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RESUMO - A redução das perdas relacionadas à distribuição de água tem sido uma 
preocupação constante das empresas de saneamento. Esta preocupação não está somente 
relacionada ao aspecto perda de um bem de valor econômico, mas possíveis alterações do 
comportamento hidráulico da rede para situações que não são previstas em projetos, incluindo-
se o impacto de transientes hidráulicos, alterações de qualidade da água e aumento de custos de 
operação. O propósito deste trabalho é avaliar a situação do sistema de abastecimento de água 
da cidade de Boa Vista – Roraima, administrado pela CAER, no tocante as perdas de água, a 
partir da análise dos dados fornecidos pelo setor de controle de perdas e de registros da empresa 
concessionária e da obtenção de indicadores de desempenho. Os principais índices obtidos 
foram o Índice de Perdas Aparentes, o Índice de Perdas Físicas, o Índice de Micromedição e o 
Índice de Perdas no Faturamento, além da elaboração do Balanço Hídrico, sempre 
considerando as informações dos anos de 2006, 2007 e 2008. 

 
ABSTRACT – The losses redution related about water distribuition have been a constant 
preoccupation the companies of sanitation. This preoccupation  isn’t only related of aspect loss 
of  water is an economic good value, but possible changes of hydraulic behavior of network for 
situations there are not provided on projects, including the impact of hydraulics transients, 
changes in quality water and increase of operation costs. The purpose of this work is to assess 
the situation of water in the supplying system of Boa Vista city  Roraima, managed by CAER, 
issue of losses water, from the analysis of data supplied the sector of control of losses and 
hydrorecords operating company and the achievement of indicators acting. The mains indexes 
were the index water loss real and apparent and indexes of losses micro meterings and indexes 
of losses by invoice bill, and the preparation of water balance, the information this present 
study were considered the datas of years 2006, 2007 e 2008. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

  O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados alcançados ao longo dos 

10 primeiros meses de desenvolvimento do projeto intitulado: “Investigação do índice de  

perdas de água no sistema de abastecimento da cidade de Boa Vista-RR”, desenvolvido pelo 

discente Diego Francisco Rodas Aranha sob orientação da Professora DSc. Ofélia de Lira 

Carneiro Silva, com apoio do PIC/PIBIC – Programa de Iniciação Cientifica da UFRR. 

  Ressaltando que este trabalho vem sendo realizado junto a Companhia de Águas e 

Esgotos de Roraima – CAER, com auxílio específico do setor de controle de perdas d’água, 

representado na pessoa do Administrador Raimundo da Silva Marques e do setor de controle de 

Registros. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 A situação de escassez dos recursos hídricos, agora tratados sob a ótica da não 

renovação, tem sido motivo para crescentes preocupações dos governos. Nesse sentido, 

aumenta a consciência sobre a importância de proteção e gerenciamento da água em parte do 

mundo, o que tem levado os governos dos países a buscar desenvolver alternativas para 

solucionar os problemas das perdas de água em seus sistemas de abastecimento, fazendo com 

que o aumento da demanda pelo uso da água e a conseqüente implantação de novos sistemas 

venha a estar associado a um programa de combate incisivo ao desperdício. 

 A água destinada ao consumo humano deve atender ao padrão de potabilidade 

estabelecido. Além disso, os custos inerentes ao processo de tratamento de água devem ser os 

menores possíveis, evitando-se, com isso, que a população venha a arcar com prejuízos 

financeiros. Assim, é necessário que os responsáveis pelo gerenciamento do sistema de 

abastecimento de água estejam cientes do sistema como um todo para que a relação 

custo/beneficio seja a menor possível. O custo dos serviços de abastecimento de água é função 

do custo da compra da água das entidades montantes, do custo do capital relativo às infra-

estruturas de abastecimento de água, do custo de operação, manutenção e conservação do 

sistema, bem como custos à gestão e administração dos serviços. Sob esta ótica, as empresas 

que gerenciam o abastecimento público de água devem estar conscientes do quanto se perde e 

devem implantar um estado de controle rígido em seus sistemas, com vistas a minimizar estas 

perdas. 

