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INDICADORES DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DE RIO BRANCO-AC 
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RESUMO - Perdas no sistema de abastecimento de água podem ocorrer tanto na estrutura física, 
através de vazamentos, quanto na gestão administrativa, através de ligações irregulares. Atualmente 
a grande maioria das empresas/órgãos de abastecimento de água tem problemas com perdas físicas 
e de faturamento que comprometem a sua saúde financeira e a qualidade da prestação do serviço. 
Rio Branco, tem cerca de 314 mil habitantes, de acordo com o Censo do IBGE de 2008, mais da 
metade da água tratada produzida pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Rio Branco 
(SAERB) é perdida antes de chegar ao consumidor. Para melhorar os serviços de manutenção e 
fiscalização das redes de distribuição de água na capital, os programas de intensificação do combate 
ao desperdício devem ser implantados e executados fielmente. A capacidade de produção é bem 
superior à necessidade da população, mas o volume da perda de água em todas as localidades atinge 
níveis absurdos, com um grande prejuízo para a própria comunidade, que poderia estar sendo 
melhor servida. Diante dessa situação de elevada perda no SAERB, este trabalho visa identificar e 
quantificar os indicadores de perdas, com base nas informações disponíveis do sistema, propondo 
ainda algumas soluções para sua redução. 
 
ABSTRACT - Losses in water supply system may occur both in physical structure, through leaks, 
and in the administration, through illegal connections. Currently the vast majority of companies / 
agencies for water supply has problems with billing and physical losses that jeopardize their 
financial health and quality of service provision. Rio Branco, capital of Acre, has about 314,000 
inhabitants, more than half of treated water produced by the Office of Water and Sewage in the city 
of Rio Branco (SAERB) is lost before reaching the consumer. To improve the maintenance and 
inspection of water distribution networks in the capital, programs for intensifying the fight against 
waste must be deployed and implemented faithfully. The production capacity is well above the 
needs of the population, but the volume of water loss in all localities reaches absurd levels, with a 
great disservice to the community itself, which could have been better served. Given this situation 
of high loss in SAERB, this work aims to identify and quantify the losses indicators, based on 
information available in the system, even proposing some solutions to reduce them. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

O combate a perdas ou desperdícios implica na redução do volume de água não contabilizada, 

exigindo a adoção de medidas que permitam reduzir as perdas físicas e não físicas, e mantê-las 

permanentemente em nível adequado, considerando a viabilidade técnico-econômica das ações de 

combate a perdas em relação ao processo operacional de todo o sistema.  

O desenvolvimento de medidas de natureza preventiva de controle de perdas nas fases de 

projeto e construção do sistema envolve a necessidade de passos iniciais de organização anteriores à 

operação. Aquelas medidas devem contemplar, dentre outras: a boa concepção do sistema de 

abastecimento de água, considerando os dispositivos de controle operacional do processo; a 

qualidade adequada de instalações das tubulações, equipamentos e demais dispositivos utilizados; a 

implantação dos mecanismos de controle operacional (medidores e outros); a elaboração de 

cadastros; e a execução de testes pré-operacionais de ajuste do sistema.  

 O sistema de abastecimento de água de Rio Branco abastece 70% da população, a perda de 

faturamento é de 75%, suas perdas giram em torno de 1.878 litros/ligação/dia (SNIS, 2007), a 

Tabela 1 apresenta referências dessas perdas em relação a padrões do Brasil e do mundo. 

 
Tabela 1 - Perdas por ligação 

Região Perdas l/ligação.dia 
No Mundo 276 
No Brasil 629 (privado), 483 (estaduais) e 415 (municipais) 
Na Região  612 
Rio Branco 1878 

                             Fonte: SNIS (2007).  
 

2 - CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DAS PERDAS  
                                

Em sistemas públicos de abastecimento, do ponto de vista operacional, as perdas de água são 

consideradas correspondentes aos volumes não contabilizados. Esses englobam tanto as perdas 

físicas, que representam a parcela não consumida, como as perdas não físicas, que correspondem à 

água consumida e não registrada.  

