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RESUMO 

 O presente trabalho possui como tema a gestão do processo de produção 

e distribuição eficiente de água: um estudo de caso no município de Pau dos 

Ferros. O tema escolhido justifica-se pelo atual momento de seca com o qual 

vem passando a Região Nordeste do Brasil no qual localiza-se o Estado do Rio 

Grande do Norte e em particular o município de Pau dos Ferros, situado no 

semiárido da região Alto Oeste Potiguar. Tendo como objetivo geral identificar, 

segundo a literatura, os gargalos referentes ao processo de gestão e distribuição 

eficiente de água. A metodologia aplicada na realização do trabalho consiste de 

uma abordagem quali-quantitativa, fazendo uso da Análise Bibliográfica partido 

do seguinte planejamento; definição de palavras-chave, tendo como base de 

dados o Google Acadêmico, definindo os filtros de busca em “encontrar artigos” 

que tenham no título uso de no mínimo uma das palavras-chave, se relacionando 

com o tema escolhido e sem relação de ano; seguindo a utilização de estrutura 

da pesquisa booleana através do operador “AND”, proporcionando uma maior 

relação entre as palavras-chave digitadas na busca, tendo por última etapa a 

análise e tratamento dos dados, onde filtrou-se 75 artigos acadêmicos, onde 10 

foram escolhidos para servirem de fonte de pesquisa para o presente trabalho, 

como o intuito de atender aos objetivos propostos e construir seu referencial 

teórico. O trabalho discute ao longo das suas seções o gerenciamento dos 

recursos hídricos, o abastecimento de água e o impacto causado pelo índice de 

perdas no abastecimento e na gestão dos recursos hídricos, tendo como ênfase 

o que é citado na literatura e a opinião de um grupo de 15 especialistas na área 

de gestão e abastecimento de água colhida em uma pesquisa de campo, através 

de um questionário aplicado na Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande  

do Norte (CAERN). Obteve-se como resultado final um breve relato entre o que 

é apresentado pelo referencial teórico sobre o impacto gerado pelo nível de 

perdas reais ou aparentes na gestão dos recursos hídricos nos sistemas de 

abastecimento e suas relações com o que ocorre no dia a dia do mercado, 

exposto pela aplicação de um questionário com especialista sobre o assunto e 

que apontaram como principais gargalos no impacto da gestão o nível de perdas, 

especificadas pelo furto de água, manutenção dos sistemas de abastecimento, 

cultura de desperdício, falta de investimento em tecnologia e má gestão; 



 
 

 

coincidindo portanto no que é exposto na literatura e constatado no mercado 

sobre os impactos negativos dos níveis de perdas sobre uma gestão eficiente de 

abastecimento e distribuição de água nas concessionárias que prestam esse 

serviço.  

 

Palavras-chave:   Captação. Água. Tratamento. Perdas. Impactos da Gestão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                             ABSTRACT 

 

 The present work has as its theme the management of the process of 

efficient production and distribution of water: a case study in the municipality of 

Pau dos Ferros. The chosen theme is justified by the current drought moment 

that has been passing through the Northeast Region of Brazil in which the State 

of Rio Grande do Norte is located and in particular the municipality of Pau dos 

Ferros, located in the semi-arid region of the Alto Oeste region Potiguar. With the 

general objective of identifying, according to the literature, the bottlenecks related 

to the process of efficient water distribution and management. The methodology 

applied in the accomplishment of the work consists of a qualitative-quantitative 

approach, making use of the Bibliographic Analysis from the following planning; 

definition of keywords, based on Google Scholar, defining the search filters in 

"find articles" that have in the title use of at least one of the keywords, relating to 

the chosen theme and no relation of year ; followed by the use of the structure of 

the Boolean search through the "AND" operator, providing a greater relation 

between the keywords entered in the search, with the last step being the analysis 

and treatment of the data, where 75 academic articles were filtered, where 10 

were chosen to serve as a research source for the present study, in order to meet 

the proposed objectives and build their theoretical framework. Throughout this 

work, I discussed the management of water resources, water supply and the 

impact caused by the index of losses in water supply and management, with 

emphasis on what is mentioned in the literature and the opinion of a group of 15 

specialists in the area of management and water supply, collected in a field 

survey, through a questionnaire applied to the Water and Sewage Company of 

Rio Grande do Norte (CAERN). The final result was a brief report between what 

is presented by the theoretical reference on the impact generated by the level of 

actual or apparent losses in the management of water resources in the supply 

systems and their relationship with what occurs in the market day-to-day , 

exposed by the application of a questionnaire with expert on the subject and that 

pointed as bottlenecks in the impact of the management the level of losses, 

specified by the water theft, maintenance of the systems of supply, culture of 

waste, lack of investment in technology and bad management; coinciding 

therefore in what is exposed in the literature and verified in the market on the 



 
 

 

negative impacts of the levels of losses on an efficient management of supply 

and distribution of water in the concessionaires that provide this service. 

 

Keywords: Capture. Water. Treatment. Losses. Management Impacts. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Lacorte e Moutinho (2008) a existência ou não de água foi 

capaz de determinar a história, a cultura, os hábitos, erguer civilizações, influenciar 

guerras, causar mortes e extinções de espécies. É responsável pelo futuro de 

gerações e da existência da vida no planeta. 

A terra não teria vida sem água, suas várias formas de uso beneficiam os seres 

humanos, animais e vegetais. A conservação deste líquido depende das relações 

entre homens e meio ambiente. Compreendendo-se a importância da água para a 

existência humana e sua sobrevivência. O presente trabalho busca contribuir com o 

conhecimento e a conscientização da necessidade de preservação dos recursos 

hídricos existentes, através de uma gestão e distribuição eficiente, demonstrando 

quais indicadores são os responsáveis para se alcançar tal meta. 

