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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

 

CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA EM EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA 

 

 

 

Valeria Figueiredo Lima 

 

Agosto/2017 

 

Orientador 1: Prof. Dr. Silvio Roberto Magalhães Orrico. 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o consumo per capita de água relacionado ao tipo 

de domicílio, a taxa de ocupação domiciliar e a renda familiar, a fim de contribuir com 

informações técnicas para o planejamento de sistemas de saneamento. O procedimento 

técnico utilizado foi o estudo de caso em três empreendimentos habitacionais das faixas de 

renda 1 e 2 do PMCMV localizados na cidade de Alagoinhas- BA. Os dados de consumo de 

água de um período de 17 a 24 meses foram fornecidos pelo SAAE Alagoinhas e os dados 

da ocupação domiciliar fornecidos pelos condomínios e associação de moradores. A 

pesquisa identificou a taxa de ocupação média de 3,6 hab/dom, consumo médio mensal de 

água de 8,0 m³/dom, e o consumo per capita de 92,4 L/hab.dia para os 3 empreendimentos. 

O tipo de domicilio, se casa ou apartamento, exerceu influência insignificante nestes 

consumos, ao contrário da taxa de ocupação e renda familiar, que implicou em diferença 

significativa. A faixa 2 apresentou 90,0 L/hab.dia como consumo per capita e a faixa 1, 79,2 

L/hab.dia. Os consumos per capita estimados para as demandas de água do PMCMV foram 

entre 33% e 40% maiores do que aqueles praticados nos domicílios, podendo ser 

recomendando o consumo per capita de 90 L/hab.dia para consumidores com renda nos 

limites estabelecidos nas faixas de renda 1 e 2 do PMCMV. 

 

Palavras-chave: Consumo de água per capita, Taxa de ocupação, Renda. 
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DEVELOPMENTS 
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Advisor 1: Prof. Dr. Silvio Roberto Magalhães Orrico, D. Sc. 

Department: Civil and Environment Engineering 

 

The main objective of this study is to evaluate the per capita water consumption considering 

the type, occupation rate and family income of a dwelling, in order to create a database for 

the design of sanitation systems. The method utilized was a case study in three “Minha 

Casa, Minha Vida” residential developments for different ranges of income (range 1 and 2) in 

the city of Alagoinhas – BA. Water consumption data were provided by the SAAE – 

Alagoinhas for a period ranging from 17 to 24 months, while owners association and the 

condominium managers provided occupation rate data. This study identified an average 

value for occupation rate of 3.6 person/household, a monthly water consumption of 8.0 

m³/household, and a per capita water consumption of 94.4 L/person.day considering all 

developments. The type of dwelling, if household or apartment, did not affect the values for 

water consumption; however, occupation rate and family income caused a great impact on 

water consumption. Per capita water consumption values for income ranges 1 and 2 were 

79.2 and 90.0 L/person.day, respectively. The estimated values of per capita water 

consumption in project were between 33 and 40% higher than the actual water consumption, 

so it would be possible to recommend a limit of 90 L/person.day for consumers in the income 

range 1 and 2 from the “Minha Casa, Minha Vida” program. 

 

Keywords: Water consumption per capita, Occupancy rate, Income. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de água varia de um lugar para outro e, num mesmo lugar, também pode variar 

ao longo do tempo. Em diversos estudos desenvolvidos com o objetivo de identificar e 

avaliar os fatores que influenciam o consumo per capita de água, a renda familiar e a taxa 

de ocupação domiciliar foram encontradas como os mais impactantes. O consumo 

doméstico é majoritário entre as categorias consumidoras de água, alcançando em 2015 o 

percentual de 90% com relação às ligações totais de água para os prestadores de serviços 

(SNIS 2017). 

 

Assim a previsão do consumo per capita para uma determinada população é de 

fundamental importância para a projeção da demanda e planejamento dos sistemas de 

abastecimento de água (SAA) e sistemas de esgotamento sanitário (SES). A literatura 

nacional recomenda valores para o consumo de água per capita doméstico, variando no 

intervalo de 90 a 300 L/hab/dia. Mesmo sendo a categoria que apresenta o consumo de 

água mais homogêneo, esse intervalo de valores para o consumo per capita pode conduzir 

a soluções ineficientes ou ineficazes para fins de planejamento de SAA e SES, ocasionando 

em sub ou superdimensionamentos dos mesmos.  

 

O melhor conhecimento das características da população a ser abastecida conduz a uma 

melhor escolha de soluções e parâmetros para projetos dos sistemas. Em uma mesma 

cidade há diferenças nas características da urbanização, tendo em vista que os grupos 

sociais se distribuem espacialmente de forma heterogênea e a delimitação destes espaços 

nem sempre é tarefa fácil devido ao caráter espontâneo e gradual na ocupação dos lotes 

urbanos. Geralmente as áreas definidas como de alta renda, ou seja, das classes sociais A 

e B, localizam-se em bairros mais definidos apresentando características mais homogêneas, 

enquanto aquelas áreas ocupadas pelas demais classes sociais, com menor poder 

econômico, são mais heterogêneas no uso e ocupação do solo, onde além de residências 

há a coexistência de pequenos comércios e serviços, apresentam ainda maior variabilidade 

na tipologia dos imóveis e na renda familiar.  

 

No entanto, uma maior homogeneidade para as classes C, D e E nas características sociais, 

do uso do solo e do domicílio é observado como resultado da implantação de 

empreendimentos residenciais dos programas habitacionais do governo. O Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV) foi instituído pelo Governo Federal no ano de 2008 para 

incentivar o crescimento da produção habitacional no país, e financiar unidades 

habitacionais construídas para determinadas faixas de renda da população. Devido à sua 
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configuração nos requisitos para o financiamento, e na forma de construção dos imóveis, 

esse programa proporciona a delimitação do espaço urbano com agrupamento de parcelas 

da população com pouca variabilidade de renda, que adquirem imóveis padronizados em 

linha de produção. A construção dos empreendimentos em projetos contíguos, com as 

mesmas tipologias arquitetônicas e soluções construtivas é uma estratégia utilizada pelas 

incorporadoras a fim de reduzir o seu custo de produção por unidade. O grande número de 

empreendimentos construídos pelo PMCMV vem reforçando essa tendência de 

homogeneidade na ocupação dos espaços urbanos, assim como corroborando a 

necessidade dos prestadores de serviços de saneamento de conhecerem melhor o padrão 

dos grupos sociais que ocupam tais espaços, para melhor planejar às suas demandas, 

assim como para o planejamento de novos projetos.  

 

Do mesmo modo em que o PMCMV representa um desafio de planejamento aos gestores 

do setor saneamento, principalmente devido à carência de informações operacionais e de 

recurso financeiro para implantação e operação dos sistemas de saneamento, representa 

também uma oportunidade à análise do consumo de água per capita para os 

empreendimentos já habitados. 

 

.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o consumo per capita de água em função da renda familiar, do tipo de domicílio e da 

taxa de ocupação domiciliar a fim de contribuir com informações técnicas para o 

planejamento de sistemas de saneamento. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o consumo per capita de água de acordo com a renda familiar;  

• Avaliar o consumo per capita de água de acordo com o domicílio do tipo casa e 

apartamento; 

• Avaliar o consumo per capita de água de acordo com a taxa de ocupação domiciliar; 

• Comparar os consumos per capita de água àqueles utilizados na fase de viabilidade dos 

empreendimentos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

O consumo de água é muito variável ao redor do globo, assim como a sua disponibilidade, e 

está fortemente relacionado com o nível de desenvolvimento do país e com o nível de renda 

da população. 

 

Entre os anos 2000 e 2015, mais de 2,6 bilhões de pessoas no mundo conseguiram acesso 

a uma fonte melhorada de água potável e 2,1 bilhões ganharam acesso a instalações 

sanitárias melhoradas. Entretanto, ainda há mais de 660 milhões de pessoas que usam 

fonte de água sem quaisquer melhorias, 2,4 bilhões de pessoas ainda usam instalações 

sanitárias não melhoradas, e há ainda quase um bilhão de pessoas sem instalações 

sanitárias, recorrendo a abertura de cavas no chão para defecar (UNDP, 2015). 

 

Com o acesso à água potável e instalações sanitárias, o consumo per capita de água tende 

a aumentar, devido ao atendimento às demandas para os usos básicos (beber, cozinhar, 

lavagem de mãos e banho) e outros da rotina familiar. Com a melhoria da situação sócio-

econômica o uso da água se amplia além desses usos básicos, pois as melhorias 

habitacionais, a incorporação de novos equipamentos e eletrodomésticos ao lar, e novos 

hábitos, trazem consigo a tendência no aumento do consumo de água. De acordo com 

Howard e Bartman (2003), muitos dos benefícios para a saúde, em última instância, 

resultam do uso de água de qualidade adequada e bons hábitos de higiene, não é apenas o 

fornecimento da infraestrutura que maximiza os ganhos em saúde, mas o bom uso da água. 