As perdas físicas originam-se de vazamentos no sistema, envolvendo a captação, a adução de 

água, o tratamento, a reservação, a adução de água tratada e a distribuição, além de procedimentos 

operacionais como lavagem de filtros e descargas na rede, quando estes provocam consumos 

superiores ao estritamente necessário para operação. 

As perdas não físicas originam-se de ligações clandestinas ou não cadastradas, hidrômetros 

parados ou que submedem, fraudes em hidrômetros e outras. São também conhecidas como perdas 

de faturamento, uma vez que seu principal indicador é a relação entre o volume disponibilizado e o 

volume faturado.  
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A redução das perdas físicas permite diminuir os custos de produção, mediante redução do 

consumo de energia, de produtos químicos e outros, e utilizar as instalações existentes para 

aumentar a oferta, sem expansão do sistema produtor.  

A redução das perdas não físicas permite aumentar a receita tarifária, melhorando a eficiência 

dos serviços prestados e o desempenho financeiro do prestador de serviços. Contribui indiretamente 

para a ampliação da oferta efetiva, uma vez que induz à redução de desperdícios por força da 

aplicação da tarifa aos volumes efetivamente consumidos.  

 
2.1 Avaliação das perdas  

A estimativa das perdas em um sistema de abastecimento se dá por meio da comparação entre 

o volume de água transferido de um ponto do sistema e o volume de água recebido em um ou mais 

pontos do sistema, situados na área de influência do ponto de transferência.  

A identificação e separação das perdas físicas de água das não físicas é tecnicamente possível 

mediante pesquisa de campo, utilizando a metodologia de análise do histograma (registros 

contínuos) de consumo das vazões macromedidas.  

Nesse caso, a oferta noturna estabilizada durante a madrugada, abatendo-se os consumos 

noturnos contínuos por parte de determinados usuários do serviço (fábricas, hospitais e outros), 

representa, em sua quase totalidade, a perda física no período pesquisado, decorrente de vazamentos 

na rede ou ramais prediais. A perda não física será a diferença entre a perda total de água na 

distribuição, Água Não Contabilizada, e a perda física levantada. 

Em sistemas de abastecimento de água em que o índice de micromedição aproxime-se de 

100%, as ligações clandestinas tenham pouca importância e exista eficaz programação permanente 

de adequação e manutenção preventiva de hidrômetros, combate às fraudes nos micromedidores e 

ramais clandestinos, as perdas mensuráveis tendem a refletir as perdas físicas de água.  

Em relação às perdas físicas na rede distribuidora, nos ramais prediais registra-se a maior 

quantidade de ocorrência (vazamentos). Isso nem sempre significa, porém, que esta seja a maior 

perda em termos de volume. As maiores perdas físicas na distribuição, em volume, ocorrem por 

extravasamento de reservatórios ou em vazamentos nas adutoras de água tratada e nas tubulações da 

rede de distribuição. 

 
3 - INDICADORES DE PERDAS DE ÁGUA 
 

Na tentativa de unificar a quantificação das perdas e uniformizar a linguagem com relação a 

esse assunto, possibilitando a comparação entre os diferentes sistemas, foram criados, por 

organismos nacionais e internacionais, os indicadores de perdas. 
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Tais indicadores são medidas da eficiência e eficácia na prestação dos serviços de 

abastecimento de água. Eles compõem um instrumento gerencial utilizado para controle e suporte 

na tomada de decisões econômicas e financeiras. O seu objetivo principal é promover uma 

linguagem de referência adequada para uma gestão do sistema voltada ao desempenho e 

cumprimento de metas, permitindo a comparação entre países e regiões distintas (Alegre & 

Baptista, 2004). 

Os indicadores de perdas desenvolvidos pelo Programa Nacional de Combate ao Desperdício 

de Água (PNCDA) classificam–se em três níveis: (1) básicos: seriam derivados de informações 

técnicas e gerenciais mínimas, exigíveis de todos os serviços, indistintamente, e as perdas físicas e 

aparentes que ainda não são separadas completamente; (2) intermediários: que já se apresentam um 

estágio acima com relação ao conhecimento das perdas físicas com indicadores relacionados a 

condições operacionais e de desempenho hídrico do sistema; e (3) avançados: obtidos por meio de 

informações chave mais sofisticadas e são usados para comparação do desempenho entre serviços 

(Silva at al, 1998 apud Matos, 2004). 