A água ocupa em torno de 70% da superfície terrestre, sendo que 97,5% é 

salgada. Da quantidade de água doce 68,9% é congelada e 29,9% estão situadas no 

subsolo. Portanto restando 0,3% de água doce disponível em mananciais superficiais 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013). 

De acordo com a Agência Nacional de Água - ANA (2019), 12% das reservas 

de água doce do planeta localizam-se no Brasil, no entanto sua distribuição pelas 

regiões e estados do país é bastante desigual. Tendo em vista que no estado do 

Amazonas, região Norte do Brasil que possui a menor taxa de habitantes do país com 

apenas 5% da população nacional, abriga 80% da água doce das terras brasileiras, 

enquanto as outras regiões dividem entre si apenas os 20% restantes da água doce 

existente com 95% da população brasileira. 

Os indicadores de gestão eficiente são aqueles usados como parâmetro para 

medir o nível de desempenho dos sistemas de abastecimento e comparar os objetivos 

da gestão com os resultados obtidos. O nível de perdas de água para as 

concessionárias de abastecimento de água é tido como principal indicador de gestão 

de um sistema de abastecimento e distribuição de águas. Sejam essas perdas as mais 

variadas como termos de índices de distribuição, faturamento ou ligações (TRATA 

BRASIL: 2015).  

O tema escolhido justifica-se pelo atual momento de seca com o qual vem 

passando a Região Nordeste do Brasil no qual localiza-se o Estado do Rio Grande do 
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Norte e em particular o município de Paus dos Ferros, situado no semiárido da região 

Alto Oeste Potiguar. 

Pau dos Ferros encontra-se com um rigoroso racionamento na sua distribuição 

de água, pois seu único manancial responsável pelo fornecimento de água ao 

município a barragem Dr. Pedro Diógenes Fernandes encontra-se em situação de 

volume morto, prestes a haver um colapso no abastecimento da cidade, deixando o 

município vulnerável e dependente de recursos hídricos do município de Apodi no Rio 

Grande do Norte, no qual fica situada a barragem de Santas Cruz a 60 Km de Pau 

dos Ferros que poderá abastecer o município pauferrense através da adutora Alto 

Oeste (TRIBUNA DO NORTE - 2019). 

A pesquisa tem como objetivo geral identificar segundo a literatura, os gargalos 

referentes aos processos de gestão e distribuição eficiente da água. Sendo seus 

objetivos específicos; apresentar uma análise comparativa entre o que é citado na 

literatura e mencionado pelo mercado, no que diz respeito aos obstáculos existentes 

referentes aos processos de gestão e distribuição eficiente de água; e quais são os 

impactos gerados na distribuição dos recursos hídricos.   

A metodologia proposta, para que sejam respondidos os objetivos do trabalho, 

consistirá em um levantamento bibliográfico, realizado fazendo-se uso do método 

bibliométrico, considerando os trabalhos diretamente ligados ao tema e seus 

objetivos. 

A importância do presente trabalho reside no fato de mostrar a sociedade, como 

está sendo estudado as questões referentes ao problema de abastecimento das 

cidades pelas empresas responsáveis pela prestação deste serviço além, de 

apresentar, segundo a literatura quais são os principais fatores que contribuem para 

os desperdícios de um recurso tão vital à sobrevivência dos seres vivos, ou seja, sobre 

a necessidade de preservação e gestão eficiente dos recursos hídricos que a cada dia 

se tornam mais escassos e valiosos para sobrevivência humana. 

Portanto, com intuito de atender aos objetivos propostos, além desta 

introdução, o trabalho é composto por mais seis seções. A seção seguinte faz um 

breve histórico acerca da empresa responsável pelo abastecimento hídrico destinado 

a população de Pau dos Ferros, elencando sua expansão no território potiguar em 

especial na região em que está compreendido o município de Pau dos Ferros. Já a 

terceira seção discorrerá sobre a literatura referente a gestão eficiente no que tange 

a distribuição de água. Na quarta seção, será apresentada a metodologia utilizada no 
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trabalho, já a quinta seção destina-se a apresentar uma análise e discussão dos 

resultados acadêmicos pertinentes ao tema. Na sexta seção, realiza-se um 

comparativo entre o que a literatura aponta como principais gargalos, no que diz 

respeito à eficiência na distribuição do recurso em questão, e como o mercado julga 

a relevância desses indicadores no processo de distribuição. A sétima e última seção, 

apresentará as conclusões do estudo. 
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2 HISTÓRICO DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO 

NORTE (CAERN) 

 

A Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte foi criada em 02 de 

setembro de 1969 pelo então governador Monsenhor Walfredo Gurgel, mediante 

autorização da lei Estadual nº 3.742 de 26 de junho de 1.968, alterada pela lei nº 

4.747, de 06 de julho de 1978 (CAERN, 2019). 

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), é uma 

empresa ou sociedade de economia mista, em que suas leis trabalhistas são regidas 

pela (CLT), possuindo, portanto, todos os direitos e obrigações de uma empresa, 

assim registrada. A mesma possui Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) de 

número: 08.334.385/0001-35 e Inscrição Estadual (IE) sob número: 20.055.426-3. Seu 

quadro funcional consta de aproximadamente 1.710 funcionários divididos em quase 

todo o estado e em diversos municípios, com vários cargos, funções e graus (CAERN, 

2019). 

A companhia tem como missão atender toda a população do Estado do Rio 

Grande do Norte com abastecimento de água potável e saneamento básico 

(tratamento de esgotos). A CAERN possui 165 sistemas de abastecimento de água 

distribuídas em 153 sedes municipais e 13 localidades. No Rio Grande do Norte são 

40 sistemas de esgotos em 39 municípios e 1 localidade (praia de Pipa). Apenas 15 

cidades do estado possuem sistemas de abastecimento de água autônomo que não 

pertencem a CAERN. 

Portanto a empresa abastece em torno de 90% do Estado do Rio Grande do 

Norte, firmando seu objetivo de contribuição para a qualidade de vida de seus usuários 

e da população em geral, sempre buscando respeitar os fatores sociais, econômicos 

e ambientais. 

