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Água não-faturada

Os desafios enfrentados pelas 
concessionárias de água

Muitos adotam diversas estratégias de mitigação para enfren-

tar o desafio, incluindo uma melhor compreensão de sua 

base instalada, das principais questões presentes em sua 

rede e de como elaborar abordagens multicamadas para o 

futuro. Estas abordagens incluem a implantação de soluções 

sustentáveis de água que proporcionam gerenciamento da 

pressão, otimizam a detecção de vazamentos, prolongam a 

vida útil das novas redes de ativos e reduzem as tarefas de  

reparo que causam interrupções.

A escassez de água, os rompimentos, o envelhecimento da 

infraestrutura, a corrosão e a redução da vida útil dos ativos 

impactam nas operações das concessionárias e dos clien-

tes de sua rede e também no meio ambiente. Esses fatores 

geram custos adicionais para as concessionárias relacionados 

à produção, manutenção e óbvias perdas de receita. Também 

podem afetar os níveis de serviço e impactar a qualidade da 

água fornecida aos usuários finais. Bem como o impacto social 

negativo sobre a reputação da empresa.

Nas discussões centradas em sustentabilidade, escassez de água e conservação de recursos preciosos, 
um tema regularmente tratado é como as empresas de abastecimento de água podem resolver da  
melhor forma o desafio das perdas de água na sua rede. A necessidade de proteger os recursos preciosos 
e reduzir as perdas de água a níveis mais aceitáveis tornou a água não-faturada (NRW, do inglês  
“non-revenue water”) um dos problemas mais desafiadores a serem superados pela gestão pública e 
pelos operadores das concessionárias de água. 

126 bilhões de 
metros cúbicos 
por ano
Estima-se que as concessionárias de água ao redor 

do mundo perdem 126 bilhões de metros cúbicos de 

água a um custo de US$ 39 bilhões por ano.1

1   Roland Liemberger & Alan Wyatt. “Quantifying the global non-revenue water problem”
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Identificação do problema

Destaque do impacto de água não-faturada
Os dados atuais indicam que a água não-faturada tem impacto 

econômico significativo; em média, 33%2 ou entre 20% e 50% 

de água em infraestruturas de distribuição é perdida devido a 

vazamentos em infraestruturas envelhecidas na maioria das 

concessionárias.

Por que ocorre vazamento? 
As perdas físicas, denominadas "perdas reais", são os volumes 

anuais perdidos devido a todos os tipos de vazamentos, rompi-

mentos e transbordamentos na tubulação, reservatórios de 

serviço e conexões de serviço, até o ponto de medição do cliente.

Os vazamentos mais problemáticos são aqueles que não são 

visíveis na superfície. As causas do vazamento são inúmeras 

e podem incluir fatores individuais ou combinados, incluindo 

instalação inadequada, danos acidentais, corrosão ou infraes-

trutura envelhecida, golpe de aríete, movimentos de terra, roubo 

entre outros.

Em média, 33% da água é perdida na infraestrutura 

de distribuição

Em todo o mundo, milhões de pessoas não têm acesso  

a água limpa e confiável, com mais da metade dos  

7,8 bilhões de habitantes do planeta não tendo acesso  

a água suficiente por, pelo menos, um mês do ano.3

O que é  
água não-faturada? 
A água não-faturada é a diferença entre a entrada de água no sistema  
de distribuição e o valor cobrado dos consumidores. A NRW não é  
somente as perdas reais de água, como vazamento ou rompimento  
de canos, mas também pode impactar em todos os níveis, desde a  
captação da água até o faturamento. As causas são tão diversas quanto 
complicadas para identificar e medir e isso torna a NRW um assunto 
importante para garantir o futuro das concessionárias resilientes.

2   Bill Kingdom, Roland Liemberger, Philippe Marin “The Challenge of Reducing Non-Revenue 
Water (NRW) in Developing Countries How the Private Sector Can Help: A Look at Performance-
Based Service Contracting”

3  Mesfin M. Mekonnen & Arjen Y. Hoekstra: “Four billion people facing severe water scarcity”
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Preserve o que é precioso
E se fosse possível economizar 77 litros de 

água por dia? Esta é a quantidade de água 

não-faturada per capita que é perdida pelo 

ralo.4

Faça a diferença
Nos EUA, uma redução de 5% do vazamento 

de água pôde evitar a dispersão de até 225 

mil toneladas métricas4 de CO2 anualmente, 

o equivalente às emissões anuais de CO2 de 

14 mil cidadãos americanos.5

77 litros
por dia

Gerenciamento de ativos inteligentes
Rastreabilidade completa de seus ativos 

subterrâneos e documentação. Identifi-

cação fácil de matéria-prima para o  

produto final.