 Segundo Trow e Farley (2003), as perdas de água ocorrem em todos os sistemas de 

abastecimento, apenas o volume é que varia, isso depende das características da tubulação da 
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rede, de fatores locais, da prática operacional da companhia de água e do nível de tecnologia 

aplicada. O volume perdido varia amplamente de país para país e dentro do país de região para 

região.                

 Silva et al. (2003) definem que, do ponto de vista operacional, as perdas nos sistemas 

públicos de abastecimento, são consideradas aquelas relacionadas aos volumes de água não 

contabilizados. Esses englobam tanto as Perdas Reais (físicas), que representam a parcela não 

consumida, como as Perdas Aparentes (não-fisicas), que correspondem à água consumida e não 

registrada. 

 De acordo com o SNIS de 2003 (Brasil, 2004), em seu diagnóstico dos serviços de água 

e esgoto, mostra que o valor médio das perdas de faturamento para todo o conjunto de 

prestadores de serviços foi de 39,4%, indicando uma pequena melhora em relação ao ano de 

2002, quando o valor médio foi de 40,4%. As perdas de água nos sistemas brasileiros ainda 

preocupam, uma vez que a queda verificada no período citado foi de apenas 1,1 %. A região 

Nordeste do Brasil, por exemplo, produziu algo em torno de 2.000 milhões de m3 de água no 

ano de 2002, deixando de faturar 45% deste volume. A região Norte, por sua vez, no mesmo 

período, produziu cinco vezes mais, não faturando 54% desse volume. O não faturamento da 

água, mesmo abundante e de exploração barata, implica no desperdício de recursos humanos, 

financeiros e ambientais importantes. Aliás, resulta no desperdício de um bem finito, dotado de 

valor econômico, (Brasil, 1997). 

 Em experiência internacional, pesquisas revelam que os índices de perdas variam com 

valores entre 7 a 20% nos países como Canadá, Japão, Inglaterra, Chile, EUA e de 36% em 

Peru e Argentina que estão abaixo da média do Brasil.  

 A redução das perdas relacionadas à distribuição de água tem sido uma preocupação 

constante das empresas de saneamento. Esta preocupação não está somente relacionada ao 

aspecto perda de um bem de valor econômico, mas possíveis alterações do comportamento 

hidráulico da rede para situações que não são previstas em projetos, incluindo-se o impacto de 

transientes hidráulicos, alterações de qualidade da água e aumento de custos de operação. 

Coelho (2001) apresenta o foco ambiental e social das perdas, definindo o uso eficiente da água 

como qualquer ação destinada à redução e prevenção de perdas de água em beneficio da 

sociedade, salientando que a preservação dos recursos hídricos é ambiental e socialmente 

importante para o desenvolvimento sustentável.         

 Ações importantes vêm sendo desenvolvidas, nos últimos anos no âmbito do combate as 

perdas de água, o que tem contribuído para a sua redução gradual, como PNCDA – Programa 

Nacional de Combate e Desperdício de Água, PMSS – Programa de  
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 Modernização do Setor de Saneamento, além da outorga e cobrança pelo o uso da água, 

bem como a regulação tarifaria e da prestação de serviço.                                     

 As perdas nos sistemas de abastecimento geram prejuízos de ordem ambiental, pela 

exploração irrestrita e irresponsável de mananciais cada vez mais escassos de ordem social, ao 

negar à população o acesso à água de qualidade em quantidade suficiente para atendimento de 

suas necessidades. Associados a esta problemática, estão os prejuízos financeiros da 

companhia, que reprimem o crescimento, onerando os cofres públicos com subsídios para 

cobrir déficits orçamentários, e impedindo investimentos na ampliação, manutenção e no 

controle operacional de seus sistemas (Tsutiya, 2004).                   

 Uma análise econômica, confrontando o custo despendido com a água perdida e o 

investimento na redução do volume de água perdido, revela a viabilidade econômica, do ponto 

de vista da relação custo/benefício, de se implantar medidas alternativas de controle, visando à 

diminuição de perdas. A redução das perdas permite diminuir os custos de produção, mediante 

redução do consumo de energia, de produtos químicos e outros, bem como a utilização das 

instalações existentes para aumentar a oferta, sem expansão do sistema produtor.                 