Sua sede central está localizada na Avenida Senador Salgado Filho, nº 1555, 

Tirol na Capital do Estado, Natal. A empresa é distribuída e representada em todo o 

estado por 7 regionais: Regional Natal Sul, Regional Natal Norte, Regional Litoral Sul, 

Regional Oeste (de Mossoró), Regional de Assu, Regional Alto Oeste de Pau dos 

Ferros (CAERN, 2019). 
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2.1 Histórico da CAERN no município de PAU dos FERROS /RN. 

 

Em 1966 a cidade de Pau dos Ferros teve início a obra do seu sistema de 

abastecimento de água, projetado e construído pelo Departamento Nacional de Obras 

e Combate as Secas (DNOCS), com um alcance de 20 anos, estimado para atender 

uma população prevista ao final do plano de aproximadamente 11.234 habitantes 

(CAERN, 2019). 

A cidade de Pau dos Ferros é abastecida por um manancial de superfície, a 

barragem Dr. Pedro Diógenes Fernandes, construída entre os anos de 1965 e 1967 

pelo DNOCS, na gestão do prefeito Pedro Diógenes Fernandes. Situada na bacia 

hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, sendo considerado o sétimo maior reservatório do 

Rio Grande do Norte, com capacidade para armazenar 54.846 milhões de metros 

cúbicos de água, cobrindo uma área de 2.050 quilômetros quadrados, administrada 

pelo DNOCS desde 1968 (CAERN, 2019).  

No início da década de 1970 a então companhia de águas e esgotos do Rio 

Grande Norte (CAERN), se instala no município pauferrense, sendo a partir de então 

a gestora da produção e abastecimento de água potável no município que perdura até 

os dias de hoje, que além do abastecimento de água, passou a gerir o tratamento de 

esgoto de parte da cidade (CAERN, 2019). 

No início da década de 1980, a CAERN em Pau dos Ferros além de funcionar 

como escritório local, passou a sediar a regional serrana como foi denominada na 

época, sendo responsável pela produção e abastecimento de água e tratamento de 

esgoto nos municípios da região alto oeste do Estado do Rio Grande do Norte 

(CAERN, 2019). 

Hoje a Regional de Pau dos Ferros passou ser Regional Alto Oeste, sendo sua 

sede e estruturas patrimoniais localizadas a rua Inácio Lopes, centro, nº 1812, da 

cidade de Pau dos Ferros/RN, se responsabilizando pela gestão da produção e 

abastecimento de agua e tratamento de esgotos de Pau dos Ferros e da Região Alto 

Oeste que engloba 33 municípios, neles estão duas Unidades de Receitas; Pau dos 

Ferros e a cidade de Umarizal/RN (CAERN, 2019). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Gestão do processo de produção e distribuição eficiente de água 

 

Segundo Pereira (2015 apud MILARE, 2007) a lei 9.433/97, mais conhecida 

como a lei das águas, juntamente com a lei nº 9.984/2000 que criou a Agência 

Nacional de Água, (ANA), implementaram a Política Nacional de Recursos Hídricos 

que criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH),  que tem por objetivo 

garantir o acesso a água em quantidade e qualidade, prevendo seu uso de forma 

racional. Dando competência a União e aos Estados de gerenciar os sistemas de 

recursos hídricos que lhe cabem e criar seus conselhos e secretarias responsáveis 

pela gestão de suas águas e das outorgas e cobrança dos recursos hídricos do país. 

De acordo com Coelho, Madeira e Mueller (2005), durante a década 1960, o 

Governo  Federal implementou no Brasil as primeiras medidas políticas visando o 

financiamento do setor de saneamento, tendo como objetivo a universalização dos 

serviços com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), que era o responsável 

pelo gerenciamento dos recursos do sistema de financiamento do Plano Nacional de 

Saneamento (PLANASA), que possuía investimentos advindos do Fundo de Garantia 

por tempo de serviço (FGTS), além de seus próprios recursos, como forma de 

financiar programas de incentivo de gestão para o setor, criando as Companhias 

Estaduais de Saneamento Básico (CESB’s), como principais operadoras dos serviços 

de água e esgoto do país. 

Segundo Fernandes (2006) o plano de financiamento do saneamento básico 

com o FGTS foi o mais vultoso financiamento, para o setor, já visto no mundo, mas 

apesar dos esforços o governo não obteve êxito na universalização do saneamento 

no País. Na década de 90 novas medidas foram implantadas, com novos planos e 

programas, advindos de recursos do FGTS (gerenciados pela Caixa Econômica 

Federal) e recursos externos do Banco Mundial - (BM) e Banco Internacional de 

Desenvolvimento - (BID), além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - (BNDES), mas uma vez as políticas governamentais não obtiveram êxito no 

alcance de seu objetivo, qual seja a universalização dos serviços de saneamento no 

país. Hoje a titularidade da prestação de serviços de saneamento básico encontra-se 

divididas entre estados e municípios por meio das Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico - (CESB’S), nos municípios pela iniciativa direta com o 

Departamento de Água e Esgoto - (DAE’S) ou pelas autarquias como os Serviços 
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Autônomo de Água e Esgoto (SAAE’S), ou ainda pela iniciativa privada através de 

alguma forma de concessão. Não havendo, portanto, um marco regulatório para o 

setor.       