Solucionando as perdas  
de água permanentemente 

Soluções de rede de água para as concessionárias

Água
produzida

Água
faturada

Água não-faturada
água

4  Bevan Griffiths-Sattenspiel/Wendy Wilson. “The Carbon Footprint of Water”

5   Crippa M, Oreggioni G, Guizzardi D, Muntean M, Schaaf E, Lo Vullo E, Solazzo E, Monforti-Ferrario F, 
Olivier J.G.J., Vignati E, “Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries”

6  EU Reference document” Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM”

7   About Energy-Recovery Turbine for Water Pipes: “Periodic Reporting for period 1 - 
Pydro Turbine”
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Perdas de água é perda de lucro 
Isso custa US$ 39 bilhões anualmente às 

concessionárias.1 1/3 das concessionárias 

relatam perdas de mais de 40% devido a 

vazamentos.7

Gerenciamento da Pressão
Otimizar o sistema de gerenciamento da 

pressão para reduzir os fluxos de vaza-

mento existentes.

Reduzir a pressão nas redes em 25% signi-

fica que o estresse mecânico é evitado e as 

frequências de rompimento são reduzidas 

em até 75%.6

US$39
bilhões  
anual-
mente

Operações de redes,  
manutenção e reparos 
Reduzir custos operacionais, e de manuten-

ção e reparos com acessórios de contenção.

Renovação da rede de tubulação
Aumentar a vida útil da rede de tubulações 

com conexões não corrosivas confiáveis.

Nossa tecnologia consiste no fornecimento das 
ferramentas certas, acessórios, know-how e 
pressão suficiente em qualquer ponto na rede,  
a qualquer momento.

25% de redução de 
pressão

75% de redução em frequências de rompimento
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Seus benefícios

Preserve o que 
é precioso

Escassez de água 
Hoje, a água potável representa apenas 

2,5% do suprimento total de água 

da Terra,8 com mais de dois terços 

localizados dentro das geleiras e camada 

permanente de neve ou gelo.

2,5%
água potável

8   Igor Shiklomanov’s chapter “World fresh water resources” in Peter H. 
Gleick “Water in Crisis: A Guide to the World’s Fresh Water Resources”
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A GF Piping Systems oferece produtos e soluções inovado-

ras para ajudar a solucionar as perdas de água e a reduzir a 

água não-faturada para as concessionárias. Tecnologias de 

gerenciamento de pressão de última geração e soluções de 

tubulação plástica de polietileno (PE) de longa duração e livre 

de corrosão podem ajudar as concessionárias a diminuir as 

perdas mundiais de água potável devido a vazamentos na 

infraestrutura envelhecida. 

Nós estamos protegendo a infraestrutura de tubulação sobre-

pressurizada enquanto fornecemos capacidade de fluxo está-

vel, testando a estanqueidade das juntas de tubulação usando 

a capacidade de testes ultrassônicos sem interrupção e redu-

zindo a corrosão com soluções plásticas de engenharia. 

Tanto em conjunto quanto individualmente aplicado, nosso 

objetivo é utilizar nossa tecnologia pioneira e nossa experiên-

cia no segmento para ajudar a reduzir as perdas anuais esti-

madas de US$ 39 bilhões de água não-faturada1 e resolver as 

perdas de água de forma permanente.

Nos esforçamos para conservar recursos natu-
rais tanto em nossos negócios diários quanto em 
como nossos produtos são usados nas aplica-
ções do cliente. Ao nos concentrarmos em nossa 
competência principal – tratamento de água e 
transporte seguro de líquidos –, ajudamos a 
garantir que o valioso recurso da água seja 
utilizado economicamente.

