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RESUMO – Uma avaliação nos sistemas de distribuição de água através de indicadores de perdas é 

extremamente importante para a implementação de planos e ações para a melhoria na quantidade e 

qualidade dos serviços prestados. A busca pelo equilíbrio entre disponibilidade hídrica e perdas de 

água é essencial para estabelecer um consumo consciente e evitar os desperdícios de água. Este 

trabalho objetivou a avaliação da disponibilidade hídrica e as perdas de água no Estado de 

Pernambuco. A disponibilidade se mostrou bastante heterogênea, variando de regiões com razoável 

disponibilidade, mas também com alta demanda, a outras com eventos extremos de seca, enquanto 

os índices de perdas de água em sua maioria ultrapassam os 30%. Tendo como base os altos índices 

de perdas do Estado, fica evidente que uma gestão eficiente voltada para o controle dos desperdícios 

de água deve ser tratada como foco das operadoras dos sistemas. 
 

ABSTRACT– An assessment of water distribution systems through loss indicators is extremely 

important for the implementation of plans and actions for the improvement in the quantity and quality 

of the services provided. The search for a balance between water availability and water losses is 

essential to establish a conscious consumption and avoid water waste. This study aimed to evaluate 

water availability and water losses in the State of Pernambuco. The availability proved to be quite 

heterogeneous, ranging from regions with reasonable availability, but also with high demand, to 

others with extreme drought events, while water loss rates mostly exceed 30%. Based on the high 

loss rates of the State, it is evident that an efficient management aimed at controlling water waste 

should be treated as a focus of the systems operators. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tido como uma das infraestruturas mais atrasadas do Brasil, o saneamento básico enfrenta 

severas dificuldades que vão além da expansão do acesso da população às redes de água e esgotos. 

Esse estudo busca analisar os graves problemas de eficiência no setor, que comprometem a 

quantidade e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão e a sustentabilidade financeira dos 

operadores.  

É evidente que o combate às perdas de água potável nos sistemas de distribuição é uma das 

ações menos priorizadas no setor de saneamento. Tais indicadores não melhoraram nos últimos anos, 

além de terem piorado em muitos locais do país (Trata Brasil, 2020). 

O volume de perdas de um sistema de abastecimento de água é um fator chave na avaliação da 

eficiência das atividades comerciais e de distribuição. O diagnóstico da situação das perdas deve ser 

desenvolvido com base no comportamento dos índices de perdas. Neste sentido, níveis de perdas 

elevados, em conjunto com o crescimento populacional sinalizam a necessidade de maiores esforços 

para reduzir possíveis ineficiências no âmbito do planejamento, manutenção, direcionamento dos 

investimentos e atividades operacionais e comerciais.  

A necessidade da implementação de planos e ações focados na redução das perdas se torna 

ainda mais evidente, com os recorrentes déficits hídricos verificados em diferentes regiões do Brasil. 

Cidades com padrão de excelência em perdas têm indicadores menores do que 15%. Em Pernambuco, 

no ano de 2018, o índice de perdas de faturamento totais foi 37,54%, já em 2017 foi de 37,50%, ou 

seja, praticamente não houve mudanças. Em contrapartida, o índice de perdas na distribuição foi de 

50,69%, apresentando uma pequena melhora em relação aos 52,01% medidos no ano de 2017. Ante 

o exposto, podemos perceber que existe um longo caminho a ser percorrido em busca da melhora 

destes indicadores tão importantes, tendo em vista que o Estado de Pernambuco sofre com a baixa 

disponibilidade hídrica em seus mananciais superficiais (Trata Brasil, 2020). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Panorama Geral da Disponibilidade Hídrica 

No Estado de Pernambuco a regionalização de vazões foi realizada com base em estudos já 

realizados para a região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental e para a Bacia do São Francisco. 

Observa-se que na região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental os trechos de rio 

localizados nas delimitações do Sertão e do Agreste são intermitentes, com a Q95 nula, ou seja, para 

esses casos não há disponibilidade hídrica (Figura 1).  
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Figura 1 - Disponibilidade Hídrica em Pernambuco (Fonte: Adaptado da ANA, 2019). 

