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RESUMO 

 

O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do 

mundo, mesmo assim, essa água não chega de forma eficaz 

para toda a população. Sem contar que, somado a isso, existe 

uma ineficiência por parte das concessionárias no que tange 

o sistema de distribuição ocasionando perdas de água até 

mesmo em regiões mais favorecidas hidricamente. Estas 

perdas podem ser oriundas de falhas de execução, falta de 

manutenções ou desvios ilegais, materiais desgastados, entre 

outros. As consequências para tais perdas, vão desde 

prejuízos financeiros, quanto a desperdícios de recursos 

hídricos. O objetivo da pesquisa buscou analisar as taxas de 

Índice de Perdas de Faturamento Total, Índice de Perdas de 
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Faturamento, Índice de Perdas na Distribuição e Índice de 

Perdas por Ligação da cidade de Caruaru-PE, conforme 

dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento do ano de 2019, em relação as principais 

cidades do Brasil e do mundo. Verificou-se que, mesmo com 

diversas cidades brasileiras apresentando índices médios de 

perdas problemáticos, com valores bem distantes de países 

referências em combate ao desperdício de água, Caruaru 

apresentou índices considerados bastante satisfatórios, 

ficando melhor colocado no ranking de países mais 

desenvolvidos economicamente e tecnologicamente. O 

único ponto negativo observado foi em relação ao Índice de 

Perdas na Distribuição, que apresenta taxas que ainda 

precisam ser reduzidas para que atinja a meta nacional 

estabelecida para o ano de 2033. 

 

Palavras-chave: Recursos naturais. Sistema de distribuição. 

Desperdício. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui cerca de 12% do total de água doce 

do mundo, desse total, estima-se que 80% esteja concentrada 

na região norte do país, região esta que possui a menor 

concentração da população brasileira, cerca de 5% (PERET, 

2019). 

Essa distribuição desequilibrada faz com que as 

concessionárias responsáveis pelo abastecimento de água 

para população, tenham dificuldades em atender essa grande 

demanda que visa suprir as necessidades básicas de todos os 

cidadãos brasileiros (MARQUES et al., 2019). 

Segundo Guidi (2016), vários fatores são 

considerados na hora de construir redes de distribuição para 

transportar a água para as cidades, tais como, índices 

pluviométricos, quantidade de habitantes, reservatórios em 

potenciais, demanda, entre outros. 

Embora o Brasil possua um volume de água que 

possa abastecer a população mundial por vários anos, não são 

todos os brasileiros que recebem água potável e tratada em 

suas casas. Por conta disso, a fim de resolver essa questão, a 

construção de reservatórios é a solução mais viável, sendo 

eles, na maioria das vezes responsáveis por abastecer 

diversas cidades (SENA, et al, 2018).  
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Guidi (2016), diz que as redes de distribuição de água 

estendem-se por diversos quilômetros, e para que esse 

processo funcione da maneira mais eficiente possível, todas 

as etapas desde a elaboração do projeto até a execução, é 

necessário a adoção de práticas eficazes que visam diminuir 

qualquer tipo de dano que possa causar alguma perda de 

água. 

Nas perdas de água são considerados os vazamentos 

em todas as etapas do processo assim também como todos os 

volumes utilizados para a limpeza das próprias estações de 

tratamento. Esse tipo de perda relaciona-se diretamente com 

a eficiência operacional da concessionária e o estado das 

tubulações (RAID, 2017). 

Segundo a ABES – Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental- (2015), volume de perdas 

de um sistema de abastecimento de água é um aspecto 

extremamente importante na avaliação da eficácia das 

atividades de distribuição. Tal diagnóstico, deve ser 

elaborado se baseando nos índices de perdas. Deste modo, 

essa mensuração sinaliza as empresas responsáveis, a 

necessidade de ações que tendem a reduzir tais desperdícios. 

A necessidade da implementação de planejamento e 

ações assertivas com foco na redução das perdas nas redes 
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de distribuição ficam mais evidentes com a deficiência 

hídrica nas diversas regiões do Brasil, isso faz com que as 

contas não cheguem a um denominador comum, aumento as 

custos das concessionárias e prejudicando diretamente o 

abastecimento de água para a população (DUTRA et 

al,2016) . 

