de validade questionável, o uso da metodologia se justifica 

simplesmente pela aplicação de um procedimento padronizado. Esse procedimento será melhor do 

que a ausência de análise, em que a referência de validade dos dados é totalmente nula. 

A etapa inicial de desenvolvimento da proposta compreendeu a pesquisa de dados em sete 

sistemas de abastecimento de água brasileiros. Embora se saiba das dificuldades dos operadores em 

obter todas as informações solicitadas, mesmo assim o nível de respostas foi satisfatório. Os dados 

foram compilados e dispostos em planilhas de avaliação, nas quais os tópicos receberam notas 

variando de zero a dez, de acordo com o padrão de qualidade, o nível tecnológico dos equipamentos 
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e a qualidade dos controles empregados. Pontos perdidos na avaliação representam erros prováveis 

nos dados. Além das notas, foi prevista ainda a ponderação dos diversos tópicos, em função do 

impacto que cada um exerce sobre o valor do erro do dado em análise, seja esse medido ou 

estimado. As planilhas de avaliação com respectivas notas e pesos são mostradas ao final deste 

trabalho. Nelas pode ser vista a demonstração de cálculo dos erros prováveis dos dados para um dos 

sistemas pesquisados. 

Cabe ressaltar que os valores estimados para as notas e pesos são arbitrários e têm 

importância secundária no escopo do presente trabalho, pois não obedecem a qualquer critério 

científico, respaldado em medições de campo ou de bancada. A aplicação desses valores justifica-se 

pela necessidade de completar o roteiro da avaliação, chegando-se aos resultados finais, e 

alcançando assim o efeito demonstrativo da metodologia. 

As respostas obtidas sobre o cadastro técnico – necessárias à determinação dos erros das 

extensões de rede e de ramais –, sobre a pressão média de funcionamento da rede e sobre a 

recuperação de vazamentos foram insuficientes para a montagem de uma planilha de cálculo dos 

erros prováveis. Essa situação confirma o nível das informações operacionais fornecidas pelos 

operadores, pois a maior quantidade de dados não disponíveis refere-se exatamente à extensão de 

ramais prediais, pressão média e quantidade de reparos efetuados. Esses itens exercem forte 

influência sobre as perdas e estão relacionados a processos dinâmicos dentro da estrutura 

operacional, sujeitos à capacidade do operador em manter atualizada a sua base de dados, a qual 

depende fortemente da evolução na área de informática.  

Em vista do exposto, e considerando que no estágio de desenvolvimento tecnológico atual a 

maioria dos operadores brasileiros está apta a trabalhar somente com os indicadores de nível básico, 

optou-se por não contemplar tais itens na metodologia. Essa ausência não compromete a avaliação 

de confiabilidade dos indicadores de nível básico, pois os itens em questão não são necessários ao 

cálculo desses indicadores. 

Em síntese, o roteiro básico para a aplicação da metodologia obedeceu aos seguintes passos:  

1o.) definição dos dispositivos de medição e controle, bem como das fontes de erros a serem 

submetidas à avaliação, para cálculo dos erros prováveis; 

2o.) construção dos formulários com os quesitos a serem respondidos pelos operadores na 

pesquisa de dados; 

3o.) coleta das informações junto aos operadores dos sistemas; 

4o.) sistematização das respostas recebidas e disposição em planilhas de cálculo; 

5o.) definição dos critérios de cálculo, bem como das notas e pesos para as fontes analisadas; e 

6o.) cálculo estimativo dos valores dos erros. 
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Algumas considerações sobre os critérios de avaliação são registradas a seguir: 

• erro típico dos macromedidores corresponde àquele em que o aparelho é novo, bem 

calibrado, trabalha com vazões dentro da faixa operacional e está instalado em condições ideais. 

Uma das opções para se obter esse valor é por meio de informação do fabricante, especificada em 

catálogo. No entanto, é preciso estar atento à sua comprovação técnica, para que não se cometa 

enganos devidos a informações parciais ou equivocadas fornecidas pelos fabricantes; 

• como avaliação de senso comum, para efeito da presente metodologia, considerou-se os 

seguintes valores de erro típico para os modelos de tecnologia atual, informados por Sanchez (2002) 

- ultra-sônico integral e eletromagnético: menor ou igual a ±0,5%; 

- woltman, venturi e placa de orifício: menor ou igual a ±2%; 

- pitot, turbina e ultrasônico clamp on: menor ou igual a ±5%; 

- shunt, roda d’água e outros: menor ou igual a ±10%; 

• têm, ainda, relativo impacto sobre os erros das medições, a manutenção e a leitura dos 

medidores, bem como a idade do equipamento – essa, variável de acordo com o tipo de 

equipamento utilizado. Por exemplo: um Venturi com 20 anos de uso pode ainda ser de razoável 

qualidade, enquanto que um Woltman com esse mesmo tempo de uso deve estar comprometido em 

termos de qualidade; 

• em relação aos volumes micromedidos, a avaliação corresponde a uma aproximação para o 

conjunto de hidrômetros instalados e incorpora os erros referentes à submedição da vazão mínima, 

muito expressiva no Brasil devido ao uso de caixas d’água nos domicílios;  

• a determinação dos erros dos volumes faturados, referentes a economias medidas, 

considera os próprios erros avaliados na micromedição mais aqueles inerentes aos critérios 

estipulados pelo sistema comercial, como no caso da estimação de volumes faturados para 

economias em que os hidrômetros não estão em funcionamento regular, por exemplo. Ao definir as 

notas desse quesito, deve-se ter em conta o resultado da avaliação do cadastro comercial, feita em 

outro item da análise; e 

• para o cadastro comercial, foi admitido como critério de avaliação além do nível de 

atualização, também a existência ou não de sistemas de informações geo-referenciadas, prevendo-se 

maior pontuação para os casos em que esses estejam interligados em rede com as áreas operacional 

e comercial. 