 

Nas diferentes nações, há grande variação no consumo de água e na média per capita para 

uso doméstico. Na Figura 1 a seguir é apresentado o consumo de água per capita médio de 

alguns países. 
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Figura 1 – Consumo de água per capita.  

Fonte: WBCSD, 2006. 

 

Mali, país da África que está entre os 15 países mais pobres do mundo, onde quase metade 

da população vive abaixo da linha da pobreza, apresenta o consumo per capita de 4 

m³/hab/ano, cerca de 11 L/hab.dia, enquanto nos Estados Unidos, que está entre os 15 

países mais ricos, a média do consumo per capita é de 589,5 L/hab.dia (CALEIRO, 2016). 

 

Faria et al. (2010), em pesquisa sobre a avaliação do nível de cobertura de abastecimento 

de água nos continentes e condições de qualidade no atendimento, avaliou 167 países, 

chegando à conclusão que o abastecimento urbano de água em todos os continentes pode 

ser considerado de bom a ótimo, ou seja, acima de 70% de cobertura. A América do Norte, 

América Central e Europa apresentam índices de cobertura acima de 90% na totalidade dos 

países. A cobertura é considerada regular em 8% do continente Africano e 5% do Asiático. 

O Afeganistão, na Ásia, com apenas 19% de cobertura é enquadrado na qualidade péssima. 

 

Quanto à cobertura de abastecimento de água na zona rural todos os continentes 

apresentaram percentuais com atendimento entre bom e ótimo, mas com valores muito 

menores do que aqueles do abastecimento urbano, com exceção da África e da América do 

Sul que se encontram entre regular e bom. A África apresenta 5 países com nível de 

cobertura péssimo, sendo o Congo (17%) e a Etiópia (11%) aqueles com os níveis mais 

críticos. Na Ásia, o Camboja (29%) e Afeganistão (11%) são considerados com nível 

péssimo e na Europa apenas um país e considerado em tal nível, a Romênia (16%) (FARIA 

et al, 2010). 
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A água está vinculada a todas as atividades humanas e a falta de acesso à água potável 

traz impactos na qualidade de vida e agrava as desigualdades sociais. O direito à água 

implica acesso ao mínimo necessário para as necessidades básicas e essa quantidade 

mínima adequada para a promoção da saúde humana tem sido uma questão debatida por 

organizações e pesquisadores em todo o mundo. 

 

A WHO e UNICEF (2000) descrevem o acesso à água como “a disponibilidade de pelo 

menos 20 litros por pessoa por dia de uma fonte situada a menos de um quilômetro da 

habitação dos utilizadores”. WELL (1998), também sugeriu que um critério mínimo para o 

fornecimento de água deve ser de 20 litros per capita por dia, ao mesmo tempo em que se 

observa a importância de reduzir a distância até a fonte e encorajar a ligação domiciliar de 

água. 

 

Gleick (1996) propôs que a quantidade mínima per capita suficiente para suprir as 

necessidades básicas de ingestão, higiene, usos sanitários e preparo dos alimentos, 

baseado nos consumos mínimos para diversos usos, seja de 50 litros por pessoa por dia, 

recomendando ainda que esta quantidade fosse disponibilizada para toda a população, 

como um direito, independentemente da sua situação econômica, social ou política. A 

distribuição para os 50 litros seria 5 litros para beber, 20 litros para uso sanitário, 15 litros 

para banho e 10 litros para preparo de alimentos. 

 

A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA define os consumos per capita para o acesso 

básico de populações abastecidas sem ligações domiciliares de acordo com Tabela 1 a 

seguir: 

 

Tabela 1 – Consumo de água segundo as condições de acesso básico 

CONDIÇÃO DE ACESSO À ÁGUA 
CONSUMO DE ÁGUA 

(L/hab.dia) 

Abastecida apenas com torneiras públicas ou 
chafarizes 

30 a 50 

Abastecidas com torneiras públicas ou chafarizes e 
lavanderias públicas 

40 a 80 

Abastecidas com torneiras públicas e chafarizes, 
lavanderias públicas, sanitário ou banheiro público 

60 a 100 

Fonte: Brasil, 2006. 

 

Esse consumo mínimo per capita foi identificado numa pesquisa em assentamentos 

humanos de baixa renda na periferia de Salvador com abastecimento intermitente do 

sistema público. Nesta comunidade o consumo estimado (média geométrica) variou entre 33 

e 87 litros/hab.dia, com valor médio global de 48 litros/hab.dia (MORAES, 1995). Em 
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localidades do semiárido baiano sem SAA, foi encontrado o consumo de água per capita 

médio de 22,6 L/hab.dia com desvio padrão de 13, 9L/hab. dia, e após a implantação do 

SAA o consumo evoluiu para 70 L/hab.dia (ORRICO, 2003). 

 

Na literatura nacional consta uma série de valores recomendados para o consumo médio 

per capita, a seguir alguns deles são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores recomendados para consumo de água per capita médio 

CONSUMIDORES 

CONSUMO PER 
CAPITA MÉDIO 

LITERATURA 
NACIONAL 

L/hab.dia 

População até 6.000  100 a 150 

Brasil, 2006. 
De 6.000 a 30.000 150 a 200 

De 30.000 a 100.000  200 a 250 

Acima de 100.000  250 a 300 

Residências 100 a 200 Gomes, 2004. 

Apartamentos 200 a 250 

Macintyre, 1990. Residências urbanas 200 a 250 

Residências populares e rurais 120 a 150 

Povoado zona rural com menos de 5.000 
habitantes 

90 a 140 

Sperling, 1995. 

Vilas de 5.000 a 10.000 habitantes 100 a 160 

Pequenas localidades de 10.000 a 50.000 
habitantes 

110 a 180 

Cidade de médio porte de 50.000 a 250.000 
habitantes 

120 a 220 

Cidade grande com mais de 250.000 hab 150 a 300 

Apartamentos – Cidade de São Paulo 109 
Rocha e Barreto, 1999 

apud Tsutya, 2006. 

Fonte: Própria autora. 

 

O trabalho de diversos pesquisadores, em estudos realizados no Brasil, contribuiu para 

atualização de informações sobre o consumo per capita em diversos estados e populações 

distintas, sendo alguns resultados apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Consumo de água per capita médio 

CONSUMIDORES 

CONSUMO PER 
CAPITA MÉDIO 

LITERATURA 
NACIONAL 

L/hab.dia 

Bairro de Classe B em São Paulo 321 Ninomiva, Kellner e 
Akutsu, 2013. Bairro de Classe C em São Paulo 138 

Populações de 10.000 a 50.000 
habitantes 

148 
Penna et al., 2001 apud 

Sperling et al., 2002. 

Municípios do estado de Minas Gerais 120 a 200 Sperling et al., 2002. 

Municípios do estado de São Paulo de 
2.000 a 120.000 habitantes 

129 
Magalhães, Moreno e 
Galvão Júnior, 2001. 

Casas populares em Salvador 125 
Cohim, Silva e Meireles, 

2011. 

Casas populares em Londrina 111 Bucharles e Silva, 2007. 

Apartamentos – Cidade de São Paulo 109 Rocha e Barreto, 2009. 

Casas populares em Campina Grande 90 Almeida, 2007. 

Localidades do semiárido baiano 70 Orrico, 2003. 

Assentamentos humanos de baixa 
renda na periferia de Salvador 
(abastecimento intermitente do sistema 
público) 

48 Moraes, 1995. 

Fonte: Própria autora. 

 

No Brasil, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), por possibilitar um 

levantamento de grande abrangência, oferece uma importante fonte de referências para o 

consumo per capita nacional. Os prestadores de serviço, sejam eles companhias estaduais, 

empresas e autarquias municipais, empresas privadas e, em muitos casos, as próprias 

prefeituras, fornecem os dados dos serviços de água e esgotos anualmente, atualizando as 

informações do sistema. O SNIS processou informações referentes ao consumo de água em 

5.088 municípios para o ano 2015, assegurando uma representatividade de 91,3% em 

relação ao total de municípios e de 97,8% em relação à população urbana do Brasil. Para o 

serviço de esgotamento sanitário, a quantidade de municípios que participaram foi 3.799 

com uma representatividade de 68,2% em relação ao total de municípios e de 92,0% em 

relação à população urbana do Brasil. 

 

Na Figura 2 a seguir é apresentado o gráfico de consumo de água per capita para cada 

estado do país de acordo com informações do SNIS. 
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Figura 2 – Consumo per capita de água segundo estados brasileiros no ano de 2015. 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Nos resultados da coleta para o ano de 2015, o SNIS identificou um consumo de água per 

capita médio dos estados de 154,0 L/hab.dia (representado na Figura 2 pela linha 

horizontal), uma redução de 6,8% com relação à média de 165,3 L/hab.dia dos últimos três 

anos. O estado da Bahia apresentou o consumo per capita de 117,0 L/hab.dia. O estado do 

Alagoas apresentou o menor consumo de água per capita, 98,6 L/hab.dia e o estado do Rio 

de Janeiro apresentou o maior, com 254,6 L/hab.dia. 