A demanda por esse recurso tende a crescer à medida 

que a população aumenta, manter e melhorar a qualidade da 

água, deixou de ser mais que uma prática de política 

ambiental, mas também uma questão de subsistência. 

Mesmos que as perdas físicas retornem para os aquíferos e 

rios superficiais, o tempo de recarga é longo, sem contar que 

a água pode sofrer algum tipo de contaminação deixando-a 

imprópria para o consumo (VILLAR, 2016).  

De acordo com Araújo (2020), a seca cresceu e 

atingiu mais da metade do estado de Pernambuco, deste 

modo, partindo da grande escassez hídrica e a seca que atinge 

o estado, a presente pesquisa reúne e analisa informações 

sobre os índices de perdas de água da cidade de Caruaru-PE 

em relação as principais cidades do Brasil e do mundo; e os 

impactos gerados por tais perdas tanto para a concessionária 

responsável pela distribuição quanto para todos os habitantes 

envolvidos. 
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O presente trabalho objetiva-se a avaliar os 

indicadores de perdas de água e qual seu impacto na cidade 

de Caruaru-PE, utilizando os dados do SNIS – Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento - 2018. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

De acordo com Tiboni (2010), o universo estatístico 

é o conjunto da totalidade de indivíduos que possuem uma 

característica em comum, cujo comportamento quer se 

analisar sendo a quantidade finita ou infinita. Partindo dessa 

premissa e com a associação ao objetivo desta pesquisa, 

pode-se afirmar que o cenário são as perdas de água. 

Em contrapartida, os participantes desta pesquisa são 

as perdas de água cadastradas no SNIS, da cidade de 

Caruaru, situada no Agreste Central do estado 

pernambucano, conforme mostra a Figura 19. 

A cidade de Caruaru possui uma população estimada 

de 365.278 habitantes em 2020, conforme dados fornecidos 

pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística-; 

está na posição 75 do rank populacional no Brasil. No 

Quadro 4, é possível compará-la com as dez cidades com o 

maior número de habitantes do Brasil. 
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Figura 19: Mapa regional do estado de Pernambuco. 

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2014. 

 

Fundada em 1848, Caruaru possui uma área de 

aproximadamente de 932 km². Considerada a capital do 

agreste, possui clima tropical semiárido com temperaturas 

elevadas a maior parte do ano e períodos de chuvas 

irregulares com índice pluviométrico baixo (ARAÚJO, 

2017). 

Possui relevo com grandes planaltos e a vegetação 

mais característica é a caatinga com a presença de árvores 

caducifólias. O solo em grande parte é pedregoso e pouco 

fértil.  

 

 

Quadro 4: Rank populacional do Brasil. 

Rank populacional das dez maiores cidades do Brasil 
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Município 

População 

Estimada 

Rank Populacional no 

País 

São Paulo 12.325.232 1 

Rio de 

Janeiro 6.747.815 2 

Salvador 2.886.698 3 

Brasília 3.055.149 4 

Fortaleza 2.686.612 5 

Belo 

Horizonte  2.521.564 6 

Manaus 2.219.580 7 

Curitiba 1.948.626 8 

Recife 1.653.461 9 

Porto Alegre 1.488.252 10 

Caruaru  365.278 75 
Fonte: Fonte IBGE (2010), adaptado pelo autor. 

 

Devido à escassez de chuvas, muitos rios que cruzam 

a região são intermitentes com bacias hidrográficas inseridas 

nos domínios dos rios Capibaribe, ao norte; e Ipojuca no 

centro-sul, sendo este último o mais importante que 

entrecorta do município. Conta também com uma pequena 

influência da Bacia Hidrográfica do Rio Una. O Rio 

Capibaribe faz a divisa do município de Caruaru com 

Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes e Frei 

Miguelinho (SILVA, et al., 2017). 
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A concessionária responsável pelos serviços públicos 

de saneamento básico na região é a COMPESA – Companhia 

Pernambucana de Saneamento -, fundada em 1971, hoje é 

responsável pela operação de 173 municípios dos 184 do 

estado de Pernambuco. 

 

Aquisição de dados 

 

O levantamento das informações foi desenvolvido 

conforme pode ser visto na Figura 20 que demostra o 

fluxograma das etapas para a realização da pesquisa. 

