GESTÃO DO PARQUE DE CONTADORES
Benefícios da diminuição da idade média do parque de contadores
– abordagem alternativa à prática dos 12 anos de idade
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RESUMO
A elaboração do Plano de Perdas e Energia 2015-2017, no âmbito da participação da Águas de Barcelos
(AdB) no i-Perdas, revelou a necessidade de implementar políticas mais estruturadas de gestão de parque
de contadores. Foram definidas metas e tácticas para perdas aparentes que contribuíram para que, em
2018, se atingissem valores de 16.8% de água não facturada. No entanto, a táctica de substituição de
contadores estava definida como: “Substituição de todos os contadores com mais de 12 anos”, tendo a
Portaria n.º 21/2007 como referência “informal”. Se a meta para as perdas aparentes tivesse sido mais
ambiciosa, e a táctica tivesse sido “Substituição de contadores tendo por base a frequência óptima de
renovação” (ARREGUI et. al, 2006) a AdB poderia ter atingido valores de 16.2% e conseguido retornos
financeiros mais elevados. O presente artigo pretende expor a metodologia utilizada para cálculo do custo
que essa meta e táctica correspondente teria implicado e como se procedeu ao cálculo dos benefícios.
Palavras-chave: Perdas aparentes, Contadores, Plano de Perdas e Energia, Erro de contadores, Frequência
Óptima de Renovação.
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INTRODUÇÃO
A AdB, durante o período da concessão, desenvolveu um conjunto de tácticas e acções no sentido de
reduzir a água não facturada, que resultaram num decréscimo de 41%, em 2004 (início da concessão), para
16.8%, em 2018.
Os contadores têm uma importância fulcral, directamente na vertente de facturação e indirectamente na
vertente das perdas. Pelo que se considerou essencial conhecer o peso das perdas aparentes no total das
perdas (RIZZO e CILIA, 2005), para que, assim, se possa canalizar os esforços na parcela que conduz a um
maior retorno do investimento.
Em 2010, foi sentida a necessidade de analisar a qualidade dos contadores instalados para desenvolver
acções que tornassem a facturação mais eficiente e, desta forma, desenvolver um plano de substituição
de contadores devidamente justificado. Nesse ano foi dado início aos planos de substituição anuais com
base na antiguidade, tendo como referência o que é indicado (indirectamente) pela Portaria n.º 21/2007,
à semelhança do que fazem muitas entidades gestoras em Portugal, e assim substituir-se os contadores
com 12 ou mais anos de idade.
O actual parque de contadores da AdB é composto por 39.424 contadores, correspondendo 98% a
contadores volumétricos DN15, com uma idade média de 7 anos e a média de consumo de clientes
domésticos é de 7m³/mês. De salientar que 88% dos clientes da AdB são clientes domésticos a que
corresponde 74% do volume de água consumido e 60% da facturação. A percentagem de clientes
domésticos que não consomem água pública representou, em 2018, 21% do total de clientes domésticos.
Dada a importância do tema, a AdB começou então a desenvolver esforços para conhecer melhor o parque
de contadores, e desta forma sustentar os investimentos de substituição. O presente trabalho é o
resultado desse conhecimento desenvolvido desde 2010. O presente estudo tem como base duas grandes
fontes de informação: Resultados da substituição de 8.500 contadores no âmbito dos Planos Anuais de
Substituição de Contadores e Ensaios a 500 contadores.
Na sequência dos ensaios determinou-se o erro médio do parque de contadores. De seguida, foi
determinado o investimento necessário e o retorno de se passar da meta actual de perdas por erros de
medição de 1.5% (que corresponde a uma táctica de substituição de contadores com mais de 12 anos) para
um valor de 0.7% (que corresponde a uma táctica de “Substituição de contadores tendo por base a
frequência óptima de renovação” (ARREGUI et al., 2006)) e os efeitos no valor de água não facturada. Estes
cálculos foram realizados tendo em conta, o custo do contador, o custo da sua substituição, o preço da
água comprada em alta e o preço médio de venda por m3.