Prevenção das  
perdas de água

Uma ampla gama de benefícios valiosos
Um programa de prevenção de perdas de água ajuda a dimi-

nuir as perdas de água urbana e, portanto, a reduzir a água 

não-faturada. Também pode levar a outros benefícios impor-

tantes para a concessionária de água e seus clientes: 

• Redução do stress sobre os recursos hídricos da área, 

permitindo o uso mais eficaz e eficiente das fontes de 

água

• Redução no consumo de energia para a captação, trata-

mento e distribuição enquanto ainda encontra a mesma 

demanda para fornecimento de água

• Fornecimento de água mais estável, pois um melhor 

desempenho proporcionará uma distribuição da pres-

são total 24 horas por dia, sete dias por semana

• Melhor suporte para tomada de decisão e atendimento ao 

cliente devido a novos sistemas de gestão

• Uma base forte para o estabelecimento de um plano de 

reabilitação e investimento de longo prazo para a rede

• Melhor qualidade da água devido à distribuição otimi-

zada, uma vez que o teor de cloro na água distribuída 

será melhor controlado e o risco de poluição relacionado 

ao rompimento e períodos com baixa pressão ou vácuo 

será reduzido

A qualidade oferece segurança e é a base da con-
fiança. Proteja sua rede de distribuição de água do 
excesso de pressão e reduza as taxas de vazamento 
e rompimentos dos tubos, com soluções de enge-
nharia de alta qualidade.

Com o objetivo de ajudar a enfrentar o crescente desafio da 

água não-faturada, a GF Piping Systems possibilita que as 

concessionárias de água identifiquem oportunidades que 

ajudem a melhorar o desempenho da rede de água em todas as 

suas operações, a cumprir as metas de redução de perdas de 

água, aumentar a vida útil da rede e reduzir os custos opera-

cionais, de manutenção e reparos.

Nós usamos tecnologia de ponta para otimizar a gestão da 

pressão, reduzir e reparar vazamentos, aumentar a vida 

útil das redes e fornecer conhecimentos especializados que 

ajudam a criar uma harmonia completa e evitar as perdas de 

água dentro das redes de distribuição de água das conces-

sionárias.
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Desde o planejamento até a operação e muito mais

Resolver as perdas de água 
afeta todos os aspectos do 
ciclo de água 

Como empresa líder global em tecnologia para água, nosso 

objetivo é resolver os desafi os críticos em relação à água e à 

infraestrutura através da inovação. Ao ajudar as comunidades 

em todo o mundo, otimizamos a gestão dos recursos e da água, 

melhoramos a segurança da água e construímos um mundo 

mais sustentável. A GF Piping Systems atende às necessidades 

de água dos clientes, desde os serviços públicos até os servi-

ços industriais, comerciais e de outros usuários fi nais da água. 

Ao desenvolver produtos de alta engenharia e tecnologias líde-

res do setor, criamos soluções que ampliam o ciclo da água. 

Nossa ampla gama de produtos e soluções especializadas, 

as mais abrangentes do setor, permitem que nossos clientes 

enfrentem os desafi os de desempenho das redes de água. 

1

2

3

4
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5

7
6

1.  Gestão máxima dos ativos
Elimine a burocracia, economize tempo, reduza custos e 

otimize sua força de trabalho registrando a posição precisa 

de todos os componentes e monitorando o progresso e quali-

dade da instalação em tempo real com a ferramenta de ativos 

digital inteligente Track and Trace.

2. Treinamento especializado
Os cursos didáticos e com suporte presencial no idioma local 

podem ajudá-lo a capacitar a seus clientes ou instaladores os 

conhecimentos essenciais para a junção de tubos e compo-

nentes de tubulações.

3. Maior qualidade na instalação
Os acopladores de eletrofusão, especialmente com o prin-

cípio patenteado de reforço ativo (tubo a tubo), as máquinas 

de soldagem e a testagem não-destrutiva (NDT, do inglês 

“non-destructive testing) ultrassônica fornecem instalações 

seguras e livres de vazamento.

4. Gerenciamento da pressão
Reduza o consumo excessivo, os vazamentos existentes e o 

estresse mecânico desnecessário para conservar os precio-

sos recursos hídricos e diminuir a pegada de carbono de 

suas redes.

5. Prolongue a vida útil, reduza a pegada de carbono
Os sistemas de polietileno são livres de corrosão, à prova de 

intempéries, resistentes aos raios UV e permanecem resis-

tentes a impactos em todas as condições climáticas, inclu-

sive terremotos. Reduza os riscos de quebra e vazamentos e 

mantenha o abastecimento de água contínuo.