 

3. METODOLOGIA 

 

 O primeiro passo tomado foi a delimitação da área em estudo para coleta dos dados, os 

quais foram obtidos a partir dos relatórios de atividades da concessionária, o que constam como 

dados secundários para a pesquisa. Pelo fato da concessionária não possuir controle de 

macromedição regional optou-se pela análise das informações relativas a todo o sistema de 

abastecimento urbano de água da cidade de Boa Vista – Roraima. 

 Os primeiros seis meses de desenvolvimento deste trabalho basearam-se principalmente, 

na coleta e análise dos dados disponibilizados pela CAER, através do setor de controle de 

perdas e do setor de registros e, além disto, fez-se um levantamento bibliográfico de vários 

trabalhos relacionados ao assunto em questão, ressaltando que se optou pelo estudo dos dados 

relativos aos anos de 2006, 2007 e 2008, excluindo o mês de Janeiro de 2006 e o mês de 

dezembro de 2008, por apresentarem dados incoerentes. 

 Posteriormente, percebeu-se que com os dados coletados seria possível identificar 

claramente o volume de perdas total, incluindo as perdas reais e aparentes, porém não foi 

possível, desde início, a subdivisão precisa destas perdas, principalmente com relação às perdas 

reais, devido à falta de controle de pressão nos pontos críticos da rede de abastecimento ou de 

outros dados fundamentais para obtenção deste parâmetro. O que justifica a quantificação e 

qualificação de indicadores por estimativa. 
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3.1 Investigações de dados 
 

 Os dados fornecidos pela concessionária conceituam-se da seguinte maneira: 

 Volume Disponibilizado  – Correspondente ao volume de água total tratada 

disponibilizada, através da rede de abastecimento, pela CAER; 

 Volume Utilizado  – Relativo à soma entre o volume micromedido e o volume 

estimado (ligações taxadas); 

 Volume Faturado  – Volume de água equivalente ao montante em dinheiro faturado 

pela concessionária; 

 Número de Ligações Ativas  – Trata do número de economias atendidas pela rede 

de abastecimento de água em questão, englobando as ligações hidrômetradas e as ligações 

taxadas; 

 Ligações Hidrômetradas  – Economias que possuem a devida micromedição do 

volume de água consumido através do uso de hidrômetros; 

 Ligações Taxadas  – Economias abrangidas pelo sistema de abastecimento da 

concessionária, mas que não possuem um controle do consumo de água utilizado, ou seja, a 

empresa concessionária cobra apenas uma taxa mensal mínima; 

 Número de Economias Ativas – Dado relativo ao número de economias devidamente 

integradas no Município de Boa Vista; 

 Extensão da Rede  – Extensão da rede de abastecimento em Kilometros; 

 Volume Micromedido  – Volume de água consumido medido nas ligações 

hidrômetradas; 

 Volume Estimado (Ligações Taxadas)  – Obtido pelo produto entre o consumo 

médio , relativo às ligações devidamente hidrômetradas, e o número de ligações taxadas 

, de acordo com a categoria correspondente (  Residencial, Comercial, Industrial ou 

Público);  

                             (1) 

 Índice Linear Bruto  – Corresponde ao volume perdido estimado , em 

, por Kilometro de extensão da rede, em um dia; 

     (2) 
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 Índice de Perda por Ligação  – Equivalente ao volume perdido total , 

em , por ligação ativa da rede, em um dia; 

     (3) 

 Índice de Perda na Distribuição  – Volume de perdas estimado , por 

volume disponibilizado , em %, ressaltando que este valor é aproximado da realidade, 

pois o volume utilizado, como já mostrado anteriormente é parcialmente estimado, vale a pena 

salientar que neste índice também estão incluídas as perdas decorrentes de hidrômetros falhos 

ou de erros em leituras, ou seja, também possui uma parcela de perdas aparentes; 

       (4) 