 
A aplicação das respostas recebidas dos operadores às planilhas de avaliação apresentadas ao 

final deste trabalho, resultou no cálculo dos erros prováveis dos dados primários dos sistemas de 

água pesquisados, cujos resultados estão mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultado da avaliação dos erros prováveis dos dados primários,  

nos sistemas pesquisados 
 

Valores em % (+/-), para limite de confiança de 95% 
Dado analisado Sistema pesquisado 

Sigla Nome A B C D E F G 
PRODUÇÃO 

VPROm Volume de água produzido macromedido 5,5 4,2 4,3 3,2 4,3 - 28,3 
VPROnm Volume de água produzido não 

macromedido 
- 25,0 - - 25,0 25,0 50,0 

VTIMm Volume de água tratada importado 
macromedido 

- - - - 4,3 - - 

VTIMnm Volume de água tratada importado não 
macromedido 

- - - - - - - 

DISTRIBUIÇÃO 
VTEXm Volume de água tratada exportado 

macromedido 
5,5 - - - - - - 

VTEXnm Volume de água tratada exportado não 
macromedido 

- - 50,0 - - - - 

VCONm Volume água consumido medido 
 

13,1 9,8 18,7 10,6 9,6 19,0 20,1 

VCONnm Volume água consumido não medido 
 

25,0 25,0 50,0 25,0 50,0 50,0 50,0 

VOPE Volume de água para usos operacionais 
 

50,0 50,0 - 18,5 - - - 

VREC Volume de água recuperado 
 

27,5 27,5 - 18,5 - - - 

VESP Volume de água para usos especiais 
 

50,0 50,0 - 18,5 - - - 

FATURAMENTO 
VFATm Volume de água faturado, referente às 

economias medidas 
15,7 11,0 18,7 11,7 10,1 19,1 20,0 

VFATnm Volume de água faturado, referente às 
economias não medidas 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

QLAT Quantidade de ligações ativas de água 
 

10,0 10,0 28,0 10,0 18,0 28,0 28,0 

1. A apresentação dos sistemas pesquisados obedece à ordem decrescente da quantidade de ligações ativas de água. 
2. Campos sem valores correspondem a informações não aplicáveis. 

 

Uma vez calculados, os erros individuais dos dados primários subsidiam a aplicação dos 

métodos de cálculo dos erros dos dados compostos e dos volumes de perdas (vistos a seguir), bem 

como dos modelos de avaliação da confiança dos dados, que não é objeto deste trabalho. 

Cabe esclarecer, em relação aos macromedidores, que, segundo Sanchez (2002), as condições 

de instalação usualmente respondem, na prática, pela maior parcela dos erros finais nas medições. 

De acordo com a proposta para procedimentos de instalação de medidores de vazão 

eletromagnéticos para uso em água (IPT, 2002), o controle dessas fontes de erros, de modo a 

minimizar os seus efeitos, vem do cumprimento de procedimentos baseados nas normas técnicas de 

associações de normas nacionais e internacionais, estudos experimentais em laboratório e em 

campo, além de recomendações dos fabricantes. 

Nesse sentido, no que se refere às condições de instalação dos macromedidores, embora a 

metodologia estime a sua influência sobre o resultado final do erro, essa é a condição em que os 

impactos são os de mais difícil previsão. Em função disso, uma alternativa para a avaliação dos 

macromedidores seria considerar na análise somente aqueles cuja instalação atende às 
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recomendações técnicas, ficando de fora os medidores com instalação inadequada. Outra opção 

seria manter a avaliação da instalação, porém separada das demais fontes. Nesse caso, poderiam ser 

atribuídos pesos a cada parte da instalação, por tipo de macromedidor, em uma ponderação 

matricial. 

 

 

MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DOS ERROS DOS DADOS COMPOSTOS (INCLUI 

VOLUMES DE PERDAS) 

Quando se avalia os diversos volumes componentes do balanço de águas, observa-se que há 

dados primários, como volume produzido macromedido ou volume consumido não medido ou 

ainda volume faturado medido, dentre outros, e também dados compostos de dois ou mais dados 

primários, como volume consumido total (volume medido mais o não medido) ou o consumo 

autorizado não faturado (volumes de usos operacionais, mais o recuperado, mais o de usos 

especiais), dentre outros. 

Incluem-se também na categoria de dados compostos, os próprios volumes de perdas, sejam 

eles determinados por levantamento de campo – a composição se dá por parcelas que somadas 

resultam nas perdas totais (vazamentos nas redes, vazamentos nos ramais, extravasamentos de 

reservatórios, dentre outros) – ou sejam eles determinados pelo balanço de águas, em que a 

composição se dá por subtração de volumes: disponibilizado menos o consumo faturado, ou 

disponibilizado menos o consumo autorizado. 

Os erros dos dados compostos, obviamente, são condicionados pelos erros individuais dos 

dados primários que os compõem. A sua determinação não se dá de forma direta, mas sim pela 

aplicação dos erros dos dados primários em formulações matemáticas específicas. Os estudos 

pesquisados apontam três métodos para o cálculo dos erros dos dados compostos, dois deles 

reunidos num mesmo estudo: (i) média ponderada (Silva et al., 1998); (ii) valores extremos (Silva 

et al., 1998); e (iii) desvio padrão (Bessey e Lambert, 1994 e Paracampos, 2002). 