O quadro 1 mostra, segundo o Sistema Nacional de Informação Sobre 

Saneamento - SNIS (2017), como estão distribuídos os prestadores de serviço por 

abrangência e natureza jurídica administrativa: 

 

Quadro 1 – Distribuição dos prestadores de serviço por abrangência e natureza jurídica 
administrativa 

NATUREZA 

JURÍDICA 

ABRANGÊNCIA 

 Brasil Regional Microrregional Local 

Administração 

direta 

973 - - 973 

Autarquias 420 2 3 415 

Sociedade de 

Economia Mista 

31 24 - 7 

Empresa Pública 5 1 - 4 

Empresa Privada 103 1 3 99 

Capital Social 3 - - 3 

Total 1.535 28 6 1501 

Fonte: Diagnostico de água com o SNIS – 2017 
 

De acordo com o SNIS (2017) os prestadores de serviço no abastecimento de 

água e saneamento que atuam no Brasil são 1.535 operadoras, dividindo-se em 

regiões, microrregiões e localidades por todo o país. Sendo 63,3% da administração 

direta, 27,3% autarquias, 6,7% empresas privadas, 2% sociedade de economia mista, 

0,3% de empresas públicas e 0,1% de organizações sociais. 

 

3.2 Perdas e distribuição da água 

 

O Instituto Trata Brasil (2018), destaca que, mesmo apresentando avanços no 

abastecimento de água tratada, o Brasil ainda possui cerca de 17% de sua população 
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sem dispor desse serviço, quase 35 milhões de brasileiros que convivem com esse 

problema. 

 

Quadro 2 – Abastecimento de água por microrregião geográfica do Brasil 

Macrorregião 

Índice de Atendimento com rede de Distribuição de 

água (%) 

Total indicadores (IN 

055) 

Indicador Urbano (IN 023) 

Norte 57,5 70,0 

Nordeste 73,3 88,8 

Sudeste 91,3 95,9 

Sul 89,7 98,4 

Centro-oeste 90,1 98,1 

Brasil 83,5 93,0 

Fonte: Diagnóstico de Água e Esgoto; SNIS - 2017 

 

Segundo o Sistema de Informações Sobre o Saneamento - SNIS (2017) em 

seu 23º diagnóstico de água e esgoto, demonstra que apesar do Brasil ter avançado 

nos últimos anos no quesito distribuição e abastecimento de água, o país ainda 

distribui de forma muito desigual seus recursos hídricos e seu abastecimento de água 

ainda se mantém bastante desigual e irregular, entre suas regiões e localidades. A 

Região Norte por ser a menos populosa  e com maior abundância em recursos 

hídricos do país, ainda possuem um índice total  (IO55) de  abastecimento de água 

muito modesto, com apenas 57,5%, enquanto que regiões bastante populosas com 

baixo nível de recursos hídricos como as regiões Nordeste e sudeste do Brasil, 

possuem índice total (IO55) de abastecimento de água respectivamente de 73,3 % e 

91,3%.   

No quadro 3 observamos, segundo o SNIS – 2017, os níveis de atendimento 

com água das prestadoras de serviços segundo área de abastecimento. 

 

Quadro 3 – Prestadoras de serviços segundo área de abastecimento 

Tipo de prestação de serviço 

Índice de atendimento com rede de abastecimento de água 

(%) 

Total indicadores (IN 055) Indicador Urbano (IN 023) 
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Regional 79,9 90,7 

Microrregional 87,4  98,5 

Local - Direito público 90,3 96,1 

Local - Direito privado 96,8 98,1 

Local - Empresa privada 91,7 95,7 

Fonte: Diagnóstico de Água e Esgoto; SNIS – 2017. 

 

O SNIS (2017) demonstra no seu diagnóstico de acordo com o índice total e 

urbano, os tipos de prestadores de serviços em relação ao abastecimento de água 

variam aproximadamente de 10%, tendo um pequeno avanço comparado com o 

abastecimento total e urbano do levantamento macrorregional do país. 

Fonseca e França (2019 apud CAGECE, 2010). As perdas no abastecimento 

de água são um indicador importante para a prestação e sustentabilidade dos 

recursos hídricos de um país. O seu controle demanda esforços por parte da gestão 

de concessionárias que operam na distribuição de água, pois desse controle depende 

sua eficiência na gestão física da água, assim como econômica e ambiental que 

podem interferir nos seus planos de êxito para o futuro. 

O índice de perdas na distribuição (IN 049) segundo tipo de prestador de 

serviços, Macrorregião geográfica no Brasil de acordo com o SNIS – 2017, é 

apresentado no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Índice de perdas na distribuição segundo tipo de prestador de serviços, Macrorregião 

geográfica no Brasil 

Tipo de prestador de serviço 

Macrorregião 
Regio

nal 

(%) 

Microrregion

al (%) 

Local 

Direito 

Público (%) 

Local Direito 

Privado (%) 

Local 

Empresa 

Privada (%) 

Total 

(%) 

Norte 53,7 ---- 38,8 ---- 73,1 55,1 

Nordeste 47,4 ---- 38,9 34,6 ---- 46,3 

Sudeste 32,8 26,2 39,0 30,4 35,2 34,4 

Sul 37,1 28,9 34,2 45,7 36,7 36,5 
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Centro-Oeste 30,3 49,4 37,7 ---- 43,0 34,1 

Brasil 37,8 27,5 38,1 33,9 48,1 38,3 

Fonte: Diagnóstico de água e esgoto, SNIS (2017). 
 

De acordo com o diagnóstico SNIS (2017), o Brasil possui perdas no 

abastecimento no total de 38,3% e as perdas totais nas regiões do país, todas 

ultrapassam os 30%, ou seja, a cada cem litros de água produzidos e distribuídos no 

país, 38,3 litros são desperdiçados ou ficam pelo caminho em forma de perdas no 

abastecimento, portanto o país encontra-se muito acima da meta que serve de 

parâmetro para as perdas a nível internacional que representam um percentual de 

20%, ou seja, a cada cem litros de água produzidos apenas vinte litros são perdidos 

na distribuição, estando o Brasil 18,7% acima do nível de perdas aceitável 

internacionalmente.   

 O Brasil tem diminuído suas perdas com o passar dos anos, mas ainda é considerada 

alta para os patamares internacionais. Alguns países como Alemanha e Japão 

conseguiram reduzir suas perdas para 10%, enquanto Nova Zelândia e Austrália para 

menos de 10% (DIAGNÓSTICO SNIS, 2016). 