 

De acordo com SNIS (2017), este alto consumo no Rio de Janeiro pode se justificar devido 

aos baixos índices de medição verificados no estado, onde parcelas significativas dos 

volumes consumidos são estimadas. Em 2015, o índice de micromedição do volume 

disponibilizado para distribuição foi 38,1% na média do estado e 36,1% na Companhia 

Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE/RJ), enquanto que o índice de 

hidrometração das ligações de água alcançou 67,3% no estado e 60,8% na CEDAE/RJ 

(enquanto que, para o Brasil, o índice médio foi de 91,8%). 

 

A representação gráfica do consumo de água per capita por região geográfica é 

apresentada no gráfico da Figura 3. 
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Figura 3 – Consumo médio per capita no período de 2007 a 2015, segundo região geográfica.  

Fonte: Própria autora. 

 

É possível observar que a evolução do consumo de água per capita nas regiões apresentou 

uma tendência de crescimento entre os anos 2007 e 2012. Neste intervalo ocorreu uma 

redução acentuada no ano de 2009, voltando a crescer no ano seguinte. A partir do ano de 

2012 ocorreu tendência de redução nas regiões Sudeste e Nordeste e na média do 

consumo segundo as regiões. Para o ano de 2015, essa tendência na redução se 

apresentou em todas as regiões, com um índice de redução do consumo per capita com 

relação à média dos últimos três anos de 7,32% para o consumo nacional, de 9,22% na 

região Sudeste, 7,92% no Nordeste, 6,63% no Centro-Oeste, 1,5% na região Sul e 0,63% 

no Norte. Segundo o SNIS essa situação pode se explicar, dentre outros fatores, pela crise 

hídrica enfrentada pelo país, acarretando a necessidade de diminuição no consumo de 

água. Podem ser considerados também como possíveis fatores na redução do consumo per 

capita, a evolução do índice de hidrometração, que apresentou crescimento de 3,6% na 

média nacional entre 2011 e 2015, aliado a contínua redução no índice de perdas na 

distribuição, equivalente a uma média de 0,8% ao ano para o período de 2009 a 2015. 

 

O histórico de dados do SNIS apresentou uma tendência de redução do consumo de água 

per capita nos últimos 4 anos, e de crescimento para o índice de atendimento à população 

com redes de abastecimento de água e coletoras de esgoto. A ampliação destes serviços de 

saneamento, de modo a corrigir o déficit nacional e acompanhar o crescimento das cidades 

é de fundamental importância para a promoção à saúde humana e salubridade ambiental. A 
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universalização do acesso aos serviços de saneamento é um dos princípios fundamentais 

da lei nº 11.445 de 2007, assim como a eficiência e sustentabilidade econômica do 

prestador de serviço sem abrir mão da proteção ao meio ambiente. É princípio fundamental 

da lei: 

 

A articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 
básico seja fator determinante (BRASIL, 2007). 

 

A universalização do acesso à água potável também é um dos objetivos do milênio do 

Programa das Nações Unidas. Os países membros da ONU, entre eles o Brasil, assinaram 

no ano 2000 um acordo com objetivo de promover o desenvolvimento humano sustentável, 

apresentando como uma de suas metas, reduzir pela metade até 2015, a proporção da 

população sem acesso a água potável e esgotamento sanitário. O Brasil atendeu aos 

objetivos do milênio no que se refere a abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

reduzindo à metade o defícit destes serviços. O índice de atendimento total com rede de 

distribuição de água de 83,3% e o índice urbano de 93,1%, apresentou crescimento nos 

últimos cinco anos de 2,71% e 0,65% respectivamente. O atendimento total com rede 

coletora de esgotos foi igual a 57,6% e atendimento urbano foi de 58% com tratamento de 

74% do esgoto coletado (SNIS 2017). Com relação ao esgotamento sanitário, os índices 

cresceram, mas este serviço ainda está longe da universalização. 

 

 

3.2 CONSUMO PER CAPITA E FATORES INTERVENIENTES 

 

O consumo de água per capita é composto pelo consumo per capita efetivo, acrescido da 

parcela das perdas de água reais e aparentes do sistema, parcelas estas que podem 

representar um percentual significativo do volume disponibilizado pelo prestador de serviço. 

 

As perdas reais, também conhecidas como perdas físicas, referem-se a toda água 

disponibilizada para distribuição e que não chega aos consumidores em decorrência de 

vazamentos do sistema em adutoras, redes, ramais, reservatórios e outras unidades 

operacionais, mas principalmente na rede de distribuição, provocados principalmente pelo 

excesso de pressão, pela má qualidade dos materiais utilizados, má qualidade dos serviços, 

pela idade das tubulações, dentre outros fatores.  
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As perdas aparentes, também chamadas de perdas não físicas ou comerciais, são relativas 

ao volume de água efetivamente consumido pelos usuários, mas que não foi medido e 

faturado, gerando perdas de faturamento. A causa das perdas aparentes são 

frequentemente erros associados aos processos de leitura e medição, consumo não 

autorizado, falhas no cadastro comercial, dentre outros. 

 

As perdas estão diretamente associadas à qualidade da estrutura e da gestão dos sistemas, 

e se constitui um problema recorrente, que leva a exploração perdulária das fontes de água, 

e a custos operacionais que não são revertidos em nenhum benefício, por não chegar ao 

usuário e não gerar receita, podendo afetar a saúde financeira do prestador de serviço ou 

aumento na tarifa devido aos repasses do custo operacional ao consumidor. 

 

Para o cálculo do consumo per capita é necessário a definição do consumo efetivo da 

população a ser abastecida e depois incorporar a parcela das perdas, de modo que as 

perdas não furtem aos usuários a sua quantidade de água necessária. 

 

O consumo per capita efetivo (qe) é o volume de água efetivamente consumido para 

realização das atividades, sendo obtido por meio do volume consumido medido, englobando 

o consumo doméstico, industrial, comercial e público, podendo ser calculado pela Equação 

1. 

 

   
  

        
                (1) 

 

Onde: 

qe = consumo efetivo per capita (L/hab.dia); 

Vc = volume consumido medido pelos hidrômetros (L); 

NE = número de economias (lig); 

NH = número de habitantes por ligação (hab/lig); 

ND = número de dias da medição pelo hidrômetro (dia). 

 

As economias são definidas pelas moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de 

escritório, indústrias, órgãos públicos e similares, caracterizadas como unidade autônoma 

de consumo existentes numa determinada edificação, que são atendidos pelos serviços de 

abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário (ALAGOINHAS, 2016). 
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Conhecendo o consumo per capita efetivo (qe), é possível calcular o consumo per capita (q), 

aplicando o percentual de perdas do sistema, de acordo com a Equação 2 a seguir: 

 

  
  

   
                 (2) 

Onde: 

q = consumo per capita (L/hab.dia); 

qe = consumo efetivo per capita (L/hab.dia); 

I = índice de perdas. 

 

O índice de perdas, por sua vez, poderá ser calculado pelo prestador de serviço conforme a 

Equação 3 a seguir: 

 

   
                      

                
                 (3) 

 

Onde: 

Vprod = volume de água produzido (m³); 

Vcons = volume de água consumido (m³); 

Vimp = volume de água tratada importado (m³); 

Vserv = volume de água de serviço (m³). 

 

O conhecimento das parcelas que compõem o consumo de água per capita é de 

fundamental importância para a previsão da demanda e planejamento confiável da oferta de 

água. Segundo Silva et al. (2008), esse planejamento consiste fundamentalmente na 

projeção de comportamentos observados no passado, considerando os fatores que possam 

alterar as tendências futuras. 

 

O consumo per capita de água está associado a uma série de fatores, que cuja 

hierarquização pode ser organizada em:  

• Nível socioeconômico da população abastecida;  

• Presença de indústrias;  

• Clima; 

• Porte, características e topografia da cidade; 

• Percentual de hidrometração e custo da tarifa; 

• Existência de rede coletora de esgotos e administração do sistema de abastecimento de 

água. 
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Cohim, Silva e Meirelles (2011), agruparam os fatores intervenientes no consumo de água 

em quatro categorias a seguir descritas: 

 

1. Relacionados à gestão – Preço e estrutura tarifária; campanhas educacionais; 

restrições de fornecimento; índice de micromedição; campanhas de melhoria das 

instalações hidráulicas; 

2. Relacionados ao ambiente – Temperatura; precipitação; evapotranspiração; 

3. Relacionados à residência – Tipo de residência (apartamento ou casa); idade da 

construção; tamanho da casa e do lote; tecnologias dos aparelhos hidráulicos; 

4. Fatores sociodemográficos – Renda familiar; idade dos moradores; taxa de ocupação. 

 

Nos estudos realizados sobre o consumo de água, ora se destaca um ou outro fator. Mas a 

relevância de alguns fatores é consenso entre os pesquisadores, e serão discutidos um 

pouco mais a seguir. 

 

 

3.2.1 Consumo de água associado ao ambiente 

 

Um sistema de abastecimento de água opera com a vazão variando no tempo e requer 

ajustes contínuos para manutenção da qualidade da água e das pressões na rede, 

buscando atendimento seguro aos usuários. O consumo é influenciado pela estação do ano, 

mês, dia da semana, horários, feriados e, dentro destas variações, ainda há a influência das 

condições meteorológicas. Todos estes fatores mantêm ainda estreita relação com as 

características do local e da população estudada. 