 

Métodos da média ponderada e dos valores extremos (Silva et al., 1998) 

Silva et al. (1998) utilizam os fatores de confiabilidade, que são coeficientes determinados a 

partir dos desvios sistemáticos dos processos de medição e estimação dos dados. Por analogia, 

pode-se estabelecer que os fatores de confiabilidade correspondem aos erros dos dados, 

transformados de percentuais para coeficientes. Dessa forma, um determinado volume cujo erro seja 

11%, por exemplo, tem um fator de confiabilidade de 0,89.  

No caso dos fatores de confiabilidade de volumes sujeitos a macromedição, Silva et al. (1998) 

multiplicam os desvios sistemáticos pelo nível de macromedição, ou seja, consideram que o fator de 
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confiabilidade é inferior ou, no máximo, igual ao nível de macromedição. Dessa forma, os autores 

entendem que o grau de confiança dos dados está limitado à capacidade dos sistemas em 

macromedir os volumes, pressupondo assim que a confiabilidade dos volumes não macromedidos é 

nula. 

Quando se trata, no entanto, de volumes sujeitos a micromedição, os autores estabelecem 

critérios para avaliação dos fatores de confiabilidade dos consumos não micromedidos, prevendo 

níveis de confiabilidade de acordo com os procedimentos adotados no cálculo estimativo dos 

consumos. No presente trabalho optou-se por considerar a possibilidade de algum grau de confiança 

tanto para os volumes não micromedidos como para os não macromedidos, estabelecendo critérios 

para a avaliação dos erros desses volumes. 

Conhecidos os erros individuais dos dados primários, para a determinação dos erros dos dados 

compostos aplica-se a média ponderada dos desvios de cada dado primário, tendo como base de 

ponderação os volumes que compõem os dados compostos. Na Tabela 2, resume-se os resultados 

dos erros dos dados compostos, cujo cálculo está exemplificado na Tabela 3, tendo como base o 

Sistema B. 

 

Tabela 2. Resultado da avaliação dos erros dos dados compostos, utilizando o método da média 

ponderada, nos sistemas pesquisados 
Erro em % (+/-), para limite de confiança de 95% 

Dado analisado Sistema pesquisado 
Sigla Nome A B C D E F G 

VPRO Volume de água produzido 5,5 11,0 4,3 3,2 5,7 25,0 39,0 
VTIM Volume de água tratada importado - - - - 4,3 - - 
VDIS Volume de água disponibilizado p/ distribuição 5,5 11,0 4,3 3,2 5,0 25,0 39,0 
VTEX Volume água tratada exportado 5,5 - 50,0 - - - - 
VCON Volume água consumido 14,9 9,9 19,0 10,6 25,0 34,4 20,4 
VCNF Volume de consumo autorizado não faturado 49,2 40,7 - 18,5 - - - 
VCAU Volume de água de consumo autorizado 15,6 10,2 21,7 10,7 25,0 34,4 20,4 
VFAT Volume de água faturado 17,8 13,5 18,9 12,4 21,5 29,5 20,2 
1. A apresentação dos sistemas pesquisados obedece à ordem decrescente da quantidade de ligações ativas de água. 
2. Campos sem valores correspondem a informações não aplicáveis. 
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Tabela 3. Avaliação dos erros dos dados compostos, utilizando o método da média ponderada, 

tendo como exemplo o Sistema B 
Volumes em 1000 m3/ano; erro para limite de confiança de 95% 

 Volume NÍVEL 1 NÍVEL 2 
 Erro (+/-) Vol. Erro (+/-) 
 

Sigla Absol Prop Parcial Prop Global FC Prop Prop Global FC 

 A B C D E F G H I J K 
PRODUÇÃO 

1 VPROm 120.606,9 0,6719 4,2% 2,8% 0,96   

2 VPROnm 58.906,3 0,3281 25,0% 8,2% 0,75   

3 VPRO = VPROm 
+ VPROnm 

179.513,1  11,0% 0,89 1,0000 11,0%  

4 VTIMm 0,0    

5 VTIMnm 0,0    

6 VTIM = VTIMm + 
VTIMnm 

0,0    

7 VDIS = VPRO + 
VTIM 

179.513,1   11,0% 0,89

DISTRIBUIÇÃO 
8 VTEXm 0,0    

9 VTEXnm 0,0    

10 VTEX = VTEXm 
+ VTEXnm 

0,0    

11 VCONm 135.145,9 0,9960 9,8% 9,8% 0,90   

12 VCONnm 547,8 0,0040 25,0% 0,1% 0,75   

13 VCON = VCONm 
+ VCONnm 

135.693,7  9,9% 0,90 0,9891 9,8%  

14 VOPE 53,8 0,0360 50,0% 1,8% 0,50   

15 VREC 620,2 0,4150 27,5% 11,4% 0,73   

16 VESP 820,5 0,5490 50,0% 27,5% 0,50   

17 VCNF = VOPE + 
VREC + VESP 

1.494,4  40,7% 0,59 0,0109 0,4%  

18 VCAU = VTEX + 
VCON + VCNF 

137.188,1   10,2% 0,90

FATURAMENTO 
19 VFATm 140.390,3 0,9145 11,0% 10,1% 0,89   

20 VFATnm 13.118,4 0,0855 40,0% 3,4% 0,60   

21 VFAT = VFATm + 
VFATnm 

153.508,7  13,5% 0,87   

1. Legenda: Absol = valor absoluto; Prop = valor proporcional; FC = fator de confiabilidade; 2. As setas indicam a direção dos cálculos, que 
obedecem à uma mesma rotina para os blocos de produção, distribuição e faturamento, conforme mostrado a seguir, a título de ilustração, para o 
bloco da produção: C1 = B1 / B3; C2 = B2 / B3; E1 = C1 x D1; E2 = C2 x D2; G1 = 1 - D1/100; G2 = 1 - D2/100; F3 = E1 + E2; G3 = 1 - 
F3/100; H3 = B3 / B7; I3 = F3 x H3; J7 = I3 + I6; K7 = 1 - J7/100. 