Segundo Martins (2014, apud Costa, 2007) o conceito de perdas nos sistemas 

de abastecimento e distribuição de água é entendido como sendo o volume de água 

perdido, avaliado pela diferença entre o volume de água que entra no sistema e o 

volume de água medido e estimado na saída, para os vários percursos do serviço.  

De acordo com Martins (2014, apud Drumond, 2013) às perdas de água em um 

sistema de abastecimento dividem-se   em dois tipos: perdas reais e perdas aparentes. 

Consideram-se perdas reais, as perdas físicas que correspondem aos volumes de 

água que se perdem por vazamentos nas redes de adução e distribuição, 

reservatórios e na manutenção do sistema, desde a captação até seu consumo final. 

As perdas aparentes são as perdas não-físicas, sendo as perdas econômicas e 

comerciais resultantes de consumos não autorizados, furtos, erros de leitura e 

medição, não gerando receita para seus gestores.  

Portanto, para as concessionárias brasileiras alcançarem resultados 

satisfatórios e uma gestão eficiente de seus recursos hídricos é necessário um melhor 

resultado nos seus índices de perdas, tanto aparentes, quanto reais, assim como rever 

seus investimentos em tecnologias, capacitação humana e de gestão.  
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia proposta para a realização do presente trabalho consiste na 

análise de material científico. O material usado na análise foi escolhido através de 

métodos exploratórios, e para tanto, fizemos uso da análise bibliométrica1 para 

buscarmos o material acadêmico disponível acerca do tema estudado. A busca pelo 

material foi realizada com base em palavras-chave. Foi feito uso de artigos 

encontrados, sejam eles nacionais e/ou internacionais, para embasar nossa análise.  

O trabalho teve como instrumento uma pesquisa de coleta de dados através de 

questionamentos aplicados em um universo de 15 especialistas que trabalham e 

possuem conhecimento sobre o assunto pesquisado, sendo ambos de áreas de 

gestão, controle de perdas, manutenção e setor financeiro da Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio grande do Norte (CAERN), Regional e Escritório Polo da cidade de 

Pau dos Ferros.   

Quanto a sua abordagem, a pesquisa é de caráter quali-quantitativa, pelo fato 

de fazer uso de medição bibliométrica. Sendo avaliado a dinâmica e evolução de 

informações científicas sobre o assunto abordado. Após a determinação dos 

indicadores relacionados ao assunto, foram realizadas entrevistas, tendo como 

público alvo, funcionários da CAERN ligados aos setores de gestão, administração, 

produção, distribuição, operação  e manutenção da companhia, para posterior análise 

de correlação entre os artigos acadêmicos e a visão dos profissionais envolvidos na 

gestão, produção e distribuição dos recursos hídricos da empresa que atua no 

município de Pau dos Ferros como concessionária dos serviços de saneamento 

básico.  

Assim, de acordo com Silva e Urbaneski (2000), esta pesquisa é de natureza 

aplicada, uma vez que ela gera conhecimentos que podem ser aplicados de forma 

prática e, também, podem ser direcionados para solução de problemas específicos. 

Dada a necessidade de verificar como andam atualmente as pesquisas e a 

aplicabilidade das mesmas, diante do atual cenário nordestino no que diz respeito às 

questões climáticas, se fez a escolha por essa metodologia. O conceito usado para a 

definição dessa metodologia, é o apresentado em Barros e Lehfeld (2007)2. 

                                                           
1   Ver PRITCHARD, A. (1969); SPJNAK, E. (1998) A MARICATO, J .M. (2010). 
2   Ver Barros e Lehfed (2007). 
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4.1 Análise bibliométrica 

A realização da pesquisa, referente aos artigos que deram suporte ao estudo, 

teve seu processo formulado por etapas. Primeiramente foi realizado um 

planejamento que norteou o restante da realização da pesquisa. Para uma melhor 

visualização das etapas que envolveram a realização da pesquisa, foi criado o 

fluxograma abaixo: 

 

Figura 1 – Planejamento 

 

Fonte: Elaboração própria. 

4.1.1 Definição de palavras-chave 

A definição das palavras-chave para desenvolvimento do trabalho ocorreu, 

levando-se em consideração a temática abordada no trabalho. Diante disso foram 

escolhidas três palavras-chaves. A escolha das palavras se deu através da leitura 

prévia de algumas referências, que possibilitaram escolher palavras que nortearam e 

proporcionaram maior fidelidade as buscas. Assim as palavras usadas na pesquisa 

foram: captação; água; e tratamento. Para melhores resultados na busca foi utilizado 

o conceito de árvore de palavras-chave. A estrutura da pesquisa pode ser mais bem 

visualizada na tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 – Estrutura de busca por hierarquia da árvore de palavras-chave, idioma e número de 

documentos utilizados do Google Acadêmico 

Google Acadêmico 

Pesquisa com palavras-chave em 

Português 

Pesquisa com palavras-chave em Inglês 

Rastreabilidade da 

pesquisa 

Nº de documentos 

encontrados 

Rastreabilidade da 

pesquisa 

Nº de documentos 

encontrados 

Captação 1.050 Abstraction 810 

Captação and Água 370 Abstraction and 

Water 

17 

Captação and Água 

and Tratamento 
75 

Abstraction and 

Water and Treatment 
0 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

4.1.2  Escolha da base de dados 

 

De acordo com Fonseca e França (2019), existem várias bases de dados que 

oferecem recursos para buscar referências baseadas em indicadores bibliométricos, 

como por exemplo a SCOPUS, que oferece a maior base de dados de citações e 

resumos de literatura revisada por pares, ou seja, revistas científicas, livros entre 

outros meios de divulgação de material científico. 