PLANOS DE SUBSTITUIÇÃO E RESULTADOS
Na AdB, o cálculo do retorno do investimento de um plano de substituição tem em conta a variação de
consumo entre: as médias mensais dos consumos 12 meses antes e 12 meses após a substituição, deduzida
ou acrescida da variação de consumo em todo o concelho.
O primeiro plano de substituição foi levado a cabo entre 2010 e 2011, e substituiu 1.800 contadores com
mais de 15 anos de idade. Com a análise dos resultados verificou-se a necessidade de ter uma base de
dados organizada com todos os contadores retirados por forma a atualizar a marca, diâmetro, classe
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metrológica e a idade, assim como compilar os motivos da substituição. Verificou-se, ainda, uma
percentagem muitíssimo elevada de falsos zeros (12%), isto é, clientes que tinham o contador avariado.
Como resultado imediato do plano determinou-se que os contadores zero teriam de ser verificados,
independentemente da sua idade.
Na sequência desta observação, em 2012, procedeu-se à execução de um plano de verificações de
contadores zero. Neste plano de verificações foram detetados 3% de falsos zeros o que representou um
efeito na água não facturada de -1.1%.
Dada a importância de se detectarem contadores avariados o mais rapidamente possível (antes que este
se torne um falso zero), e dado que o histórico de consumos é a única forma de apurar indícios de avaria
de um contador, foi criado um procedimento mensal de comparação da média de consumos. O alerta de
verificação é emitido quando a média de consumos dos últimos dois meses é duas vezes menor do que a
média dos últimos 12 meses. Economicamente, pode verificar-se, na tabela 1, que tem sido um
investimento com retorno.
Tabela 1 – Verificações de contadores que diminuem consumo
N.º
verificações

N.º
contadores
substituídos

Taxa de
substituição

Investimento
(inclui custo de
verificação + custo de
substituição)

Retorno real (€/ano)
(exclui o recuperado na
factura inicial depois da
substituição)

2015

1.324

36

3%

5.776 €

€ 13.799

2016

656

22

4%

2.932 €

€ 5.981

2017

935

46

5%

4.429 €

€ 3.409

2018

2.034

37

2%

9.138 €

€ 3.563
(Dados provisórios)

Nos planos de substituição seguintes, a percentagem de falsos zeros ainda é significativa, embora não tão
expressiva, como podemos verificar na tabela 2.
Tabela 2 – Contadores zero antes da substituição com aumento de consumo após substituição
Contadores zero antes da substituição com aumento de consumo após
n.º contadores
Plano de substituição de 2015
Plano de substituição de 2016
Plano de substituição de 2017
Plano de substituição de 2018

70
69
116
22

4%
3%
6%
1%

Consumo antes
(m3/mês)

Consumo após
(m3/mês)

0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
2,6
3,7
4,4

Com a participação no i-perdas em 2014 compreendeu-se que seria importante ter em conta a Frequência
Óptima de Renovação (FOR) (ARREGUI et al., 2006) como critério para substituição do parque de
contadores. Este indicador calcula a altura ideal de substituição tendo em conta a média de consumos de
cada cliente, traduzindo-se na seguinte expressão:
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De notar que, para 78% dos contadores da AdB, a FOR é maior do que 20 anos. E é apenas possível efetuar
o cálculo para 22% dos contadores, uma vez que os restantes consumos são tão baixos que a FOR é
altíssima ou até infinita no caso de ser zero. Dada a quantidade de contadores com baixo consumo, seria
um risco grande mantê-los no parque de contadores, indefinidamente. Pelo que se manteve a substituição
aos 12 anos. E estudou-se o retorno económico de substituir contadores zero. Esse retorno pode ser
observado na tabela 2.
Até ao momento, tem-se verificado que a execução dos planos de substituições, incluindo contadores
zero, para além de garantir um parque de contadores não envelhecido, tem compensado em termos de
consumo, dado que 35% dos clientes apresentaram maiores consumos, após a substituição.

