
 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS NOS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS À AGESAN-RS 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

Os prestadores de serviço de abastecimento de água regulados pela AGESAN-RS apresentam 

comportamentos de redução perdas de água sem evolução positiva na última década. Desta forma, o 

Programa de Redução de Perdas (PRP) da AGESAN-RS tem como objetivo fomentar os prestadores de 

serviços a melhorarem seus desempenhos, gerando aos usuários tarifas mais justas e módicas, garantindo 

ao mesmo a qualidade exigida e contribuindo diretamente em questões ambientais. O pioneirismo do 

PRP entre as agências reguladoras do país fomentará um processo de pesquisa e desenvolvimento no 

âmbito regulatório.  

O PRP está respaldado pela Lei Federal nº 14.026/2020, que alterou o texto da Lei Federal nº 

11.445/2007 e também observará atribuições do Decreto Federal nº 10.588/2020 que estabelece a 

alocação de recursos públicos federais, com o atendimento às metas estabelecidas na Portaria nº 

490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O conceito do PRP será de gerar 

evolução gradativa nos indicadores de perdas, respeitando prazos, técnicas e custos de investimento. O 

programa terá como referências os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), as matrizes de 

balanço hídrico baseadas na metodologia da IWA, os Guias Práticos da AESBE, os dados históricos 

fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), o Nível Econômico de 

Perdas de Água (NEP), apresentado pelo PROEESA, e os estudos de estatísticos, de engenharia e 

normativas propostas pelo Relatório de Análise de Impacto Regulatório (RAIR).  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As perdas de água nas redes de distribuições dos SAAs dos municípios consorciados à AGESAN-RS 

não apresentam melhorias no desempenho, sendo que em algumas situações de bons resultados, tiveram 

ligação direta com o aumento do volume de água de serviços (AG024 do SNIS). As Tabelas 1 e 2 

apresentam, respectivamente, as perdas de água na rede de distribuição em percentual (% - IN049 do 

SNIS) e em litros por ligação ao dia (l/lig.dia – IN051 do SNIS), sendo desconsiderados os volumes de 

água tratada exportada (AG019 do SNIS) dos volumes de água produzida (AG006 do SNIS) e dos 

volumes de água consumida (AG010 do SNIS), para alcançar valores de perdas mais precisos. Observa-

se nas Tabelas 1 e 2, de forma geral, um crescimento e manutenção dos níveis de perdas do sistema, 

passando o entendimento de que os prestadores de serviço regulados pela AGESAN-RS não estão 

buscando ou não estão atingindo o aperfeiçoamento em seus métodos para a redução efetiva das perdas 

de água. 
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Tabela 1 – Resumo das perdas na rede de distribuição em percentual – IN049 (SNIS, 2019) 

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Campo Bom 27,3 29,7 30,8 36,4 0,9 19,7 31,4 31,6 30,6 38,8 
Canela 41,1 39,7 40,7 43,8 32,0 34,6 42,3 40,6 44,5 50,2 
Canoas 53,8 49,3 54,4 52,4 40,6 46,3 53,4 51,5 53,1 54,1 
Capela de Santana 46,1 31,2 38,7 44,4 15,1 13,0 25,0 20,7 17,0 31,3 
Estância Velha 43,6 25,6 35,9 34,7 30,9 35,8 44,2 38,6 42,8 41,8 
Esteio 42,1 44,4 45,7 43,9 38,8 30,3 43,1 46,6 43,3 44,0 
Igrejinha 43,5 48,5 51,2 45,3 19,9 24,8 34,6 36,0 36,0 33,3 
Nova Hartz - - - - - - - 39,8 39,8 62,3 
Nova Santa Rita 33,3 11,6 36,3 42,1 18,2 19,1 38,6 48,0 47,8 36,3 
Novo Hamburgo 50,7 49,2 46,0 43,3 39,4 42,3 38,1 38,9 33,7 38,1 
Parobé 47,8 31,9 40,3 42,0 26,8 29,4 36,0 44,7 41,2 47,8 
Portão 52,3 0,0 42,8 43,2 19,9 20,6 28,4 26,1 23,1 37,9 
Riozinho 43,8 34,4 49,1 52,5 30,0 40,6 48,5 52,8 46,2 47,9 
Rolante 39,7 41,7 43,9 40,6 26,8 30,1 41,2 40,9 42,1 48,7 
Sapiranga 49,3 31,6 47,3 49,0 39,9 36,3 46,7 46,2 50,1 51,1 
Sapucaia do Sul 56,9 47,1 48,4 52,5 45,3 46,2 51,5 52,3 52,2 40,8 
Tramandaí 41,2 18,4 33,9 36,0 15,1 16,7 34,2 27,8 26,0 22,0 
Três Coroas 45,3 19,6 33,3 39,0 41,5 33,8 40,6 36,3 35,1 23,8 

 

 

Tabela 2 – Resumo das perdas na rede de distribuição em litros/ligação.dia – IN051 (SNIS, 2019) 

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Campo Bom 189 283 228 287 6 158 229 230 220 318 