 

Figura 20: Fluxograma das atividades de pesquisa. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

Conforme é mostrado na Figura 6, as etapas para a 

realização da pesquisa consistiu  no levantamento de dados 

Coleta e tabulação dos dados do SNIS 2018

Preparação do estudo de perdas de água

Índice de 

perdas de 

faturamento 

total

Índice de perdas 

de faturamento

Índice de 

perdas na 

distribuição

Índice de 

perdas por 

ligação
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com base nas informações fornecidas pelo SNIS 2018, em 

seguida, de posse dessas informações, foi realizada a 

preparação do estudo de perdas de água na cidade de 

Caruaru, no estado de Pernambuco, com base no índice de 

perdas de faturamento total, índice de perdas de faturamento, 

índice de perdas na distribuição e índice de perdas por 

ligação. 

 

Índice de perdas de faturamento total 

 

O Índice de Perdas de Faturamento Total (IPFT) 

procura aferir a água produzida e não faturada. O indicador 

obedece a Eq. 1.  

 

𝐼𝑃𝐹𝑇 = 1 − (
AG011

AG006 + AG018
)    (1) 

 

Em que, segundo definido pelo SNIS, a informação: 

 

a) AG011 equivale ao Volume de Água. 

b) AG006 equivale ao Volume de Água Produzido.  

c) AG018 equivale Volume de Água Tratada Importado.  
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Índice de perdas de faturamento 

 

O indicador IN013 – que é o cálculo do Índice de 

Perdas de Faturamento (IN013), procura aferir a água 

produzida e não faturada. O indicador obedece a Eq. 2. 

 

𝐼𝑁013 =
𝑉𝐴−𝑉𝐴𝐹

𝑉𝐴
     (2) 

 

Em que: 

VA = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) 

VAF= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 Faturado 

 

Conforme definido pelo SNIS: 

 

AG019 equivale ao Volume de água tratada exportado. 

 

Índice de perdas na distribuição 

 

O indicador IN049 - Índice de Perdas na Distribuição 

O Índice de Perdas na Distribuição é calculado pelo SNIS 

segundo a Eq. 3.  

 

𝐼𝑁049 =
𝑉𝐴−𝑉𝐴𝐶

𝑉𝐴
     (3) 

 

Em que: 
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VA = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) 

VAC = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜  

 

Conforme definido pelo SNIS: 

 

AG024 equivale ao Volume de Água De Serviço.  

AG010 equivale ao Volume de Água Consumido. 

 

Índice de perdas por ligação 

 

O indicador (IN051) é o Índice de perdas por 

ligação e pode ser calculado pela Eq. 4:  

 

𝐼𝑁051 =
VA − VAC

𝑄𝐿𝐴6  x 
1000000

365
    (4) 

 

Em que: 

VA = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) 

VAC = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜  

QLA = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎  

 

Conforme definido pelo SNIS: 

 

AG002 equivale a Quantidade de Ligações Ativas de Água.  

 

 

 

 

 



 

262 

Ferreira Filho et al. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão exibidos os resultados obtidos através 

da coleta de dados fornecidos pelo SNIS; onde buscou-se 

analisar o índice de perdas de faturamento total, índice de 

perdas de faturamento, o índice de perdas na distribuição e o 

índice de perdas por ligação. Os resultados obtidos serão 

utilizados para uma análise crítica e comparativa quanto a 

situação atual do índice de perdas de água da cidade de 

Caruaru-PE. 

 

Índice de perdas de faturamento total 

 

Para o Índice de Perdas de Faturamento Total (IPFT), 

que afere a água produzida e não faturada, onde leva-se em 

conta o volume de serviços; a cidade de Caruaru-PE, 

apresentou um índice de 9,81% como pode ser visto na 

Figura 21, inferior ao valor estipulado pelo cenário mais 

otimista, que é de 15%. Em relação as 10 maiores cidades 

brasileiras, ocupa a posição 1, seguido de Brasília (21,69%) 

e São Paulo (29,62%), ocupando as posições 2 e 3, 

respectivamente. 
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Figura 21: Percentual IPFT para os dez maiores municípios 

brasileiros de acordo com os dados SNIS 2018. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

Ainda é possível observar na Figura 21, que Manaus, 

Curitiba e Salvador; possuem índices de 72,28%, 58,34% e 

58,26%, respectivamente, e são as com os piores resultados 

do rank. 