Conforme se observa na Figura 1, em Pernambuco a disponibilidade é bastante heterogênea, 

cada região apresenta suas dificuldades em garantir um bom nível de segurança hídrica, algumas 

sofrem pela baixa oferta, outras pela alta demanda, e ainda há aquelas que sofrem com os recorrentes 

eventos extremos de estiagens e enchentes. 

Para atender tais necessidades, o Estado vem executando diversas intervenções, podendo estas 

estarem integradas ou não. Desta questão emerge a necessidade de uma ferramenta de gestão que 

tenha por finalidade definir as principais soluções relacionadas às perdas, associando uma visão 

estratégica e relevante para as regiões. 

A disponibilidade hídrica está diretamente relacionada à segurança hídrica, sendo de 

fundamental importância para garantir o desenvolvimento do Estado. Os problemas de fornecimento 

de água para a população ou para os setores produtivos representam um freio que pode ter 

consequências negativas graves, tanto regionais quanto nacionais.  

2.2 Panorama Geral das Perdas em Pernambuco 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referente ao ano de 

2018, o Nordeste apresentava valores acima da média nacional, com 46% de perdas de água. A média 

brasileira de perdas de água é de aproximadamente 40%, mas em algumas empresas de saneamento 

essas perdas chegam a superar 60%. O elevado índice de perdas de água reduz o faturamento das 

empresas e, consequentemente, sua capacidade de investir e obter financiamentos. 
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No Brasil a situação ainda é crítica se comparada aos países desenvolvidos, a situação de perdas 

é também muito desigual, quando se confrontam, entre unidades da federação, operadores públicos e 

privados de saneamento básico. As perdas de água são muito elevadas no país, ainda que seja possível 

notar uma leve tendência de queda nos últimos anos, passando de 45,6% em 2004 para 36,9% em 

2012, uma queda de 8,7 pontos percentuais no período. É notável o grande espaço para mudanças; 

em cidades de países desenvolvidos como Alemanha e Japão, perdas chegam a 11% e a 16% na 

Austrália (ABES, 2013). No que concerne ao Estado de Pernambuco, na Figura 2 se apresenta a 

distribuição das perdas de água em cada município, conforme registros no SNIS. 

 
Figura 2 - Perdas de Água na Distribuição (Fonte: Adaptado do SNIS, 2020) 

Referente às perdas de água, pode-se observar nesta Figura que o Estado tem uma distribuição 

heterogênea das perdas, que em sua maioria ultrapassam os 30%. Ou seja, a realidade dos sistemas 

de abastecimento de Pernambuco levam o Estado a uma classificação geral como regular, conforme 

o Quadro 1, com a maioria dos municípios apresentando índices de perda na faixa de 25% a 40%, 

com alguns extremos com perdas inferiores a 15% e outros superiores a 60%.  

Quadro 1 - Classificação de Sistemas de Abastecimento de Água Segundo às Perdas 

Índice de Perdas 

(%) 

Classificação do 

sistema 

<25 Bom 

Entre 25 e 40 Regular 

>40 Ruim 

Fonte: Tsutiya (2014). 



  

    

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  

  

5 

 

 

2.3 Disponibilidade Hídrica x Perdas 

A relação entre disponibilidade hídrica e perdas é pautada na busca do equilíbrio entre a oferta 

e a demanda de água. De modo geral, é necessário que se estabeleça um consumo consciente e se 

evite desperdícios de água. Nesse contexto, se ressalta a importância da redução de perdas físicas de 

água no abastecimento.  

Na Figura 3 é possível observar que no Sertão, onde a disponibilidade hídrica é escassa, o índice 

de perdas de água ainda é menor, estando entre 20% e 40%, já na região do São Francisco 

Pernambucano o cenário muda um pouco. O Rio São Francisco é responsável por basicamente toda 

a disponibilidade hídrica dessa região, que é menos escassa que no Sertão, mas isso se reflete 

diretamente nas perdas, já que estas são também maiores, variando entre 40% e 50%. No Agreste, 

apesar de ser a região onde existe menor disponibilidade, as perdas são relativamente altas, tendo a 

mesma variação da região do São Francisco Pernambucano. Quando nos aproximamos do litoral do 

Estado, mais especificamente na Zona da Mata e Região Metropolitana, observa-se que a 

disponibilidade hídrica aumenta substancialmente, mas nota-se também que as perdas aumentam 

ainda mais, estando acima de 50%. Com isso, fica evidente a necessidade da implementação de um 

programa de redução de perdas no Estado, promovendo oportunidades de melhorias no setor de 

saneamento e o desenvolvimento social e econômico de toda região. 