 

Para os indicadores de perdas – calculados a partir de dois ou mais dados –, Silva et al. (1998) 

prevêm o uso da estatística dos extremos, em que a menor confiabilidade dentre os dados que 

compõem o cálculo prevalece como confiabilidade dos indicadores. Estendendo o mesmo raciocínio 

para os erros dos volumes de perdas, tem-se que eles estão condicionados pelos erros dos seguintes 

dados: 

VFATeVDIS:perdasdevolumeomcondicionaquedadosVFATVDISVANF →−=
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Adotando tais critérios, a determinação dos erros dos volumes de perdas resulta, para todos os 

sistemas pesquisados, nos valores apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Resultado da avaliação dos erros dos volumes de perdas, utilizando o método dos valores 

extremos, nos sistemas pesquisados 
Erro em % (+/-), para limite de confiança de 95% 

Dado analisado Sistema pesquisado 
Sigla Nome A B C D E F G 

VANF Volume de águas não faturadas (VDIS – VFAT) 17,8 13,5 18,9 12,4 21,5 29,5 39,0 
VPAG Volume de perdas totais de água (VDIS – VCAU) 15,6 11,0 21,7 10,7 25,0 34,4 39,0 
1. A apresentação dos sistemas pesquisados obedece à ordem decrescente da quantidade de ligações ativas de água. 

 

Método do desvio padrão (Bessey e Lambert, 1994 e Paracampos, 2002) 

O método do desvio padrão calcula os erros dos dados compostos (como, por exemplo, do 

volume consumido total, que se compõe de volumes medidos e não medidos) e os erros dos 

volumes de perdas, sejam eles determinados pelo balanço de águas ou obtidos diretamente em 

levantamentos de campo. 

Os erros dos dados primários, calculados pela metodologia simplificada, já discutida, para um 

limite de confiança de 95%, determinam o desvio padrão de cada dado. Os erros dos dados 

compostos ou dos volumes de perdas correspondem à raiz quadrada da soma do quadrado dos 

desvios padrões parciais, conforme cálculo exemplificado na Tabela 6. O resultado da avaliação dos 

erros dos dados compostos e dos volumes de perdas, para todos os sistemas pesquisados, está 

apresentado na Tabela 5. 

 
Tabela 5. Resultado da avaliação dos erros dos dados compostos e dos volumes de perdas, 

utilizando o método do desvio padrão, nos sistemas pesquisados 
 

Erro em % (+/-), para limite de confiança de 95% 
Dado analisado Sistema pesquisado 

Sigla Nome A B C D E F G 
PRODUÇÃO 

VPRO Volume de água produzido 5,5 8,7 4,3 3,2 4,3 25,0 28,7 
VTIM Volume de água tratada importado - - - - 4,3 - - 
VDIS Volume de água disponibilizado p/ distribuição 5,5 8,7 4,3 3,2 3,1 25,0 28,7 

DISTRIBUIÇÃO 
VTEX Volume água tratada exportado 5,5 - 50,0 - - - - 
VCON Volume água consumido 11,7 9,8 18,5 10,6 20,0 26,6 19,9 
VCNF Volume de consumo autorizado não faturado 47,1 29,8 - 14,7 - - - 
VCAU Volume de água de consumo autorizado 10,1 9,7 17,5 10,5 20,0 26,6 19,9 

FATURAMENTO 
VFAT Volume de água faturado 14,8 10,6 18,5 11,5 16,5 22,1 19,8 

VOLUMES DE PERDAS 
VANF Volume de águas não faturadas (VDIS – VFAT) 20,7 86,7 51,4 37,7 28,7 51,7 88,3 
VPAG Volume de perdas totais de água (VDIS – VCAU) 17,9 48,3 48,7 28,5 34,3 53,4 97,3 

1. A apresentação dos sistemas pesquisados obedece à ordem decrescente da quantidade de ligações ativas de água. 
2. Campos sem valores correspondem a informações não aplicáveis. 

VCAUeVDIS:perdasdevolumeomcondicionaquedadosVCAUVDISVPAG →−=
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Tabela 6. Avaliação dos erros dos dados compostos e dos volumes de perdas, utilizando o método 

do desvio padrão, tendo como exemplo o Sistema B 
 

Volume e desvio padrão em 1000 m3/ano; erro para limite de confiança de 95% 
Dado analisado 

Sigla Nome Volume Erro 
(+/-) 

Desvio padrão 
(+/-) 