• Volume disponibilizado (VD): é a soma algébrica dos volumes produzidos, exportado e 

importado, disponibilizados para distribuição no sistema de abastecimento de água considerado. 

• Volume utilizado (VU): é a soma dos volumes micro medido, estimado, recuperado, 

operacional e especial. 

• Volume faturado (VF): é todo aquele medido, presumido, estimado, contratado, mínimo ou 

informado, faturados pelo sistema comercial do prestador de serviços. 

• Extensão parcial da rede (EP): corresponde a extensão de adutoras, sub-adutoras e redes 

de distribuição de água, não contabilizados os ramais prediais. 

• Número de dias (ND): é a quantidade de dias correspondente aos volumes trabalhados. 

Com essas informações-chave foi possível chegar a indicadores básicos de perdas e calculá-

los para o Sistema Rio Branco, conforme abaixo: 

• Índice de Perda na Distribuição (IPD) ou Água Não Contabilizada (ANC): relaciona o 

volume disponibilizado ao volume utilizado. A água que é disponibilizada e não utilizada constitui 

uma parcela não contabilizada, que incorpora o conjunto das perdas físicas e não físicas no 

subsistema de distribuição.  

IPD = Volume disponibilizado (VD) - Volume utilizado (VU) x 100                    (1) 

• Índice de Perda de Faturamento (IPF) ou Água Não Faturada (ANF): expressa a 

relação entre volume disponibilizado e volume faturado. É claramente uma composição de perdas 

físicas e não físicas que, além daquelas atribuídas a desvios de medição, incorporam volumes 

utilizados não cobrados.  
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IPF = Volume disponibilizado (VD) - Volume faturado (VF) x 100                     (2) 

• Índice Linear Bruto de Perda (ILB): relaciona a diferença entre volume disponibilizado e 

volume utilizado à extensão parcial da rede. As perdas expressas por este indicador incorporam 

perdas físicas e não físicas. É mais conservador do que seus similares internacionais por que não 

considera as ligações prediais. 

                          Volume disponibilizado (VD) - Volume utilizado (VU) 
ILB =                                                                                                                       (3) 
                Extensão parcial da rede (EP) x Número de dias (ND) 

• Índice de Perda por Ligação (IPL): como o anterior, é também um indicador volumétrico 

de desempenho, mais preciso que os percentuais. Relaciona a diferença entre volume 

disponibilizado e volume utilizado ao número de ligações ativas. 

           Volume disponibilizado (VD) - Volume utilizado (VU) 
IPL =                                                                                                                       (4) 
           Número de ligações ativas (LA) x Número de dias (ND)  

 
4 – MÉTODO DE CÁLCULO PARA OS INDICADORES DAS PERDAS 
 

A metodologia utilizada no trabalho para cálculo dos indicadores de perdas foi baseada nas 

amostras coletadas para valores de Volume Utilizado (VU) e Volume Distribuído (VD) no período 

de janeiro a dezembro do ano de 2009 e amostras coletadas dos dados gerais do sistema no período 

de abril/2007 a dezembro/2009.  

 
4.1 Amostras coletadas para valores de Volume Utilizado (VU) e Volume Distribuído (VD) 

As Tabelas 2 e 3 apresentam os valores de (VU) e (VD) do sistema de abastecimento do Rio 

Branco, coletados nos meses de janeiro a dezembro de 2009 (APLAN/SAERB, 2009). 

 
Tabela 2 - Volume Utilizado (VU) 

Mês Planejado Realizado Diferença % 

Janeiro 483.386 548.254 64.878 13,42 

Fevereiro 578.403 528.055 - 50.348 - 8,70 

Março 573.757 545.950 - 27.807 - 4,85 

Abril 540.407 547.067 6.660 1,23 

Maio 531.931 557.350 25.419 4,78 

Junho 535.110 584.609 49.499 9,25 

Julho 526.232 603.752 77.520 14,73 

Agosto 548.824 610.853 62.029 11,30 
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Continuação da Tabela 2.             