 Índice de Perda no Faturamento  – Volume total perdas de água , por 

volume disponibilizado , em %, englobando perdas físicas e não-físicas, ressaltando que 

este valor ao contrario do , corresponde a realidade; 

     (5) 

 Já os dados obtidos a partir das informações fornecidas pela CAER, entendem-se da 

seguinte maneira: 

 Volume estimado (Ligações com baixo consumo)  – Volume de água 

provavelmente perdido em virtude da falta de manutenção de hidrômetros defeituosos ou de 

problemas como o “by pass”. Este volume foi obtido com base no consumo médio , 

relativo às ligações devidamente hidrômetradas, de acordo com a categoria correspondente (  

Residencial, Comercial, Industrial ou Público), reduzindo-se deste consumo médio o volume 

que chegou a ser faturado (sub-medição). 

 
     (6) 

Onde, 

 Índice de Hidrômetros com sub-medição para categoria ; 

 Número de Ligações Ativas; 

 Consumo médio para categoria ; 

 Volume médio submedido em cada categoria ; 

 

 Índice de Perda Aparente  – Volume total de perdas não físicas de água 

, pelo volume disponibilizado , em %, sendo a diferença 
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entre o volume faturado  e o volume micromedido  equivalente ao volume representativo 

da taxa mínima de consumo cobrada; 

            (7) 

 Índice de Micromedição  – Equivale ao número de Ligações Hidrômetradas  

pelo total de Ligações Ativas , em %; 

     (8) 

 Índice de Ligações Taxadas  – Corresponde ao número Ligações Taxadas  

pelo total de Ligações Ativas , em %; 

     (9) 

 Índice de Perda Física  – Obtido pela diferença entre o Índice de Perda no 

Faturamento  e o Índice de Perda Aparente . 

   (10) 

 A partir destes dados obtidos partiu-se para elaboração dos gráficos e tabelas 

importantes para análise da evolução do desempenho da concessionária no tocante ao controle 

e gerenciamento das perdas de água. 

 

3.2 Balanço Hídrico 
 

 Por fim, elaborou-se o balanço hídrico relativo ao sistema de abastecimento de água 

objeto deste trabalho, com base no modelo proposto pelo IWA (International Water 

Association), mostrado na figura 1. 
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Figura 1 – Composição do balanço hídrico (Fonte: Alegre et al, 2000) 

 

 Com os dados fornecidos pela concessionária, o Balanço Hídrico foi limitado a sua 

segunda subdivisão, como mostrado na figura 2, desconsiderando o consumo autorizado não 

faturado, por apresentar uma contribuição muito pequena (<1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Composição do balanço hídrico (adotado) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Índice de Água Não Faturada – IANF ou  
 

 O primeiro dado importante que foi analisado refere-se aos Índices de Água Não 

Faturada – IANF ou , para os anos de 2006, 2007 e 2008, na cidade de Boa Vista – RR, 

mostrado na figura 3 a seguir, neste montante estão envolvidas as perdas físicas (reais) e as não 

físicas (aparentes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Gráfico de evolução  para os anos de 2006, 2007 e 2008 

 

 O que pode se perceber na figura 3 é que na maioria dos meses, o ano de 2006 

apresentou um índice de perdas no faturamento  mais alto que os outros anos, com 

exceção dos meses de Maio, onde o ano de 2007 apresentou um   maior em 1,45% que o 

apresentado no mesmo mês do ano de 2006, e Julho, cujo  superou em 0,07% o do ano de 

2006.  

 

4.2 Evolução do consumo de água 
 

 Outra análise de suma importância feita refere-se a da evolução do consumo mensal de 

água no sistema de abastecimento, apresentada na figura 4. 
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Figura 4 – Evolução do consumo de água mensal para os anos de 2006, 2007 e 2008 

 

 Observa-se na figura 4 nos dados do ano de 2006, que os meses de Fevereiro, Março e 

Abril apresentaram um consumo alto, enquanto que o mês de Agosto foi o de menor consumo. 