 

Pereira Filho, Santos e Ginez (2006) desenvolveram estudos com objetivo de demonstrar as 

características de consumo de água na Região Metropolitana de São Paulo e a influência do 

tempo e do clima. Para isso utilizaram as medições de vazões horárias do ano de 2005 de 

três Estações de Tratamento de Água (ETA) da Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP) e os respectivos dados de temperatura do ar, precipitação 

e umidade relativa. Analisaram os totais mensais, as médias dos 5 dias mais frios contra os 

5 dias mais quentes, média horária dos dias de semana normal e média horária de dias de 

férias e feriados. Os resultados mostraram que a temperatura, a precipitação e a umidade 

relativa influenciaram o consumo de água. Nos dias secos e quentes o consumo foi maior e 

nos dias úmidos e frios o consumo foi menor. 
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Amaral e Shirita (2002, apud Silva et al., 2008) avaliaram os efeitos dos componentes 

sazonais sobre o consumo médio de água em Piracicaba – SP, e encontraram um forte 

componente sazonal, diretamente proporcional à temperatura, para explicar o ciclo de 

tendência do consumo. 

 

 

3.2.2 Consumo de água associado à residência e aos hábitos 

 

No Brasil 84,4% da população vivem em cidades (IBGE, 2010), e a forma de morar 

representa o estilo de vida e o padrão socioeconômico de um grupo, requerendo 

infraestrutura de serviços urbanos que atenda adequadamente ao perfil destes 

consumidores. A disponibilidade do espaço urbano vem se reduzindo ao longo do tempo e 

como forma de obter um melhor aproveitamento, os imóveis te tornaram cada vez menores 

e com uma forte tendência à verticalização. 

 

O processo de verticalização está relacionado principalmente à valorização do solo urbano, 

porém, se mal planejada, pode trazer uma série de problemas tanto aos gestores quanto 

aos usuários dos serviços públicos, devido à maior concentração de pessoas e 

consequentemente de demandas numa área. 

 

No ano de 2014, o consumo médio mensal de água por apartamento em prédios 

residenciais sem piscinas ou saunas contabilizadas pela Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA) foi de 26 a 34 m³/mês, e nos prédios com piscinas ou saunas 

variou entre 34 e 44 m³/mês. Nos prédios comerciais a média de consumo mensal por 

unidade condominial (salas, lojas, pilotis, etc.) foi entre 4 e 6 m³, dependendo das atividades 

profissionais praticadas no prédio (NERY, 2014). 

 

Imóveis sem medição de água individualizada tendem a apresentar maiores consumo de 

água, pois a responsabilidade do uso é pulverizada entre os diversos domicílios. O 

desconhecimento e a falta de controle sobre o consumo desestimulam ações de 

racionalização. 

 

Uma pesquisa desenvolvida por Garcia et al (2010) sobre o consumo e uso racional da água 

em domicílios em Salvador – BA, verificou que 77% dos entrevistados que afirmaram 

desconhecer o consumo de água dos seus domicílios, moravam em residências onde mais 

de uma casa era abastecida por uma única ligação. Nesta situação o pagamento era feito de 

forma proporcional ao número de casas. Já quando analisou os entrevistados que 
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afiramaram que conheciam o consumo do seu domicílio, 52% destes residiam naquelas 

casas onde a ligação e, consequentemente, o pagamento da conta de água era individual. 

Aos entrevistados foi questionado ainda se utilizavam água de forma racional, e se 

acreditavam que os outros também o faziam e 89% responderam que utilizavam a água de 

forma racional, mas 70% responderam que não acreditavam que as outras pessoas faziam 

o mesmo. 

 

Um estudo realizado por Oliveira e Koide (2011), referente ao consumo de água em prédios 

residenciais na cidade de Goiânia e no Distrito Federal identificou que a implantação da 

medição individualizada nos condomínios levou à uma economia significativa de água. Os 

consumos médios por apartamento ficaram entre 15,63 a 19,81 metros cúbicos por 

apartamento e o tipo de construção mostrou relação direta com a redução no consumo de 

água, onde os prédios menos verticalizados e com mais apartamentos apresentaram maior 

economia após a implantação da individualização. Isso se explica pelo fato de uma 

quantidade maior de apartamentos e pessoas implicar numa maior divisão de 

responsabilidade, podendo levar a mais desperdício. O estudo identificou ainda que com a 

verticalização, o excesso de pressão em alguns andares levava a vazamentos e à utilização 

de vazões maiores que a necessária em alguns equipamentos hidrossanitários, dificultando 

a redução do consumo. 

 

Silva e Cohim (2007), em uma avaliação do padrão de consumo médio de água bairros de 

Cajazeiras e Fazenda Grande, localizados no subúrbio rodoviário de Salvador – BA, fizeram 

uma comparação entre apartamentos sem hidrômetros e casas com hidrômetros. O 

resultado da pesquisa identificou que os consumos nos dois tipos de moradias tinham maior 

frequência na faixa de 10 a 15 m³, mas a frequência relativa acumulada do consumo 

apontou que 99,05% dos apartamentos tinham consumo igual ou inferior a 20 m³, enquanto 

nas casas, 14,40% do consumo médio acumulado ultrapassava os 20 m³ mensais. Visto a 

ausência da medição individualizada nos apartamentos, os autores esperavam que estes 

apresentassem maior consumo médio do que as casas. Os autores sinalizaram um aspecto 

relevante a ser considerado que é a possibilidade inerente às edificações horizontais, de 

ampliação da construção, de abrigar uma quantidade maior de moradores e, 

consequentemente, de possuir maior quantidade de pontos de utilização de água, enquanto 

que nos apartamentos a possibilidade de ampliação do espaço físico e de incremento de 

novos pontos de consumo de água seria bastante limitada.  

 

Os mesmos autores estudaram ainda as variações de consumos mensais de 15 prédios em 

Salvador por um período de quatro anos, sendo dois anos com a medição de água realizada 
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por apenas um hidrômetro e dois anos com a instalação dos hidrômetros individuais para 

cada apartamento. O resultado apontou que no período com medição coletiva a amostra 

apresentou consumo médio mensal igual a 18,02 m³ por mês por apartamento e desvio 

padrão igual a 4,53 m³ por mês por apartamento, enquanto no período com medição 

individualizada apresentou média igual a 14,03 m³ por mês por apartamento e desvio padrão 

igual a 4,41m³. Ocorreu uma redução da demanda de água em torno de 22% após a 

medição individualizada (SILVA e COHIM, 2010). 

 

 

3.2.3 Consumo de água associado à taxa de ocupação 

 

Na década de 50 a taxa de crescimento da população brasileira era 2,99 % ao ano, contudo  

essa taxa vem declinando a partir da década de 60. O período 2000/2010 é uma 

continuidade da tendência observada a partir da década de 60, com a população brasileira 

passando a crescer a uma taxa menos acentuada, 1,17% ao ano. As taxas de crescimento 

das áreas urbana e rural declinam em relação ao período 1991/2000, 37,1% e 50,4%, 

respectivamente. A redução do crescimento populacional se deu principalmente devido à 

queda nos níveis de fecundidade. 

 

No período de 2000 a 2010 a população brasileira cresceu 12,5%, mas no mesmo período o 

número de domicílios totais cresceu 24,5%. O número médio de pessoas por domicílio 

reduziu de 5,3 pessoas em 1970 para 3,3 pessoas em 2010. Os arranjos domiciliares com 4 

ou mais moradores eram maioria até 1991, contudo em 2010, o arranjo com 3 moradores 

passou para o primeiro lugar, seguido do arranjo com dois e com um morador (ALVES, 

CAVENAGHI, 2012). 

 

A densidade domiciliar se relaciona ao grau de conforto dos moradores e podem 

comprometer parcela significativa do rendimento domiciliar para suprir as necessidades de 

moradia, principalmente para a população mais pobre. 

 

Numa avaliação da influência da taxa de ocupação residencial no consumo per capita de 

uma amostra de 35.000 casas com padrão construtivo popular, situadas em bairros do 

subúrbio de Salvador atendidos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), 

com medição individualizada, Cohim, Silva e Meireles (2011) encontraram a taxa de 3,46 

habitantes por domicílio, pouco maior que a média nacional de 3,3 e da média de 3,21 para 

Salvador, de acordo com o censo de 2010. Constataram uma predominância de mais de 

80% de residências com 4 ocupantes ou menos. 
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O consumo de água mensal por domicílio foi de 11,4 metros cúbicos e mais de 50% das 

casas consumiram menos de 10 metros cúbicos por mês. O consumo de água per capita 

medido foi de 125,8 L/hab.dia. Segundo os autores, o consumo domiciliar de água cresce 

com o aumento do número de moradores, mas esse aumento não se dá na mesma 

proporção. Um aumento de 100% na taxa de ocupação não resulta também em um aumento 

de 100% no consumo domiciliar, pois alguns consumos de água independem do número de 

pessoas, como por exemplo a limpeza da residência, cozinhar, etc. 