Canela 343 350 359 405 267 297 402 381 445 576 

Canoas 696 675 728 656 477 576 678 631 676 703 

Capela de Santana 261 191 204 245 80 58 95 72 57 132 

Estância Velha 318 159 233 216 210 245 309 238 285 275 

Esteio 387 469 454 411 379 247 386 447 392 408 

Igrejinha 333 459 471 365 127 163 236 245 244 213 

Nova Hartz - - - - - - - 417 420 1.051 

Nova Santa Rita 180 63 230 279 115 112 237 328 313 193 

Novo Hamburgo 545 527 451 400 357 382 328 335 287 335 

Parobé 371 226 284 296 182 195 222 311 264 337 

Portão 424 0 276 275 119 117 145 130 112 230 

Riozinho 213 176 278 311 148 234 289 330 267 287 

Rolante 243 310 294 252 165 190 260 263 266 343 

Sapiranga 459 272 431 447 386 315 392 377 433 437 

Sapucaia do Sul 694 509 500 576 481 471 531 543 529 327 

Tramandaí 242 96 174 179 74 79 162 120 107 85 

Três Coroas 380 122 230 290 359 248 298 251 234 136 
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Dentro do exposto, pesquisaram-se normativas, técnicas, métodos e conceitos em nível nacional e 

internacional para fomentar e auxiliar os prestadores de serviço na evolução da redução de perdas de 

água no SAA. Assim, alguns estudos e normativas mostraram-se tecnicamente adequados às 

necessidades dos municípios consorciados à AGESAN-RS, destacando os seguintes temas: balanço 

hídrico (ALEGRE et al., 2004) e seus componentes (AESBE, 2015a; AESBE, 2015b; AESBE, 2015c; 

AESBE, 2015d; AESBE, 2015e; AESBE, 2015f), os dados históricos dos municípios regulados (SNIS, 

2019), os conceitos estratégicos da Infrastructure Asset Management (ALEGRE & COELHO, 2012), a 

revisão tarifária dos municípios consorciados homologado pela AGESAN-RS (CORSAN, 2019), a 

Resolução nº 004/2021 da AGESAN-RS para o reajuste tarifário (AGESAN-RS, 2021a), análise de 

impacto regulatório (BRASIL, 2018), nível econômico de perdas de água (PROEESA, 2021), as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007),  a 

atualização do marco do saneamento básico pela Lei Federal nº 14.026/2020 (BRASIL, 2020a), a 

alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União geridos ou operados 

por órgãos ou entidades da União estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.588/2020, o cumprimento de 

indicadores de perdas de água estabelecidos pela Portaria nº 490/2021 do Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR, 2021) e as diretrizes estabelecidas pelos Planos Municipais de 

Saneamento Básico - PMSB (ROLANTE, 2019). Observando que utilizaremos somente o PMSB de 

Rolante como referência, pois todos os municípios consorciados à AGESAN-RS, possuem as mesmas 

diretrizes e indicadores para as perdas do SAA. 

O balanço hídrico constitui uma ferramenta para a avaliação das perdas de água, requerendo estimativas 

dos volumes de água em cada ponto de controle de vazão. Para tal, sempre que possível, deve se recorrer 

a medidores calibrados, os quais na sua ausência, acarretarão estimativas empíricas viáveis. 

Normalmente, o balanço hídrico é calculado para um período de 12 meses, visto que representa a média 

anual de todos os componentes (ALEGRE et al., 2004). Na Figura 1 ilustram-se as principais entradas 

e saídas de água num sistema típico de abastecimento, por ordem sequencial, desde a captação da água 

bruta até o consumo de água pelos usuários (ALEGRE et al., 2004). 
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Figura 1 – Entradas e saídas de água em um sistema de abastecimento 

 

 

A forma mais provável de estimar as perdas de um sistema é realizar a comparação entre volume de 

entrada menos o volume de saída. O volume de entrada é a grandeza de maior porte no balanço hídrico 

e sua mensuração errônea pode prejudicar a confiabilidade dos indicadores de desempenho do sistema. 

Como nenhuma medição propicia resultados 100% verdadeiros, decorre a necessidade de se utilizar os 

conceitos de desvio padrão, para se estabelecerem os limites de confiabilidade ou aceitabilidade dos 

resultados. Com isso, as incertezas e calibrações dos equipamentos serão fatores de observação (AESBE, 

2015a). 

O consumo autorizado não faturado (CANF) é o consumo de água considerado necessário pela 

companhia (portanto autorizado), mas que não gera cobrança. O CANF pode não ser de fácil 

compreensão, pois muitas cidades não possuem políticas públicas definidas para áreas de assentamentos 

irregulares. Entretanto, por questões de saúde pública ou de demanda sócio-política, a companhia é 

instada a permitir o uso da água do sistema de abastecimento para essas localidades, muitas vezes com 

instalações precárias. As dificuldades de controlar o consumo e cobrar dessa população são frequentes, 

acabando o prestador assumindo esse custo, com a posterior adição na tarifa do usuário. No caso de 

ligações sem hidrômetros, cobra-se por um consumo estimado. Outra situação corriqueira que não é 

controlada é o uso da água pelo Corpo de Bombeiros para combate a incêndios (AESBE, 2015b). 
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Os volumes perdidos com a submedição dos hidrômetros são as parcelas de volumes que são entregues 

aos usuários medidos, mas que não são registrados pelos medidores. Esse tipo de perda pode ser visto 

como uma perda dupla, pois gera perda de água por erro de medição e a pela falta de faturamento da 

medição não realizada. A eficiência da medição poderia ser melhorada, caso a tecnologia dos medidores 

fosse trocada, mas estes equipamentos apresentam custo inicial muito mais alto e são mais sensíveis à 

presença de impurezas na água. A submedição é avaliada através do método da curva de desempenho 

da medição, baseada na Norma da ABNT NBR 15.538 (Medidores de água potável, que consiste em 

determinar a submedição de um parque de hidrômetros a partir de uma Curva de Desempenho de 

Medição (AESBE, 2015c). 

