
 

1  

 

ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA ENTRE SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG 
 

Bianca Harumi Yamaguti Garcia 1* 

Ariany Cardoso Pereira 

Samuel Rodrigues Castro 2 

 
 

1 Mestranda, UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso 

2 Mestranda, UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

3 Doutor, UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora 

* bianca.yg@hotmail.com 

 

RESUMO  
     As perdas de água em sistemas de abastecimento geram prejuízos e descaso com o meio ambiente, tendo em 

vista a quantidade de água potável desperdiçada A perda de água potável gera uma preocupação tanto da população 

quanto do poder público. Ligações clandestinas, tubulações desgastadas e com patologias e vazamentos 

desenfreados têm afetado a salubridade da água que chega na casa do consumidor e garantindo para o Brasil a 20ª 

posição em um ranking de 43 países das nações que mais perdem água no mundo (IBNET, 2015). A pesquisa 

destaca a obtenção de quatro índices de perdas de água (ITPR, MPRI, IVI e PRPR) nas cidades de Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, sendo dois comparativos (IVI e PRPR). Destes, um é utilizado para a avaliação 

da eficiência do sistema de abastecimento: o Índice de Vazamento na Infraestrutura (IVI). Os sistemas 

administrados em ótimas condições devem ter IVI próximos de 1,0 enquanto sistemas mais antigos apresentam 

valores próximos a 10, com deficiências na infraestrutura.  Para o cálculo dos índices foi utilizado o Programa de 

Redução de Perdas de Água no Sistema de Distribuição, disponibilizado por COPASA (2003). Os dados foram 

coletados nas plataformas disponibilizadas pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), com 

dados fornecidos pelas companhias de saneamento básico COPASA e CESAMA, em um período de cinco anos, 

de 2012 a 2016. O IVI encontrado na cidade de Belo Horizonte variou de 4,37 para 3,81, enquanto o mesmo índice, 

calculado para a cidade de Juiz de Fora, após oscilações, passou de 5,50 para 5,13. O Potencial de Recuperação de 

Perdas Reais (PRPR) também foi calculado para os municípios de forma a avaliar o quantitativo de água que pôde 

ser recuperada com medidas de prevenção adotadas pelas empresas. Para análises comparativas entre os 

municípios, foi aplicado o Teste U de Mann-Whitney, que evidenciou, a 95% de confiança, diferenças 

significativas para os índices IVI e PRPR calculados para Belo Horizonte e Juiz de Fora no período do estudo. 

1 INTRODUÇÃO 

     O Brasil tem grande deficiência na prestação de serviços nas áreas de água e esgoto. Os investimentos na área 

de saneamento nas cidades brasileiras são muito inferiores ao desejado ou até mesmo inexistentes, gerando um 

descontrole na fiscalização, e dificultando o estudo e análise dos mesmos. O Instituto Trata Brasil (2013) estima 

que aproximadamente 37% da água produzida pelos sistemas de tratamento é perdida no Brasil (CAMARGO, 

2015). 

     WERDINE (2002) afirma que um dos temas abordados no setor de saneamento básico são as perdas ocorridas 

nos sistemas de abastecimento de água potável. Pallini Jr. (2008) afirma que a ocorrência de perdas físicas em rede 

de distribuição tem como possíveis causas a ocorrência frequente de pressão dinâmica elevada ou sua variação 

brusca comprometendo a parede interna da tubulação. Outro fator possível é a ocorrência de tubulações com 

material de resistência mecânica incompatível com a pressão solicitada, devido a erro de projeto e/ou operacional 

ou ainda por apresentar vida útil insuficiente. 

     Diante da realidade nacional de perdas de água, o estudo da eficiência dos prestadores de serviços de 

saneamento visa identificar possíveis problemas e auxiliar na gestão e gerenciamento dessas empresas. Tendo em 

vista tal necessidade, a pesquisa proporciona um diagnóstico da eficácia de dois sistemas de abastecimento de 

água, nas cidades de Belo Horizonte – MG e Juiz de Fora – MG, com a primeira situada na Bacia do Rio das 

Velhas integrando a Bacia do Rio São Francisco, e a segunda correspondente à Bacia do Rio Paraíba do Sul, com 

base no cálculo de indicadores utilizando-se de dados divulgados oficialmente na plataforma do Sistema Nacional 

de Informações sobre o Saneamento (SNIS), nos anos de 2012 a 2016. 
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2 OBJETIVO 

     O estudo tem por objetivo calcular o Índice de Vazamento na Infraestrutura (IVI), índice que proporciona a 

análise do desempenho dos sistemas de abastecimento das cidades em questão: Belo Horizonte e Juiz de Fora. 

