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COMPARAÇÃO ENTRE O VALOR ECONÔMICO ASSOCIADO ÀS 

PERDAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E OS INVESTIMENTOS 

PREVISTOS NO SETOR DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO 

Gisele G. Lamberti1;Felipe A. Silva2; Bruno P. Vaneli3;Luana L. Moreira4;Mônica A. Gonçalves5 

RESUMO –O presente artigo tem como objetivo comparar o valor econômico associado a perdas 

no sistema de distribuição de água e os investimentos realizados no setor de abastecimento público 

na bacia hidrográfica do rio Novo. A partir da análise dos programas e projetos vinculados ao setor 

de saneamento básico investidos na região da bacia do rio Novo a médio prazo, entre 2016 e 2019, 

foi identificado que o valor associado as perdas nos sistemas de distribuição dos municípios da 

bacia equivalem a cerca de 200% do valor investido no setor de saneamento da bacia. No que tange 

a problemática de crise hídrica do país, e em especial no estado do Espírito Santo, a gestão 

adequada de recursos hídricos com o controle do índice de perdas no sistema de distribuição se 

torna de crucial importância para melhor desempenho econômico do setor de saneamento e para a 

promoção do desenvolvimento econômico do estado do Espírito Santo pautado em bases 

sustentáveis. 

ABSTRACT – This paper aims to compare the economic value associated with losses in the water 

distribution system and the investments made in the water supply sector in rio Novo basin. Based 

on the analysis of the programs and projects related to the basic sanitation sector invested in the Rio 

Novo basin region in the medium term between 2016 and 2019, was identified that the value 

associated with losses in the distribution systems of the municipalities is equivalent about 200 % of 

the amount invested in the sanitation sector of the basin. Regarding the problems of water crisis in 

the country, and especially in the state of Espírito Santo, is crucial the adequate management of 

water resources with control of the index of losses in the distribution system for a better economic 

performance of the sector of sanitation and for the promotion of the economic development of the 

state of Espírito Santo based on sustainable bases.  
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INTRODUÇÃO 

Em bacias hidrográficas, a diminuição dos desperdícios acarreta a diminuição das demandas 

pelos recursos hídricos e os conflitos pelo seu uso, apresentando tanto ganhos ambientais com o 

aumento da disponibilidade hídrica como ganhos econômicos para os usuários da água (ANA, 

2017). 

Grande parte do aumento na demanda pelos recursos hídricos se deve ao setor de 

abastecimento público, sendo este o segundo maior usuário de água no Brasil, representando em 

2017, 24,9% da demanda total, com vazão de retirada de 2.098 m³/s (ANA, 2017). Os principais 

desperdícios de água dentro desse setor estão relacionados às perdas que ocorrem na rede de 

distribuição (TSUTIYA, 2006). 

Um dos principais indicadores de eficiência da operação dos sistemas de distribuição de água 

é o ‘índice de perdas na distribuição’, que abrange dois conceitos de perdas: a “perda de água 

física” e a “perda de água comercial”. O primeiro representa os volumes de água perdidos durante o 

processo de distribuição, principalmente por conta de vazamentos nas redes e rompimento nas 

adutoras. Já o segundo representa o volume de água, que apesar de atingir o consumidor final, não é 

cobrado adequadamente, tanto por problemas técnicos na medição dos hidrômetros quanto por 

fraudes e furtos de água realizados pelo consumidor (TSUTIYA, 2006). ABES (2013) destaca que 

”a abordagem econômica para cada tipo de perda é diferente. Sobre as ‘perdas reais’ recaem os 

custos de produção e distribuição da água, e sobre as ‘perdas aparentes’, os custos de venda da água 

no varejo, acrescidos dos eventuais custos da coleta de esgotos”.  

Estima-se que em média 44,8%6 do total das águas tratadas no Brasil são perdidas nas redes 

de distribuição. No estado do Espírito Santo a realidade não é diferente. Nas redes operadas pela 

Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) a média desse índice é de 37,6%7 (CESAN, 

2017). 

As perdas presentes nos sistemas de abastecimento de água do estado do Espírito Santo são 

um dos desafios enfrentados para a universalização do saneamento proposta no Plano de 

Desenvolvimento Espírito Santo 2030 (ESPÍRITO SANTO, 2013). Esse plano ainda prevê 

investimentos em diversas áreas, destacando-se a preocupação em promover o desenvolvimento 

econômico em bases sustentáveis e a articulação do planejamento setorial e territorial com o 

planejamento dos recursos hídricos. Os investimentos anunciados para a área de saneamento no 

período 2015-2020 são da ordem de R$ 910 milhões (IJSN, 2016). 