 No entanto, devido à dificuldade em acessar essa base, as buscas para os 

dados que deram embasamento ao presente trabalho ocorreram no Google 

Acadêmico, um site de buscas da Google que reúne trabalhos acadêmicos variados. 

Além, dos filtros que ajudam a refinar as buscas já feitas, existe, ainda, o método de 

pesquisa avançada do Google Acadêmico, que possibilita, através do preenchimento 

de alguns dos campos ali presentes, encontrar artigos científicos com ainda mais 

precisão, por exemplo, é possível delimitar o período de publicação e também locais 

em que as pesquisas foram publicadas. 

 

4.1.3 Definição dos filtros de busca 

 

Os critérios para definição dos filtros de buscas foram definidos de modo a 

possibilitar e constatar os resultados necessários para extrair informações que 

pudessem ser analisadas bibliometricamente, gerando informações pertinentes ao 
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tema e que dessem subsídios ao alcance das respostas dos objetivos propostos no 

trabalho. 

No Google Acadêmico, os filtros iniciais de busca foram em “Encontrar artigos”, 

onde se selecionou: com no mínimo uma das palavras e onde minhas palavras 

ocorrem, neste ponto foi escolhido “no título do artigo”. Além, dos filtros supracitados, 

a busca está direcionada para qualquer ano visto que não foi selecionado nenhum 

ano na aba “Exibir artigos com data entre”, como exibe a figura 2: 

 

Figura 2 – Filtros iniciais de busca no Google Acadêmico 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

4.1.4 Utilização da estruturação da pesquisa Booleana 

O trabalho também fez uso da estrutura de pesquisa Booleana, para dar mais 

abrangência a pesquisa, isso quer dizer que, ao se inserir as palavras-chave, será 

inserido, também o operador AND, para que este agregue as palavras-chave. A lógica 

da combinação Booleana, pode ser vista na tabela 1. A escolha do operador Booleano 

AND, se deu pelo fato de este proporcionar uma maior relação entre as palavras-

chave digitadas na busca. 
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4.1.5 Análise e tratamento de dados 

 

A análise consistirá na descrição dos dados encontrados nos artigos 

catalogados fazendo uso da metodologia bibliométrica, utilizando os recursos 

disponíveis no site de busca Google Acadêmico, com o intuito de atender aos objetivos 

propostos neste trabalho. Para a construção do referencial que deu suporte à geração 

dos dados foram considerados os artigos retornados após a delimitação feita com o 

uso das palavras-chave, que retornaram o número de 75 artigos, desse quantitativo 

foram selecionados e usados apenas os artigos que abordavam a temática em 

questão, ou seja, apenas os artigos que versavam sobre gestão eficiente de água por 

parte de empresas de saneamento, totalizando assim o número de 10 artigos. 
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5 ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS ACADÊMICOS 

De forma geral a análise bibliométrica dos 10 artigos relacionados a distribuição 

e perdas nos sistemas de abastecimento de água, apontam o furto de água, a 

manutenção do sistema, a cultura do desperdício, o impacto da gestão e o 

investimento em tecnologia, como principais problemas e responsáveis pelo alto 

índice de perdas constatadas nas concessionárias brasileiras de distribuição, gerando 

portanto um custo bem mais alto na prestação desse serviço e um desperdício dos 

recursos hídricos do país de uma forma geral. 

Os índices de perdas nos sistemas de distribuição no Brasil estão no total acima 

de 30% em todas as regiões, demonstrando que esse índice não é um problema 

isolado, mas global, ocorrendo em todas as regiões e tipos de concessionárias que 

operam pelas várias regiões do país. Essas perdas se dividem entre aparentes e reais. 

Sendo as aparentes aquelas advindas da ausência ou falha na medição no consumo 

de água, por falta, falha ou quebra de hidrômetros, por ligações ilegais, e pelo furto de 

água. As perdas reais são aquelas que ocorrem por quebra dos sistemas de 

abastecimento, por manutenção inadequada deles, o que gera vazamentos em 

adutoras e redes de distribuição. 

Todos esses problemas ocasionados pelas perdas, causam um aumento do 

custo na produção e na distribuição de água tanto para as concessionárias, como para 

os consumidores, desperdiçando recursos financeiros, grandes quantidades de água 

e aumento de danos ao meio ambiente, haja vista que com os desperdícios é 

necessários cada vez mais uma maior quantidade de recursos hídricos para suprir o 

abastecimento da população. 

Esses altos índices de perdas, ocasionam distribuição irregular, cara, 

ineficiente e comprometem uma gestão eficiente da produção e distribuição de água 

por parte das concessionárias nacionais que devem tomar como soluções algumas 

medidas que adotadas ao longo do tempo ou de forma imediata devem melhorar a 

gestão; como: investimentos em tecnologias capazes de monitorar e diminuir os 

índices de perdas nos sistemas, investir em micro medição, fiscalização, renovação 

dos sistemas de abastecimento e sua manutenção preventiva, campanhas de 

conscientização de combate a cultura do desperdício de água pela população e 

sistemas de reuso dos recursos hídricos para atividades afins. 
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Esses indicadores e medidas citadas pela literatura abrangem os diversos 

estudos sobre o assunto de gestão de recursos hídricos que buscam trazer um 

conhecimento e soluções sobre o assunto. Porém há necessidade de se continuar 

pesquisando e ampliando o estudo sobre esse assunto, que demonstra uma vasta 

demanda de conhecimento e de soluções para as problemáticas existentes. 
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6 COMPARATIVO ENTRE BIBLIOGRAFIA E PESQUISA DE CAMPO 

 

De acordo com o referencial levantado fazendo-se uso da técnica proposta na 

metodologia, chegou-se aos principais indicadores responsáveis pela ineficiência na 

gestão da água, por parte das empresas de saneamento. 