Com o auxílio de dados como: o volume produzido pelo sistema, volume consumido, número de ligações, pressão 

da rede e comprimento dos ramais prediais até o cavalete. Para obtenção deste, tornou-se necessária a definição 

de outros dois índices: Índice Técnico de Perdas Reais (ITPR) e Média de Perdas Reais Inevitáveis (MPRI), que 

viabilizaram, ainda, o cálculo. O Potencial de Recuperação de Perdas Reais (PRPR), por último, é um indicador 

de perdas que puderam ser recuperadas no sistema pelas companhias após programas de reparos.   

3 METODOLOGIA 

     Para a execução da pesquisa, foi utilizado como base o manual denominado “Programa de Redução de Perdas 

de Água no Sistema de Distribuição” disponibilizado pela COPASA (2003), que utiliza uma metodologia de 

âmbito mundial. A captação de água na RMBH (Região Metropolitana de Belo Horizonte) é feita de maneira 

superficial, alimentada por vários rios, sendo dois principais: Rio das Velhas e Rio Morro Redondo. Já a captação 

na cidade de Juiz de Fora é proveniente de três mananciais: Represa João Penido, Ribeirão do Espírito Santo e 

Represa de São Pedro. Os dados foram coletados nas plataformas disponibilizadas pelo SNIS (Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento), com dados fornecidos pelas companhias de saneamento básico CESAMA e 

COPASA, em um período de cinco anos, de 2012 a 2016, sendo eles: Volume Produzido pelo sistema, Volume 

Consumido e Número de ligações. O teste U de Mann-Whitney, aplicado aos indicadores calculados e 

apresentados a seguir, visou indicar diferenças significativas entre os municípios, Belo Horizonte e Juiz de Fora, 

para o período estudado. Este teste não paramétrico, disponibilizado pelo pacote STATISTICA 8.0 (StatSoft, 

2007), compara tendências centrais de duas amostras independentes, sendo adotado um nível de significância de 

5% (SABINO et al, 2014). 

3.1 INDICADOR TÉCNICO DE PERDAS REAIS (ITPR) 

     Este indicador é o volume anual de perdas reais, dividido pelo número de ligações. O Indicador Técnico para 

Perdas Reais sendo obtido pela Equação 1, expresso em litros/ligação/dia, quando o sistema está pressurizado. 


ligações de Número

Reais Perdas de Anual  Vol.
 =ITPR

ligações de Número

Produzido Vol. - Consumido  Vol.
                                                       Equação (1) 

     Observa-se que a unidade utilizada na Equação 2 é dada em 'ligações' e não 'economias'. Isto porque as perdas 

reais acontecem até a ligação, e consequentemente, se espera que uma ligação seja subdividida logo após o 

cavalete. 

3.2 MÉDIA DE PERDAS REAIS INEVITÁVEIS (MPRI) 

     Este índice analisa separadamente (i) as influências do comprimento das tubulações, (ii) o número de ligações, 

(iii) o comprimento total dos ramais prediais até o cavalete e, (iv) a pressão média quando o sistema está 

pressurizado. Este percentual pode ser interpretado como uma espécie de perda mínima, ou inevitável, onde as 

constantes A, B e C são valores médios adotados mundialmente, cujos valores são de 18; 0,8 e 25, respectivamente. 

(COPASA, 2003). O MPRI também é medido em litros/ligação/dia. 

Px 
Nl

Cr
 x CB

Nl

Ct
A  x  =MPRI 

































                                                                                                   Equação (2) 

     Sendo: 

MPRI = medido em litros/ligação/ano, quando o sistema está pressurizado. 

Ct = Comprimento das tubulações (km). 

Nl = Número de ligações. 

Cr = Comprimento total dos ramais prediais até o cavalete (km). 

P = Pressão, medido em metros de coluna d’água. 
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3.3 ÍNDICE DE VAZAMENTO NA INFRAESTRUTURA (IVI) 

     Este índice é um número adimensional e útil para analisar de forma geral a eficiência, as condições do 

gerenciamento da infraestrutura sob o estado atual de pressão média e abastecimento contínuo. O índice de 

vazamento na infraestrutura é composto pela razão entre a Equação 1 e a Equação 2, sendo calculado pela Equação 

3. 