Desvio padrão ao 
quadrado 

PRODUÇÀO 
VPROm Volume de água produzido 

macromedido 
120.606,9 4,2% 5.065,5 25.659.169,9

VPROnm Volume de água produzido não 
macromedido 

58.906,3 25,0% 14.726,6 216.871.864,0

VPRO Volume de água produzido 
VPROm + VPROnm 

179.513,1 8,7% 15.573,4 242.531.033,9

VTIMm Volume de água tratada importado 
macromedido 

0 0% 0 0

VTIMnm Volume de água tratada importado não 
macromedido 

0 0% 0 0

VTIM Volume de água tratada importado 
VTIMm + VTIMnm 

0 0% 0 0

VDIS Volume de água disponibilizado para 
distribuição: VPRO + VTIM 

179.513,1 8,7% 15.573,4 242.531.033,9

DISTRIBUIÇÃO 
VTEXm Volume de água tratada exportado 

macromedido 
0 0% 0 0

VTEXnm Volume de água tratada exportado não 
macromedido 

0 0% 0 0

VTEX Volume de água tratada exportado 
VTEXm + VTEXnm 

0 0% 0 0

VCONm Volume de água consumido medido 135.149,9 9,8% 13.244,3 175.411.460,8
VCONnm Volume de água consumido não 

medido 
547,8 25,0% 137,0 18.755,3

VCON Volume de água consumido 
VCONm + VCONnm 

135.693,7 9,8% 13.245,0 175.430.216,1

VOPE Volume de água de usos operacionais 53,8 50,0% 26,9 722,5
VREC Volume de água recuperado 

 
620,2 27,5% 171,8 29.509,9

VESP Volume de água de usos especiais 
 

820,5 50,0% 410,2 168.288,7

VCNF Volume de consumo de água 
autorizado não faturado 
VOPE + VREC + VESP 

1.494,4 29,8% 445,6 198.521,0

VCAU Volume de água de consumo 
autorizado (VTEX + VCON + VCNF) 

137.188,1 9,7% 13.252,5 175.628.737,1

FATURAMENTO 
VFATm Volume  de água faturado medido 

 
140.390,3 11,0% 15.442,9 238.484.179,6

VFATnm Volume  de água faturado não medido 13.118,4 40,0% 5.247,4 27.534.787,0
VFAT Volume  de água faturado 

VFATm + VFATnm  
153.508,7 10,6% 16.310,1 266.018.966,6

VOLUMES DE PERDAS 
VANF Volume de águas não faturadas 

VDIS – VFAT 
26.004,4 86,7% 22.551,1 508.550.000,5

VPAG Volume de perdas totais de água 
VDIS – VCAU 

42.325,1 48,3% 20.449,0 418.159.771,0

1. Para a melhor compreensão da lógica dos cálculos apontados pelas setas recorrer à Tabela 3. 
 

A comparação dos resultados encontrados para os dados compostos mostra erros maiores no 

método da média ponderada do que no do desvio padrão, demonstrando ser o primeiro um método 

mais rigoroso. A variação dos resultados alcançou valores relevantes em alguns casos, como no 

volume autorizado dos Sistemas “A” e “F”, onde os erros no método da média ponderada foram 

superiores em cerca de 54% e 29%, respectivamente.  
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No entanto, a situação dos volumes de perdas é significativamente oposta. O método do 

desvio padrão resulta em erros muito superiores ao método dos valores extremos. Há casos que se 

destacam, como nos Sistemas “B” e “D” em que, para os erros dos volumes de águas não faturadas, 

o resultado do método do desvio padrão foi 542% e 204% superior, respectivamente; e para os 

volumes de perdas totais foram superiores em 339% e 166%, respectivamente. 

No método do desvio padrão, tomando como exemplo o Sistema “B”, observa-se que para um 

erro no volume disponibilizado de 8,7% e no volume faturado de 10,6%, o erro calculado para o 

volume de águas não faturadas foi de 86,7%. Por sua vez, o volume de perdas totais alcançou um 

erro de 48,3%, considerando os mesmos 8,7% de erro no volume disponibilizado e 9,7% no volume 

de consumo autorizado. 

Numa primeira análise esses resultados parecem incorretos, sem refletir com fidelidade os 

desvios encontrados para os dados primários. No entanto, eles atestam o conceito no qual se insere 

o método do desvio padrão, que é o de avaliar o efeito cumulativo dos erros parciais. Ao utilizar a 

soma do quadrado dos desvios padrões de cada dado, o método demonstra que mesmo os pequenos 

erros relativos, quando aplicados sobre grandes volumes, provocam um forte impacto sobre os 

volumes residuais (as perdas). Essa situação é indicativa de que, quanto menores forem os volumes 

de perdas, maiores serão os erros relativos. Os desvios quadráticos, mesmo para erros relativos 

baixos, resultam em valores absolutos elevados, enquanto que os volumes de perdas, em sentido 

contrário, possuem valores pequenos. 

Quando os volumes de perdas são obtidos por meio de levantamento direto de campo, o 

procedimento para determinação dos erros é similar ao dos dados compostos, com a diferença de 

que o cálculo utiliza os desvios das diversas parcelas das perdas, como vazamentos em redes – 

visíveis e não visíveis – e extravasamentos de reservatórios, por exemplo, conforme mostrado na 

Tabela 7 (com dados hipotéticos para um volume de perdas quantificado diretamente em campo). 

 
Tabela 7. Avaliação do erro do volume de perdas apurado por meio do levantamento direto em 

campo, utilizando o método do desvio padrão, tendo como exemplo valores hipotéticos 
 

Volume e desvio padrão em 1000 m3/ano; erro para limite de confiança de 95% 

Item Nome Volume Erro 
(+/-) 

Desvio padrão 
(+/-) 

Desvio padrão ao 
quadrado 

PERDAS FÍSICAS 
1 Vazamentos visíveis na rede 2.307,4 30,0% 692,2 479.168,5
2 Vazamentos não visíveis na rede 576,9 50,0% 288,4 83.203,4
3 Extravasamentos nos reservatórios 769,1 20,0% 153,8 23.660,6
4 Vazamentos nos ramais prediais 8.460,5 50,0% 4.230,3 17.895.015,1
5 Volume de perdas físicas (� 1a4) 12.113,9 35,5% 4.299,0 18.481.047,6

1. Para a melhor compreensão da lógica dos cálculos apontados pelas setas recorrer à Tabela 3. 
 

Cabe ressaltar que, nesse caso, o resultado do erro do volume de perdas mantém uma lógica 

similar à dos dados compostos, ou seja, há uma maior proximidade do resultado global com os erros 
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parciais. Tal situação decorre do fato de que o volume de perdas não corresponde a um valor 

residual, mas sim ao somatório das diversas parcelas que o compõem. 