 
Figura 3 – Disponibilidade Hídrica x Perdas de Água na Distribuição (Fonte: Adaptado do SNIS, 2020)  
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2.4 Combate às Perdas no Novo Marco Regulatório 

Desde 2014 alguns Projetos de Lei e Medidas Provisórias tramitaram na Câmara com objetivo 

de aprimorar o Marco Legal do Saneamento Básico, criado em 2007 através da, Lei 11.445. Por fim, 

o Novo Marco Regulatório, com base no Projeto de Lei 4.162/2019, foi aprovado pelo Congresso 

Nacional em junho de 2020 e sancionado no mês seguinte.  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o novo marco contribuirá para a 

redução e controle das perdas de água, uma vez que traz uma adequada regulação. Nesse ponto, por 

exemplo, pode-se destacar, o Artigo 10-A, item I, que estabelece que os contratos e saneamento 

devem conter metas de redução de perdas na distribuição de água tratada, assim como o Artigo 23,  

que adiciona, como aspectos essenciais das funções da entidade reguladora, observadas as diretrizes 

determinadas pela ANA, a edição de normas com as diretrizes relativas à redução progressiva e 

controle das perdas de água. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Situação das Perdas nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes 

Nessa seção analisa-se com maior detalhe o desempenho de 13 municípios pernambucanos que 

possuem população superior a 100 mil habitantes e correspondem a aproximadamente 50% da 

população do Estado: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Jaboatão 

dos Guararapes, Olinda, Paulista, Petrolina, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata 

e Vitória de Santo Antão. 

Na Figura 4 é possível verificar que o índice de perdas no faturamento para a amostra de 

municípios pernambucanos mais populosos é superior aos indicadores do país, da região Nordeste e 

da média do próprio Estado de Pernambuco, e se manteve constante nos últimos anos. Esse 

comportamento é semelhante ao se analisar o índice de perdas na distribuição, o que indica, assim, a 

necessidade premente do desenvolvimento de ações para a diminuição dessas perdas.  

 
Figura 4 - Perdas de Água no Faturamento (Fonte: Adaptado do SNIS, 2020) 
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Analisando separadamente o desempenho de cada município quanto às perdas de água no 

faturamento em 2018 (Figura 5), destaca-se que os municípios de São Lourenço da Mata e 

Camaragibe apresentaram os maiores valores, enquanto os municípios de Caruaru e Santa Cruz do 

Capibaribe os menores índices, inclusive inferiores a 15% (valor usado como parâmetro ideal para o 

indicador de perdas). Note, porém, que ao analisar o índice de perdas na distribuição para o mesmo 

ano (Figura 6), os valores são superiores a 30% (o dobro do valor estabelecido como ideal). 

 
Figura 5 - Perdas de Água no Faturamento por Município (Fonte: Adaptado do SNIS, 2020) 

 
Figura 6 - Perdas de Água na Distribuição por Município (Fonte: Adaptado do SNIS, 2020) 

Dessa forma, para apurar a aderência dos dados à lógica do comportamento do saneamento, é 

importante avaliar a relação entre o Índice de Perdas de Faturamento e às Perdas na Distribuição. 

Espera-se que haja uma correlação grande entre esses indicadores, pois apesar de serem computados 

de maneira diferente, a intuição é que se uma cidade é eficiente na distribuição de água, deve possuir 

indicadores baixos de perdas de faturamento e distribuição.   
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A Figura 7 indica a boa correlação para grande parte dos municípios, nos quais as perdas nestes 

dois aspectos possuem indicadores similares, apresentando uma maior proximidade com a linha de 

inclinação 45º. A partir dela é possível notar a existência de alguns pontos fora da curva (outliers): 

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Garanhuns, Petrolina e Vitória de Santo Antão. Esses municípios 

apresentaram indicadores de perdas sobre o faturamento baixo, mas os indicadores de perdas na 

distribuição estão elevados, podendo, portanto, ocorrer inconsistência de dados. O Quadro 2 mostra 

os valores numéricos dos respectivos indicadores. 