O furto de água, a qualidade da manutenção do sistema e a falta de 

investimentos em tecnologia, por exemplo, é apontado por Martins (2014), como os 

responsáveis pela perda de água por parte das empresas de saneamento em 

Portugal. Já Oliveira (2018) e Tronca et. al (2018), apontam o investimento em 

tecnologia como um dos causadores da ineficiência da gestão por parte das 

empresas, uma vez que, para Oliveira (2018), sem a tecnologia adequada a geração 

de lodo aumenta e gera um custo maior de descarte para empresa, fato esse que 

pode ser agravado por uma pior qualidade da água dos mananciais, que de acordo 

com Tronca et. al (2018), pode acontecer devido ao descarte inadequado de resíduos 

sólidos descartados de forma inadequada nos mananciais por falta de saneamento 

adequado. 

A gestão da água é apontada por Canário (2018) como um dos gargalos 

enfrentados pelas empresas de saneamento, apontando o modelo de gestão 

comunitária de água (MGCA), como alternativa para uma melhor execução da 

prestação desse serviço por parte dos entes públicos e privados responsáveis pela 

prestação do serviço. 

Já Alegre et. al (2015), apontam o furto de água, a manutenção do sistema, a 

cultura do desperdício, o impacto da gestão e os investimentos em tecnologia como 

gargalos de uma gestão eficiente da água por parte das empresas de saneamento. 

Esses são, também, os problemas que causam uma gestão ineficiente por parte das 

empresas de saneamento apontados por Fonseca e França (2019) e Pinho et. al 

(2018). Já Magalhães et. al (2018), destacam a manutenção, a gestão e o 

investimento em tecnologia como os principais responsáveis pela ineficiência na 

gestão. 

Sendo assim, diante das referências analisadas podemos destacar: o furto de 

água, a manutenção dos sistemas, a cultura do desperdício, a gestão e os 

investimentos em tecnologia, como principais fontes geradoras de ineficiência do 

processo de produção e distribuição da água por parte das empresas de saneamento, 

ou seja, pela gestão eficiente dessas empresas. 
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Dando continuidade a metodologia, foi realizada uma pesquisa para buscar 

analisar o quanto esses indicadores se refletem no mercado dos sistemas de 

produção e distribuição de água. Para isso aplicou-se um questionário perante um 

grupo de 15 especialistas, que trabalham diretamente com esses indicadores citados, 

eles foram questionados quanto a relevância desses indicadores no que diz respeito 

a geração de gargalos para o setor. Os resultados da entrevista podem ser vistos no 

tópico seguinte. 

 

6.1 Resultados das variáveis 

Os índices discutidos em seguida são os que foram aplicados em forma de 

questionário aos especialistas ligados ao mercado de saneamento, onde constam 

como análise, os indicadores capazes de gerar um grande impacto no índice de 

perdas e na gestão da produção e distribuição de água. Da qual é representada por 

cada questão e seus gráficos pertinentes, logo abaixo. 

a) O furto de água e seu impacto: esse indicador demonstra o quanto de 

forma variada e quantitativa o furto de água pode impactar na 

distribuição e no nível de perdas das concessionárias de água. 

 

Gráfico 1 – Impacto do furto de água 

Fonte: Elaboração própria a partir dos questionários (2019) 
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Ao se analisar o indicador de perdas no abastecimento representado pelo furto 

de água, verifica-se segundo as considerações feitas pelas respostas colhidas dos 

entrevistado no questionário aplicado com 15 especialistas que trabalham na área de 

abastecimento de água e fazem parte do corpo técnico, operacional, gerencial, 

administrativo e de manutenção da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do 

Norte (CAERN). O furto de água causa um alto e médio impacto no nível de perdas 

dos sistemas de abastecimento, que segundo é citado no referencial teórico no 

desenvolvimento do trabalho como fazendo parte das perdas aparentes, ou seja, da 

água que é produzida, distribuída, mas não é faturada ou cobrada seu valor financeiro, 

por corresponder a água desviada dos sistemas por ocorrência de furtos de água. 

       

b) A manutenção dos sistemas de água e seu impacto: Devido às causas 

de rompimento de tubulações e quebra nos equipamentos o indicador de 

manutenção gera grande impacto nos níveis de perdas das 

concessionárias, seja qualquer que sua natureza de manutenção: 

preventiva ou corretiva. 

 

Gráfico 2 – Impacto da manutenção dos sistemas de água 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos questionários (2019). 

 

Segundo as respostas dos especialistas ao questionário ao que diz respeito ao 

impacto gerado pela manutenção dos sistemas de abastecimento de água. Esses 
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consideram em sua maioria o impacto gerado pela manutenção, seja ela preventiva 

ou corretiva, de nível baixo, médio, ou seja, segundo a literatura as perdas na 

distribuição causadas pela manutenção, apresentam-se como perdas reais, sendo 

estas apresentadas pela quantidade de água que é produzida e distribuída, mas não 

chega ao destino final por falhas, quebras ou manutenção dos sistemas de distribuição 

das concessionárias de água.    

c) Impacto da cultura do desperdício: esse indicador demonstra o quanto a 

falta de consciência da preservação da água, pode interferir na gestão das 

operadoras de sistemas de abastecimento de águas. 

 

Gráfico 3 – Impacto da cultura do desperdício 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos questionários (2019). 

 

As respostas ao questionário sobre a cultura do desperdício de água, foi 

avaliada como médio e baixo impactos de acordo com os entrevistados, tendo como 

motivação para tal ato da sociedade a falta de conscientização da importância da 

preservação dos recursos hídricos por parte de todos, que embora tenham avançado, 

ainda se fazem partes na população nacional. De acordo com a bibliografia 

pesquisada isso se dá por falhas no cadastro, ligações de água não informadas, faltas 

de micromedição e ainda o baixo preço das tarifas cobradas pelas concessionárias 

que prestam o serviço de abastecimento e distribuição de água. Portanto inclui-se a 

cultura dos desperdícios as perdas aparentes de água no processo de distribuição. 
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d) O impacto causado pela gestão: uma gestão eficiente é um determinante 

importante em determinar a atuação de todos os outros indicadores, pois é 

gerindo com responsabilidade e diretrizes que se atuam sobre as falhas e 

necessidades detectadas ao longo do processo de gestão na produção e 

distribuição eficiente de água provida pelas concessionárias no setor. 

