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RESUMO - A água constitui-se um dos bens mais preciosos para a manutenção da vida no Planeta. 

Com o decorrer dos anos, entretanto, tem se tornado um recurso cada vez mais escasso. Assim, 

torna-se importante a adoção de ações e medidas que contribuam para a utilização racional deste 

recurso, tais como o controle das perdas nos sistemas de abastecimento de água. O presente estudo 

teve como objetivo a análise da evolução das perdas na distribuição de água nas sedes municipais 

totalmente ou parcialmente inseridas na bacia hidrográfica do rio Sergipe nos anos de 2005, 2010 e 

2014. Nenhuma das sedes municipais analisadas registrou índices de perdas inferior a 25%, valor 

máximo para que o sistema de distribuição seja considerado bom. Apenas três cidades registraram 

índices de perdas na distribuição inferiores a 40%, tendo seus sistemas de distribuição classificados 

como regular. As demais obtiveram índices superiores a 40%, o que qualifica os sistemas de 

distribuição como ruins.  

 

ABSTRACT - Water constitutes one of the most precious assets for the maintenance of life on the 

Planet. Over the years, however, it has become an increasingly scarce resource. Thus, it is important 

to adopt actions and measures to contribute to the rational use of this resource, such as control of 

losses in water supply systems. This study aimed to analyze the evolution of the losses in the 

distribution of water in municipal centers fully or partially inserted in the basin of Sergipe River in 

2005, 2010 and 2014. None of the municipal centers analyzed recorded loss rates less than 25%, 

maximum value for the distribution system is considered good. Only three cities recorded loss rates 

in the distribution below 40%, with their distribution systems classified as regular. The others had 

rates above 40%, which qualifies the distribution systems as bad. 

Palavras-Chave - Abastecimento de água. Rede de distribuição. Índice de perdas. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A água constitui-se um dos bens mais preciosos para a manutenção da vida no Planeta. Com o 

decorrer dos anos, entretanto, tem se tornado um recurso cada vez mais escasso. O Brasil, embora 

tenha uma reserva hídrica significativa quando comparada a de outros países, enfrenta problemas de 

escassez em algumas regiões em decorrência das condições climáticas adversas, bem como devido 

as consequências do processo crescente de urbanização desordenada, que compromete os recursos 

hídricos, tanto nos aspectos quantitativos como nos qualitativos. 

Assim, torna-se importante a adoção de soluções alternativas, bem como a utilização de ações 

e medidas que contribuam para a utilização racional deste recurso. Dentre elas, destaca-se o 

controle das perdas nos sistemas de abastecimento de água.  

Em especial, as perdas de água em um dos componentes deste sistema, as redes de 

distribuição, além de contribuírem para a escassez deste recurso, causam prejuízos às empresas 

prestadoras dos serviços de saneamento, uma vez que o volume de água medido pelos hidrômetros é 

consideravelmente menor que o fluxo disponibilizado. De acordo com SEMARH (2015), no ano de 

2011, o valor médio das perdas na distribuição no Brasil foi de 38,8%, enquanto que na região 

Nordeste foi igual a 51,4%. 

As perdas na distribuição ocorrem, em sua maioria, devido à deficiência ou inexistência de 

operação e manutenção nas tubulações, além da inadequada gestão das prestadoras dos serviços 

(TSUTIYA, 2006). Para Thornton (2004), as características da rede, as tecnologias, as habilidades e 

influências sociais e culturais também contribuem para a ocorrência de perdas.  

Tendo em vista contribuir com esta temática, o presente estudo teve como objetivo a análise 

da evolução das perdas na distribuição de água nas sedes municipais totalmente ou parcialmente 

inseridas na bacia hidrográfica do rio Sergipe nos anos de 2005, 2010 e 2014, tendo como base o 

índice denominado Indicador Percentual. 

 

2 – INDICADOR PERCENTUAL DE PERDAS 

 

Os indicadores de perdas possibilitam retratar a condição dos volumes de água perdidos, além 

de permitirem uma análise comparativa entre sistemas de abastecimentos distintos. Estes 

parâmetros devem transmitir confiabilidade para o gerenciamento e planejamento das ações que 

visam a redução e controle das perdas (MIRANDA, 2002).  

Dentre os vários indicadores, destaca-se como o mais utilizado, o Indicador Percentual (IP), 

que relaciona o volume total perdido (perdas reais e perdas aparentes) com o volume produzido ou 

disponibilizado ao sistema em bases anuais, ou seja: 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 3 

   
                    

                
  x 100   (%)                                                                        (1) 

 

A Tabela 1 apresenta uma classificação dos sistemas de abastecimento de água em relação às 

perdas tomando-se como base o Indicador Percentual. 

 
Tabela 1. Classificação dos sistemas de abastecimento de água com base no Indicador Percentual. 