Em comparação as dez maiores cidades do estado de 

Pernambuco como mostrado na Figura 22, Caruaru ainda 

ocupa a posição 1; logo em seguida vem Garanhuns 

(27,02%) e (Petrolina (28,76%), ocupando o segundo e o 

terceiro lugar respectivamente. 



 

264 

Ferreira Filho et al. 

Figura 22: Percentual IPFT em relação as dez maiores cidades do 

estado de Pernambuco. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

Os altos valores dos índices das principais cidades do 

país e do estado de Pernambuco são muito preocupantes, 

visto que, representam um montante significativo, 

principalmente para regiões que sofrem de escassez hídrica. 

É notório observar também que das dez cidades 

analisadas no estado pernambucano, as situadas no agreste e 

sertão, apresentaram os menores índices. Cidades como 

Manaus, Recife e Salvador, que registraram índices 

altíssimos, assim como as demais, possuem um grande 

potencial na redução dessas perdas de água, possibilitando o 
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aumento da disponibilidade hídrica para a população e de 

ganhos financeiros para as concessionárias.  

 

3.2 Índice de perdas de faturamento 

 

Como pode ser visto na Figura 23, Caruaru 

apresentou em 2018 IPF de 2,98%, resultado inferior ao de 

Singapura, país que configura um dos menores índice de 

perdas já mensurado atualmente, que é de 3,75%.  

Em comparação aos países da América Latina, no 

caso do Chile, que de todos os países apresentou o menor 

índice de perdas, de 28,33%; Caruaru ainda apresenta um 

resultado excepcional, e ainda bem distante do Brasil, que é 

de 37,06%. 

A discrepância de IPF em relação ao Nordeste e 

Pernambuco são ainda maiores, com uma diferença de 

38,99% e 34,56%, respectivamente. 
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Figura 23: Percentual IPF de Caruaru em relação a alguns países 

do mundo, o estado de Pernambuco e a região Nordeste. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Com o índice de perdas inferior a 5%, e comparado 

as dez maiores cidades do Brasil, Caruaru se destaca ainda 

mais. Contrastado com São Paulo (23,95%), a maior cidade 

de do Brasil e uma das maiores do mundo; e Brasília 

(21,19%), a quarta maior cidade do Brasil e referência em 

sistema eficiente de saneamento, pode se observar na Figura 

24, que as mesmas ainda estão longe dos resultados 

apresentados para a capital do Agreste. 
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Figura 24: Percentual IPF em relação as dez maiores cidades do 

Brasil. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Quando confrontado com as dez maiores cidades do 

estado de Pernambuco, o cenário é o mesmo, como pode ser 

observado na Figura 25. 

Em destaque, pode-se citar as cidades de Petrolina 

(21,50%), Garanhuns (26,24%) e Vitória do Santo antão 

(27,21%), que depois de Caruaru, apresentaram os melhores 

índice entre a dez maiores cidades pernambucanas, 

ocupando o segundo, terceiro e quarto lugar 

respectivamente. 
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Figura 25: Percentual IPF em relação as dez maiores cidades do 

estado de Pernambuco. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Pode-se salientar também que de todas as cidades do 

estado de Pernambuco, Caruaru ocupa a terceira posição em 

relação ao IPF, ficando atrás apenas de Afrânio e 

Tuparetama, no qual apresentam índice de perdas de 2,65% 

e 2,86%, na devida ordem. 

Estes resultados estão em consonância aos 

observados por Oliveira et al (2018), onde em sua análise 

verificou que Caruaru possuía um IPF em 2016 de 2,35%, e 

em 2018 apresentou um aumento de 0,63%.  
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Mesmo com o crescimento, o valor está bem abaixo 

de 15%, que é o valor máximo usado como o ideal para os 

indicadores de perdas em um cenário otimista (OLIVEIRA 

et al, 2018). 

Por outro lado, através de uma análise mais sistêmica, 

para uma cidade com população estimada de 365.278 mil 

habitantes, sendo que 88,80% residem em zona urbana, com 

índice de atendimento total de água de 100%; o IPF de 2,98% 

pode representar um valor irrisório, mas se forem 

mensurados os gastos diários decorrentes destas perdas, a 

situação mudar de configuração, tendo em vista as 

características do local. 