6. Instalação segura e fl exível sem escavação
A fl exibilidade específi ca do material dos sistemas de polie-

tileno permite a instalação sem escavação. Reduz os tempos 

e custos de construção e evita danos à infraestrutura, como 

cortes na estrada, aumento de congestionamentos, ruídos e 

poluição em áreas urbanas.

7. Recupere sua rede
Os reparos rápidos e fáceis com as conexões MULTI/JOINT, 

compatíveis com qualquer material de tubulação, oferecem 

uma ampla gama de conexões de restrição e não-restrição.
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Prolongue a vida útil do ativo

Recuperação das redes de 
distribuição de água

Reparo de emergência da instalação fácil e rápido, manu-
tenção e compatibilidade com acessórios de retenção 
São perdidos 126 bilhões de metros cúbicos de água potável 

no solo, que é o dobro da vazão fi nal média do rio Reno todos 

os anos em todo o mundo devido a tubos quebrados. Solu-

ções comprovadas de reparo, manutenção e retroalimentação 

adequadas são econômicas, podem evitar as perdas de água 

das concessionárias e contribuem para uma abordagem mais 

sustentável no gerenciamento da água.

A GF Piping Systems oferece diversas soluções para reparo, 

manutenção e recuperação de todos os tipos de tubos. Sempre 

que ocorrer vazamento de água devido à rachadura, o reparo 

deve ser feito de forma rápida e efi ciente para que os clientes 

e o entorno tenham o mínimo de interrupção. Uma vez que 

a maioria das rachaduras ocorre sem notifi cação prévia, é 

de extrema importância que os produtos de reparo estejam 

disponíveis em estoque ou nas instalações de tratamento de 

água, no contratado ou, no mínimo, no atacadista. Os produ-

tos de reparo devem ter multifuncionalidade, fl exibilidade e 

amplas tolerâncias. Além disso, as principais demandas ao 

realizar reparos são de instalação fáceis, rápidas e funcionali-

dade confi ável. A GF Piping Systems oferece uma ampla gama 

de produtos especialmente projetados para todos os tipos de 

rompimentos e vazamentos de todos os materiais de tubula-

ções comuns para todos os propósito e demandas específi cas.

O sistema MULTI/JOINT® 3000 Plus compreende uma ampla 

gama de conexões de restrição e não-restrição, adaptadores 

de fl ange, peças de redução, curvas, curvas de pé e tampas de 

extremidade nas faixas DN50 - DN825, tolerância dedicada e 

multi para qualquer material de tubulação.

Resolver a perda de água ou reduzir a água não-faturada requer uma estratégia de recuperação 
a longo prazo da rede. Uma vez construídas, as redes de distribuição de água são frequentemente 
ajustadas ao desenvolvimento urbano e às novas exigências regulatórias para o abastecimento 
de água potável. Materiais de tubulações, válvulas e conexões reguladoras de pressão e métodos 
de construção também mudaram com o tempo e o potencial de atualização para as melhores 
tecnologias disponíveis é muitas vezes bastante signifi cativo.

33% de perdas 
de água potável
em todo o 
mundo
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Renovações da rede de tubos – 
Sem corrosão e conexão confi ável 
33% da água potável mundial é perdida devido a vazamentos 

em infraestruturas envelhecidas. A maioria das redes de 

água são feitas de aço, que sofre corrosão. A corrosão resul-

ta em incrustação, reduzindo o fl uxo e poluindo o meio. Além 

disso, a corrosão reduz a espessura da parede, causando 

furos e rachaduras na tubulação, levando a danos elevados e 

perdas de água.

O uso da eletrofusão para conectar tubos em polietileno for-

nece uma instalação segura, sistemática, econômica e efi -

ciente para suas redes de tubulação. O valor agregado do 

ELGEF Plus é a modulação do sistema e o material PE100 

livre de corrosão signifi ca que suas redes terão uma vida útil 

de pelo menos 100 anos e permanecerão livres de manuten-

ção e de vazamentos.