IP (%) Classificação do sistema 

Menor do que 25 Bom 

Entre 25 e 40 Regular 

Maior do que 40 Ruim 

     Fonte: Tsutiya (2006).   

 

3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO  

 

A bacia hidrográfica do rio Sergipe está quase que totalmente inserida no território sergipano, 

apenas uma pequena porção encontra-se localizada no estado da Bahia. Possui área total de 

3.693,87 m² e abriga uma população de 933.625 habitantes (SEMARH, 2015). 

Inicia-se na região Agreste do estado, cruza a Mata Atlântica e deságua no Oceano Atlântico. 

Este aspecto influencia o regime hidrológico da bacia, o qual é caracterizado por escoamentos 

intermitentes em seu tramo alto e parte do médio, e perene, após Nossa Senhora das Dores. Deste 

modo, verifica-se que as águas estão concentradas, quase em sua totalidade, em uma região em 

torno de 40% da área total, provenientes do rio Sergipe em sua parte baixa e de seus afluentes 

Jacarecica, Cotinguiba e Poxim. Os 60% restantes da área da bacia sofrem com severa escassez de 

água, dependendo de fontes externas ou de água subterrânea, para atendimento às necessidades 

(SEMARH, 2015). 

A bacia em estudo abrange 26 (vinte e seis) municípios, mas apenas 8 (oito) municípios são 

totalmente abrangidos por esta. Os demais encontram-se parcialmente inseridos, sendo que 6 (seis) 

têm as suas sedes totalmente inseridas, 4 (quatro) têm suas sedes parcialmente inseridas e 8 (oito) 

não têm suas sedes inseridas nesta bacia.  

Tem-se, portanto, 18 (dezoito) sedes municipais totalmente ou parcialmente inseridas na 

bacia, as quais são o foco do presente estudo. A prestação dos serviços de água nestas sedes foi 

delegado à Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) por meio de contratos de concessão 

firmados entre as prefeituras municipais e esta Companhia.O abastecimento de água nas mesmas se 

dá a partir de mananciais subterrâneos e superficiais, por meio de sistemas isolados ou integrados, 

alguns deles com captações no rio São Francisco. Na grande maioria destas cidades, o índice de 

atendimento de água é superior a 90%. As redes de distribuição têm extensão variada, de 6 km, em 

Divina Pastora, a 2.233 km em Aracaju, capital do estado. 
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4 - METODOLOGIA 

 

Os índices de perdas na distribuição de água (Indicador Percentual) nas sedes municipais 

selecionadas encontram-se inseridos no relatório do Ministério das Cidades intitulado Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgoto, publicado para os anos de 1995 a 2014, e disponibilizados no site 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) (BRASIL, 2005; 2010; 2014). 

A análise da evolução das perdas na distribuição de água nas sedes municipais selecionadas 

foi realizada com base nos anos de 2005, 2010 e 2014. Para melhor compreensão da evolução do 

indicador estudado, buscou-se, através desta seleção, utilizar períodos distanciados por um intervalo 

de cinco anos. Informações relativas ao ano de 2015, não foram usadas por ainda não estarem 

disponíveis no SNIS até o presente momento. Antes do ano de 2005, poucos municípios se 

encontravam inseridos no SNIS, tornando inviável a utilização de dados de períodos anteriores. 

A análise da evolução do índice de perdas na distribuição de água nas sedes municipais 

selecionadas foi conduzida a partir da tabulação e da espacialização das informações descritas no 

item anterior em mapas temáticos.  

Estes mapas foram elaborados utilizando-se de Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

tendo como base o software QGIS 2.8.1. Elaborou-se arquivos em formato shapefile, onde os 

valores do índice de perdas foram atribuídos ao centroide dos polígonos referentes aos municípios 

em estudo. Os valores dos índices de perdas foram expressos espacialmente de acordo com uma 

simbologia definida a partir dos intervalos de classes. Os limites destes intervalos obedeceram a 

classificação recomendada por Tsutiya (2006) (Tabela 1), porém estratificou-se ainda mais os 

índices de perdas superiores a 40%. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Tabela 2 são apresentados os índices de perdas na distribuição (%) nas sedes municipais 

inseridas na bacia hidrográfica do Rio Sergipe nos anos de 2005, 2010 e 2014. Conforme pode ser 

observado, verifica-se que o SNIS não disponibilizou para o ano de 2005 informações referentes a 7 

(sete) municípios dentre o montante dos 18 (dezoito) selecionados para análise. 