                                                           
6 Dado referente ao ano de 2015 
7 Dado referente ao ano de 2016 
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Tendo em vista os investimentos previstos para o setor de saneamento, onde parte desses 

destina-se à manutenção e ampliação dos sistemas de tratamento e distribuição de água, a redução 

no índice de perdas na distribuição pode representar um ganho econômico para o setor, dando folga 

aos investimentos previstos, além de possibilitar a diminuição do volume de água captada para o 

tratamento, reduzindo a demanda hídrica do setor (ABES, 2013). 

O presente artigo tem como objetivo avaliar o impacto econômico das perdas no sistema de 

distribuição de água sobre os investimentos realizados no setor de abastecimento público na bacia 

hidrográfica do rio Novo, localizada no Sul do estado do Espírito Santo, visando subsidiar o 

processo de planejamento de seus recursos hídricos. 

METODOLOGIA 

Área de estudo  

A bacia hidrográfica do rio Novo está localizada na região sul do estado do Espírito Santo 

possui uma área de drenagem de aproximadamente 776,9 km² que abrange completamente os 

municípios de Rio Novo do Sul e Iconha e parcialmente os municípios de Vargem Alta, Itapemirim 

e Piúma, apresentando uma população de cerca de 96.095 habitantes no ano de 2017. Seus limites 

físicos ocorrem ao norte com a bacia hidrográfica do rio Benevente, a oeste e sul com a bacia 

hidrográfica do rio Itapemirim e a sudeste com o Oceano Atlântico (Figura 1). 

 

Figura 1- Localização bacia hidrográfica do rio Novo 
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Volume de água associado a perdas no sistema de distribuição dos municípios da bacia 

Os dados de vazão captada foram obtidos através do Sistema de Informação de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), do Sistema Autônomo de água e Esgoto 

(SAAE) e da CESAN. Por sua vez, o índice de perdas na distribuição foi obtido através do banco de 

dados de 2016 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que é calculado a 

partir da Equação 1: 

IN049= 
(AG006+AG018- AG024-AG10)

(AG006+AG018-AG024)
                                                                                                       (1) 

Em que: 

IN049: Índice de perdas na distribuição; AG006: Volume de Água Produzido; AG018: 

Volume de Água Tratado Importado; AG024: Volume de Água de Serviço; AG010: Volume de 

Água Consumido. 

Na avaliação foi desconsiderado o volume de água de serviço, visto que as companhias de 

saneamento da bacia utilizam sistema convencional de tratamento de água, além de não haver água 

importada de outras concessionárias, simplificando as perdas do sistema pela diferença entre o 

volume total produzido e consumido sobre o volume total produzido. 

Os valores de vazão captada e índice de perdas para cada município foram obtidos a partir de 

AGERH (2018), que apresenta o Diagnóstico e prognóstico das condições de uso da água na bacia 

hidrográfica do Rio Novo. 

Após identificado o índice de perdas na distribuição em cada município, calculou-se o volume 

de água perdido, associando o índice de perdas à vazão captada em cada município. Segundo dados 

do Banco Mundial, utilizando como referência países em desenvolvimento, as perdas na 

distribuição podem ser divididas em 60% de perdas físicas (reais) e 40% de perdas comerciais 

(aparentes) (KINDOM et al., 2006 apud ITB, 2018). Desta forma, discriminou-se o volume de água 

perdido associado tanto a perdas físicas quanto a perdas comerciais. 

 

Custo associado às perdas no sistema de distribuição 

O impacto monetário causado pelas perdas comerciais é dado pelo volume deste tipo de perda 

multiplicado pela tarifa média de água. O valor da tarifa média de água (IN005) adotado 

correspondente a R$3,70/m³. As perdas físicas foram quantificadas pela multiplicação do volume 

perdido pelo custo marginal da produção de água (CMs Água), igual a R$ 0,491/m³, segundo dados 

apresentados em ITB (2018). 
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O custo total associado a perdas no sistema de distribuição da bacia foi calculado a partir da 

soma dos volumes totais de perdas comerciais e físicas em cada município, multiplicado pelo custo 

associado a cada uma destas perdas (tanto físicas quanto comerciais) e, posteriormente, somando-se 

estes valores para a obtenção do custo total associado a perdas no sistema de distribuição de água na 

bacia do rio Novo.   

