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Prefácio 
 
 
 
As exigências do crescimento sustentável apresentam às empresas do setor de 

saneamento o desafio da gestão eficiente da produção de água, por meio da introdução de 
novas soluções e estratégias na operação dos seus sistemas de distribuição de água. 

A questão das perdas de água nos sistemas urbanos de abastecimento tem sido um 
problema que vem afetando as empresas do setor de saneamento em todo o mundo há 
décadas. Apesar dos avanços tecnológicos alcançados, muitos problemas continuam existindo 
na grande maioria dos países. Dados do Banco Mundial atestam que mais de 32 bilhões de 
metros cúbicos de água tratada são perdidos todos os anos por causa de vazamentos nos 
sistemas urbanos de abastecimento de água, enquanto 16 bilhões de metros cúbicos são 
entregues aos clientes gratuitamente. No Brasil, conforme dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS), o valor médio das perdas na distribuição de água nos 
sistemas urbanos, no ano de 2011, foi de 38,8%. 

A presente publicação objetiva apresentar as principais técnicas e metodologias atuais 
para o controle de perdas em sistemas urbanos de abastecimento de água. O leitor tem acesso, 
de forma clara e concisa, às diversas fases para o desenvolvimento de um programa de combate 
a perdas de água, com vistas nas melhores práticas preconizadas pela International Water 
Association e pela American Water Works Association. Técnicos e gestores podem aproveitar 
este livro para aprimorar a sua visão sobre uma área estratégica que resultará em ganhos 
econômicos, ambientais e sociais. No decorrer do texto, os autores procuraram empregar uma 
nomenclatura adequada para os termos técnicos, preferencialmente, em português. Algumas 
traduções do texto são apresentadas entre parênteses para facilitar ao leitor futuras pesquisas 
em publicações internacionais.  

O livro foi organizado em nove capítulos, de forma que os objetivos da publicação sejam 
alcançados mais facilmente. Inicialmente, há uma breve introdução (capítulo 1), seguida pelo 
segundo capítulo, que descreve, brevemente, as unidades componentes de um típico sistema 
urbano de abastecimento de água, de forma a contextualizar o leitor em relação aos locais de 
ocorrência das perdas.  

A partir do terceiro capítulo, o texto trata especificamente sobre o tema principal do 
livro: o controle de perdas de água. Este capítulo aborda os conceitos básicos envolvidos no 
referido tema, apresentando o arcabouço teórico sobre o balanço hídrico da International 
Water Association| e seus componentes. Ademais, os principais fatores e definições 
relacionados com as perdas reais e aparentes são discutidos plenamente neste capítulo.  
O capítulo 4 apresenta uma discussão sobre os principais indicadores de desempenho 
empregados. A implantação de um sistema de indicadores possibilita a definição e 
implementação de medidas de melhoria e se apresenta como a melhor alternativa  
para o acompanhamento dos serviços prestados. Possui aplicações diretas para os  
gestores, as agências reguladoras, os investidores, os usuários, a sociedade e os próprios 
prestadores de serviços, permitindo a identificação dos sistemas mais ineficientes, das  
principais áreas que devem ser avaliadas e das medidas prioritárias que devem ser  
adotadas.  



O quinto capítulo aborda as principais técnicas e métodos adotados nos sistemas mais 
eficientes do mundo. Uma análise prática da aplicabilidade das metodologias e tecnologias 
reforça o conhecimento do leitor, que, apesar de essencial para os técnicos e gestores, não é, 
frequentemente, priorizada na formação básica dos profissionais do setor. O texto também 
focaliza, em sua estruturação, as técnicas de macromedição. 

O sexto e sétimo capítulos apresentam dois tópicos essências nos programas de redução 
de perdas de água, o primeiro – Controle de Pressão – foi contemplado com um capítulo 
porque se apresenta como uma das ações mais eficazes para a diminuição do volume de água 
perdido em vazamentos nos sistemas (perdas reais); o segundo tópico – Sistemas de 
Gerenciamento de Dados – aborda, de forma resumida, os sistemas SCADAS e SIGs, que 
oferecem para os técnicos a oportunidade de fácil coleta, armazenamento e atualizações de 
informações em tempo real, contribuindo para um controle preciso dos dados relacionados 
com as perdas aparentes. 

Ressalte-se que para combater, sistematicamente, as perdas reais e aparentes é 
necessário desenvolver e implantar um programa e/ou planejamento estratégico. O oitavo 
capítulo versa sobre os caminhos e as etapas para a elaboração e implementação de planos, 
procurando apresentar a perspectiva da sua organização e de seus componentes. O texto 
também apresenta um resumo do Planejamento Estratégico 2012-2015 e do Programa de 
Redução de Perdas da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), de modo que o 
leitor possa se aproximar de uma aplicação real. 

Finalizando a publicação, os autores inserem, em parceria com o professor Dr. Heber 
Pimentel Gomes, o capítulo Análise de Viabilidade Econômica de Projetos (capítulo 9), que 
apresenta tópicos para tornar o processo de análise econômica mais acessível ao leitor. Diversos 
exemplos práticos e de fácil compreensão, baseados em casos reais, são apresentados e 
analisados. 

 
Saulo de Tarso Marques Bezerra 
s.bezerra@yahoo.com.br  
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