MPRI

ITPR
 =IVI                                                                                                                                               Equação (3) 

     Segundo COPASA (2003), valores de IVI calculados para 27 situações reais em 20 países, que foram usados 

para validar a metodologia da IWA variaram de próximo de 1,0 até pouco acima de 10,0. Os sistemas 

administrados em ótimas condições devem ter IVI próximos de 1,0 com valores mais elevados para sistemas mais 

antigos, com deficiências na infraestrutura. 

3.1.4 POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO DE PERDAS REAIS (PRPR) 

     O indicador a seguir diz respeito ao potencial de recuperação de volume perdido de água em um dado sistema, 

expresso pela diferença entre a Equação 1 e a Equação 2, determinado em litros/ligação/dia quando o sistema está 

pressurizado, denotada pela Equação 4. 

MPRI - ITPR =PRPF                                                                                                                                   Equação (4) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 INDICADOR TÉCNICO DE PERDAS REAIS – ITPR 

     A Tabela 1 indica os dados adotados para o cálculo do ITPR – Indicador Técnico de Perdas Reais, para o 

período de 2012 a 2016. O volume anual de perdas reais, em litros, é dado pela diferença entre o volume de água 

produzido e o volume de água consumido. O número de ligações de água à rede pública também é agregado neste 

índice, ativas ou inativas, com a presença de hidrômetros ou sem os mesmos.  

Tabela 1 – Dados utilizados no cálculo do ITPR para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

Ano 

  

Volume de água produzido 

(m³/ano) 

Volume de água 

consumido (m³/ano) 

Volume diário de 

perdas reais (litros) 

Número de ligações 

(ativas e inativas) 

Belo Horizonte 
Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

2012 938.867.010 44.177.430 624.216.760 29.575.570 862.055 40.005 3.730.685 128.192 

2013 962.017.930 48.860.460 634.150.150 29.752.900 898.268 52.349 3.853.319 132.205 

2014 956.332.770 49.540.390 631.466.890 29.481.870 890.044 54.955 3.979.729 136.178 

2015 897.787.760 43.384.720 579.021.110 27.800.720 873.333 42.696 4.064.375 139.484 

2016 922.247.100 43.493.760 587.945.050 28.249.510 915.896 41.765 4.150.382 142.907 

     Fonte: Adaptado do SNIS (2018) 

     A Figura 1 apresenta o comportamento do ITPR calculados, em litros/ligação/dia, para os anos de 2012 até 

2016. No presente caso, o teste não paramétrico de hipóteses evidenciou diferenças significativas entre os valores 

calculados para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG no período avaliado a 95% de confiança, com um p-value 

igual a 0,0090. Destaca-se uma média de perdas reais superiores para o município de Juiz de Fora/MG, com valor 

igual a 342 litros/ligação/dia, comparado ao município de Belo Horizonte/MG, com valor médio igual a 224,7 

litros/ligação/dia. Perdas inferiores para esse último município, de grande porte, pode ser, possivelmente, devido 

à maior capacidade técnica, de infraestrutura e financeira para lidar com tal problema; com programas eficientes 

de dimensionamento, monitoramento e manutenção das redes que impactam de forma significativa na redução das 

perdas. 
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Figura 1 – Indicador Técnico de Perdas Reais, em litros/ligação/dia, durante os anos de 2012 a 2016 nas cidades de Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

4.2 MÉDIA DE PERDAS REAIS INEVITÁVEIS 

     A Tabela 2 apresenta dados adotados no cálculo da Média de Perdas Reais Inevitáveis – MPRI para os 

municípios em questão, e utiliza os coeficientes adotados mundialmente A, B e C, conforme apresentados na 

metodologia. A extensão da rede de água é representada pelo comprimento total da malha de distribuição de água. 

O comprimento total dos ramais foi adotado em média uma distância de 5 metros para as duas cidades, e segundo 

a metodologia de COPASA (2003), deve ser multiplicada pela quantidade de ligações, e dividida por 1000. A 

pressão correspondente foi adotada como 50 m.c.a (metros de coluna d’água).  