 

Bucharles e Silva (2007), em estudos sobre o consumo per capita em 64 casas do 

Programa de Arrendamento Familiar em Londrina – PR encontraram uma correlação alta, 

positiva e significativa entre o número de habitantes e o consumo per capita de água 

(+0,98), onde cada pessoa a mais na residência resultou em um acréscimo médio diário de 

97,58 L no consumo de água. Todavia houveram diferenças de taxas entre as unidades 

residenciais. De 2 para 3 moradores, o acréscimo foi de 127,33 L/dia. De 3 para 4, 62,00 

L/dia. Já de 4 para 5, o acréscimo diário de água foi de 115,00 litros. Neste estudo 

encontraram um consumo médio diário de água por pessoa de 111,53 litros, com desvio 

padrão de 8,26 litros. 

 

 

3.2.4 Consumo de água associado à renda 

 

Dentre os principais fatores intervenientes no consumo doméstico citados na literatura 

técnica, as características socioeconômicas da população abastecida têm um papel de 

destaque, tendo a renda familiar estreita relação com o consumo de água. Quanto maiores 

os recursos financeiros de uma família, maiores são os usos de equipamentos e 

eletrodomésticos utilizados para proporcionar conforto e lazer (máquina de lavar, piscina, 

duchas, etc.), influenciando diretamente no aumento do consumo per capita. 

 

Fernandes Neto (2003) realizou pesquisa sobre o consumo per capita em 96 municípios no 

estado de Minas Gerais tendo como variáveis a população, o valor médio da tarifa de água, 

temperatura média anual, precipitação total média anual, consumo médio de energia 

elétrica, percentual de hidrometração, renda per capita e Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M). Para cidades entre 100 e 300 mil habitantes a variável de maior 

influência foi o valor da tarifa e percentual de hidrometração. O IDH-M apresentou estreita 

relação com o consumo per capita de água, em especial para os municípios com até 100 mil 

habitantes. 
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Estudos conduzidos por Sperling et al. (2002), também no estado de Minas Gerais, 

consideraram como fatores de influência a população do município, arrecadação do 

município dividida pela população do município, temperatura média anual, precipitação 

média anual e índice de hidrometração. Dos fatores potencialmente influenciáveis no 

consumo per capita de água, apenas a renda per capita mostrou certa importância para os 

estados e dos 45 municípios do Estado de Minas Gerais, observou-se uma influência no 

consumo per capita de água dos seguintes fatores: faixa de renda, faixa de precipitação e 

porte da comunidade com o consumo variando entre 120 e 200 L/hab.dia. 

 

Almeida (2007) desenvolvendo pesquisa em uma população de baixa renda de dois 

conjuntos habitacionais composto por casas na cidade de Campina Grande-PB encontrou 

um consumo médio per capita de 90 L/hab.dia para ambos empreendimentos. 

 

Dias, Martinez e Libânio (2010), avaliaram por 35 meses o consumo doméstico de 6 distritos 

operacionais da COPASA - MG, englobando 3.100 domicílios segmentados entre 7 classes 

econômicas e os resultados mostraram relação intrínseca entre o consumo per capita e a 

renda mensal, com coeficientes de determinação obtidos superiores a 0,8, demonstrando 

que o padrão de consumo, condicionado pela capacidade econômica, pode ser o fator 

decisivo no aumento da demanda sobre os recursos. 

 

Ninomiya, Kellner e Akutsu (2013), compararam sob a ótica socioeconômica o consumo 

médio efetivo de água potável em dois bairros na cidade de São Carlos – SP. Para o bairro, 

cujo rendimento domiciliar médio mensal era de R$9.448,90, o consumo médio per capita 

efetivo foi de 321,3 L/hab. dia, enquanto que para o bairro cujo rendimento domiciliar médio 

mensal era de R$2.206,75, o consumo médio per capita efetivo foi de 138,3 L/hab.dia. 

 

Os modelos de regressão geográfica, desenvolvidos por Carmo et al (2013) com parâmetros 

que variam de acordo com o espaço, revelaram uma associação positiva e significativa entre 

consumo de água e renda em mais de 95% dos modelos estimados. Entretanto, a 

visualização dos coeficientes estimados para a variável renda revela variações espaciais 

expressivas na sua relação com o consumo. Segundo os autores, em regiões como a Sul do 

Brasil, um incremento na renda está associado a um menor incremento no consumo de 

água. Já em boa parte do nordeste brasileiro, um aumento na renda da população está 

relacionado a um maior incremento no consumo doméstico de água por habitante. Nestas 

regiões onde a elevação da renda está relacionada a um maior incremento do consumo são 

também as áreas onde o aumento do poder de consumo, devido principalmente aos 

programas de transferência de renda do governo, apresentou os maiores impactos na 
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redução da pobreza e extrema pobreza do país nos últimos anos. 

 

Para grande parte da população, a renda baixa é um fator limitante no acesso e no consumo 

de água potável, devido às tarifas, a carência de instalações domésticas, às áreas diminutas 

das habitações e também aos próprios hábitos de consumo. Para estas famílias qualquer 

incremento na renda é bastante significativo na ampliação do acesso aos recursos básicos 

para sua qualidade de vida. Já para populações caracterizadas com nível mais elevado de 

renda, que já possuem acesso garantido à água potável, um aumento na renda tende a 

gerar menor impacto no consumo de água e maior impacto no consumo de bens e serviços 

de outra natureza. 

 

Através dos resultados dos seus estudos Carmo et al. (2013), verificaram que: 

 

Foi possível identificar áreas onde a esperada e desejada diminuição da 
pobreza tende a exercer uma maior pressão sobre recursos mais básicos 
como a água. Assim, mesmo com o decréscimo significativo nas taxas de 
crescimento populacional, o nível de consumo não apenas seguirá 
pressionando no sentido de aumentar a demanda por água, como também 
o fará de forma mais acentuada em certas regiões do país, incluindo 
algumas onde a escassez de água já representa um problema crônico, 
como é o caso do Nordeste. 

 

Silva et al. (2008), estudando quotas per capita em população de classes de rendimento 

(alta, médio-alta, média, médio-baixa, baixa) no município de Cuiabá-MT, encontrou 

resultados que indicou a variável econômica como variável explicativa (tarifa da água), e as 

climáticas como pouco relevantes ao estudo. Uma possível justificativa encontrada pelos 

autores seria a existência de variantes climáticas típicas do local, apresentada por dois 

períodos distintos, como o chuvoso, com duração de oito meses e o seco, com duração de 

apenas quatro. Outra justificativa apontada poderia ser a descontinuidade do serviço de 

fornecimento de água, levando os usuários a restringirem o consumo à capacidade de 

reservação das suas residências. 

 

 

3.3 GESTÃO DA OFERTA E GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA 

 

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade nas áreas urbanas vem 

representando um desafio que se intensifica à medida que as cidades crescem. O setor de 

saneamento ainda vem desenvolvendo suas ações, guiado por uma percepção equivocada 

de disponibilidade permanente de água doce, que pode ser captada, ainda que de fontes 

cada vez mais distantes, de modo a atender a toda demanda por água, e isso tende a se 
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tornar insustentável tanto do ponto de vista financeiro quanto ambiental (LIMA, COHIM e 

ORRICO, 2016). 

 

“De certa forma tem cometido o mesmo erro de outros setores produtivos: o de relegar a 

questão ambiental a um segundo plano, em função, talvez, dos objetivos e da nobreza da 

sua função social” (COHIM et al, 2009). Os recursos da natureza vêm sendo utilizados de 

modo a atender as demandas humanas que aumentam junto com o crescimento 

populacional, com a ampliação da cobertura do serviço e com a melhoria do nível 

socioeconômico da população, sendo consideradas exigências a serem atendidas sem 

considerar alteração ou racionalização das mesmas. Esta forma de gestão da água é 

denominada gestão pela oferta. 

 

Sabe-se que aumentar a oferta de água é uma saída cômoda, do tipo “jogar 
para a torcida”: os políticos gostam, os empreiteiros gostam, a mídia noticia, 
o povo vê, acredita que é o correto e isso até rende votos. Obviamente, a 
natureza e a sociedade pagam um preço alto quando se analisa o 
fenômeno numa perspectiva correta e de mais longo prazo. (GOMES E 
MORAES, pag. 1, 2007) 

 

Dentre os diversos conceitos sobre sustentabilidade, não há consenso sobre a melhor 

definição, mas há um consenso de que a gestão da oferta não é uma prática sustentável. O 

desenvolvimento sustentável rejeita as políticas e práticas dos padrões de vida atuais, que 

esgotam os recursos naturais, deixando as gerações futuras com perspectivas mais pobres 

e em situação de maior risco do que a nossa própria geração (ROGERS, LLAMAS e 

CORTINA, 2006). 