Uma comparação final dos resultados dos erros dos volumes de perdas obtidos nos métodos 

dos valores extremos e do desvio padrão, está apresentada na Tabela 8. 

 
Tabela 8. Comparação dos resultados dos erros dos volumes de perdas nos métodos dos valores 

extremos e do desvio padrão, em todos os sistemas 
Valores em %, erro para limite de confiança de 95% 

Águas não faturadas Perdas totais de água 
Erro (+/-) Erro (+/-) Sistema 

IANF/V VE DP IPAG VE DP 
A 46,4 17,8 20,7 44,1 15,6 17,9 
B 14,5 13,5 86,7 23,6 11,0 48,3 
C 27,5 18,9 51,4 27,5 21,7 48,7 
D 24,5 12,4 37,7 28,6 10,7 28,5 
E 37,5 21,5 28,7 55,4 25,0 34,3 
F 52,4 29,5 51,7 57,4 34,4 53,4 
G 35,6 39,0 88,3 32,5 39,0 97,3 

1. IANF/V = Indicador de águas não faturadas por volume. 
2. IPAG = Indicador de perdas totais de água. 
3. VE = erro determinado pelo método dos valores extremos. 
4. DP = erro determinado pelo método do desvio padrão. 

 

 

CONCLUSÃO 

A discussão sobre a avaliação dos erros dos dados compostos e dos volumes de perdas 

mostrou que os desvios médios quadráticos permitem uma melhor avaliação quando grandes erros 

individuais comprometem o todo. No caso dos volumes de perdas, os desvios médios quadráticos 

tendem a ressaltar as discrepâncias e, obviamente, a ampliar os erros observados nas quantidades 

medidas, refletindo erros dos volumes residuais mais realistas. Dessa forma, os resultados 

evidenciam que, em princípio, o método do desvio padrão mostra-se como mais adequado do que o 

das médias ponderadas. 

De outro lado, quando a avaliação refere-se aos indicadores de perdas, tal constatação 

recomenda cautela, pois nem sempre se pode relacionar de forma direta, maior erro dos volumes de 

perdas com pior confiabilidade dos indicadores, e vice-versa. Conforme visto, podem existir 

sistemas com medições confiáveis e, conseqüentemente, cujos dados possuem pequenos erros, que, 

no entanto, têm volumes de perdas com erros elevados. Essa situação pode inviabilizar a aplicação 

dos modelos de análise de confiabilidade, em que o indicador é classificado segundo níveis pré-

estabelecidos em uma matriz de graus de confiança. Um exemplo claro dessa situação é o sistema 

B, no qual o erro calculado para o volume de águas não faturadas foi de 86,7%, o que implicaria em 

uma classificação no pior nível, ou seja, dados sem confiabilidade. 

Assim, para a determinação do grau de confiança dos indicadores de perdas não é 

recomendável que se estenda aos modelos de avaliação da confiabilidade o resultado encontrado 
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para os erros dos volumes de perdas. A melhor opção, neste caso, é utilizar o critério da estatística 

dos extremos, no qual o menor grau de confiança dos dados condiciona a confiança do indicador 

construído a partir deles, sendo portanto a confiança do próprio indicador. 

A metodologia simplificada para avaliação dos erros prováveis dos dados primários, 

apresentada no presente trabalho, mostrou-se como uma boa solução para os objetivos propostos, 

embora necessite de um maior aprofundamento. Nesse sentido, como recomendação para futuros 

trabalhos que poderiam contribuir para a evolução da metodologia, pode-se destacar a realização de 

estudos experimentais em laboratório e em campo para a determinação dos erros de medição em 

macro e micromedidores, podendo, inclusive, evoluir para a aplicação da análise de incertezas, nos 

moldes estabelecidos em ISO/CD 5168 (1998), que é uma norma para avaliação das incertezas na 

medição de escoamentos fluidos.  Outra importante contribuição seria o desenvolvimento de 

estudos para a determinação da submedição de hidrômetros na vazão mínima, em diversas situações 

típicas. 
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MODELO PARA CÁLCULO DOS ERROS PROVÁVEIS DOS DADOS PRIMÁRIOS Sistema: D
PLANILHA F.1:   VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO Responsável: -

Marcar os campos com x, exceto quando indicada alguma unidade.

Nota Absol. Pond.
Produzido x Ultrasônico integral   (<= 0,5%) x <= 0,5% x 9,85
Importado Eletromagnético (<= 0,5%) <= 2% 9,35 1 30% 9,9 3,0
Exportado Woltman (<= 2,0%) <= 5% 8,35

Venturi (<= 2,0%) <= 10% 6,65
Placa de orifício (<= 2,0%) 2 Instalação 40% 10,0 4,0
Pitot (<= 5,0%) 2.1 Proteção 5% 10,0 0,5
Turbina (<= 5,0%) 2.2 Montagens 95% 10,0 9,5
Ultrasônico clamp on (<= 5,0%)
Roda d'água (<= 10,0%) 3 Tempo de uso 10% 10,0 1,0
Outros (<= 10,0%)