 

Comparação entre os investimentos e o custo associado a perdas no sistema de distribuição 

Para a análise de investimentos e programas no setor de saneamento básico desta bacia, foram 

utilizados dados obtidos pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN, 2016) apresentados no Plano 

ES 2030 para as microrregiões Litoral Sul e Central Sul do estado e no Plano Plurianual 2016-2019 

para as microrregiões Litoral Sul e Central Sul, visto que os municípios inseridos na bacia do rio 

Novo pertencem às mesmas. Os municípios de Piúma, Iconha, Itapemirim e Rio Novo do Sul estão 

localizados na microrregião Litoral Sul; já o município de Vargem Alta está localizado na 

microrregião Central Sul (ESPÍRITO SANTO, 2013). 

Foram discriminados os programas e investimentos previstos para o setor de saneamento para 

médio prazo no Plano Plurianual 2016–2019 para as microrregiões Litoral Sul e Central Sul com 

enfoque em serviços de tratamento de água e distribuição de água tratada, e posteriormente 

quantificado o total investido nestes programas dentro da bacia do rio Novo. 

O total investido foi comparado ao custo associado a perdas na rede de distribuição com 

projeção destas para um período de 3 anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Volume de água associado a perdas no sistema de distribuição da bacia do rio Novo 

Para fins de abastecimento público, a bacia hidrográfica do rio Novo possui vazão total 

captada de 20637,4 m³/dia, desconsiderando a vazão captada no município de Itapemirim, pois  sua 

Sede Municipal é abastecida pela bacia hidrográfica do rio Itapemirim. Os dados de vazão captada e 

os índices de perdas por distribuição em cada município da bacia estão listados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Vazão captada e índice de perdas da bacia do Rio Novo 

Município Operador IN049 (%) Vazão captada (m³/dia) 

Rio novo do Sul CESAN 19,1 3075,8 

Vargem Alta SAAE 19,0 691,2 

Iconha SAAE 45,3 3046,4 

Piúma CESAN 20,3 13824,0 

  Total 20637,4 

Fonte: Adaptado de AGERH (2018). 
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Com relação às perdas do sistema de distribuição de água tem destaque o município de 

Iconha, que em 2015 apresentou mais de 45% de perda do volume produzido, muito acima da 

média estadual (34,6%) e nacional (38,1%) (SNIS, 2016). É importante destacar que se o índice de 

perdas já é significativo nas áreas urbanas, nas áreas rurais é provável que esse valor seja ainda 

maior, em função da carência na manutenção e correta operação do sistema. Segundo informações 

do Plano Municipal de Saneamento de Iconha (ICONHA, 2013), foram identificados os seguintes 

problemas nas redes de distribuição que contribuem para aumento das perdas no sistema:  

 a adutora que abastece o morro da prefeitura por meio de bombeamento é antiga;  

 o abastecimento dos reservatórios é feito pelo fundo, sendo a rede adutora sangrada para 

abastecer os clientes que moram entre o morro do Cemitério e o morro da Prefeitura;  

 a pressão excessiva devido ao bombeamento em marcha tem danificado os hidrômetros dos 

usuários de água, o que contribui para o rompimento da adutora além de consumir energia; 

 com relação à vazão de entrada na rede, há falta de operadores e telemetria nas estações 

elevatórias e reservatórios, dificultando acompanhar seu funcionamento em tempo real.  

Na Tabela 3 são apresentados os volumes de água perdidos em cada município nos sistemas 

de distribuição e a quantificação total destas perdas em volume associando o índice de perdas ao 

volume anual captado para cada município na bacia. Observa-se que ao final de um ano, cerca de 

1,8 milhões de metros cúbicos de água são perdidos na rede de distribuição. 

Tabela 2 – Volume de perdas associado à vazão captada 

Municípios 
Vol. Captado 

(m³/dia) 
Vol. Captado (anual) IN049 (%) 

Volume de perdas 

(m³/ano) 

Rio novo do Sul 3.075,8 1.122.667,0 0,19 213.306,7 

Vargem alta 691,2 252.288,0 0,19 47.934,7 

Piúma 13.824,0 5.045.760,0 0,20 1.009.152,0 

Iconha 3.046,4 1.111.936,0 0,45 500.371,2 

Total 20.637,4 7.532.651,0  1.770.764,6 

Fonte: Elaborado pelos autores adaptado dos dados obtidos do Diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Novo. 

A partir dos dados da tabela acima, verifica-se que na bacia hidrográfica do rio Novo cerca de 

24% do volume total de recursos hídrico captado pelos principais sistemas de abastecimento 

municipais é perdido anualmente nos sistemas de distribuição. Na Figura 2 é quantificado o volume 

de perdas associado a cada município em função do volume total perdido na bacia. Observa-se que 

o município de Piúma é responsável pelo maior volume de perdas na bacia (57%), mesmo não 

possuindo o maior índice de perdas distribuídas entre os municípios. Isso se deve ao maior volume 

de água captado por esse município. 
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Figura 2 – Porcentagem do volume total de perdas nos sistemas de distribuição de água da bacia do rio Novo referente a 

cada município. 