 

Em face do planejamento imprevidente, do uso perdulário da água e do cenário de 

mudanças climáticas com redução da precipitação e aumento das temperaturas, nos últimos 

anos a situação de escassez de água deixou de ser um problema exclusivamente do 

semiárido nordestino, e se instalou nas regiões metropolitanas do Sudeste e Sul do país. A 

denominada “Crise hídrica” no século XXI veio mostrar a necessidade de uma mudança 

nesta relação de consumo entre o homem e o meio ambiente, pois a disponibilidade da 

água no tempo e no espaço limita a capacidade das suas fontes em fornecê-la. 

 

“Não há nenhuma crise de água; há uma clara crise de gestão de água. Isto é demonstrado 

pela falha para trazer o uso da água para um caminho sustentável” (ROGERS, LLAMAS e 

CORTINA, 2006, p 34, tradução nossa). Os autores afirmam que a crise da água 

amplamente divulgada na mídia, principalmente nos anos 2014 e 2015, se tornará real, no 

sentido da disponibilidade do recurso hídrico, se os agentes envolvidos no desenvolvimento 
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e gestão da água ignorarem a poderosa influência da política sobre a forma como os 

problemas são estruturados. Completam ainda que se os princípios da boa governança 

(eficácia, eficiência, equidade, coerência, transparência, responsabilidade e participação 

pública) forem seguidos, a sustentabilidade deverá ser uma consequência. 

 

Nos momentos de escassez, há um esforço por adequar o consumo à oferta existente, por 

meio de ações de racionamentos, rodízios, campanhas de redução de consumo, 

campanhas publicitárias ou medidas de caráter coercitivo ou econômico. Essa forma de 

gerir os recursos hídricos, que busca a adequação da demanda à oferta, é chamada de 

gestão da demanda e pode ser definida como uma estratégia para melhorar a eficiência e o 

uso sustentável da água, levando em conta os aspectos econômico, social e ambiental, 

fazendo uso dos preços, de restrições quantitativas e outros meios, para racionalizar o 

consumo de água (COHIM et al., 2009). 

 

Para o atendimento das demandas futuras por água, será necessário unir às ações de 

ampliação da oferta, às ações de gestão da demanda, com medidas de racionalização, 

redução de gastos, combate às perdas e desperdício, adequação da qualidade da água ao 

uso e reuso. Como grandes consumidoras de energia, os prestadores de serviço devem 

buscar a eficiência no consumo da energia elétrica (eficiência energética), com 

racionalização do gasto com energia, com pessoal e produtos químicos. É imprescindível 

centrar esforços na redução das perdas de água, pois isso posterga a necessidade de 

investimentos em novos sistemas, incrementa a receita e reduz custos operacionais, sendo 

possível atender a mesma quantidade de pessoas com uma produção menor. 

 

A energia elétrica é um insumo básico indispensável na operação dos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário e originam uma despesa de exploração 

significativa, podendo representar entre 90 e 95% dos custos totais com energia, sendo este 

valor geralmente só inferior às despesas com recursos humanos. 

 

O uso eficiente da energia elétrica e a redução das perdas de água possibilitam o melhor 

aproveitamento da infraestrutura civil e eletromecânica existente e a postergação da 

aplicação de recursos para ampliação dos sistemas, além de permitirem maior retorno 

financeiro pela diminuição dos custos de produção de água. (SNIS, 2017). Os dados 

históricos do SNIS apontam para uma tendência crescente de consumo energético no setor 

saneamento, que geralmente acompanha os aumentos no consumo per capita e o 

atendimento com os serviços de água e esgotos. 
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No ano de 2014, o índice médio de perdas na distribuição de água no Brasil foi 36,7%, o 

estado da Bahia apresentou o índice de 36,1% bem próximo da média nacional por estados. 

O menor índice foi o do Distrito Federal 27,1% e o maior o do estado do Amapá, que chegou 

a 78,2% de perdas. (SNIS, 2017). Todo este desperdício resulta em impactos negativos na 

gestão dos sistemas, pois além do prejuízo ambiental, os prestadores de serviços tendem a 

repassar aos usuários os custos referentes às perdas. 

 

Um dos instrumentos para a gestão da demanda é a cobrança pelo uso da água de acordo 

com o volume efetivamente consumido pelo usuário. A cobrança por tarifa fixa dentro de 

faixas de consumo, ou ainda a tarifa por consumo mínimo não são estímulos à 

racionalização do uso da água. Além do mais, este tipo de cobrança de certa forma penaliza 

a quem consome menos e tem os menores per capitas efetivos, que é a população mais 

pobre. Para estas pessoas a economia de água implicaria diretamente em redução das 

contas, resultando no benefício econômico e numa resposta imediata às suas ações. 

 

A estrutura de tarifação atual da cobrança da água incentiva pouco ao uso 
sustentável. A tarifação direta, impondo progressivamente preços unitários 
mais elevados sobre os usuários de grandes volumes, podem induzir o uso 
mais criterioso do recurso, embora o nível de redução da procura irá 
depender da natureza dos usuários do grande volume. Essa estrutura 
também contribui para a sustentabilidade financeira das autoridades da 
água e de cobrir o custo de administração de gestão de recursos hídricos 
(ROGERS, LLAMAS e CORTINA, 2006, p 216-217, tradução nossa). 

 

Embora o abastecimento de água seja pensado em termos de necessidades humanas de 

água, é apropriado reconhecer que à medida que a população aumente o seu poder de 

compra, é provável que optem por alocar mais recursos para satisfazer não apenas as 

necessidades do corpo, mas também os desejos da mente. Nesta questão o foco não é na 

quantidade de água que as pessoas precisam, mas sim na quantidade de água que estão 

dispostas a pagar. Para usuários que pertencem às classes sociais de maior capacidade 

econômica, geralmente a tarifação não é um instrumento tão eficiente na redução do 

consumo, pois o preço da água não representa percentual tão significante da sua renda. 

Para esses usuários ações de racionalização de água seriam mais eficientes pois, 

independem da fonte de abastecimento e também da ação do usuário ou da sua mudança 

de atitude, podendo chegar à redução do consumo de água em torno de 30% (LIMA, 

COHIM e ORRICO, 2016). 

 

Estudos realizados por Lima, Cohim e Orrico (2016), com projeção da demanda de água em 

empreendimentos residenciais do PMCMV, apontaram que apenas com a utilização de 

aparelhos hidrossanitários economizadores de água, de acordo com as orientações do 
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Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), pode-se chegar à 

redução anual de 38% no consumo e, se associado com a captação e uso da água da 

chuva, essa economia pode alcançar o percentual de 49%. 

 

A crise é uma oportunidade de mudança. Em todas as situações e seja qual for o nível 

socioeconômico dos usuários, as ações de educação ambiental e campanhas de 

conscientização são importantes pois não há mudança comportamental duradoura que não 

passe pela educação. 

 

 

3.4 O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O governo federal por meio da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) constituiu no ano de 

2008 o PMCMV que tem por objetivo conceder à população subsídios para aquisição da 

casa própria de acordo com a renda familiar. 

 

A primeira fase do programa foi estabelecida em 2009, por meio da Lei nº 11.977/2009, e a 

segunda em 2011, com a Lei no 12.424/2011. Além desses dois instrumentos legais o 

programa é conduzido por diversas portarias interministeriais e decretos presidenciais. 

Nestas duas primeiras fases o programa entregou 2,6 milhões de unidades habitacionais e a 

partir de março de 2016 entrou na sua terceira fase com previsão de construção de mais 2 

milhões de habitações (BRASIL, 2016). 

 

Na Tabela 4 é apresentada classificação das famílias segundo o PMCMV e sua 

correspondência com a classificação social do IBGE. 

 

Tabela 4 – Classificação das famílias segundo o PMCMV 

RENDA 
FAMILIAR 
MENSAL 

FAIXA DO 
PMCMV 

SUBSÍDIO GOVERNAMENTAL 
CLASSE 

SOCIAL – IBGE 

Até R$ 
1.800,00 

1 
Até 90% de subsídio do valor do imóvel. 
Pago em até 120 prestações mensais de 

no máximo R$ 270,00 sem juros. 
E e D 

Até R$ 
2.350,00 

1,5 
Até R$ 45.000,00 de subsídio, com juros 

de 5% ao ano. 
C 

Até R$ 
3.600,00 

2 
Até R$ 27.500,00 de subsídio, com6% a 

7% de juros ao ano. 
C 

Até R$ 
6.500,00 

3 8,16% de juros ao ano. C 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2016 e Datos Marketing, 2017. 
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A classificação da faixa 1 do PMCMV é correspondente às Classes sociais D e E do IBGE. 

Para estas famílias o subsídio do governo chega até 90% do valor do imóvel. Para a faixa 3, 

os imóveis são financiados com taxa de juros de 8,16% ao ano, valor esse inferior às taxas 

pré-fixadas cobradas pelos bancos. 

 

Para o acesso ao financiamento as famílias precisam, além de atender aos limites de renda, 

atender às seguintes proibições: ser dono ou ter financiamento de imóvel residencial, ter 

recebido benefício de outro programa habitacional do governo federal, estar cadastrado no 

Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias (SIACI) e/ou Cadastro 

Nacional de Mutuários (CADMUT) e ter débitos com o governo federal. 