4 Calibração / manutenção 10% 9,2 0,9
Medidor (primário e secundário) Nota Ver observação abaixo, à direita Nota 4.1 Preventiva 30% 10,0 3,0
Protegido por caixa de proteção x 10 Funcionando a menos 4.2 Corretiva 30% 7,4 2,2
Ao ar livre, sem proteção 7,5 de 5 anos 4.3 Mão-de-obra utilizada 40% 10,0 4,0
Montagens hidráulica, mecânica e elétrica adequadas, Sim Funcionando a mais de
conforme especificações das normas técnicas 10 5 e menos de 10 anos 5 Leitura 10% 8,0 0,8
e recomendações do fabricante Não Funcionando a mais 5.1 Tipo 50% 6,0 3,0

5 de 10 anos 5.2 Mão-de-obra utilizada 50% 10,0 5,0
Totalização 9,68

Preventiva: Nota Corretiva: % Nota Nota Erro provável para limite de confiança de 95% 3,2%
<= Anual x 10 Prazo <= 2 dias 37% 10 Bem qualificada
> Anual 5 Prazo > 2 dias e <= 5 dias 23% 7,5 (treinamentos permanentes)
Não há 0 Prazo > 5 dias 40% 5 Parcialmente qualificada

(treinamentos esporádicos)
Sem qualificação 6

Tipo: Nota Nota
Remota 10 Bem qualificada
Coletor de dados 8 (treinamentos permanentes
Manual / informatizada x 6 Parcialmente qualificada
Manual 4 (treinamentos esporádicos)

Sem qualificação 6

marcar c/ X Nota 
9,5
7,5
5,0

4. Não há volume produzido não macromedido x 0,0
Totalização 0,00
Erro provável para limite de confiança de 95% 100,0%

8

x

Mão-de-obra utilizada:

Mão-de-obra utilizada:
5. Leitura do macromedidor

10x

10

Peso

4. Calibração / manutenção do macromedidor

6

Erro típico na faixa de 
trabalho

3. Tempo de uso do macromedidor2. Instalação do macromedidor

Tecnologia do macromedidorVolume medido

8

No. Item Avaliado

8

1. Erro típico na faixa de trabalho

Observação sobre o tempo de uso: este quesito não se aplica ao 
Venturi e à Placa de orifício, cuja nota será sempre máxima.

2. Volumes estimados com base em indicadores de níveis instalados em calhas, canais ou vertedores.
3. Volumes estimados com base em curvas de operação e horas de funcionamento de bombas da captação ou da saída da ETA.

VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO MACROMEDIDO (VPROm)

x 10

1. Volumes estimados com base na extrapolação de medições pontuais efetuadas com equipamentos de medição portáteis.
VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO NÃO MACROMEDIDO (VPROnm)

Nota

x
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MODELO PARA CÁLCULO DOS ERROS PROVÁVEIS DOS DADOS PRIMÁRIOS Sistema: D
PLANILHA F.2:   VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO Responsável: -

Marcar os campos com x, exceto quando indicada alguma unidade.

% Nota Absol. Pond.
Consumido x Classe C 0% 10
Outro Classe B 80% 9 1 Classe metrológica 50% 8,8 4,4

Classe A 20% 8
2 Instalação 20% 9,6 1,9

Tipo: % Nota % Nota 2.1 Tipo 50% 9,4 4,7
Cavalete aéreo com caixa de proteção 75,0% 10 Funcionando a menos 2.2 Montagem 50% 9,9 5,0
Cavalete aéreo sem caixa de proteção 24,5% 7,5 de 3 anos
Caixa de passeio 0,5% 5 Funcionando a mais de 3 Tempo de uso 10% 8,6 0,9
Montagem: % 3 e menos de 5 anos
Montagem hidráulica adequada, Sim Funcionando a mais 4 Calibração / manutenção 10% 9,0 0,9
conforme especificações das normas técnicas 10 de 5 e menos de 10 anos 4.1 Preventiva e/ou preditiva 20% 10,0 2,0
e recomendações do fabricante Não Funcionando a mais 4.2 Corretiva 40% 7,5 3,0

5 de 10 anos 4.3 Mão-de-obra utilizada 40% 10,0 4,0

Preventiva e/ou preditiva: Nota Corretiva: % Nota Nota 5 Leitura 10% 8,5 0,9
Há x 10 Prazo <= 1 dia 0% 10 Bem qualificada 5.1 Tipo 50% 9,0 4,5
Não há 0 Prazo > 1 dia e <= 3 dias 100% 7,5 (treinamentos permanentes) 5.2 Mão-de-obra utilizada 50% 8,0 4,0

Prazo > 3 dias 0% 5 Parcialmente qualificada Totalização 8,94
(treinamentos esporádicos) Erro provável para limite de confiança de  95% 10,6%
Sem qualificação 6

Tipo: % Nota Nota
Remota / centralizada 0% 10 Bem qualificada
Coletor de dados 100% 9 (treinamentos permanentes)
Manual 0% 5 Parcialmente qualificada

(treinamentos esporádicos)
Sem qualificação 6

marcar c/ X Nota 

9,5

X 7,5

5,0
4. Não há volume consumido não medido 0,0
Totalização 7,50
Erro provável para limite de confiança de 95% 25,0%

x 8

x 10

8

1. Classe metrológica do hidrômetro

4. Aferição / manutenção do hidrômetro

10

Mão-de-obra utilizada:
5. Leitura do hidrômetro

Mão-de-obra utilizada:

0% 5

3. Consumos estimados com base em analogias simples com casos de outras localidades.

Item Avaliado Peso Nota

3. Tempo de uso do hidrômetro

No.

