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RESUMO  

 

Um dos fatores que contribuem para o estresse hídrico persistente nas bacias hidrográficas 

brasileiras é o mau gerenciamento dos sistemas de abastecimento de água, os quais perdem 

demasiada quantidade de água quando da distribuição para população. Diante da relevância de 

estabelecer estratégias para alcance de serviços mais eficientes, o presente estudo propõe três 

frentes de atuação para ações de redução e controle de perdas nos municípios operados por 
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prestadores de serviços regionais, sendo eles: (i) Grupo A: ações prioritárias para hidrometração 

e macromedição dos sistemas, (ii) Grupo B: ações prioritárias na redução de perdas e (iii) Grupo 

C: ações prioritárias no controle de perdas, a depender da conjuntura e fragilidade de cada 

município. O estudo foi conduzido utilizando as informações disponibilizadas pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) para os municípios do estado de São Paulo. 

A partir dessas informações foi possível dividir os municípios em grupos, conforme metodologia 

proposta, de forma que o prestador de serviços tenha uma visão dos sistemas em termos de 

vulnerabilidades, pontos críticos e oportunidades de melhoria. Observou-se que para o estado de 

São Paulo, dentre os 602 municípios avaliados, 159 municípios foram alocados no Grupo A, 92 

no Grupo B e 351 no Grupo C, o que evidencia a necessidade de atuação nas três frentes propostas. 

 

Palavras-chave: Abastecimento. Perdas de Água. Prestadores Regionais. São Paulo. 

 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

Os prestadores de serviços de saneamento têm o desafio diário de garantir o abastecimento de 

água para uma cidade ou região. Entretanto, o panorama atual do país não favorece o atendimento 

das populações com continuidade e em qualidade adequada desse recurso natural. Isso porque há 

um evidente cenário de estresse hídrico instalado, em que se observa a deterioração dos corpos 

d’água como consequência de um conjunto de fatores, como o baixo índice de tratamento de 

esgoto, gestão inadequada dos recursos e a carência de políticas públicas integradas no país. 

Para atender a demanda, os esforços das companhias de abastecimento de água se concentram, 

muitas vezes, na ampliação dos sistemas a partir da busca de novos mananciais superficiais e 

subterrâneos e em ações locais de caráter emergencial. Todavia, o prestador de serviços deve 

atentar-se que, para enfrentar o problema, ações de longo prazo podem e devem ser priorizadas, 

como, por exemplo, o investimento em programas de gestão de perdas de água, considerando 

todas as etapas do sistema. Dessa forma, o volume de água que é captado e tratado com o intuito 

de abastecer uma determinada população, mas que não chega ao consumidor final devido às 

perdas físicas, pode deixar de ser desperdiçado e passar a integrar o volume disponível para 

consumo e posterior cobrança. Além disso, o volume que não é faturado, devido a erros de 

medição ou fraudes, passa a ser passível de faturamento.  

Nesse sentido, podemos identificar dois tipos de perdas a serem combatidas. A perda real 

corresponde a toda água perdida devido aos vazamentos em redes e ramais, ou mesmo devido aos 

extravasamentos em reservatórios. Em contrapartida, a perda decorrente de fraudes e ligações 

clandestinas é a denominada aparente, que pode, ainda, ser proveniente de falhas no 



 

Setor de Autarquias Sul – Quadra 04 – Lote 09/10   Bloco A – Salas 939/940 –  Edifício  Victória Office 
Tower Brasília – DF / CEP 70.070-938 

gerenciamento de cadastro comercial ou da submedição de hidrômetros (BÁGGIO, 2015). Como 

consequências da maior eficiência alcançada, amplia-se a capacidade de atendimento do sistema 

e postergam-se as obras de ampliação, além da possibilidade de aumento da receita pelo prestador 

de serviços.  

Para que as perdas sejam combatidas é imprescindível, portanto, que os responsáveis pela 

prestação de serviços nos municípios avaliem alternativas de planejamento, priorização e tomada 

de decisão em relação às ações a serem executadas nos sistemas. No caso de prestadores regionais, 

essa estratégia pode auxiliar no alcance de serviços mais eficientes para a totalidade dos 

municípios operados, de forma a garantir um índice satisfatório de perdas. Com isso, o presente 

estudo tem como objetivo apresentar uma proposta metodológica para redução e controle de 

perdas em municípios operados por prestadores regionais, assim como discorrer sobre a aplicação 

da metodologia para o estado de São Paulo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia apresentada neste estudo tem o intuito de propor uma estratégia assertiva de 

combate às perdas de água em sistemas de abastecimento, partindo da premissa de que existem 

diferentes cenários nos municípios operados por prestadores regionais. Em suma, para proposição 

da proposta avaliou-se as seguintes informações:  

(i) Índice de hidrometração;  

(ii) Índice de macromedição;  

(iii) Percentual de perdas na distribuição; 

(iv) Percentual de perdas diárias por ligação. 