O consumo não autorizado é o volume de água desviado pelo usuário de algum modo, por meio de 

ligações clandestinas, ligações diretas e violações no medidor, sendo fatores associados a fraudes ou 

oriundos de falhas de cadastro. As falhas de cadastro são decorrentes de incapacidade na gestão 

comercial, ocasionando deficiência no registro de volumes consumidos, comumente nas situações em 

que os consumidores utilizam da água sem interferência da gestão comercial (AESBE, 2015d). 

As perdas reais de água no SAA, por meio de vazamentos ou extravasamentos, antes que a água adentre 

as instalações dos usuários, podem ser classificadas como visíveis e não-visíveis. O primeiro 

corresponde a vazamentos que afloram na superfície e o segundo a vazamentos ocultos. Os vazamentos 

não-visíveis também podem ser subdivididos em detectáveis e não-detectáveis (inerentes), na qual 

através de equacionamento, utilizando a quantidade de ramais e a extensão da rede, podem-se estimar 

os vazamentos inerentes. A pressão da água na rede de distribuição atua de forma diretamente 

proporcional as perdas reais, sendo variáveis fundamentais de controle (AESBE, 2015f).  

Os indicadores de desempenho operacional recomendados pela IWA, associados com o balanço hídrico 

(AESBE, 2015e) são: tempo médio de abastecimento diário (hora/dia), pressão média do sistema (mca), 

perdas reais anuais correntes – PRAC (m³/dia), perdas reais anuais inevitáveis (m³/dia), índice de 

vazamento de infraestrutura – IVI, litros por ramal por dia (q.s.p), litros por ramal por dia por metro de 

pressão (q.s.p), metro cúbido por quilômetro de rede por hora (q.s.p), perdas aparentes expressas em 

percentual do consumo autorizado, litros por ramal ao dia (l/ramal.dia), volume de água não faturada 

expresso em percentual do volume de entrada, valor da água não faturada expresso em percentual do 

custo operacional anual e litros por ramal por dia agregado (q.s.p). 

O SNIS - Série Histórica é um programa via web que permite consultar as informações e os indicadores 

do SNIS em seus dois componentes: "Água e Esgotos" e/ou "Resíduos Sólidos Urbanos", desde os 

primeiros anos de coleta até o atual. Ele permite também realizar o cruzamento dos dados para 

possibilitar melhor compreensão e avaliação do setor de saneamento. Os dados do SNIS para o 

componente Água e Esgotos agrupam-se segundo três bases: dados agregados, dados desagregados e 

dados municipais. Dentro de sua série histórica, propõe a formação de diversos indicadores de 

desempenho para as prestadoras de serviços, dos quais, destacamos 3 de interesse deste estudo que são: 
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índice de perdas no faturamento (IN013), índice de perdas na distribuição (IN049) e índice de perdas 

por ligação (IN051). 

Uma abordagem estratégica para os indicadores pode ser alcançada com o conceito de Infrastructure 

Asset Management (IAM) com o cubo estrutural (Figura 2). Os destaques da estrutura IAM, como uma 

abordagem multidimensional, pode não só projetar o sistema, mas também pode gerenciá-lo. A 

metodologia se aplica a todos os níveis de planejamento; estratégico, tático e operacional, considerando 

desempenho, risco e custo. A fim de alcançar uma boa gestão de ativos, as competências da gestão do 

negócio, engenharia e informação são requeridos. O objetivo principal do IAM é garantir um serviço 

adequado e risco baixo / aceitável ao máximo preço favorável em uma perspectiva de longo prazo. Isto 

requer tomada de decisão multiobjetivo tendo em vista minimizar os custos do ciclo de vida e risco 

enquanto maximiza o desempenho (ALEGRE & COELHO, 2012). 

  

Figura 2 – Cubo estrutural para abordagem estratégica da IAM 

 

 

A chave é equilibrar de forma otimizada esses três fatores. O desempenho está relacionado à função dos 

ativos e seu nível de serviço esperado. Um nível de serviço bem definido deve incluir o desempenho do 

ativo em termos objetivos e mensuráveis, e um grau de condição mínimo adequado em linha com o 

impacto da falha do ativo. O desempenho geral pode ser descrito como a eficiência de um serviço; 

portanto, para garantir eficácia e desempenho adequados uma avaliação é necessária. Para a avaliação 

verifica-se eficiência através do uso de medidas de desempenho. A avaliação de riscos é crucial no 

planejamento estratégico, apontando áreas vulneráveis e/ou vitais da infraestrutura a ser priorizada. A 
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estimativa envolve identificação de risco, análise de risco e avaliação de risco. O risco pode incluir 

várias dimensões diferentes, como saúde, meio ambiente e economia. O nível de risco para um evento 

é determinado, considerando a probabilidade esperada para o mesmo ocorrer, em combinação com as 

consequências associadas. Normalmente, os eventos identificados são definidos por meio de uma matriz 

de risco (ALEGRE et al., 2012).  

De acordo com Brasil (2018), a Análise de Impacto Regulatório (AIR) é o processo sistemático de 

análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os 

possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo 

como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão. Como aplicabilidade, a AIR, contendo 

informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo, precederá a adoção e as propostas de 

alterações de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, de consumidores ou usuários 

dos serviços prestados. A AIR está prevista na Lei Federal nº 13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a 

organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Para tanto, alguns 

estudos podem servir de base de subsídio para o AIR, tais como modelagem hídrica, estudos estatísticos 

e simulações. 