 

A Faixa 1,5 foi inserida na terceira fase do programa, no ano de 2016. Comparando a faixa 

de renda do PMCMV com a faixa de renda das classes sociais de segundo o IBGE, 

conforme a Tabela 5, pode se perceber que o programa beneficia uma pequena parcela da 

classe B e uma ampla população das classes C, D e E. 

 
Tabela 5 – Classes sociais de acordo com o IBGE 

CLASSE SOCIAL 
RENDA FAMILIAR 
(Salários mínimos) 

E Até 1 

D De 1 a 3 
C De 3 a 5 

B De 5 a 15 
A Acima de 15 

Fonte: Datos Marketing, 2017. 

 

O objetivo declarado do PMCMV foi a redução do déficit habitacional, facilitando o acesso à 

casa própria para as famílias mais pobres, prevendo elevado subsídio para as famílias 

enquadradas na faixa 1 e 1,5 e um subsídio moderado para as famílias da faixa 2. O 

programa financia as casas populares com prestações acessíveis, bem abaixo das 

prestações que seriam cobradas pelos bancos, além disso, as casas PMCMV, podem ser 

financiadas em até 30 anos. 

 

No entanto, cabe ressaltar que apesar do aquecimento na produção habitacional, sobretudo 

no que se refere àquelas de interesse social, o PMCMV foi pensado enquanto uma 

estratégia no enfrentamento da crise econômica internacional que estava em curso. Tendo 

em vista seus objetivos econômicos, o desenho do programa conferiu à iniciativa privada um 

grande poder de decisão no que diz respeito à definição e à implantação dos 

empreendimentos financiados. Coube às construtoras definir onde o empreendimento seria 

construído, a faixa de renda dos beneficiários que iriam atender e as características 
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construtivas dos imóveis, restando às administrações municipais, ou mesmo à sociedade 

civil, um papel coadjuvante neste processo (CARDOSO, ARAÚJO e JAENISCH, 2013). Para 

os autores, as incorporadoras imobiliárias envolvidas com PMCMV buscaram maximizar 

seus ganhos tanto na construção quanto na comercialização das unidades produzidas. 

Apontam também a falta de articulação entre o PMCMV e as políticas urbanas, onde muitas 

propostas contidas no Plano Nacional de Habitação foram desconsideras, assim como os 

instrumentos previstos no Estatuto das Cidades para conter a especulação imobiliária e 

efetivar o uso social do solo urbano. 

 

Uma das diretrizes da Política Nacional de Habitação é: 

 

Promoção e apoio às intervenções urbanas articuladas territorialmente, 
especialmente programas habitacionais, de infraestrutura urbana e 
saneamento ambiental, de mobilidade e de transporte, integrando 
programas e ações das diferentes políticas visando garantir o acesso à 
moradia adequada e o direito à cidade (BRASIL, 2004). 

 

As secretarias nacionais de habitação e saneamento são parte da composição do Ministério 

das Cidades e, no entanto, certos programas desenvolvidos no âmbito da Secretaria 

Nacional de Saneamento (SNS) ainda não refletem efetivamente em resultados na produção 

habitacional da Secretaria Nacional de Habitação (SNH). A interação entre as políticas 

públicas com o objetivo da construção de uma urbanização mais sustentável implica em 

esforços conjuntos, principalmente das entidades públicas na promoção de uma ampla 

divulgação sobre a importância da conservação de água e consumo consciente, e na 

utilização do conhecimento e tecnologias existente disponíveis. 

 

O Plano Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), desenvolvido pela SNS e 

instituído em abril de 1997 tendo por objetivo geral o de promover o uso racional da água de 

abastecimento público nas cidades brasileiras, é exemplo de um programa desenvolvido no 

âmbito da SNS e ignorado nos projetos habitacionais contratados pelo PMCMV. Tem como 

elementos estratégicos: o apoio ao desenvolvimento, à transferência e à disseminação de 

tecnologia, a articulação com outros programas federais e o apoio aos planos (regionais / 

locais) de combate ao desperdício água. Compõe-se por uma série de Documentos 

Técnicos de Apoio (DTA). Dentre estes os mais relevantes no contexto da produção 

habitacional são o DTA F1 e o DTA F2 (PMSS, 2015). 

 

O DTA F1 – Tecnologias Poupadoras de Água nos Sistemas Prediais apresenta um 

panorama das tecnologias poupadoras de água nos sistemas prediais disponíveis 

mundialmente, propondo também linhas de ação alternativas para alcançar a racionalização 
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do uso da água nos edifícios. O DTA F2 – Produtos Economizadores de Água nos Sistemas 

Prediais descreve diversos tipos de produtos economizadores de água existentes e fornece 

subsídios para esclarecimento das características de funcionamento e utilização destes 

equipamentos conforme os tipos de usos e usuários de edificação (PMSS, 2015). 

 

Além da SNS no desenvolvimento de ações para o uso racional da água, a Agência 

Nacional de Águas (ANA), em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 

(SINDUSCON-SP) conjugaram esforços para elaboração e publicação de orientações para 

a implantação de programas de conservação de água e reuso em edificações. A publicação 

disponível no site da FIESP reúne as principais informações e orientações existentes no 

mercado e o conhecimento disponível no meio acadêmico, de uma forma ordenada e 

prática, dando subsídios à adoção de soluções eficientes na concepção das novas 

edificações ou na modernização das já existentes. Segundo Craciun (2007), o papel dos 

governos é fundamental no processo de indução da transição tecnológica, mas a 

disseminação dos programas depende da participação de todas as esferas governamentais 

e da comunidade técnica para que suas propostas sejam conhecidas, desenvolvidas e 

materializadas. 

 

A Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (atualizada pela lei n° 11.445, de 05 de janeiro 

de 2007) dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e decreta em seu Art°2, inciso §5° 

que: 

 

A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos 
urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 
esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica 
pública e domiciliar e vias de circulação. (BRASIL, 1979). 

 

Em atendimento a Lei n° 6.766, os novos empreendimentos habitacionais são construídos 

contemplando a infraestrutura básica, não devendo trazer ônus ao setor público para a 

implantação dos mesmos. Além disso, é regra do PMCMV para a realização da operação de 

crédito, que os empreendimentos aprovados comprovem uma solução de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, atestados pelos órgãos responsáveis por esses serviços no 

município, isso representa uma oportunidade para o poder público conduzir as 

incorporadoras imobiliárias no sentido da elaboração de projetos mais sustentáveis para os 

sistemas de saneamento e sistemas hidrossanitários prediais, buscando atendimento às 

orientações para conservação da água e energia. 
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Segundo Rodrigues (2015), o PMCMV diminuiu em 24% a coabitação familiar e a habitação 

precária em 29%. Isso significa melhor infraestrutura e condições de salubridade 

principalmente para aquelas famílias classificadas na faixa 1. Muitas dessas famílias viviam 

situação muito diferente, em locais construídos sem planejamento urbano, margeando a 

informalidade, muitos não pagavam aluguel ou taxa de condomínio, não pagavam água ou 

energia, ou às vezes dividiam esses custos na coabitação familiar; e passaram a viver em 

infraestrutura planejada, com novos convívios nas relações de vizinhança e também os 

novos custos da moradia. 

 

O PMCMV além dos benefícios já citados, trouxe consigo ao menos duas situações 

problemas: a necessidade dos novos moradores se adequarem às novas condições de 

moradia, principalmente aqueles da faixa 1 e; do poder público se adequar à nova demanda 

dos serviços públicos e dos sistemas de saneamento. A implantação de empreendimentos 

residenciais traz uma considerável concentração populacional em um curto espaço de 

tempo, pois a ocupação que ocorreria gradualmente ao longo de anos ou até décadas em 

uma área, nesta situação se antecipa, ocorrendo com a entrega dos imóveis e estendendo-

se até alguns meses depois com a ocupação dos mesmos, trazendo rápidas alterações na 

dinâmica dos serviços de saneamento na região. 

 

Na etapa da aprovação da operação de crédito, há uma grande pressão das construtoras e 

incorporadoras com relação à concessão de viabilidade técnicas para os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário a estes empreendimentos. Mesmo em 

situações de dificuldade para o atendimento às novas demandas de saneamento, as 

prefeituras optam por anuência a implantação dos mesmos, ficando para posteriormente 

resolver as questões do atendimento. Isso ocorre devido a várias questões, mas dentre elas 

se destacam as econômicas, com a geração de emprego, renda e aquecimento do 

comércio, e principalmente as questões políticas, pois a negativa para a implantação de um 

empreendimento poderá criar uma imagem de descompromisso ou incompetência do gestor 

na defesa de interesse social. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O trabalho constitui-se em uma pesquisa aplicada, com abordagem quantitativa, para 

mensuração do consumo per capita efetivo.  Quanto aos objetivos é uma pesquisa 

descritiva, pois visa descrever as características de determinada população, e o 

estabelecimento de relações entre estas características e o consumo per capita efetivo de 

água, para isso adotou-se como procedimento técnico o estudo de caso. 