As informações supracitadas foram obtidas por meio do SNIS, em referência ao ano de 2015 

(SNIS, 2017). 

Por meio dessas informações torna-se possível segregar os municípios em três grupos:  

(i) Grupo A – ações prioritárias para hidrometração e macromedição dos sistemas;  

(ii) Grupo B – ações prioritárias na redução de perdas; 

(iii) Grupo C – ações prioritárias no controle de perdas.  

O Grupo A deve ser composto por municípios que requerem melhorias significativas nos índices 

de micromedição e macromedição1, de forma que os mesmos atinjam, pelo menos, 99%2. Essa 

premissa justifica-se visto a importância do controle e da medição dos volumes distribuídos e 

                                                 
1 O índice de macromedição refere-se à instalação do equipamento na saída de todas as Estações de 

Tratamento de Água do município, o qual deve ser periodicamente aferido. Salienta-se que a instalação de 

macromedidores em outros pontos do sistema, na perspectiva desta proposta, é facultativo. 
2 Estabeleceu-se esse limite admitindo 1% de tolerância para mensuração do volume distribuído e 

consumido. 
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consumidos para o gerenciamento adequado do sistema, principalmente para garantir a 

confiabilidade das informações.  

Os demais municípios, ou seja, aqueles que apresentam um mínimo de 99% na macro e 

micromedição, serão divididos em dois grupos, sendo o B integrado por aqueles que necessitam 

planejar e executar ações para atingir um patamar mínimo de 29% no índice de perdas na 

distribuição e 250 L.ligação.dia-1 no de perdas por ligação e, o C composto pelos que apresentam 

índices de perdas satisfatórios e necessitam, portanto, de controle e monitoramento contínuo para 

manutenção dos indicadores. 

Vale destacar que as metas estabelecidas para o Grupo B são pautadas em duas referências, sendo 

elas o estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil e Go Associados (2015), no que se refere ao 

patamar do volume de perdas diário por ligação, e o Plansab (BRASIL, 2013), em alusão à meta 

para 2033 do índice de perdas na distribuição para os municípios da região sudeste do Brasil. A 

utilização de dois índices de perdas justifica-se pelas peculiaridades de cada indicador, os quais, 

juntos, permitem compor um cenário mais real das perdas nos municípios. 

Para aplicação da metodologia, utilizou-se dados do SNIS para o estado de São Paulo, resultando 

em uma amostra de 602 dentre os 645 municípios paulistas, os quais foram agrupados conforme 

premissas apresentadas acima. Foram removidos da amostra municípios que apresentavam 

percentual de perdas na distribuição fora da faixa de 0 a 100%. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os resultados estão segregados em dois tópicos, sendo eles: (i) Avaliação prévia das informações 

do SNIS e (ii) Aplicação da metodologia proposta. 

 

AVALIAÇÃO PRÉVIA DAS INFORMAÇÕES DO SNIS 

 

Pautando-se nos municípios do estado de São Paulo, inicialmente avaliou-se os índices de 

hidrometração e macromedição, além do percentual de perdas na distribuição desses municípios. 

Conforme apresentado na Figura 1, verifica-se que os municípios paulistas apresentam diferentes 

índices de hidrometração e macromedição e, além disso, que os índices de perdas na distribuição 

também são distintos. Diante da variabilidade dos índices, verifica-se a possibilidade de divisão 

dos municípios nos grupos apresentados na metodologia. 
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Figura 1 -  Índices de (a) hidrometração, (b) macromedição e (c) perdas na distribuição para 

os municípios do estado de São Paulo 

 

a 

  

b 

 
c 

 

 

Legenda 
     

Índice¹ (%) 
 

Perdas (%) Municípios 

 0 ─| 60  40 ─| 100 105 

 60 ─| 80  35 ─| 40 65 

 80 ─| 90  30 ─| 35 57 

 90 ─| 95  25 ─| 30 72 

 95 ─| 99  20 ─| 25 77 

 99 ─| 100  0 ─| 20 226 

 ND  ND 43 

¹ Índice de micromedição e macromedição 

 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

 

A partir do apresentado na proposta metodológica os municípios foram divididos em três grupos, 

de forma que o prestador de serviços possa (i) ter uma visão dos sistemas em termos de 

fragilidades, pontos críticos e oportunidades de melhoria e (ii) estruturar um planejamento para 

estabelecer um programa contínuo de controle e redução de perdas no sistema de abastecimento 

de água dos municípios. 

O controle de perdas começa por medições confiáveis, de modo que possibilite ao prestador ter 

conhecimento do volume de água distribuído. A ideia é controlar para perder menos, uma vez que 

é impossível atingir o nível de “perdas zero”. Nesse sentido, as ações prioritárias para controle e 

redução de perdas devem ser pautadas na obtenção de informações confiáveis. Isso equivale a 
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práticas como instalação de macromedidores, calibração dos existentes, troca de hidrômetros, 

pitometria, adequações de procedimentos de leituras de medidores, dentro outras, a depender das 

características do município. 