As soldas em polietileno não vazam, pois são fundidas com a 

extremidade ou eletrofusão para formar uma única peça e 

são à prova de intempéries, resistentes aos raios UV e per-

manecem resistentes a impactos em todas as condições cli-

máticas. A conexão de junta confi ável com acopladores de 

eletrofusão ELGEF Plus garante uma soldagem perfeita com 

base na tecnologia comprovada do princípio de reforço ativo 

patenteado para grandes dimensões e é extremamente fácil 

e rápido de instalar.
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Minimizando as perdas de água

Gerenciamento da pressão – 
antienvelhecimento para a 
sua rede de água

A gestão eficaz da pressão contribui para minimizar a perda 

deste recurso escasso, que é a água potável. O controle apri-

morado da pressão apresenta benefícios duplos de redução 

de vazamentos e estabilização das pressões do sistema, o que 

aumenta a vida útil do ativo.

A maioria dos rompimentos de tubos ocorre não apenas devido 

à alta pressão, mas também devido as constantes flutuações 

de pressão, que forçam a expansão e contração contínua dos 

tubos, resultando em fraturas por estresse. 

É possível conservar os recursos hídricos implementando o 

gerenciamento da pressão. A redução da pressão do sistema 

em 20% reduz as taxas de vazamento em 20%1 ou apenas 

redução de 1% na pressão média reduz as frequências de 

rompimento em 1%9. Também ajuda a otimizar a detecção de 

vazamentos, a construção de novas redes de ativos e as tare-

fas de reparo que causam interrupções. 

os rompimentos das tubulações precisam ser reparados, 

ou melhor ainda, os rompimentos precisam ser evitados. As 

tecnologias de gestão da pressão são amplamente considera-

das como um dos métodos mais eficazes para reduzir a água 

não-faturada. Elas reduzem as taxas de vazamentos exis-

tentes e limitam o estresse mecânico desnecessário sobre 

a infraestrutura, resultando em taxas de rompimento mais 

baixas e vida útil prolongada dos ativos. A água é conservada e 

a durabilidade da rede pode ser aumentada. As redes de água 

são reparáveis: até 75% dos rompimentos de tubo podem ser 

evitados, diminuindo o excesso da pressão em apenas 25%.1

Uma estratégia sólida de água não-faturada com uso inteli-

gente de gerenciamento de pressão pode ajudar a economizar 

energia e criar protetores para conservar a água. Ao reduzir as 

perdas de água, menos água precisam ser tratadas e bombea-

das pelo sistema. Consequentemente, as necessidades ener-

géticas diminuem de forma eficiente. Nos EUA, uma redução 

de 5% do vazamento de água pode evitar a dispersão de até 

225 mil5 toneladas métricas de CO2 no ambiente por ano, o 

equivalente às emissões anuais de CO2 de 14 mil6 cidadãos 

dos Estados Unidos.

Benefícios da pressão estável: 
• Redução da atividade de detecção e reparo

• Uma rede tranquila para as Operações e para o Cliente 

• Aumento da vida útil do ativo

• Menor pegada de carbono – aumenta o impacto  

da sustentabilidade

• Rompimentos reduzidos 

• Redução na recorrência de vazamentos

• Redução do número de eventos de rede  

não programados 

Benefícios da baixa pressão: 
A gestão de pressão é um dos elementos fundamentais de 

uma estratégia de gestão de vazamento bem desenvolvida. 

A taxa de vazamento em redes de distribuição de água está 

relacionada à pressão aplicada por bombas ou por gravidade. 

Há uma relação física entre a taxa de vazamento e pressão, e 

a frequência de novos rompimentos também é uma relação 

com a pressão: 

• Quanto maior ou menor for a pressão, maior ou menor 

será o vazamento

• Os gestores das concessionárias devem inicialmente 

assumir uma relação linear (10% menos pressão = 10% 

menos vazamento), 30% menos pressão = 30% menos 

perdas de água. A relação depende de vários fatores para 

uma determinada rede; ainda assim, em alguns casos, 

o efeito da redução de pressão poderia até mesmo dar 

uma maior redução de vazamento de fluxo (veja o gráfico 

como referência).

9        Allan Lambert. About Leakage reductions: The fundamental role of pressure  
management
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A instalação de um dispositivo de controle de pressão, como 

uma válvula de redução de pressão (PRV, do inglês “pressu-

re-reducing valve”), ajuda a reduzir a pressão, a estabilizar as 

flutuações e a diminuir o estresse nos tubos ao longo do dia. 