A revisão tarifária periódica é composta por 4 cadernos, que contemplam a receita direta, receita indireta 

e estudos (CORSAN, 2019). A receita direta é composta de Requisições, Remuneração Adequada da 

Base de Ativos Regulatória e Custo Médio Ponderado do Capital (WACC). A receita indireta é formada 

pelos serviços indiretos. Já, o volume de Estudos é formado pela Gestão das Perdas de Água.  

O reajuste tarifário (AGESAN-RS, 2021a) consiste na atualização monetária das tarifas e preços 

públicos dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atendidos os instrumentos 

contratuais vigentes. A AGESAN-RS adotará para o cálculo tarifário o modelo de cesta de índices por 

reajuste setorial, com base na estrutura de despesas/custos de exploração adotada no último pleito de 

Revisão Tarifária. Assim, para fins de Reajuste Tarifário (RT) é adotada uma equação capaz de definir 

quantitativamente o percentual de reajuste, sendo que a equação possui um multiplicador final aplicado 

e nomeado de Fator de Eficiência (FE). O FE, por definição, deverá ser definido pelo desempenho de 

eficiência do prestador de serviço. 

O ProEESA constitui uma cooperação entre o Ministério das Cidades por meio da Secretaria Nacional 

de Saneamento Ambiental (SNSA) e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do 

Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, sendo a parceria executada pela Cooperação Alemã para o 

Desenvolvimento Sustentável - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dentre 

os diversos temas abordados pelo ProoEESA, destacaremos os estudos referentes às Perdas de Água, 

mais especificadamente o guia para determinar o nível econômico e metas progressivas de controle para 

municípios, reguladores e prestadores de serviço, que apresenta conceitos de ponto ótimo e patamar 

econômico (PROEESA, 2021). 

O modelo, apresentado em ProEESA (2021), tem um raciocínio econômico e é extremamente simples 

e transparente ponderando, por um lado, os custos de combate a perdas e, por outro lado, os custos 
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evitados pela redução das perdas reais de água, assim como as receitas geradas por reduzir perdas 

aparentes. Quantificando ganhos e perdas financeiras chega-se a um ponto ótimo de perdas. Este ponto 

ótimo, não deve ser encarado como um ponto exato, mas sim uma faixa de valores (patamar econômico), 

devidamente enquadrado nas incertezas dos dados de entrada. Apesar de ser um modelo genérico, o 

modelo não é muito sensível aos dados de entrada, o que significa que valores-padrão podem ser usados 

obtendo-se níveis econômicos aceitáveis. Ajustes e aprimoramento do modelo às condições e práticas 

locais irão melhorar a exatidão tanto do nível econômico de perdas como os respectivos custos e 

benefícios. O modelo foi desenvolvido para extrair os melhores resultados econômicos-operacionais das 

perdas aparentes e das perdas reais. 

Na legislação vigente podemos destacar pontos que fortalecem a agência reguladora como ente ativo 

para definição de redução de perdas. O inciso XIV do artigo 23 da Lei Federal nº 11.445/2007 determina 

que as agências reguladoras estabelecerão as diretrizes para a redução progressiva e controle das perdas 

de água (incluído pela Lei Federal nº 14.026/2020). O inciso IV do artigo 4º do Decreto Federal nº 

10.588/2020 estabelece que a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos 

da União serão realizados pelo cumprimento do índice de perda de água na distribuição estabelecidos 

pelo MDR. O artigo 3º da Portaria nº 490/2021 do MDR estabelece os indicadores que deverão ser 

atendidos (Tabela 3). O PMSB define a seguinte progressão para redução de perdas de água (Tabela 4). 

 

Tabela 3 – Progressão dos indicadores IN049 e IN51 estabelecido na Portaria nº 490/2021 do MDR 

Índice Proporção do Indicador Período 

I 100% 2021 e 2022 

II 95% 2023 e 2024 

III 90% 2025 e 2026 

IV 85% 2027 e 2028 

V 80% 2029 e 2030 

VI 75% 2031 e 2032 

VII 70% 2033 

VIII 65% 2034 

 

 

Tabela 4 – Progressão dos indicadores do IN049 estabelecidos no PMSB (ROLANTE, 2019) 

Ano 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Indicador 33,5% 33,0% 32,8% 32,7% 32,6% 32,5% 32,3% 32,2% 32,1% 32,0% 

           Ano 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039  

Indicador 31,5% 31,0% 30,5% 30,0% 29,5% 29,0% 28,5% 28,0% 27,5%  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Diante de todas legislações, técnicas, métodos e conceitos analisados, percebe-se que existem muitos 

estudos nos âmbitos nacional e mundial que orientam os prestadores de serviço à “o que fazer”, ou seja, 

para cada situação que contribui negativamente para a perda de água no SAA já existe um estudo 

indicando “o que deve ser feito”. Contudo, atualmente no Brasil, não existe uma metodologia robusta 

que sintetize as legislações, técnicas, métodos e conceitos que orientem os prestadores de serviço para 

“como fazer”, ou seja, a forma que se deve estimular ou exigir os prestadores de serviço a utilizarem as 

técnicas para a efetiva redução de perdas de água nas redes do SAA. Desta forma, o principal objetivo 

deste artigo é sintetizar diversas técnicas, métodos e conceitos em uma única metodologia, que atenda a 

legislação atual, sendo assim, uma ferramenta que possa ser utilizada de forma eficaz para os resultados 

de redução de perdas de água. 