 

Comparação entre os investimentos e o custo associado a perdas no sistema de distribuição 

 

O custo total associado a perdas no sistema de distribuição para cada município da bacia 

hidrográfica do rio Novo, no ano de 2016, é apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Valor monetário associado as perdas no sistema de distribuição de água. 

Municípios 
Volume de perdas 

(m³/ano) 

Custo perdas 

físicas (R$) 

Custo perdas 

comerciais (R$) 

Custo perdas totais 

(R$) 

Rio novo do Sul 213.306,70 62.840,15 315.693,92 378.534,07 

Vargem alta 47.934,70 14.121,56                 70.943,36 85.064,92 

Piúma 1.009.152,00 297.296,18            1.493.544,96 1.790.841,14 

Iconha 500.371,20 147.409,36 740.549,38 887.958,73 

Total              1.770.764,60           521.667,25      2.620.731,61               3.142.398,86 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os investimentos previstos nas ações vinculadas ao sistema de abastecimento de água estão 

elencados na Tabela 4.  

Tabela 4 - Investimentos do Plano Plurianual 2016-2019 nos sistemas de abastecimento de água. 

Ação Finalidade Investimentos 
Ampliação de sistemas de 

abastecimento de água nas áreas 

urbanas 

Proporcionar à população urbana acesso 

aos serviços de abastecimento de água, 

com qualidade, quantidade e preço justo. 

Litoral Sul: R$ 2.438.258,00 

Central Sul: R$ 1.925.078,00 

Apoio à elaboração de projetos e/ou 

execução de obras de saneamento em 

localidade de pequeno porte 

Promover saneamento básico para 

atendimento à população residente em 

localidades de pequeno porte, ampliando 

a oferta de água tratada e de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário 

Litoral Sul: R$ 116.000,00 

Central Sul: R$ 116.000,00 

 Total R$ 4.595.336,00 

Fonte: Adaptado de AGERH (2018). 

Desta forma, o valor monetário referente às perdas no sistema de abastecimento no ano de 

2016 corresponde à cerca de 68,4% do total investido em projetos e programas de saneamento em 

12%

3%

57%

28%

Rio novo do Sul Vargem alta Piúma Iconha
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todo o período de médio prazo, de 2016 a 2019, na bacia do rio Novo. Em uma projeção de três 

anos, considerando que o índice de perdas no sistema de distribuição se mantém constante em todos 

os municípios, este valor corresponderia a mais de 200% do valor total investido em programas 

vinculados ao saneamento básico desta bacia. 

Desta forma, a potencial redução do índice de perdas inclui benefícios associados tanto ao 

aumento da receita, com redução das perdas comercias; quanto a diminuição de custos com 

menores perdas físicas. Levando a discussão para a dimensão dos recursos hídricos, com o maior 

controle de medidas dos sistemas (hidrômetros) e manutenção e restauração da rede, há também um 

incremento da quantidade de água e disponibilidade desta para os demais usos na bacia. Por isso, no 

âmbito do processo de planejamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Novo, é de 

crucial importância incentivos e investimentos em ações voltadas à redução das perdas físicas e 

aparentes dos sistemas de distribuição de água existentes na região, como a realização de 

manutenção da rede, troca de peças, instalação de novos hidrômetros, substituição de hidrômetros 

defeituosos, combate a ligações clandestinas e furtos de água a fim de atingir a universalização do 

saneamento pautado em bases sustentáveis. 

 

CONCLUSÃO 

Os valores monetários associados às perdas na distribuição representam um impacto 

significativo sobre os investimentos previstos no setor de abastecimento de água. Na bacia 

hidrográfica do rio Novo o valor monetário associado a essas perdas representa mais da metade do 

valor previsto para ser investido entre os anos de 2016 e 2019 em programas e projetos para 

tratamento de água. Desta forma, ações de controle e redução das perdas no sistema de distribuição 

de água na bacia do rio Novo, como a realização de manutenção da rede, a troca de peças, a 

instalação de novos hidrômetros, a substituição de hidrômetros defeituosos e o combate a ligações 

clandestinas e furtos de água, tornam-se importantes para um melhor desempenho econômico do 

setor de saneamento e para a promoção do desenvolvimento econômico do estado do Espírito Santo 

pautado em bases sustentáveis.  
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Hidrográficas dos Rios Itabapoana (parte capixaba), Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus (parte 

capixaba) como subsídio fundamental ao Enquadramento e Plano de Recursos Hídricos, a partir do 

qual este trabalho foi originado. 
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