Tabela 2 – Dados utilizados no cálculo do MPRI para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

Ano 

  

Extensão da rede de 

água (km) 

Número de ligações 

(ativas e inativas) 

Comprimento total dos 

ramais prediais até o 

cavalete (km) 

Pressão média (m.c.a.) 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

2012 43.494,40 937,5 3.730.685 128.192 18.653 641 50 

2013 45.204,17 948,49 3.853.319 132.205 19.267 661 50 

2014 47.046,38 1840,43 3.979.729 136.178 19.899 681 50 

2015 47.839,64 1846,14 4.064.375 139.484 20.322 697 50 

2016 49.574,85 1850,89 4.150.382 142.907 20.752 715 50 

Fonte: Adaptado do SNIS (2018). 

     A Figura 2 apresenta a variação do índice MPRI, em litros/ligação/dia, entre os anos de 2012 até 2016. A análise 

estatística comparativa via teste da Mann Whitney, a 5% de significância, não indicou diferenças significativas 

entre as medidas de tendência central obtidas para os municípios de Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG no 

período considerado (p-value = 0,6015). Com base nos resultados verificou-se os valores calculados para Belo 

Horizonte/MG com mínima variação em torno da média, igual a 56,9 litros/ligação/dia, durante os 5 anos 

avaliados. Por outro lado, para o município de Juiz de Fora/MG, verificou-se um comportamento atípico, com 

tendência crescente nos valores médios de perdas reais inevitáveis, que passaram a superar Belo Horizonte/MG 

nos últimos 3 anos avaliados, atingindo valores próximos a 58 litros/ligação/dia. Pode-se inferir que um incremento 

na extensão da rede de água de abastecimento de Juiz de Fora/MG ocorrido entre os anos de 2013 a 2014, passando 

de uma extensão média de 943 para 1846 km, respectivamente, possa ter impactado de forma considerável nos 

resultados obtidos para tal parâmetro e na análise apresentada. 
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Figura 2 – Médias de Perdas Reais Inevitáveis, em litros/ligação/dia, durante os anos de 2012 a 2016 nas cidades de Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

4.3 ÍNDICE DE VAZAMENTO NA INFRAESTRUTURA 

     O resultado do IVI calculado segue apresentado na Tabela 3 e, conforme apresentado na metodologia, possui 

relação com indicadores calculados anteriormente, ITPR e MPRI. 

Tabela 3 – Dados utilizados no cálculo do IVI para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

Ano 

  

ITPR MPRI 

IVI 

(litros/ligação/ano) (litros/ligação/ano) 

Belo Horizonte Juiz de Fora Belo Horizonte Juiz de Fora 
Belo 

Horizonte 
Juiz de Fora 

2012 231,07 312,07 56,74 52,83 4,07 4,07 

2013 233,12 395,97 56,81 52,71 4,1 4,1 

2014 223,64 403,55 56,89 58,41 3,93 3,93 

2015 214,88 306,1 56,84 58,16 3,78 3,78 

2016 220,68 292,25 57 57,91 3,87 3,87 

Fonte: Adaptado do SNIS (2018) 

     A Figura 3 apresenta o índice IVI, adimensional, entre os anos de 2012 até 2016. Percebe-se que o 

comportamento do índice está correlacionado aos dados de entrada: ITPR e MPRI. Portanto, possuem a mesma 

desenvoltura. Nota-se que o início, no ano de 2012, o IVI em ambas as cidades se encontrava entre o intervalo 

entre 4 e 6, considerado intermediário, tendo em vista que sistemas ineficientes possuem a nota um pouco acima 

de 10. O decréscimo no índice nos municípios em questão indica melhorias na rede. O município de Belo Horizonte 

apresenta valores mais estáveis e inferiores que os de Juiz de Fora. Por testes estatísticos de hipóteses de 

comparação simples, nos dois casos, foram evidenciadas diferenças significativas, a 95% de confiança (p-value = 

0,0090) entre os resultados calculados para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, conforme evidenciado 

graficamente nas Figuras 3 e 4. 
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Figura 3 – Índice de Vazamento da Infraestrutura, entre os anos de 2012 a 2016, para os municípios de Belo Horizonte/MG e 

Juiz de Fora/MG. 

 
Figura 4 – Box-plot: Análise comparativa entre as cidades de Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG para o Índice de 

Vazamento na Infraestrutura. 