A metodologia sugerida para Programa de Redução de Perdas da AGESAN-RS foi desenvolvida com 

conceito dinâmico e interdependente entre as etapas. A etapa da Resolução Inicial é para formalizar as 

atuações do programa junto aos prestadores de serviço, definindo pontos para a macromedição e 

solicitando informações dos processos associados a perdas de água. A etapa diagnóstico definirá a 

situação atual do município consorciado, realizando estudos e observações das principais causas dos 

problemas. A análise para sanar os problemas será desenvolvida na etapa do Relatório de Análise de 

Impacto Regulatório (RAIR). O RAIR será específico por município, sendo condizente com a matriz de 

balanço hídrico-BH e o NEP. Em posse dos resultados do RAIR, avança para etapa Metas, estabelecendo 

indicadores e prazos para os prestadores de serviço. Na etapa Regulação, desenvolverá resoluções e 

normativas que auxiliarão os prestadores a alcançarem os resultados de redução de perdas de água. Na 

etapa monitoramento, serão verificados os resultados e poderão ser realizadas fiscalizações para 

verificações de andamento de ações pré-determinadas. Na Figura 3, está o fluxograma da metodologia 

do PRP da AGESAN-RS, após seguirá com o detalhamento das etapas da metodologia.  

 

Figura 3 – Fluxograma da Metodologia do Programa de Redução de Perdas de Água da AGESAN-

RS 
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A etapa Resolução Inicial formalizará sua abrangência para estabelecimento de diretrizes quanto à 

redução de perdas de água do SAA dos municípios consorciados à AGESAN-RS. A formalização foi 

realizada através da Resolução CSR nº 005/2021 da AGESAN-RS (AGESAN-RS, 2021b) que está 

organizada em tópicos essenciais para o controle e redução de perdas de água, que são: macromedidores, 

hidrômetros, pressões das redes de distribuição de água, redes do SAA, gestão de ativos e nível 

econômico de perdas de água.  

O tópico macromedidores define os locais e prazos para a instalação, solicita as informações de cadastro 

e o plano de instalação dos macromedidores. O tópico hidrômetros solicita informações cadastrais e o 

plano de substituição anual dos hidrômetros. O tópico pressões da rede de distribuição de água solicita 

estabelecimento e execução de métodos para definição das médias de pressões dinâmicas e estáticas. O 

tópico redes do SAA solicita informações cadastrais das tubulações e o planejamento de substituição 

anual das redes. O tópico gestão de ativos, tema amplo e complexo, como forma de estímulo, solicita 

informações sobre interrupções no fornecimento de água e o plano anual de pesquisa de vazamentos 

ocultos. O tópico nível econômico de perdas de água solicita informações para o desenvolvimento dos 

cálculos do ponto ótimo e patamar financeiro das perdas reais e das perdas aparentes. 

A etapa Diagnóstico é considerada o marco dos resultados do prestador de serviço antes da implantação 

do PRP, que tem como objetivo principal a avaliação do cenário atual. O cenário atual deverá ser 

composto pelos macromedidores instalados, pelo histórico dos volumes de produções, consumos e 

perdas do SAA (12 últimos meses), pelas características do parque de hidrômetros, pelo comportamento 

das pressões da rede de distribuição de água, pelas características das tubulações do SAA, pelos 

comportamentos das interrupções no abastecimento, pelos métodos utilizados para detectar vazamentos, 

pelo NEP do SAA com dados do último ano apresentado pelo SNIS e pela matriz de balanço hídrico 

dos 12 últimos meses. 

O BH será obtido com a aplicação dos métodos dos Guias práticos propostos por AESBE (2015a), 

AESBE (2015b), AESBE (2015c), AESBE (2015d), AESBE (2015e) e AESBE (2015f). Os dados dos 

munícipios serão obtidos através de fiscalizações direta e indireta, sendo analisados principalmente em 

leituras de macromedidores, leituras de micromedidores, pressões da rede de distribuição, condições do 

parque de hidrômetros, idade das redes de distribuição, modelagens hídricas e as demais situações 

comerciais. O BH deverá diagnosticar, com seu devido erro de estimação, as perdas por consumos 

autorizados não faturados, perdas aparentes e perdas reais. 

A etapa RAIR pretende avaliar as técnicas adequadas para redução das perdas, estimar os investimentos 

necessários e o potencial de retorno alcançado com as técnicas e investimentos. Para tanto, seguindo o 

processo sistemático da análise do impacto regulatório (AIR), baseado em evidências que busca avaliar 

a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação 

disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a 

tomada de decisão (BRASIL, 2018).  
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A definição do problema da AIR estará estruturada principalmente nas evidências geradas na Etapa 

Diagnóstico, na qual o relatório produzido na etapa anterior servirá como referencial para esta etapa. Os 

impactos das alternativas estudadas passarão pelo processo de análises dos potenciais ganhos de redução 

de perdas de água, principalmente no que se refere às macromedições, aos hidrômetros, aos controles 

das pressões das redes de distribuição, às redes do SAA, às pesquisas de vazamentos ocultos e às 

confiabilidades no SAA. A perspectiva de investimentos necessários será estruturada pela metodologia 

do NEP (PROEESA, 2021), na qual serão estimados os pontos ótimos e os patamares financeiros para 

atuação do prestador de serviço. O desenvolvimento do NEP deverá possuir valores atualizados, 

sugerindo ser utilizado os 12 últimos meses ou o último ano completo, a AGESAN-RS entende que os 

valores do último ano apresentado pelo SNIS possuem uma defasagem aos valores atuais. Portanto, em 

posse das estimativas dos potenciais ganhos analisados e dos resultados do NEP, pode-se definir a 

capacidade anual de redução de perdas para determinado município ou sistema. 