Considerando o consumo per capta diário de 83,04 

litros, com um total de aproximadamente vinte e sete mil 

metros cúbicos/dia, logo o volume diário de perdas será de 

aproximadamente 804,60 m³, a uma taxa mínima de R$ 

45,00 a cada 10m³, de acordo com o encargo cobrado pela 

COMPESA em 2020. A perda financeira diária será de 

aproximadamente R$ 3.622,50, isto representa um rombo 

anual de 1,325 milhões de reais. Desta forma, mesmo que a 

taxa seja baixa, o prejuízo ainda é considerável. 
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3.3 Índice de perdas na distribuição 

 

Quando se trata do índice de perdas na distribuição, 

em relação ao Brasil (38,45%), Nordeste (45,98%)  e o 

estado de Pernambuco (50,69%); Caruaru apresenta uma 

taxa de 36,17%, a menor dentre as quatro analisadas, como 

pode ser visto na Figura 26.  

Este resultado é preocupante, visto que além de gerar 

um desperdício tanto de recursos naturais como de energia 

elétrica, essas perdas são repassadas aos consumidores pelas 

concessionárias. 

Tendo em vista um cenário otimista de 15% segundo 

Oliveira et al (2019), Caruaru ainda precisa criar e efetivar 

ações mitigadoras para redução do IPD e atingir resultados 

satisfatórios a fim de se obter um melhor aproveitamento dos 

recursos hídricos. 

A mesma análise pode ser efetuada quando 

comparado as dez maiores cidades do Brasil e as dez maiores 

cidades de Pernambuco, como mostram as Figuras 27 e 28, 

onde Caruaru fica atrás de cidades como Curitiba (26,32%), 

Rio de Janeiro (29,47%), Brasília (34,49%) e São Paulo 

(35,40%). 
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Figura 26: Percentual IPD de Caruaru em relação ao Brasil, estado 

de Pernambuco e a região Nordeste. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 
Figura 27: Percentual IPD em relação as dez maiores cidades do 

Brasil. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 
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E entre as dez maiores cidades de Pernambuco, fica 

na frente da capital Recife (58,86%), que é considerada a 

nona maior cidade do Brasil. 

 

Figura 28: Percentual IPD em relação as dez maiores cidades do 

estado de Pernambuco. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Não obstante, mesmo Caruaru apresentando um 

índice de perdas inferior à média brasileira, como também 

uma das menores do estado de Pernambuco, e considerando 

do mesmo modo a meta estipulada em 2019 pelo PLANASB 

– Plano Nacional de Saneamento Básico -, onde se estipula 
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um IPD  nacional de 34% em 2023 e 31% em 2033, e um 

IPD na região Nordeste de 41% 2023 e 33% em 2033; é 

necessário uma atenção especial em práticas para a redução 

deste índice, visto que representam perdas de mais de 1/3 da 

água distribuída. 

Tais estipulações de perdas estão longe de serem 

consideradas como metas eficientes, uma vez que, 

ponderando o último índice de atendimento urbano de água 

divulgado pela COMPESA em 2016 de 100% da população 

urbana que era de 311.898 habitantes, e um consumo médio 

per capta de 83,04 l/hab/dia. O consumo diário seria de 

aproximadamente de 26 mil metros cúbicos.  

Esse consumo, representa cerca de 63,83% da água 

distribuída, já que 36,17% é perdido durante o sistema de 

distribuição, temos então uma perda de aproximadamente 15 

mil metros cúbicos/dia. 

Considerando o valor da tarifa atual que é de 

aproximadamente de R$ 4,50 por metro cúbico, temos então 

uma perda financeira diária de mais ou menos R$ 75.750,00. 

Em um ano o prejuízo será de quase 28 milhões de reais. 
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Índice de perdas por ligação 

 

O índice de perdas por ligação (IPL) é dado pelo 

SNIS em litros/dia/ligação, ou seja, é o volume de água 

perdida por ligação ativa. Deste modo, como mostra a Figura 

29, Caruaru apresentou um IPL de 157,74 litros/dia/ligação. 