Vários métodos para reduzir a pressão no sistema incluem os 

controladores da bomba de velocidade variável e os tanques 

de pressão de interrupção. No entanto, o método mais comum 

e econômico é o da válvula redutora de pressão gerenciada 

por controle. 

As PRVs são instaladas em pontos estratégicos na rede para 

reduzir ou manter a pressão da rede em um nível definido. 

Geralmente localizada na entrada da zona de pressão, próxima 

ao medidor de vazão, a válvula mantém a pressão pré-estabe-

lecida a jusante, independentemente da pressão a montante ou 

das flutuações da taxa de vazão. A PRV deve estar a jusante do  

medidor de forma que a turbulência da válvula não afete a 

precisão do medidor. 

A modernização das redes de água existentes com  
sistemas inteligentes de gerenciamento de pressão  
modernos ajuda a evitar vazamentos e perdas de água. 

Vazamento vs. redução de pressão
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Minimizando as perdas de água

Gerenciamento da pressão 
com PRV compacto, 
inteligente e de pouca 
manutenção 

Um ponto crítico é um local decisivo dentro da DMA no forne-

cimento de água; pode ser um edifício de apartamentos com 

a necessidade de entregar água até o último andar ou uma 

indústria maior consumidora de água como uma cervejaria, 

laticínio ou similares. Esses pontos críticos podem ser priori-

zados de acordo com as rotinas diárias ou outros parâmetros 

importantes para fornecer segurança. Portanto, os pontos 

críticos regulam o nível da pressão na DMA. Um dos principais 

fatores que influenciam a taxa de vazamento é a alta pressão 

no sistema de distribuição e, portanto, a redução da pres-

são economizará água. É possível evitar pressão flutuante no 

sistema de distribuição ao controlá-la na entrada. Os pontos 

críticos na DMA observam a pressão e constantemente envia-

rão sinais para a válvula de controle que ajustará automatica-

mente a pressão adequadamente.

O gerenciamento da pressão é considerado a atividade de 

gerenciamento de vazamentos mais benéfica, essencial e 

econômica. Baseada na área de medição distrital (DMA, do 

inglês “district metering area”), uma área definida com apenas 

a entrada de água, o objetivo é reduzir a pressão dentro da 

área a um mínimo sem afetar os clientes. 

Outro aspecto é que quando o consumo de água é baixo, a pres-

são na rede aumenta a pressão máxima ajustável. Quando a 

água é consumida, a pressão cai ou flutua de acordo com o 

consumo. Essas questões são essenciais para obter umacom-

preensão abrangente do consumo de água. Significa que as 

tubulações são constantemente expostas a uma pressão variá-

vel que, eventualmente, irá desgastar os tubos e causar rompi-

mento. Os pontos críticos precisam ser estabelecidos para 

controlar e variar a pressão da água utilizando uma válvula 

de controle no gerenciamento da pressão. 
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A GF Piping Systems oferece regulação de pressão inteligente, 

extremamente precisa e estável sob quaisquer condições de 

vazão. A Válvula Reguladora de Pressão NeoFlow protege sua 

rede de distribuição de água do excesso de pressão e reduz as 

taxas de vazamento e rompimentos dos tubos. 

A NeoFlow é uma tecnologia de ponta para o gerenciamento 

de pressão que pode evitar a pressurização excessiva de seus 

tubos, ao mesmo tempo que fornece uma vazão precisa e está-

vel e uma maior capacidade de vazão para as concessionárias. 

A NeoFlow é até nove vezes mais leve e pode diminuir o tempo 

de instalação em até 40% em comparação com as PRVs metá-

licas padrão, graças ao seu design compacto e leve do corpo 

em polímero. Totalmente personalizável, esta válvula inteli-

gente integrada otimiza a regulação da pressão de maneira 

mais efi ciente em termos de custo.

Disponível com uma solução adicional plug and play pré-fabri-

cada integrada, a NeoFlow garante uma operação duradoura 

e sem complicações, mesmo nas entradas de inspeção mais 

apertadas.