Constata-se que o índice médio de perdas na distribuição de água nos municípios em análise 

cresceu no decorrer do primeiro intervalo estudado e estabilizou no intervalo seguinte. No ano de 

2005 foi de 50,9%, em 2010 e 2014 foi de  60,1%. Estes quantitativos são superiores ao valor médio 

observado em nível de Brasil (38,8%) e mais próximo ao valor médio registrado para a região 

Nordeste (51,4%), ambos no ano de 2011 (SEMARH, 2015). 
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Tabela 2. Índice de perdas na distribuição nas sedes municipais totalmente ou 

parcialmente inseridas na bacia hidrográfica do Rio Sergipe. 

Município 2005 2010 2014 

Aracaju 42,9 56,2 57,9 

Areia Branca ND 48,9 38,0 

Barra dos Coqueiros ND 64,7 62,0 

Divina Pastora 30,0 51,0 51,5 

Feira Nova ND 58,0 65,9 

Itabaiana 49,4 37,9 40,8 

Laranjeiras 50,9 64,8 69,4 

Malhador ND 56,9 52,4 

Maruim 61,6 67,2 74,3 

Moita Bonita ND 57,5 54,2 

Nossa Senhora Aparecida 64,0 70,6 65,7 

Nossa Senhora da Glória 47,6 58,0 61,1 

Nossa Senhora do Socorro 53,7 67,1 67,0 

Riachuelo 59,1 65,2 67,3 

Ribeirópolis ND 56,0 54,8 

Santa Rosa de Lima 45,7 62,3 67,9 

Santo Amaro das Brotas 54,7 68,9 64,0 

São Miguel do Aleixo ND 70,6 67,4 

                           ND: não disponível. 

                           Fonte: Adaptado de SNIS (BRASIL, 2005; 2010; 2014). 

 

As Figuras 1 a 3 apresentam os mapas temáticos representativos dos índices de perdas na 

distribuição de água nas sedes municipais selecionadas durante os anos de 2005, 2010 e 2014, 

respectivamente.  

 Figura 1. Perdas na distribuição de água no ano de 2005 nos 

municípios com sedes inseridas na bacia hidrográfica do Rio Sergipe. 

 
                            Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 2. Perdas na distribuição de água no ano de 2010 nos 

municípios com sedes inseridas na bacia hidrográfica do Rio Sergipe.  

 
                              Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Figura 3. Perdas na distribuição de água no ano de 2014 nos 

municípios com sedes inseridas na bacia hidrográfica do Rio Sergipe.  

 
                       Fonte: Autoria própria (2016). 

 

As informações geradas a partir dos mapas temáticos possibilitaram a elaboração da Tabela 3, 

que mostra a quantidade de sedes municipais inseridas em cada intervalo de classe relativo aos 

índices de perdas. 
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Tabela 3. Quantidade de sedes municipais inseridas nos intervalos de classe 

relativos aos índice de perdas. 

Índice de perdas 

(%) 

Ano 

2005 2010 2014 

Menor que 25 0 0 0 

Entre 25 e 40 1 1 1 

Entre 40 e 50 4 1 1 

Entre 50 e 60 4 7 5 

Entre 60 e 70 2 7 10 

Maior que 70 - 2 1 

           Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Para 2005, ano para o qual tem-se informações disponíveis em apenas 11 (onze)  municípios, 

verifica-se que apenas Divina Pastora obteve índice de perdas entre 25% e 40%, o que classifica o 

sistema de distribuição como regular. Esta situação se repete nos anos de 2010 e 2014 para as 

cidades de Itabaiana e Areia Branca, respectivamente.  

Com o aumento de cidades com informações disponíveis nos últimos dois anos dos períodos 

estudados, constata-se que 16 (dezesseis) sedes municipais, ou seja 89% das cidades analisadas, 

possuíam índices de perdas superiores a 50%, qualificando os respectivos sistemas de distribuição 

como ruins, uma vez que alcançaram indicadores superiores a 40%. 

 Ressalta-se os altos valores de índices de perdas (maior que 60%) registrados em 9 (nove) 

sedes em 2010 e em 11 (onze) sedes em 2014, os quais são indicativos de uma tendência de 

aumento das perdas se medidas de controle e redução não forem implantadas. 

Um outro fato importante a ser observado é que nenhum dos municípios analisados possui 

índice de perdas inferior a 25%, índice considerado “bom”. 

Os gráficos apresentados nas Figuras 4 a 6 permitem uma melhor visualização da evolução 

temporal das perdas na distribuição por sede municipal.  

 
Figura 4. Evolução das perdas na distribuição nas sedes municipais em 

análise nos anos de 2005, 2010 e 2014 (Gráfico 1). 

 
                         Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 5. Evolução das perdas na distribuição nas sedes municipais em 

análise nos anos de 2005, 2010 e 2014 (Gráfico 2). 

 
                          Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Figura 6. Evolução das perdas na distribuição nas sedes municipais em análise 

nos anos de 2005, 2010 e 2014 (Gráfico 3). 