 
Figura 7 – Relação entre o Índice de Perdas de Faturamento (IPF) e o Índice de Perdas na 

Distribuição (IPD) (Fonte: Adaptado do SNIS, 2020) 

Quadro 2 - Índice de Perdas de Faturamento (IPF) e o Índice de Perdas na Distribuição (IPD)  

Município 
Índice de perdas 

faturamento 

Índice de perdas na 

distribuição 

Diferença entre os 

indicadores 

Cabo de Santo Agostinho 39.13 41.23 2.1 

Camaragibe 54.19 63.04 8.85 

Caruaru 2.98 36.17 33.19 

Garanhuns 26.24 49.41 23.17 

Igarassu 51.63 56.32 4.69 

Jaboatão dos Guararapes 32.51 39.13 6.62 

Olinda 50.21 55.18 4.97 

Paulista 52.6 63.55 10.95 

Petrolina 21.5 39.68 18.18 

Recife 52.63 58.86 6.23 

Santa Cruz do Capibaribe 5.53 43.51 37.98 

São Lourenço da Mata 56.75 67.49 10.74 

  (Fonte: Adaptado do SNIS, 2020) 
 



  

    

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  

  

9 

 

 

 

Eliminando-se os outliers, os municípios com menores indicadores de perda são Jaboatão dos 

Guararapes (IPF - 32,51%, IPD - 39,13%) e Cabo de Santo Agostinho (IPF - 39,13%, IPD - 41,23%). 

Note-se, porém, que seus valores são superiores ao ideal, portanto, esse resultado indica que todos os 

municípios analisados têm potencial de redução de perdas de água e consequente redução de custos.   

4. CONCLUSÃO 

O controle do desperdício de água em Pernambuco se torna ainda mais importante diante do 

cenário da crise hídrica que o Estado vem enfrentando. As perdas nos sistemas de produção e de 

distribuição das companhias de saneamento estão muito longe do ideal e a redução destes seria uma 

alternativa de melhorar a oferta de água em períodos de seca. 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos desafios na gestão das perdas de água 

em relação à disponibilidade hídrica no Estado de Pernambuco. Foi observada uma disponibilidade 

bastante heterogênea, mas o índice de perdas de água é alto em todo o Estado, inclusive em locais 

onde a disponibilidade é escassa. É importante destacar que a maior disponibilidade hídrica do Estado 

foi observada na Zona da Mata e na Região Metropolitana, mas também se verifica nessas regiões a 

maior quantidade de água perdida. 

A análise da situação das perdas de água nos municípios com população superior a 100 mil 

habitantes mostrou percentuais de perdas na distribuição bastante elevados, apontando para a falta de 

controle operacional das companhias de saneamento. É possível observar que o município de Recife, 

que é o mais desenvolvido do Estado, está entre os que apresentam os maiores índices, corroborando 

com os estudos que afirmam que as condições sociais dos municípios interferem diretamente nas 

perdas de água.  

É evidente que os investimentos em obras de grande porte para garantia do abastecimento de 

água no Estado são importantes, porém, é fundamental que parte dos recursos disponíveis sejam 

investidos na redução das perdas. Ações como monitoramento contínuo dos vazamentos em ramais e 

redes, vazamentos e extravasamentos em reservatórios, reparações e substituições de materiais, 

automação de processos e uma fiscalização ativa no combate aos consumos não autorizados são 

bastante eficazes contra as perdas. Para a implantação de um sistema de gestão eficiente no combate 

às perdas é necessário que seja realizado um correto diagnóstico do problema, o foco em ações de 

perdas aparentes, quando o problema são as perdas reais, poderá causar desperdícios de recursos.  
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É importante salientar também que o processo de redução de perdas é um trabalho contínuo, ou 

seja, o trabalho não é finalizado quando o índice desejado for alcançado. O trabalho deve ser constante 

para garantir a sustentabilidade dos resultados.  

Através da análise dos resultados deste trabalho, fica evidente a necessidade da implementação 

de um programa de redução perdas de água em todo o Estado, promovendo oportunidades de 

modernização e economia no setor de saneamento e proporcionando uma maior qualidade na gestão 

e controle operacional. 
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