Na análise dos principais ganhos potenciais para redução de perdas de água do SAA deverão se manter 

conceitos estratégicos de Alegre & Coelho (2012), na qual adaptou-se para essa metodologia uma forma 

de análise sistemática, conforme Figura 4, que apresenta uma proposta de organização das análises dos 

potenciais, na qual temos 2 cenários organizados. No primeiro cenário estão as implementações de ações 

versus os valores dos investimentos que estão organizados em 4 possibilidades, que são: ação de fácil 

implementação com custo de investimento baixo, ação de fácil implementação com custo de 

investimento alto, ação de difícil implementação com custo de investimento baixo e ação de difícil 

implementação com custo de investimento alto. No segundo cenário estão os valores de investimento 

versus os potenciais resultados que estão organizados em 4 possibilidades, que são: custo de 

investimento baixo com baixo retorno na redução de perda, custo de investimento baixo com alto retorno 

na redução de perda, custo de investimento alto com baixo retorno na redução de perda e custo de 

investimento alto com alto retorno na redução de perda. Observa-se que os eixos dos cenários podem 

ser quantificados para ocorrerem melhores enquadramentos das alternativas. 

 

Figura 4 – Cenários para análise estratégica 
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O RAIR possuirá duas premissas importantes, que são a individualização por município e o processo de 

consulta pública. A individualização por município é motivada pelo fato dos municípios consorciados à 

AGESAN-RS possuírem características muito distintas, destacando questões de características de 

relevos, diferenças de altitudes, declividades em que estão submedidas as redes do SAA, quantidade de 

habitantes, extensões das redes, sistema integrados de abastecimento, entre outros. A consulta pública, 

além de ser um processo obrigatório no âmbito regulatório para promover o controle social, dará a 

oportunidade ao prestador de serviço contribuir com as análises dos estudos realizados, manifestando 

seu posicionamento quanto as questões estabelecidas. 

A etapa Metas estará subsidiada pelos resultados apresentados pelo RAIR. Apesar das conclusões dos 

indicadores para redução de perdas de água estarem agregadas no RAIR, o desenvolvimento de 

normativas específicas para definição dos indicadores serão necessárias, apresentando aos prestadores 

de serviço metas e prazos objetivos e compreensíveis. A Figura 5 apresenta uma proposta de organização 

das ações ao longo dos anos, com base nos cenários desenvolvidos na Figura 4.  

 

Figura 5 – Proposta de evolução dos indicadores de desempenho para redução de perdas 
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menor retorno na redução de perdas. A proposta da Figura 5 poderá ter as prioridades modificadas, 

através de justificativas técnicas, econômico-financeiras ou por lei. 

As definições das metas não poderão ter somente o viés trazido pelo RAIR, devendo ocorrer as 

interpretações das principais legislações que delimitam o PRP. No caso, existem duas normativas que 

são específicas para a progressão de redução de perdas, que são: os Planos Municipais de Saneamento 

Básico e a Portaria nº 490/2021 do MDR. A associação dos resultados do RAIR deverá ser feita com as 

progressões estipuladas por estas normativas. 

A realização de um pequeno exercício das situações que ocorrerão na definição das metas para os 

prestadores de serviço faz-se necessário, por tanto desenvolveu-se as Tabelas 3 e 4 que apresentam os 

comportamentos de perdas previstas ao longo dos anos, nos quais assumiu-se que o ano de 2019 como 

base para as interpretações (SNIS, 2019). Na Tabela 5, desenvolvida a partir dos dados da Tabela 1 e da 

Tabela 4, verificou-se que alguns municípios já atendem o especificado, na qual os campos das colunas 

da tabela foram preenchidos com “OK”, sinalizando o atendimento do indicador especificado. Já outros 

municípios estão em diferentes situações de não atendimento, na qual citamos o município de Nova 

Hartz que possui uma defasagem de 28,8% para a meta de 2021 e o município de Nova Santa Rita, com 

defasagem de 2,8% da meta de 2021.  

 

Tabela 5 – Análise comparativa do ano base com a evolução planejada no IN049 no PMSB 

(ROLANTE, 2019) 

Munícipios 
Ano 

Bas

e 

Evolução da redução de perdas conforme PMSB 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
33,5 33,0 32,8 32,7 32,6 32,5 32,3 32,2 32,1 32,0

Campo Bom 38,8                     
Canela 50,2                     
Canoas 54,1                     
Capela de 31,3 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
Estância Velha 41,8                     
Esteio 44,0                     
Igrejinha 33,3 OK                   
Nova Hartz 62,3                     
Nova Santa Rita 36,3                     
Novo 38,1                     
Parobé 47,8                     
Portão 37,9                     
Riozinho 47,9                     
Rolante 48,7                     
Sapiranga 51,1                     
Sapucaia do Sul 40,8                     
Tramandaí 22,0 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
Três Coroas 23,8 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
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Na Tabela 4 desenvolvida a partir dos dados da Tabela 2 e Tabela 3, verificou-se que os municípios 

possuem evoluções variadas dos indicadores, com defasagens de diferentes amplitudes, porém existe 

uma definição de indicador na portaria, estabelecendo uma limitação de atuação de 216 l/lig.dia, ou seja, 

alguns municípios já se enquadram nesta condição, atendendo para esta situação o Decreto Federal nº 

10.588/2020. 