Valor esse que é menos da metade aos dos valores médios 

apresentados pelo Brasil (339,36 litros/dia/ligação), 

Nordeste (344,50 litros/dia/ligação) e o estado de 

Pernambuco (370,80 litros/dia/ligação). 

 
Figura 29: Percentual IPL de Caruaru em relação ao Brasil, ao 

estado de Pernambuco e a região Nordeste. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 
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Quando comparado as dez maiores cidades do Brasil, 

o cenário não muda, com um índice bem inferior ao 

considerado ideal, que é de 250 l/dia/lig., Caruaru se destaca 

das demais cidades como Rio de Janeiro (822,67), Salvador 

(805,67) e Porto Alegre (679,16), como ser visto na Figura 

30. 

 

Figura 30: Percentual IPL em relação as dez maiores cidades do 

Brasil. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

Já em relação as dez maiores cidades do estado de 

Pernambuco (Figura 31), o destaque continua sendo para as 

situadas no agreste e sertão, onde apresentam os menores 
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índices de perdas; sendo Petrolina (244,60) e Garanhuns 

(288,63), as cidades que estão mais próximas do valor 

considerado razoável para o volume de perdas. 

 

Figura 31: Percentual IPL em relação as dez maiores cidades do 

estado de Pernambuco. 

 
Fonte: SNIS (2019), adaptado pelo autor. 

 

CONCLUSÃO 

 

A grande disparidade de distribuição de água nas 

regiões brasileiras e a escassez hídrica no país quanto que no 

mundo, já se constitui um dos motivos primordiais para o 

combate ao desperdício. O fato de se ter em abundância esse 
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recurso natural, como é o caso do Brasil, não exime a adoção 

de práticas e uso de tecnologias que visam minimizar as 

perdas e otimizar a distribuição de água, fazendo com que 

ela seja mais eficiente e atenda de maneira mais produtiva a 

população. 

Neste cenário, a cidade de Caruaru apresentou 

resultados considerados satisfatórios no que se diz respeito 

ao Índice de Perdas no Faturamento, Índice de Perdas no 

Faturamento Total e Índices de Perdas por Ligação. 

Os resultados obtidos no IPFT e IPF, a cidade do 

agreste pernambucano possui índices de perdas inferiores a 

países como Singapura, Japão e Austrália; países estes que 

apresentam as menores taxas de desperdícios do mundo.  

Comparado a média nacional, e as principais cidades 

do país e do estado de Pernambuco; Caruaru obteve o melhor 

resultado de aproveitamento de água em relação a cidades 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Curitiba. 

Em uma situação bem próxima está IPL, que 

apresentou uma das menores taxas quando confrontadas com 

as cidades analisadas, estando bem abaixo da média ideal 

estabelecida pelo PLASNAB 2019, mas que não deixa de ser 

irrelevante contraposto ao porte da cidade de Caruaru. 
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E por fim, o destaque negativo foi em relação ao 

Índice de Perdas na Distribuição (IPD), onde a taxa ficou 

bem próxima a média nacional, que ainda está longe de 

atingir valores mais razoáveis. 

O fato de o maior índice estar relacionado a 

distribuição pode estar ligado aos inúmeros vazamentos que 

ocorrem frequentemente e demoram a ser corrigidos pela 

concessionária responsável, causando um maior prejuízo aos 

consumidores, pois por estar em uma região onde os períodos 

de seca são rigorosos, qualquer recurso hídrico desperdiçado 

pode representar um dia a menos de água chegando nas casas 

dos consumidores.  

Porém, apesar de toda a análise indicar que Caruaru 

não possui taxas satisfatórias em relação as perdas de águas 

na distribuição, levando em conta a meta nacional e para a 

região Nordeste estipulada em 2014 para os próximos 20 

anos; e considerando que não haja um aumento desses 

valores, como também trabalhar com medidas que  reduzam 

os índices de perdas que ocorreram nesses últimos anos, 

pode-se considerar que é possível sim, ficar na média ou até 

abaixo da meta nacional para 2033.  

A realização de ações ao combate as perdas são de 

incontestável importância tanto para o meio ambiente, 



 

279 

Ferreira Filho et al. 

quanto que para a população, pois se diminui a exploração 

demasiada, preservando outras áreas, possibilitando que a 

natureza consiga trabalhar no seu ciclo de forma natural.  
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