7

0% 10

9

VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO MEDIDO (VCONm)

VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO NÃO MEDIDO (VCONnm)
1. Consumos estimados exclusivamente com base em padrões de consumo controlados, por tipo de consumidor, em áreas medidas análogas às não medidas, para
uma amostra significativa estatisticamente, no mesmo sistema considerado.
2. Consumos estimados exclusivamente com base em padrões de consumo controlados, por tipo de consumidor, em áreas medidas análogas às não medidas, para
uma amostra pouco  significativa estatisticamente, no mesmo sistema considerado.

80%

20%

Volume medido

2. Instalação do hidrômetro

98%

2%
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MODELO PARA CÁLCULO DOS ERROS PROVÁVEIS DOS DADOS PRIMÁRIOS Sistema: D
PLANILHA F.3:    CONSUMO AUTORIZADO NÃO FATURADO Responsável: -

% Nota
Nota 

Ponderada
70% 9,5 6,7
30% 5,0 1,5

Totalização 8,15
Erro provável para limite de confiança de 95% 18,5%

% Nota
Nota 

Ponderada
70% 9,5 6,7
30% 5,0 1,5

Totalização 8,15
Erro provável para limite de confiança de 95% 18,5%

% Nota
Nota 

Ponderada
70% 9,5 6,7
30% 5,0 1,5

Totalização 8,15
Erro provável para limite de confiança de 95% 18,5%

2. Proporção do volume que é estimado.

1. Volumes estimados com base em registros controlados individualmente para cada ocorrência, com posterior consolidação.
2. Volumes estimados com base na rotina operacional.

VOLUME DE ÁGUA PARA USOS OPERACIONAIS (VOPE)

1. Proporção do volume que é macromedido.

VOLUME DE ÁGUA RECUPERADO (VREC)

VOLUME DE ÁGUA PARA USOS ESPECIAIS (VESP)

1. Proporção do volume que é micromedido.
2. Proporção do volume que é estimado.
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MODELO PARA CÁLCULO DOS ERROS PROVÁVEIS DOS DADOS PRIMÁRIOS Sistema: D
PLANILHA F.4:    VOLUME FATURADO Responsável: -

% Nota
Nota 

Ponderada

95,0% 8,9 8,5
3,0% 8,0 0,2

1,0% 6,0
0,1

1,0% 4,0 0,0
Totalização 8,83
Erro provável para limite de confiança de 95% 11,7%

(marcar com X) Nota 

9,5

8,0

x 6,0

Totalização 6,00
Erro provável para limite de confiança de 95% 40,0%

3. Volumes estimados com base em um consumo mínimo mensal de 10 m3, ou mais; ou com base em padrões de consumo, estabelecidos em função de atributos físicos, tais
como área construída, quantidade de pontos de água, características da urbanização da área onde se situa a economia, etc.  

VOLUME DE ÁGUA FATURADO REFERENTE A ECONOMIAS MEDIDAS (VFATm)

1. Volumes faturados efetivamente micromedidos (casos em que o hidrômetro encontra-se em funcionamenteo perfeito). A nota absoluta corresponde à nota do
volume consumido micromedido.
2. Volumes faturados com base em uma estimativa do consumo médio (casos onde o hidrômetro encontra-se com defeito). 
3. Volumes faturados com base em um consumo mínimo mensal de 10 m3, ou mais; ou com base em padrões de consumo, estabelecidos em função de
atributos físicos, tais como área construída, quantidade de pontos de água, características da urbanização da área onde se situa a economia, etc. (da mesma
forma que o anterior, também casos onde o hidrômetro encontra-se com defeito). 

4. Volumes faturados submetidos a alguma regra comercial que reduz ou aumenta o volume efetivamente medido (casos de volumes muito superiores ou
inferiores ao consumo médio faturado da economia). 

VOLUME DE ÁGUA FATURADO REFERENTE A ECONOMIAS NÃO MEDIDAS (VFATnm)

1. Volumes estimados exclusivamente com base em padrões de consumo faturado controlados, por tipo de consumidor, em áreas medidas análogas às não medidas, para uma
amostra significativa estatisticamente, no mesmo sistema considerado.
2. Volumes estimados exclusivamente com base em padrões de consumo faturado controlados, por tipo de consumidor, em áreas medidas análogas às não medidas, para uma
amostra pouco significativa estatisticamente, no mesmo sistema considerado.
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MODELO PARA CÁLCULO DOS ERROS PROVÁVEIS DOS DADOS PRIMÁRIOS Sistema: D
PLANILHA F.5:    QUANTIDADE DE LIGAÇÕES Responsável: -

Absol. Pond.
1. Cadastro Comercial: 90% 10,0 9,0
Cadastro atualizado x 10,0
Cadastro com atualização a menos de 5 anos 8,0
Cadastro com atualização a mais de 5 anos e menos de 10 anos 6,0
Cadastro com atualização a mais de 10 anos 4,0
Não há cadastro 0,0
2. Utilização de GIS: 5% 0,0 0,0
Em todo o sistema 10,0
Em mais de 75% do sistema 8,0
Em mais de 50% e menos de 75% do sistema 6,0
Em mais de 25% e menos de 50% do sistema 4,0
Em menos de 25% do sistema x 0,0
3. GIS interligado em rede com a área operacional: 5% 0,0 0,0
Em todo o sistema 10,0
Em mais de 75% do sistema 8,0
Em mais de 50% e menos de 75% do sistema 6,0
Em mais de 25% e menos de 50% do sistema 4,0
Em menos de 25% do sistema x 0,0
Totalização 9,00
Erro provável para limite de confiança de 95% 10,0%

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA (QLAT)

(marcar com 
X) Nota

Avaliação

Peso Nota