 

Tabela 4 – Análise comparativa do ano base com a progressão do IN051 da Portaria nº 490/2021 

do MDR 

Municípios 
Ano 
Base 
2019 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Campo Bom 318 318 318 302 302 286 286 270 270 254 254 
Canela 576 576 576 547 547 518 518 489 489 460 460 
Canoas 703 703 703 667 667 632 632 597 597 562 562 
Capela de Santana 132 132 132 125 125 118 118 112 112 105 105 
Estância Velha 275 275 275 261 261 247 247 233 233 220 220 
Esteio 408 408 408 387 387 367 367 346 346 326 326 
Igrejinha 213 213 213 202 202 191 191 181 181 170 170 
Nova Hartz 1.051 1.051 1.051 998 998 945 945 893 893 840 840 
Nova Santa Rita 193 193 193 183 183 173 173 164 164 154 154 
Novo Hamburgo 335 335 335 318 318 301 301 284 284 268 268 
Parobé 337 337 337 320 320 303 303 286 286 269 269 
Portão 230 230 230 218 218 207 207 195 195 184 184 
Riozinho 287 287 287 272 272 258 258 243 243 229 229 
Rolante 343 343 343 325 325 308 308 291 291 274 274 
Sapiranga 437 437 437 415 415 393 393 371 371 349 349 
Sapucaia do Sul 327 327 327 310 310 294 294 277 277 261 26 
Tramandaí 85 85 85 80 80 76 76 72 72 68 68 
Três Coroas 136 136 136 129 129 122 12 115 115 108 108 

 

 

O conceito que deve ser absorvido, com as discussões das Tabelas 3 e 4, é a atribuição de níveis de 

exigência diferenciados para os municípios consorciados. Portanto, os municípios que já atendem à 

redução de perdas de água nas redes de distribuição, prevista no PMSB e na Portaria nº 490/2021 do 

MDR, terão que ter metas estabelecidas no âmbito de manutenção dos resultados e continuidade da 

melhoria da eficácia, porém em níveis de exigência baixos. Logo, de forma oposta, os municípios que 

apresentarem grandes defasagens para cumprimento dos seus resultados deverão possuir metas com o 

valor máximo estimado no RAIR. Observa-se, que deve ocorrer o limite do RAIR para que a meta não 

seja de impossível atendimento. 

Outra meta que pode ser atribuída, resultante do RAIR, que pode ser considerada secundária para 

definição de metas da redução das perdas de água, mas não menos importante, é a composição do fator 

de eficiência (FE) do cálculo do reajuste tarifário, apresentado na Resolução CSR nº 004/2021 da 
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AGESAN-RS (AGESAN-RS, 2021b). O resultado obtido na redução de perdas comparado com a meta 

proposta irá gerar um coeficiente, podendo ser este um dos componentes que poderão formar o FE. 

Reforça-se, que o fator FE poderá servir como um motivador para que o prestador de serviço cumpra 

seus objetivos referente a redução de perdas de água. 

Na etapa Regulação, a AGESAN-RS desenvolverá resoluções e normativas capazes de respaldar os 

prestadores de serviço ao cumprimento de suas metas de redução de perdas de água. Estas poderão ser 

específicas referentes às questões operacionais dos macromedidores, dos hidrômetros, das pressões das 

redes de distribuição, das tubulações das redes do SAA e do comportamento que alcançará o NEP. Esta 

atribuição está respaldada pelos inc. I, II e III do art. 23 da Lei Federal nº 11.445/2007 (redação da Lei 

Federal nº 14.026/2020). Para tanto, o viés técnico extraído do RAIR deve migrar para dentro das 

normativas, definindo critérios importantes a serem cumpridos. Essa etapa pode ser a mais extensa 

devendo atender todos os ritos legais de publicação, tais como desenvolvimento do texto regulatório, 

consulta pública e aprovações pelo Conselho Superior de Regulação – CSR. 

A etapa Monitoramento, como em todos os processos responsáveis, necessita realizar verificações dos 

resultados alcançados pelos prestadores de serviço, na qual devem ser definidos em resolução, as fontes 

de informações dos dados que compõem os resultados. O monitoramento pode seguir dois conceitos, o 

primeiro específico aos controles dos resultados estabelecidos, já o segundo, pode monitorar as 

atividades do prestador de serviço para o cumprimento de seus resultados. Esta pode ser executada na 

forma de fiscalizações diretas ou indiretas, verificando, por exemplo, os planos de substituição de 

hidrômetros ou de substituições de redes, entre outros fatores.  

O cumprimento e o descumprimento das metas pelo prestador de serviço serão avaliados pela AGESAN-

RS, adotando penalizações ou sanções que deverão estar previstas nas resoluções. Outro resultado do 

monitoramento que deve agregar são as oportunidades de melhorias identificadas no decorrer do 

processo. Tendo em vista, que este programa é pioneiro no país, o processo de amadurecimento da 

metodologia propiciará oportunidades de ajustes para contribuir para a melhoria contínua do PRP. 