 
                                  Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Através das Figuras 4 a 6, observa-se, conforme descrito anteriormente, que apenas 3 (três) 

cidades registraram índices de perdas na distribuição inferiores a 40%. As demais obtiveram índices 

superiores a este percentual, valor que qualifica os sistema de distribuição como ruins. As cidades 

de Areia Branca e Itabaiana foram as únicas que não apresentaram índices de perdas superiores a 

50% em todo o período analisado. 

Em 8 (oito) sedes municipais ocorreram sucessivos aumentos nas perdas entre os períodos em 

análise. São elas: Aracaju, Divina Pastora, Feira Nova, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora da 

Glória, Riachuelo e Santa Rosa de Lima. Em todas estas cidades, as perdas no ano de 2010 já eram 

superiores a 50% e na maioria delas, ultrapassaram o valor de 60% em 2015. Destacam-se as 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 9 

cidades de Laranjeiras e Maruim, que apresentaram as maiores índices de perdas neste último ano, 

69,4% e 74,3%, respectivamente.  

Em 6 (seis) sedes municipais, todas com disponibilidade de informações somente em 2010 e 

2014, verificou-se o decréscimo das perdas entre estes anos. São elas: Areia Branca, Barra dos 

Coqueiros, Malhador, Moita Bonita, Ribeirópolis e São Miguel do Aleixo. Ressalta-se, no entanto, 

que apesar da ocorrência da redução das perdas, os índices no último ano analisado ainda se 

encontram em patamares bastante elevados, acima de 50%, em Malhador, Moita Bonita e 

Ribeirópolis, e superior a 60%, em Barra dos Coqueiros e São Miguel de Aleixo, o que demonstra 

que a redução das perdas não foi significativa. 

As demais sedes municipais sofreram acréscimo ou decréscimo alternado em seus índices de 

perdas no período analisado. Enquanto que em Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do 

Socorro e Santo Amaro observou-se aumento das perdas entre os anos de 2005 e 2010 e decréscimo 

entre este ano e 2014, em Itabaiana aconteceu o inverso. Registra-se, contudo, os altos níveis de 

perdas durante o período analisado em Nossa Senhora Aparecida (superior a 60%) e em Nossa 

Senhora do Socorro e Santo Amaro (maiores que 50%). 

 

6 - CONCLUSÕES 

Constatou-se que o índice médio de perdas na distribuição de água nos municípios em análise 

cresceu no decorrer do primeiro intervalo estudado e estabilizou no intervalo seguinte. No ano de 

2005 foi de 50,9%, em 2010 e 2014 foi de 60,1%. 

Nenhuma das sedes municipais analisadas registrou índices de perdas inferior a 25%, valor 

máximo para que o sistema de distribuição seja considerado bom. Apenas 3 (três) cidades 

registraram índices de perdas na distribuição inferiores a 40%, tendo seus sistemas de distribuição 

classificados como regular. As demais obtiveram índices superiores a 40%, o que qualifica os 

sistemas de distribuição como ruins.  

De modo geral, os níveis de perda observados foram bastante elevados. Areia Branca e 

Itabaiana foram as únicas cidades que não apresentaram índices superiores a 50% em todo o 

período analisado. Nos anos de 2010 e 2014, 89% das cidades em estudo registraram índices de 

perdas superiores a este nível.  

Observou-se o acréscimo das perdas no decorrer do período analisado em 8 (oito) sedes 

municipais. Mesmo naquelas onde verificou-se redução dos níveis de perdas, constatou-se que as 

mesmas não foram significativas. 
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Conclui-se, portanto, que se não forem adotadas ações para o enfrentamento desta 

problemática, a tendência é que as perdas nas redes de distribuição de água continuem a avançar 

com o decorrer dos anos na região em estudo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BRASIL. Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. (2005). 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto - 2005. SNIS, Brasília. Disponível em: 

<http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2005>. Acesso em: 13 mai. 

2016. 

BRASIL.  Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. (2010). 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto - 2010. SNIS, Brasília. Disponível em: 

<http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2010>. Acesso em: 13 mai. 

2016. 

BRASIL.  Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. (2014). 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto - 2014. SNIS, Brasília. Disponível em: 

<http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2014>. Acesso em: 13 mai. 

2016. 

MIRANDA, E.C. (2002). Avaliação de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água – 

Indicadores de Perdas e Metodologias para Análise de Confiabilidade.  Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos).Universidade de Brasília, Brasília. 

SEMARH - Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. (2015). Elaboração dos Planos 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Japaratuba, Piauí e Sergipe. Relatório Final. SEMARH, 

Aracaju. 

THORNTON, J. (2004). Water Loss Control Manual. Editora McGraw-Hill, New York.  

TSUTIYA, M.T. (2006). Abastecimento de Água, 3. Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

 