4.4 POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO DE PERDAS REAIS – PRPR 

     A Tabela 4 analisa os dados calculados pelo Potencial de Recuperação de Perdas Reais (PRPR), onde conforme 

metodologia informada é a diferença entre os índices ITPR e MPRI. 
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Tabela 4 - Dados utilizados no cálculo do PRPR para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

Ano 

  

ITPR MPRI PRPR 

(litros/ligação/dia) (litros/ligação/dia) (litros/ligação/dia ) 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 
Juiz de Fora 

Belo 

Horizonte 
Juiz de Fora 

2012 231,07 312,07 56,74 52,83 174,33 259,24 

2013 233,12 395,97 56,81 52,71 176,31 343,27 

2014 223,64 403,55 56,89 58,41 166,75 345,14 

2015 214,88 306,1 56,84 58,16 158,03 247,94 

2016 220,68 292,25 57 57,91 163,68 234,35 

Fonte: Adaptado do SNIS (2018) 

     A Figura 5 apresenta o índice PRPR, medido em litros/ligação/dia, entre os anos de 2012 até 2016. Nota-se 

umdecréscimo, assim como no IVI, e a diminuição do PRPR é evidente, pois, quanto menor o potencial de 

recuperação, mais próximo se aproxima da situação de perda ideal. É notório que para a cidade de Juiz de Fora o 

potencial de recuperação é maior do que para a cidade de Belo Horizonte, pois os valores de ITPR para a cidade 

são superiores aos da capital mineira, causando assim o comportamento no gráfico. A maior capacidade de 

recuperação da cidade de Juiz de Fora pode ser hipoteticamente evidenciada pelo número inferior de volume 

perdido de água, onde a companhia possui facilidade em identificar pontos de desperdício e agiria de forma 

vertiginosa. Por testes estatísticos de hipóteses de comparação simples, nos dois casos, foram evidenciadas 

diferenças significativas, a 95% de confiança (p-value = 0,0090) entre os resultados calculados para Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, conforme evidenciado graficamente nas Figuras 5 e 6. 

 
Figura 5 – Potencial de Recuperação de Perdas Reais , entre os anos de 2012 a 2016, para os municípios de Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG. 
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Figura 6 – Box-plot: Análise comparativa entre as cidades de Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG para o Potencial de 

Recuperação de Perdas Reais. 

5 CONCLUSÕES 

     A análise dos índices entre as duas cidades resultou em índices equivalentes aos analisados no manual 

denominado “Programa de Redução de Perdas de Água no Sistema de Distribuição” disponibilizado pela COPASA 

(2003), comparando ao número de habitantes, comprimento das tubulações, extensões das redes e volumes de 

perdas das cidades analisadas (Belo Horizonte, atualmente, e Juiz de Fora) com a região citada no manual, Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, sendo uma das poucas cidades no Brasil com a disponibilidade de todos os 

índices citados neste estudo. Na capital mineira, entre abril de 2002 e março de 2003, os índices encontrados foram 

de 3,4 de IVI e 137,45 l/lig/dia de PRPR.  

     Considerando os cinco anos de análises, o ITPR e o MPRI são computados para o cálculo do IVI e do PRPR. 

O IVI da cidade de Belo Horizonte teve uma redução de 5% do seu valor inicial, variando de 4,07 para 3,87, 

aproximando-se dos sistemas classificados como de ótima administração, no intermédio para o alcance do índice 

ideal de eficiência. O IVI da cidade de Juiz de Fora reduziu 15% do valor original, tendo seu valor diminuído de 

5,91 para 5,05. 

     Com os valores do PRPR, houve uma diminuição com o passar dos cinco anos de análises. O valor de 

recuperação das perdas diminuiu cerca de 7% (de 174,33 para 163,68 l/lig/dia) em Belo Horizonte e cerca de 10% 

(de 259,24 para 234,35 l/lig/dia) em Juiz de Fora. Isso se deve ao fato da capital possuir maior capacidade técnica, 

de infraestrutura e financeiramente para lidar com as perdas, fato comum em municípios de grande porte. Essa 

redução pode ser considerada positiva, pois como o PRPR depende da razão entre o volume anual de perdas reais 

(litros) com o número de ligações, subentende-se que com a diminuição das perdas, o índice ITPR também é 

reduzido, causando assim o menor valor de recuperação. 

     Com relação ao teste U de Mann-Whitney, pode-se interferir, com 95% de confiança, que os indicadores 

calculados para Belo Horizonte são inferiores, apresentando um índice de perdas inferior quando comparado com 

a cidade pertencente à bacia do Rio Paraíba do Sul, Juiz de Fora, e confirmando as análises atestadas pelos índices 

IVI e PRPR. 
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