9x

5x

40%

mais leve do que uma 
PRV de metal padrão

mais compacta do que uma 
PRV de metal padrão

menos tempo para instalar do 
que uma PRV de metal padrão
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Gerenciamento inteligente de ativos e treinamento de realidade virtual

Trabalhamos de  
forma inteligente

Track and Trace - Coletor de dados de campo
Além do gerenciamento diário de água não-faturada, a redução 

eficaz da NRW requer uma estratégia de recuperação a longo 

prazo para a rede. A ferramenta inteligente de ativos digitais 

Track and Trace é tudo que você precisa para rastrear total-

mente suas conexões, ativos e válvulas. A eficiente ferramenta 

digital é um sistema de gerenciamento de ativos com um apli-

cativo móvel intuitivo e um portal web que fornece rastreabi-

lidade total de todos os ativos na rede de tubulação de água. 

Esta ferramenta ajuda a eliminar a papelada, a economizar 

tempo, reduzir custos, otimizar sua força de trabalho e moni-

torar a instalação, incluindo a rastreabilidade de componentes 

de tubulação, qualidade da soldagem e posicionamento por 

GPS das conexões. 

Um coletor de dados de campo com base na nuvem para siste-

mas de tubulação, o Track and Trace documenta todas as 

conexões instaladas e oferece suporte a uma ampla gama de 

funcionalidades e informações on-line. Ajuda a agilizar seus 

processos de tomada de decisão e fornece à sua equipe dados 

de produtos e processos, registrando a posição precisa de 

todos os seus componentes e monitorando o progresso e a 

qualidade da instalação em tempo real.

O Track and Trace monitora mais de 10 mil ativos no subsolo  

por ano e pode ajudá-lo a experimentar um aumento de 15% 

na produtividade em apenas 90 dias! A transformação digital 

do seu local de trabalho é mais fácil do que você imagina, com 

ferramentas e tecnologias que você já possui. As estatísticas 

do local de trabalho estão disponíveis a qualquer momento, 

o que significa que os deslocamentos aos locais de trabalho 

podem ser reduzidos em, pelo menos, 30%.

Nossa abordagem inovadora de gerenciamento de ativos 
significa que podemos monitorar um sistema e medir o 
desempenho de uma maneira que nunca antes pudemos fazer.

Treinamento de realidade virtual 
A GF Piping Systems é pioneira em módulos de treinamento 

que garantem que os técnicos de instalação possam dominar 

as técnicas de instalação relacionadas ao nosso portfólio em 

um ambiente seguro e sem desperdício de materiais. A cada 

módulo, sua equipe de instaladores pode se tornar mais bem 

preparada para a experiência presencial ou na obra, instalando 

nossos sistemas de tubulação líderes mundiais.
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Uma comunidade, um propósito

Como já estamos ajudando  
a resolver as perdas  
de água globalmente

Energia ecológica advinda de barragem aquecimento 
e refrigeração sustentável 
Para atender aos requisitos de uma política energética 

sustentável, o município suíço EWL está usando ener-

gia ecológica do Lago Lucerna como um transportador 

sustentável de aquecimento e refrigeração de 7 mil resi-

dências. Além disso, eles estão evitando a dispersão de 

até 10 mil toneladas de CO2 por ano com a ajuda dos 

acopladores ELGEF Plus com reforço ativo e conexões 

pré-fabricadas para economizar tempo e custos valio-

sos na instalação.

NDT Ultrassônica: Garantia de solda estendida  
ao passar o relatório “Apto para o Serviço” 
A GF Piping Systems apoiou a empresa de abastecimento de 

água belga FARYS com a instalação do sistema de eletrofusão 

ELGEF Plus utilizando técnicas de instalação sem escavação 

combinadas com a NDT ultrassônica, que minimizou os riscos 

a custos reduzidos de construção.

Acessórios de PE para utilidade ecológica 
A GF Piping Systems ajudou a concessionária finlandesaAu-

toridade de Serviços Ambientais Regionais de Helsinque 

(HSY) a operar um sistema de abastecimento de água confiá-

vel e, ao mesmo tempo, a cumprir os objetivos ambientais 

rígidos. A GF Piping Systems forneceu dados sobre a emissão 

de CO2 das conexões ELGEF Plus, sistemas em polietileno 

que destacaram a redução nas emissões de CO2 em mais de 

80% em comparação com os sistemas de metal.