A AGESAN-RS é conformada por 18 municípios consorciados para a regulação do abastecimento de 

água e do esgotamento sanitário, conforme citado anteriormente. Por este motivo, de características 

muitas distintas, escolheu-se 2 municípios para iniciar o projeto piloto do PRP. Os municípios de 

Rolante/RS e Nova Santa Rita/RS foram escolhidos por possuírem sistemas de abastecimentos não 

complexos e serem independentes (sem importação e exportação de água de outros sistemas de 

abastecimento). A forma de condução dos projetos pilotos mostrará à AGESAN-RS aperfeiçoamentos 

necessários, formas de interfaces entre regulador e prestador de serviço e as fontes de dados necessárias 

para as execuções da metodologia. 

O cronograma proposto para implantação do Programa de Redução de Perdas da AGESAN-RS está 

apresentado na Tabela 5, na qual são sugeridos 12 meses, deste a etapa da Resolução Inicial até a etapa 

do Monitoramento. A etapa de Monitoramento será contínua, porém os 3 meses sugeridos são indicados 

como período de aprendizagem para aperfeiçoar o PRP. 
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Tabela 5 – Cronograma da proposta para Implementação do Programa de Redução de Perdas 

da AGESAN-RS 

Etapas da Metodologia 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Resolução Inicial X            
Diagnóstico   X X          
RAIR   X X X X       
Definição das metas      X X      
Resoluções e Normativas      X X X X X   
Monitoramento          X X X 

 

 

As Leis Federais nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020, o Decreto Federal nº 10.588/2020, a Portaria nº 490 

do MDR e os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) servirão como delimitadores de atuação 

da AGESAN-RS, aplicando as competências regulatórias previstas em lei e limitando-se a quantificar a 

progressão dos indicadores para redução das perdas conforme já apresentado. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do Programa de Redução de Perdas de água de AGESAN-RS está baseado em 

conceitos, técnicas e metodologias de estudos com reconhecimento nacional e internacional, tais como 

apresentam a IWA, ProEESA, AESBE, SNIS entre outros autores referenciados neste trabalho. Contudo, 

a revisão teórica mostrou uma diversidade grande de técnicas e métodos específicos que contribuem 

para este trabalho, na qual o grande desafio da AGESAN-RS foi de sintetizar de forma organizada uma 

metodologia focada para o prestador de serviço com o viés do regulador. A sintetização tem o objetivo 

de subsidiar e fomentar o processo de melhoria. 

O PRP da AGESAN-RS deve observar as competências atribuídas pela Lei Federal nº 11.445/2007 

(alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), principalmente ao que está estabelecido no artigo 23. O 

Decreto Federal nº 10.588/2020 associado à Portaria nº 490/2021 do MDR que são condicionantes para 

que os municípios recebam recursos federais, portanto, como os investimentos são requisitos de estudos, 

as normativas deverão ser atendidas. Os PMSBs estabelecem as diretrizes nacionais e os princípios para 

a universalização do acesso ao saneamento, sendo definidos por leis ordinárias municipais, deste modo 

as definições existentes devem ser observadas. Observa-se que toda essa contextualização de leis, 

decretos, portarias e planos são as delimitações existem para o PRP.  

A estrutura da metodologia foi elaborada para sintetizar todas as técnicas e métodos analisados, 

colocando o prestador de serviço em dinâmica com a agência, na qual as três primeiras etapas 

(Resolução Inicial, Diagnóstico e RAIR) serão executadas em interface com o prestador de serviço, 

sendo avaliadas questões práticas das atividades e verificando situações indesejáveis. As técnicas 
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estudadas estão sintetizadas nestas três primeiras etapas, nas quais cobra-se do prestador de serviço um 

início de gestão de suas rotinas com orientação para redução das perdas de água, sendo este processo 

fundamental para o fomento do PRP.  

A metodologia do PRP deverá ser organizada para sejam iniciadas e aplicadas as etapas em todos os 

municípios consorciados à AGESAN-RS ao longo dos anos de 2021 e 2022, sendo que no final de 2022, 

todos os municípios consorciados, deverão estar com as etapas do PRP sincronizadas. No ano de 2023, 

devem iniciar todas as metas pré-estabelecidas para todos os municípios consorciados, mantendo um 

planejamento sistemático de fiscalizações diretas e indiretas. Com isso, os prestadores de serviço serão 

estimulados a buscarem ações que contribuam para a redução efetiva das perdas. 

O PRP da AGESAN-RS é projetado para ter um caráter individualizado por município, por este motivo 

existe uma tendência de padronização das etapas da metodologia, para que estas sejam de fácil 

elaboração e execução. Contudo, o desenvolvimento das etapas é um ponto a ser observado, devido ao 

fato de não existirem históricos anteriores de programas similares em agências reguladoras brasileiras. 

Portanto, os problemas ocorridos deverão ser prontamente sanados para que não interrompam o processo 

da metodologia. Conclui-se que a metodologia é adequada para evoluir com a progressão da redução 

das perdas de água no SAA, abrindo oportunidade para novas pesquisas que explorem o detalhamento 

das etapas. 

 

RESULTADOS ATINGIDOS EM 2021 

 

 Estabelecimento do Programa de Redução de Perdas de Água pela AGESAN-RS; 

 Implementação da RESOLUÇÃO CSR Nº 005/2021 DA AGESAN-RS; 

 Implantação do projeto piloto do PRP em Rolante/RS e Nova Santa Rita; 

 Desenvolvimento da etapa da metodologia do diagnóstico nos municípios de Rolante/RS e Nova 

Santa Rita/RS; 

 Implantação do PRP em Canela/RS; 

 Início do desenvolvimento do Relatório de Análise de Impacto Regulatório em Rolante/RS e 

Nova Santa/RS. 
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