ENSAIOS A CONTADORES E METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DOS ERROS DO PARQUE
Para determinação dos benefícios da diminuição da idade média do parque de contadores foi necessário
determinar, com rigor, o erro médio do parque de contadores em função da idade. Para tal a AdB, definiu
e implementou uma táctica de execução de ensaios de contadores, que se resume em 4 fases.
A primeira fase de ensaios realizou-se em 2009 (prévia ao Plano de Perdas e Energia), a principal conclusão
retirada dos resultados desta fase foi a necessidade de melhorar a base de dados comercial (idade, marcas
e diâmetros de contadores) e que pequenas amostras de contadores são inúteis.
Em 2014, realizados no âmbito do i-perdas, foram ensaiados 133 contadores. Com os problemas
detectados na 1ª fase, já corrigidos, a base de dados comercial era fidedigna e puderam-se tirar as
primeiras conclusões sobre o erro do parque. No entanto a amostra ainda não era estatisticamente
representativa.
De 2015 a 2018 foram realizados ensaios a 181 contadores, com o intuito de esclarecer dúvidas sobre anos
que dificultavam a correlação do erro versus a idade. Verificou-se que alguns anos intermédios
apresentavam erros muito superiores aos erros de contadores mais antigos.
Em 2019, com mais 140 contadores ensaiados, validou-se que é economicamente vantajoso substituir
contadores com base na relação volume versus idade (Frequência Óptima de Renovação), mas como este
critério por vezes indica substituições de contadores de ano a ano ou de dois em dois anos (por serem
contadores com grandes volumes) foi sentida a necessidade de conhecer bem a curva de erros nos
primeiros 5 anos, pelo que neste mesmo ano, procedeu-se aos ensaios nesta gama de idades.

RESULTADOS DE ENSAIOS
Foram realizados ensaios em laboratórios externos, tendo-se o cuidado de manter os contadores com
água, durante o transporte, e de ensaiar os menores caudais primeiro e só depois os grandes caudais, para
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que não ocorra a “lavagem” das eventuais impurezas e de forma a aproximar-se o mais possível das
condições de medição reais.
Para calcular o erro do parque de contadores utilizou-se a média ponderada dos erros nos caudais de
30L/h, 120L/h e 500L/h. Tendo como base a ficha de boas práticas sobre perdas por sub-medição
desenvolvida pelo grupo de trabalho (CT 116, APDA, 2014), utilizaram-se os seguintes pesos 18%, 48% e
33%, respetivamente, tendo como base a definição dos pesos determinado na figura 1.
Figura 1 – Perfil de consumo de clientes domésticos em (CT 116, APDA, 2014)

Até à data foram realizados 500 ensaios a contadores DN15, escolhidos aleatoriamente, com diferentes
idades. No entanto para a obtenção da curva excluíram-se:
• contadores que durante o ensaio verificou-se estarem parados;
• contadores que, após o ensaio tinham erros muito elevados.
A curva obtida, com os resultados de 288 ensaios, está apresentada na figura 2.
Figura 2 – Erros em função da idade
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Uma observação atenta do gráfico permite verificar duas áreas distintas: a zona inicial, até aos 4 anos de
idade, que não apresenta qualquer degradação, e a zona do 4º ano até aos 12 anos onde é possível traçar
uma degradação linear.
De notar que, até aos 4 anos a amostra é constituída por 138 contadores e o desvio padrão é muito
pequeno, pelo que temos grandes certezas dos valores apresentados. Dos 4 até aos 11 anos de idade,
apesar dos muitos ensaios realizados, continua a ser difícil de obter uma amostra estatisticamente
representativa. No entanto a AdB estava em posse de uma informação importante: havia-se estudado
muito bem o que acontece aos contadores substituídos com 12 anos de idade. Através da análise dos
resultados dos 8.571 contadores substituídos nos planos anuais de substituição, pelo que se calculou que
a diferença de consumos entre um contador de 12 anos e um contador novo era em média de 3,68% (ver
tabela 3).
Tabela 3 – Estimativa da percentagem de perdas encontrada nos planos de substituição
Plano

Idade
média

2013

13,4

N.º de
contadores
substituídos
2.079

Consumos
antes
(m3/mês)
8,56

Contadores substituídos
que tinham < 2m3

2014

13,0

1.898

12,08

930

-3,8%

2015

11,7

1.916

12,52

575

-9,7%

2016

12,6

2.077

5,86

723

-3,4%

2017

12,1

2.473

6,40

488

-0,9%

2018

9,6

2.517

8,53

195

-3,1%

301

Diferença de consumo
entre contador antigo e
novo (12 meses)
-4,4%

Note-se que para determinar o erro excluíram-se os resultados dos planos de 2015 e 2017 por
apresentarem um desvio muito elevado em relação aos restantes.
Através destes 5 pontos conhecidos (idades até 4 anos e idade de 12 anos), foi traçada uma tendência de
degradação anual de 0.46%, conforme se pode observar na figura 3.
Figura 3 – Erro de contadores em função da idade
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Este resultado de 0.46% de degradação por cada ano de idade a partir do quarto ano revela-se
conservativo, se comparado com o valor indicado pela EPAL no Manual de Controlo Activo de Perdas
(SARDINHA et. al, 2017). No âmbito do i-perdas, várias entidades gestoras forneceram os dados para fazer
uma amostra de 993 contadores e a tendência obtida foi semelhante, mas desde o primeiro ano. Assim,
em termos globais pode considerar-se que a estimativa de degradação do erro em função da idade na AdB
é conservadora, e consequentemente a análise económica que a seguir se apresenta.