Setembro 561.854 662.763 100.909 17,96 

Outubro 571.644 655.427 83.783 14,66 

Novembro 591.502 695.214 103.712 17,53 

Dezembro 565.949 733.208 167.259 29,55 
              Fonte: APLAN/SAERB (2009)  

 
Tabela 3 - Volume Produzido (VP) 

Mês Planejado Realizado Diferença % 

Janeiro 2.080.913 2.537.409 456.496 21,94 

Fevereiro 1.892.862 2.069.618 176.756 9,34 

Março 2.187.842 2.385.423 197.581 9,03 

Abril 1.931.580 2.340.501 408.921 21,17 

Maio 1.977.640 2.458.478 480.838 24,31 

Junho 2.181.699 2.298.670 116.971 5,36 

Julho 2.328.817 2.466.784 137.967 5,92 

Agosto 2.410.732 2.523.414 112.682 4,67 

Setembro 2.311.696 2.401.586 89.890 3,89 

Outubro 2.521.985 2.495.033 -26.952 -1,07 

Novembro 2.177.230 2.529.266 352.036 16,17 

Dezembro 2.093.316 2.398.743 305.427 14,59 
           Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

 
A Figura 1 apresenta a meta planejada e o que foi realizado pelo sistema referente aos valores 

de Volume Utilizado. 

 

 
                             Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 1 - Volume Utilizado (VU). 
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A Figura 2 apresenta os valores de Volume Utilizado Acumulado pelo sistema. 

 
                        Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 2 - Volume Utilizado Acumulado 

A Figura 3 apresenta a meta planejada e o que foi realizado pelo sistema referente aos valores 

de Volume Produzido. 

 
                             Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 3 - Volume Produzido (VP) 

A Figura 4 apresenta os valores de Volume Produzido Acumulado pelo sistema. 

 
                                                     
                   Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 4 - Volume Produzido Acumulado 
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4.2 Amostras coletadas dos dados gerais do sistema 
Devido à necessidade de analisar os altos índices de perdas, realizou-se uma caracterização do 

sistema existente e agruparam-se informações referentes aos volumes produzidos, faturados e 

consumidos, levantados mensalmente pelo SAERB, bem como outras informações físicas do 

Sistema de Rio Branco, para geração de indicadores básicos propostos pelo Programa Nacional de 

Combate ao Desperdício de Água – PNCDA. 

Os dados de volumes do sistema foram coletados mês/ano. A Tabela 4 apresenta os dados do 

número de ligações, extensão da rede de água dos volumes associados ao mês e ano da análise.  

 
Tabela 4 - Dados do sistema de abastecimento de Rio Branco 

 

 
     Fonte: APLAN/SAERB (2009) 
 

Os dados de perdas coletados do sistema e as metas de redução dessas perdas a serem 

alcançadas, em m3/km e por ligação, são apresentadas na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Metas   

 
                 Fonte: APLAN/SAERB (2009) 
 

5 – ANÁLISE DAS AMOSTRAS 
 

Com base nas informações coletadas, referentes ao Sistema de Abastecimento de Água Rio 

Branco, no período de janeiro a dezembro de 2009 (APLAN/SAERB, 2009), verificou-se que os 

valores de VU e VD, apresentados nas Tabelas 2 e 3 e, Figuras 1 e 2, ficaram acima da meta 

prevista para ambos.  

No período de junho a dezembro de 2009 verificou-se que os valores de VU apresentaram 

maior índice com relação ao planejado, chegando o máximo de 29,55 %, acima da meta planejada 

para o mês de dezembro. 

No período de junho a setembro, os valores de VP apresentaram menor índice com relação ao 

planejado, mas também chegando acima da meta planejada para o mês de dezembro em 14,59%. 