Não importa quais requisitos você tenha ou em que fase de 
digitalização você esteja, a GF Piping Systems pode ajudar  
no fornecimento da tecnologia, ferramentas, acessórios,  
know-how e pressão suficiente em qualquer ponto da rede,  
a qualquer momento.

7000 
casas

10.000  
tone-
ladas 
de CO2

80% de redução de emissão de CO2
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Tornando sua pegada global sustentável 
A GF Piping Systems está apoiando a SABESP com seu 

programa de perdas na distribuição de água. Ao fornecer os 

sistemas de tubulação de ELGEF Plus PE confiáveis para subs-

tituir 761 km de redes, a concessionária reduziu as perdas de 

água para 30%. Até agora, isso resultou em uma economia 

anual de água de 75 bilhões de litros na região de São Paulo, o 

que equivale a 8% do consumo anual de água potável da Suíça.

Percepção especializada
Lahti Aqua, um fornecedor municipal 

finlandês de serviços de água (água potá-

vel e residual), estava procurando uma 

compreensão mais profunda da vida útil 

estimada que restava para suas insta-

lações de tubulação. Graças à avaliação 

da condição das tubulações da GF, eles 

poderiam evitar a substituição de até 20 

km de sua rede de tubulações por ano.

Redes sem compromissos
A concessionária italiana de água IRETI 

enfrentou desafios com água não-fatu-

rada e com sua manutenção associada e 

vida útil dos ativos. Para combater a NRW, 

a solução confiável e inovadora de geren-

ciamento de pressão NeoFlow PRV e um 

sistema eficaz de gerenciamento de pres-

são reduziram os rompimentos de tubos 

em mais de 60%, ao mesmo tempo em 

que diminuíram os vazamentos de água.

761 km  
de redes
substituídas

60% 
de  
redução

75 bilhões  
de litros eco-
nomizados

Perdas de água  
reduzida a 30%

8% do consumo de 
água nacional na 
Suíça
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Specialized Solutions

Um parceiro do planejamento 
para comissionamento
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Você recebeu as informações e os detalhes 

técnicos mais importantes nesta publicação. No 

entanto, nada substitui uma conversa com um 

especialista da GF Piping Systems. É tudo sobre 

as suas necessidades e de como podemos apoia-

-lo em seus desafi os diários de negócios. Se você 

ainda não o fez, marque uma hora hoje. 

Encontre seu contato local na contracapa desta 

publicação ou visite o site da GF Piping Systems, 

onde você encontrará o contato especializado 

para te auxiliar. Você também encontrará infor-

mações adicionais sobre nossos produtos, 

incluindo planilhas técnicas, instruções opera-

cionais e certifi cados e aprovações relevantes.

Mais informações em
gfps.com/solvingwaterloss

Próximas etapas

Pronto quando você estiver
Com Soluções Especializadas, a líder mundial GF Piping 

Systems oferece apoio ao projeto em cada passo do cami-

nho para alcançar a excelência na construção. Permitir que 

proprietários e planejadores se concentrem em seus negócios 

diários sem interrupção.

Análise da condição
A integridade do sistema de tubulação é essencial para as 

concessionárias de água. A NDT Ultrassônica (testagem não 

destrutiva) fornece opções de teste no ponto de instalação, 

enquanto a Avaliação de Condição de Tubo pode ser empre-

gada durante a operação para adquirir dados reais sobre o 

estado dos sistemas de tubulação.

Treinamento
Os cursos de formação podem ajudar a capacitar seus clien-

tes ou instaladores sobre os conhecimentos essenciais 

para a soldagem dos tubos e componentes de tubulação e a 

compreender profundamente as conexões de extremidade e 

eletrofusão. Com o Treinamento Especializado, ajudamos a 

previnir danos com instaladores bem treinados e qualifi cados 

e fornecemos suporte presencial no seu idioma.

Projetos personalizados e pré-fabricados
Com foco nas suas necessidades e aplicações individuais, 

as equipes de personalização da GF desenvolvem soluções 

sob medida para sistemas completos ou soluções especiais 

produzidas em pequenas séries, consultoria individual e 

pré-fabricação fora do local. Através de nossa rede global, 

oferecemos uma ampla variedade de soluções integradas. 

Inovação sob-medida, inspirada por você.

Mais informações em 
gfps.com/specialized-solutions
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