ANÁLISE ECONÓMICA
Aplicando-se a curva de degradação determinada de 0.46%/ano ao volume facturado por cada um dos
contadores da AdB a partir do 4º ano de idade, calculou-se o valor de 1.5% de perdas por erros de medição
para o parque de contadores da AdB.
No relatório internacional de perdas de água da IWA (LAMBERT, 2002), para 22 países, 7 entidades gestoras
do Norte da Europa afirmaram ter o valor de 0% para perdas aparentes, 9 afirmaram terem menos de 2%
e 17 afirmaram 5% ou menos.
Na sequência desta bibliografia para os países da Europa do Norte e dos erros esperados num contador
novo, e aplicando a FOR, entendem-se como exequível ter uma meta de erros por micromedição de 0.7%.
Assim, estudaram-se os valores de água não facturada na AdB, se a meta tivesse sido logo definida como
0.7% e não de 1.5% em 2015, no plano de perdas e energia.
Figura 4 – Água Não Facturada na AdB e simulação de cenários de gestão de contadores
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Em 2018, por exemplo, o valor de água não facturada teria sido de 16.2% ao contrário dos 16.8%. Verificouse que esta meta implicaria, na prática, que contadores com consumo tivessem uma idade máxima média
de 9 anos no parque. Ou seja, seria passar de uma idade média de 6 anos para 4.5 anos de idade. Em
termos económicos os benefícios seriam também consideráveis (ver tabela 4).
Tabela 4 – Cálculo simplificado da perda económica por não ter sido definida uma meta de 0.7% de erro
por micromedição

Erro real
parque

1

Facturado
real (m3)

2012

1,50%

2.750.525

2013

Cálculo simplificado da perda económica por não existir Investimento Investimento
uma meta de 0,7% de perdas aparentes por micromedição (Idade média (Idade média
de 6 anos)
de 4.5 anos)
Erro Óptimo Facturado Óptimo (m3) Perda económica2
2.772.529
50.610 €
55.875 €
74.500 €
0,70%

1,50%

2.887.328

0,70%

2.910.427

53.127 €

55.875 €

74.500 €

2014

1,50%

2.888.024

0,70%

2.911.128

53.140 €

55.875 €

74.500 €

2015

1,50%

3.136.326

0,70%

3.161.417

57.708 €

55.875 €

74.500 €

2016

1,50%

3.253.899

0,70%

3.279.930

59.872 €

55.875 €

74.500 €

2017

1,50%

3.437.742

0,70%

3.465.244

63.254 €

55.875 €

74.500 €

1,50%

3.415.242

0,70%

3.442.564

62.840 €

55.875 €

74.500 €

2018

400.551 €
130.375 €
(1) Para simplificar o cálculo, partiu-se da premissa que desde 2010 a AdB tem mantido o parque (investimento
adicional)
sempre com o erro actual (substituíção de todos os contadores com mais de 12 anos).
(2) A perda económica inclui a perda de facturação e o prejuízo da compra de água fornecida e
não cobrada.

CONCLUSÕES
Seria importante que as entidades gestoras reflectissem se os 12 anos, que ainda servem de referência,
fazem sentido. Ainda que não existam ensaios de contadores para cada entidade gestora, estes cálculos
devem ser realizados tendo em conta a bibliografia que já existe. É importante desenvolver os ensaios de
contadores, porque estes podem canalizar os investimentos para anos com erros maiores. É fundamental
utilizar o valor de degradação que agora apresentamos, para sustentar financeiramente os planos de
substituição. De notar que, face à bibliografia existente o valor é relativamente conservador. É essencial
iniciar e manter os ensaios de contadores para aumentar o conhecimento sobre esta parcela de perdas e
de ineficiência económica. Do estudo aprofundado feito, verifica-se que a FOR é um bom critério de
substituição, mas que a degradação só ocorre a partir do 4º ano de idade.
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