Para o período de abril/2007 a dezembro/2009, com base nas informações coletadas, foram 

gerados os índices de perdas (IPD, IPF, ILB, IPP e IPL). A Tabela 6 mostra os índices de perdas 

percentuais, perdas acumuladas e perdas físicas de produção do sistema,  referentes ao Sistema de 

Abastecimento de Água Rio Branco.   
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Tabela 6 - Indicadores de perdas no sistema 

 

 
             Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

 

  As Figuras 5 a 9 apresentam um comparativo entre os valores dos indicadores de perdas com 

os valores das metas estabelecidas. 

 

 
                                                 Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 5 - Perdas IPD 
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                                          Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 6 - Perdas IPF 
    

 
                                        Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 7 - Perdas Físicas na Produção 
 

 
                                       Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 8 - Perdas por km de rede – ILB (Índice Linear Bruto) 
 

 
                                      Fonte: APLAN/SAERB (2009) 

Figura 9 - Perdas por ligação –IPL 
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Os índices volumétricos de perdas no período de abr/2007 à dez/2009 apresentaram valores 

instáveis, ver figuras 5, 6 e 7, alguns indicadores de perda apresentaram baixa redução com relação 

às metas previstas, e outros ficaram acima da meta. A redução média das perdas com relação às 

metas estabelecidas é de aproximadamente 5% no final do mês de dez/2009. Esse tipo de análise 

sinaliza ao prestador de serviço a necessidade de intervenções para a detecção da origem do 

problema e para a sua solução. 

As Figuras 8 e 9 apresentam os índices que relacionam volumes de perdas com aspectos 

físicos do SAERB, especificamente, a extensão da rede e o número de ligações. Observou-se uma 

pequena redução no índice linear bruto (ILB) ao longo do período, e numa taxa igual à ILB de 

93,13 m³/dia/km, no mês de dez/2009, bastante superior ao crescimento dos volumes produzidos e 

disponibilizados, o que denota um quadro preocupante, requerendo intervenções. As perdas por 

ligação foram reduzidas, com IPL de 1455,83 m³/dia/lig., aproximando-se da meta estabelecida, 

com IPL de 1400 m³/dia/lig. para o mês de dez/2009. 

 
6 - CONSIDERAÇÕES 
 

Com a utilização desses índices de desempenho, possibilita-se uma melhoria na qualidade dos 

serviços prestados pelo SAERB, além de um maior controle sobre a atuação. 

Sabe-se que indicadores percentuais, embora fáceis de calcular, não são muito significativos e 

são melhores empregados para análise de desempenho financeiro. Eles não avaliam a administração 

do sistema de distribuição e sofre influência da variação de consumo e da intermitência. Entretanto, 

como o SAERB está apenas começando a geração desses indicadores e possui poucas informações, 

optou-se por calculá-los mesmo conscientes das limitações. 

Indicadores confiáveis exigiriam maiores avanços operacionais e identificação do caminho 

percorrido pela água no sistema. Para isso, sugere-se alguns procedimentos como, qualidade da 

macro e micromedição, monitorização, rotinas para cálculo e análise dos indicadores, 

informatização do processo e leituras bem feitas, como investir nas perdas reais e aparentes, 

controlando VD e VU; controlar  os processos que produzem VD e VU. 

A expansão para indicadores intermediários, no futuro, necessitará de informações mais 

precisas e específicas, com incorporação dos fatores efetivamente apurados e considerações dos 

desvios de macro e micromedição, bem como a utilização de fatores de correção para confiabilidade 

dos dados e o devido tratamento estatístico. 

Ressalta-se aqui que apenas um indicador não é suficiente para representar o problema das 

perdas de água no sistema. O ideal é que vários indicadores sejam combinados para que forneçam 

uma idéia mais real do desempenho. Deve-se ainda estar sempre buscando uma melhor qualidade 
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nas informações para que indicadores intermediários e avançados possam, aos poucos, ir sendo 

construídos.  

A incorporação dos indicadores nas atividades do SAERB é também um processo a ser 

construído. Mais que uma prática técnica rotineira, constitui-se num novo modo cultural de tratar a 

prestação dos serviços de abastecimento de água. 
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