No estado de São Paulo, dentre os 602 municípios avaliados, 159 seriam alocados no Grupo A. 

A recomendação é que nessas localidades sejam realizados investimentos em (i) hidrômetros, a 

serem instalados em domicílios ainda não micromedidos, (ii) macromedidores, que devem ser 

instalados na saída das estações de tratamento do sistema, no mínimo, e (iii) sistema de telemetria 

para fins de monitoramento dos dados de macromedição e de nível de reservatórios em tempo 

real. Salienta-se que a medição de volumes distribuídos e consumidos colabora para o 

aperfeiçoamento e controle mais sistemático do sistema, de forma a auxiliar na identificação de 

anomalias e tomada de decisão. É fundamental citar a importância da calibração periódica dos 

macromedidores instalados, a fim de garantir que os volumes mensurados sejam confiáveis. 

No que se refere ao Grupo B, esse seria composto por 92 municípios. O foco dos investimentos 

para esse conjunto de municípios é no planejamento e nas intervenções para alcance dos 

patamares de perdas na distribuição e do volume diário perdido por ligação, de acordo com as 

especificidades de cada localidade. Tardelli Filho (2006) expõe algumas questões que podem 

influenciar na redução das perdas reais, dentre elas destaca-se a setorização do sistema, a qual 

pode permitir o monitoramento do abastecimento em áreas menores e facilitar a medição das 

vazões e o controle da pressão. Cabe ressaltar ainda o exposto por Alegre et al. (2005), que afirma 

que a redução significativa das perdas de água requer envolvimento dos níveis estratégicos e 

técnicos do prestador de serviços. Estima-se que caso todos os municípios do Grupo B 

alcançassem a meta de perdas na distribuição de 29%, seria possível abastecer mais de 10% da 

população do município de São Paulo, diariamente, apenas com a água que seria perdida3. 

Por fim, no Grupo C, em que a manutenção dos índices de perdas é necessária, seriam alocados 

351 municípios da amostra, para os quais recomenda-se que as ações de monitoramento e 

melhoria do sistema sejam contínuas, a fim de garantir um controle das perdas do sistema. Vale 

citar também a importância do treinamento periódico das equipes de trabalho, da atualização 

frequente do cadastro comercial e das ações preventivas relacionadas à manutenção do sistema, 

para que os índices desejados sejam mantidos. 

O agrupamento realizado é dinâmico, sendo que a cada avaliação será obtida uma distribuição 

distinta. A Figura 2 apresenta a distribuição dos municípios de São Paulo nos grupos propostos, 

assim como o fluxo de migração dos municípios para outros grupos. 

 

                                                 
3 Considerando um consumo per capita de 200 L e população de São Paulo de 11,254 milhões de habitantes, 

conforme censo demográfico de 2010. 
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 Figura 2 -  Fluxograma de transição dos municípios nos grupos propostos 

 

 

 

Certamente a adoção de novas práticas para reduzir volumes que são desperdiçados nos sistemas 

de abastecimento de água são essenciais para alcançar uma gestão responsável e sustentável por 

parte do prestador de serviço. Entretanto, esse direcionamento exige envolvimento de toda a 

sociedade. Nesse contexto, surge a agência reguladora dos serviços de saneamento básico, 

entidade que pode auxiliar o prestador de serviços a colocar em prática ações de combate a perdas, 

seja com suporte técnico ou com uma possível contrapartida financeira via incentivo tarifário. 

Conforme estabelecido na Lei nº 11.445 de 2007, a Lei Nacional do Saneamento, é papel da 

agência reguladora orientar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, promover estudos direcionados à melhoria da qualidade e da 

eficiência dos serviços prestados e determinar diretrizes para uma prestação focada na 

sustentabilidade e uso racional dos recursos hídricos disponíveis. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista que as perdas no serviço de abastecimento de água representam desperdício de 

recursos naturais, operacionais e de receita, ressalta-se a importância da realização de programa 

contínuo de controle e redução de perdas por parte dos prestadores de serviços por meio de uma 

metodologia que considere as especificidades de cada município e suas oportunidades de 

melhoria, tal qual a proposta do presente estudo. Nesse sentido, as agências reguladoras de 
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saneamento podem ser primordiais para efetivação de um programa concreto, seja por meio de 

suporte técnico ou incentivo tarifário para viabilização das ações. 

Diante da proposta metodológica e dos resultados, ressalta-se que, para o estado de São Paulo, 

todas as frentes de atuação apresentam significativo número de municípios. Apesar da maioria 

dos municípios estarem alocados no Grupo C, há um caminho longo a ser percorrido para alcançar 

níveis satisfatórios de medição dos volumes distribuídos e consumidos, visto os 159 municípios 

alocados no Grupo A. 
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