 

Gráfico 4 – Impacto da gestão 

Fonte: Elaboração própria a partir dos questionários (2019). 

 

Para os especialistas das quais foram colhidas opiniões pelo questionário 

aplicado em campo, a gestão gera um impacto alto no que se refere ao nível de perdas 

no abastecimento, que segundo a bibliografia pesquisada cita como falhas em gerir e 

controlar de forma sustentável os recursos hídricos e suas perdas aparentes e reais, 

ocorrendo portanto economias financeiras, hídricas e ambientais para as 

concessionárias dos serviços de abastecimento e para o país.         

e) Impacto gerado pelo investimento em tecnologia: esse indicador é tido 

como mecanismo de grande importância para melhoria da preservação e 

gestão dos recursos hídricos e sua distribuição eficiente, pois este é 

responsável pela melhoria dos equipamentos capazes de gerar um impacto 

positivo na gestão das empresas que lidam com a produção e distribuição 

de água. 
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Gráfico 5 – Impacto gerado pelo investimento em tecnologia 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos questionários (2019). 

 

De acordo com o que apontam as opiniões dos entrevistados o impacto gerado 

pelo investimento em tecnologia é altíssimo e a falta deste provoca obsolência e 

precariedade dos sistemas de abastecimento, provocando segundo a literatura o 

aumento e a dificuldade de controle das perdas reais e aparentes pelas 

concessionárias do serviço de abastecimento de água, ocorridas pela falta de 

aparelhos e equipamentos de tecnologias capazes de controlarem as perdas 

responsáveis pelos danos materiais e comerciais causados pelos sistemas e suas 

operadoras por falta de investimentos em tecnologias. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho se desenvolveu sob perspectiva de expressar a 

importância do atual momento de crise hídrica que ocorre no país e exclusivamente 

no Brasil e no Nordeste brasileiro, onde situa-se o Estado do Rio Grande do Norte e 

o município sede do estudo, Pau dos Ferros. Demonstrando a necessidade de 

preocupação em gerir e preservar as águas existentes na região.  

Portanto, apresenta de acordo com a literatura estudada e a opinião de 

especialistas do mercado, abordar sobre os gargalos referentes ao processo de 

gestão e distribuição eficiente de água. Fazendo uso de uma metodologia quali-

quantitativa, através de pesquisa bibliográfica com uso de artigos acadêmicos filtrados 

no Google Acadêmico com conexão do assunto estudado e as palavras-chave usadas 

na base de dados nas buscas efetuadas, além de uma pesquisa de campo com 

especialistas no assunto que atuam no dia a dia do mercado de abastecimento de 

água gerido pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN. 

Feita a análise do material acadêmico referente aos recursos hídricos de sua gestão 

e distribuição, foi exposto no mesmo que o principal fator que gera impacto negativo 

na gestão e distribuição de água, são os altos índices de perdas de água na 

distribuição, seja por perdas reais ou aparentes, os dados apresentados no 

desenvolver do trabalho mostram que o índice de perdas totais no Brasil equivalem a 

38,3%, ou seja, a cada 100 litros de água distribuída no país 38,3 litros são 

desperdiçados por vários indicadores como furto de água, manutenção de sistemas, 

cultura desperdício, falta de investimentos em tecnologia e má gestão.  

A pesquisa de campo realizada através de questionário aplicado com 

especialistas de várias áreas no ramo de abastecimento de água expõe como 

resultado o consenso de opiniões que os indicadores de perdas como o furto de água, 

manutenção de sistemas, a cultura do desperdício, a falta de investimento em 

tecnologia e a má gestão são os responsáveis por altos e médios impactos de 

ineficiência na gestão hídrica. 

De forma geral tanto o literatura acadêmica quanto o mercado apontam como 

principal causa de uma gestão ineficiente dos recursos hídricos, os altos índices de 

perdas e seus impactos negativos na gestão, que causam aumento dos custos de 

distribuição para as concessionárias, encarecimento da tarifa repassada ao 
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consumidor, desperdício dos recursos hídricos e desigualdade na distribuição e 

abastecimento de água potável da região estudada.  

Desta forma, podemos concluir que, segundo a literatura e de acordo com os 

especialistas entrevistados, os gargalos referentes ao processo de gestão e 

distribuição eficiente da água mais impactantes estão atrelados ao furto de água, a 

manutenção do sistema, a cultura do desperdício, a falta de investimento em 

tecnologia e a má gestão.  
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APÊNDICE 

 

Questionário aplicado 

Entrevistado:_____________________________________________________ 

Órgão/empresa:___________________________________________________ 

Cargo/função:____________________________________________________ 

Data da entrevista: /___/_________/_____. 

 

Questões:  

1) O furto de água impacta no nível de percas da concessionária? 
______________________________________________________ 

a) alto (   );        b) médio (   );          c) baixo (   );       d) nenhum (   ). 

      

                2) A manutenção do sistema de água causa impacto?  

  ________________________________________________________ 

               a)  alto (   );        b) médio (   );            c) baixo (   );         d) nenhum (   );  

   

                3) Há impacto da cultura do desperdício? 

              ________________________________________________________  

a) alto (   );         b) médio (   );          c) baixo (   );         d) nenhum (   );  

     

      4). Há impacto da gestão? 

             _________________________________________________________ 

                  a) alto (  );         b) médio (   );        c) baixo (   );          d) nenhum (   );  

 

                5) Há impacto do investimento em tecnologia? 

                   ______________________________________________________ 

                 a) alto (  );         b) médio (   );            c) baixo (   );           d) nenhum (    ); 