Em 2007 teve-se uma grande variabilidade de consumo ao longo do ano, tendo sido este 

consumo, máximo no mês de Maio e mínimo no mês de Dezembro. Já  para o ano de 2008 os 

meses de fevereiro e agosto apresentaram uma queda brusca nos consumos, enquanto que 

Janeiro apresentou o consumo máximo anual. 

 

4.3 Evolução do índice micromedição , do índice de perdas aparentes , e do 

índice de perdas reais . 
 

 Paralelamente a analise da evolução dos consumos anuais analisou-se a evolução do  

(figura 5), do  (figura 6) e do  (figura 7). 
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Figura 5 – Evolução do  mensal para os anos de 2006, 2007 e 2008 

 

 Com base na figura 5 percebe-se uma redução de 0,50% no índice de micromedição de 

2006 para o de 2008, o que contribui para o aumento das perdas aparentes, em especial. 

 Para análise de influência do  no  obteve-se a Figura 6 que mostra a evolução do 

 ao longo dos meses, sempre no interstício 2006-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Evolução do  mensal para os anos de 2006, 2007 e 2008 
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 A figura 6 retrata uma melhora no  médio anual, reduzindo em 4,42% o seu valor do 

ano de 2006 para o ano de 2008, apesar da contribuição negativa observada na evolução do , 

isto se deve, principalmente, a uma ação eficiente da concessionária na manutenção dos 

hidrômetros defeituosos ou antigos, no combate a fraudes ou na melhora do controle de 

registros, destacando que o aumento do  contribuiria mais ainda para a redução do . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Evolução do  mensal para os anos de 2006, 2007 e 2008 

 

 Para o  teve-se uma evolução considerável de 2006 para 2007, reduzindo o seu valor 

em 5,05%, porém de 2007 para 2008 houve um aumento de 3,11%, isto se deve, entre outras 

razões intrínsecas, ao fato da maioria dos meses do ano de 2008 apresentarem um consumo de 

água significativamente menor em relação ao ano imediatamente anterior, o que aumenta a 

probabilidade de vazamentos em virtude do acréscimo de pressão. 

 Por fim, partiu-se para a obtenção do balanço hídrico para cada ano, com base na 

modelagem apresentada na figura 2, obtendo as figuras 8, 9 e 10. 
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Figura 8 – Resultado do Balanço Hídrico para o ano de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Resultado do Balanço Hídrico para o ano de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Resultado do Balanço Hídrico para o ano de 2008 
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 Analisando os balanços hídricos dos 3 anos observa-se uma melhora no índice de perdas 

de água total, reduzindo em torno de 6,36% o seu valor, devendo-se 4,42% desta redução ao 

 e apenas, 1,94% deve-se a redução do . Mostrando que o controle sobre 

extravasamentos e vazamentos, tanto na rede de distribuição como nos reservatórios ou adução, 

precisa ser mais bem exercido. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 De acordo com o estudo desenvolvido pode–se concluir que: 

           De modo geral o índice de perdas de água do sistema de abastecimento da cidade de Boa 

Vista – Roraima apresentou uma melhora discreta, reduzindo o seu valor em 4,11% do ano de 

2006 para 2007 e em 2,73% do ano de 2007 para o ano de 2008. Percebe-se, também, que 

houve uma melhora no  mais que duas vezes maior que a do , indicando um controle 

menor no tratamento das perdas reais. A redução do  contribuiu negativamente para as 

perdas aparentes, mostrando que a redução destas pode ser ainda maior com um aumento do 

, paralelamente as providencias já tomadas. 

 Com base em tudo que foi discutido neste trabalho, vale salientar que, ainda há muito 

por se fazer para otimizar o gerenciamento e o controle das perdas de água no sistema de 

abastecimento de água da cidade de Boa Vista – Roraima. É preciso que haja um melhor 

controle sobre os vazamentos e extravasamentos na rede distribuição, de adução ou nos 

reservatórios, para redução das perdas reais, um maior controle sobre a manutenção de 

hidrômetros e uma ampliação do número já existente, para redução das perdas aparentes e, 

além disto, uma maior atenção quanto aos recursos humanos destinados a tratar deste assunto 

dentro da concessionária, em termos de qualificação e ampliação do corpo técnico existente. 
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