 

 

4.2 OBJETO DE PESQUISA 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é o consumo de água per capita efetivo doméstico, que 

será avaliado utilizando amostras estratificadas de moradores de empreendimentos 

habitacionais do PMCMV, localizados na cidade de Alagoinhas- BA. 

 

 

4.3 DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO E DA AMOSTRA 

 

Alagoinhas é uma cidade de médio porte com IDH-M de 0,683 com população estimada 

para o ano de 2017 de 155.979 habitantes (IBGE, 2017). Localiza-se a 110 km da capital 

baiana, tendo como principais acessos rodoviários as rodovias BA-093 e BR-101. Possui 

uma extensão territorial de 718,08 km², apresenta clima úmido a subúmido e uma 

precipitação pluviométrica média de 1234,1 mm/ano (período 1961-1990) (ALAGOINHAS, 

2006).  

 

O serviço público de abastecimento de água é realizado pela autarquia municipal, o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por meio de captação de água subterrânea em poços 

tubulares no sistema aquífero, constituído pelas formações Marizal e São Sebastião. 

(ALAGOINHAS, 2006). A estimativa da média de produção de água para o ano de 2015 foi 

14,813 milhões de metros cúbicos, quando contava com 49.556 economias ativas de água e 

8.895 economias ativas de esgoto cadastradas em seu sistema de faturamento, e o 

consumo per capita calculado para o município de acordo com dados do SNIS para o ano 

de 2015 foi de 266 L/hab.dia. 
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Segundo informações da Coordenação de planejamento, projetos e obras do SAAE – 

Alagoinhas, o município recebeu mais de 8.500 unidades habitacionais com o PMCMV no 

período de 2009 a 2016. Dentre elas, 7.525 unidades já foram entregues aos proprietários e 

pouco mais de 1.000 estão em fase final de conclusão para a entrega. No total das 

unidades, aproximadamente 63% pertencem a faixa 1, 32% pertencem à faixa 2 e 6% a 

faixa 3 do programa. 

 

No ano de 2009 o SAAE possuía 36.136 ligações de água ativas, este número evoluiu para 

49.556 ligações até o final do ano de 2016. As novas ligações provenientes do PMCMV 

representam um incremento de 20,8% no total de ligações de água do SAAE com relação 

ao ano de 2008, e 15,3% relativo ao ano de 2016. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram escolhidos 3 empreendimentos habitacionais do 

PMCMV, com dois deles pertencentes à faixa 1, e um empreendimento na faixa 2 do 

PMCMV. Dentro da faixa 1 houve a diferenciação na tipologia do imóvel em casas e 

apartamentos, de modo a avaliar também a influência do tipo de moradia no consumo de 

água, e na faixa 2 somente a tipologia casa foi estudada. Os empreendimentos possuem a 

infraestrutura básica de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 

sólidos e drenagem pluvial. Os imóveis apresentam a medição de água individualizada, têm 

entre 2 a 5 anos de ocupação, e preservam as características do projeto original com 

pequenas modificações que não se configuram em prejuízo à pesquisa, a exemplo da 

construção de muros e telhados para garagens. 

 

De acordo com informações constantes do processo de análise e aprovação de projetos 

arquivados no SAAE, o consumo per capita de água adotado na previsão da demanda pela 

autarquia e no dimensionamento do abastecimento de água e esgotamento sanitário pelas 

construtoras para os empreendimentos da faixa 1 foi 120 L/hab.dia e para os da faixa 2 foi 

150L/hab.dia. 

 

Os empreendimentos são descritos a seguir e ilustrados na Figura 4, Figura 5 e Figura 6. 

 

• Residencial Nulce Pereira Gonçalves: Residencial composto por 27 prédios de 5 

pavimentos, totalizando 540 apartamentos de 42 m² de área útil. Nesta pesquisa 

denominada pela sigla F1P, que significa prédio de apartamentos da faixa 1. 
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Figura 4 – Residencial Nulce Pereira Gonçalves (F1P).  

Fonte: AlagoinhasHoje, 2017. 

 

• Loteamento Vila de São Pedro: Empreendimento composto por 780 casas de 38,8m² de 

área construída. Como exceção, o loteamento não é atendido por sistema de 

esgotamento sanitário, dispondo de sistemas individuais do tipo fossas sépticas seguida 

por sumidouros.  Denominado pela sigla F1C, que remete à faixa 1 casa. 

 

 
Figura 5 – Loteamento Residencial Vila de São Pedro (F1C). 

Fonte: Google Maps, 2017. 

 

• Mais Viver Condomínio Clube: Empreendimento residencial fechado com guarita, 

quadras de esportes, clube e piscina, composto por 375 casas de 47m² de área 

construída. O condomínio nesta pesquisa foi denominado pela sigla F2C, ou seja, casas 

da faixa 2. 
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Figura 6 – Mais Viver Condomínio Clube (F2C).  

Fonte: Maisviveralagoinhas, 2017. 

 

A cobrança pelos serviços de abastecimento de água do SAAE é regulamentada pelo 

Decreto 4.483/2016. A estrutura tarifária é estabelecida por faixas de consumo dentro de 

categorias, caracterizada por definir preços diferenciados, geralmente crescentes, para as 

diversas faixas de consumo. O consumo mínimo tarifado para qualquer grupo de categoria é 

de 10 m³/mês, significando que todos os usuários que se encontram na primeira faixa de 

consumo, quer utilizem ou não a quantidade máxima, pagam pelo consumo máximo. 

 

Para efeito de cobrança, o SAAE cobra a tarifa Residencial 2 – R2 para os 

empreendimentos da faixa 1 e cobra a tarifa Residencial 3 – R3 para as demais faixas, estas 

tarifas custam respectivamente R$ 16,21 e R$ 26,14. Para os empreendimentos atendidos 

por sistema de esgotamento sanitário, este serviço é cobrado em relação às contas de água 

e corresponde a 40% do seu valor. 

 

 

4.4 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Para a caracterização do consumo per capita de água nos empreendimentos foi necessário 

a obtenção das informações do consumo mensal de água por domicílio, quantidade e tempo 

de suspensão no fornecimento de água e quantidade de habitantes. 
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4.4.1 Coleta de dados 

 

A seguir são descritos os passos para a coleta destes dados: 

4.4.1.1 Consumo mensal de água 

 

As informações sobre o consumo mensal de água foram fornecidas pelo SAAE a partir do 

seu Sistema de Faturamento e Cobrança (SFC). Cada domicílio ligado regularmente à rede 

de abastecimento pública é cadastrado no SFC e recebe um número de identificação 

chamado de processo. Para cada processo podem ser gerados relatórios, denominados de 

Listagem do Histórico de Leituras (LHL) que pode ser visto no “ANEXO A”, contendo o 

consumo hidrometrado e os eventuais cortes no fornecimento. Estes relatórios foram 

arquivados no formato de planilhas eletrônicas e disponibilizados em meio digital para a 

pesquisa. 

 

A previsão inicial da pesquisa era obter a LHL de um período de 24 meses, de modo a obter 

as 24 medições do hidrômetro de cada domicílio a cada intervalo de 30 dias, conforme as 

leituras realizadas mensalmente pelo SAAE. Mas devido à problemas de instalação de 

hidrômetros e na realização das leituras, para um dos empreendimentos o período de leitura 

foi de 17 meses, como consta no Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 – Período de leitura dos hidrômetros pelo SAAE 

PERÍODO 
EMPREENDIMENTOS 

F1C F1P F2C 

Início Mai/2015 Dez/2013 Dez/2013 
Término Set/2016 Nov/2015 Nov/2015 

Total de meses 17 meses 24 meses 24 meses 

Fonte: Própria autora. 

 

Foi utilizado o consumo médio mensal hidrometrado na determinação do consumo per 

capita efetivo e também para um comparativo entre os consumos dos empreendimentos. 

 

Em situações em que não ocorre a leitura mensal, o faturamento geralmente é feito 

considerando a média de consumo dos últimos 12 meses. Para este estudo, quando ocorreu 

esta situação, essa média não foi utilizada. Em vez disso foi calculada uma nova média do 

período, utilizando os valores da última leitura e da leitura atual, sendo este valor dividido 

pela quantidade de meses deste intervalo. 

 

O SFC lança na LHL o valor zero para o consumo nos meses sem leitura ou sem consumo. 

O consumo zero pode ocorrer por uma série de motivos, como por exemplo, ausência do 
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morador, suspensão no fornecimento de água, problema no hidrômetro ou ainda quando o 

morador consumiu volume inferior a 1 m³ de água. Neste último caso o hidrômetro conta 

apenas valores inteiros para o consumo, ficando os decimais referentes ao volume em litros 

acumulado para a leitura seguinte. 

 

Foram eliminadas da amostra todas as ligações inativas e com problemas generalizados de 

leitura. O período de suspensão do fornecimento de água é obtido também no LHL. Essa 

informação auxilia no entendimento do comportamento do consumo, podendo ser 

confrontado com meses de consumo zero, ou com baixo consumo. 

 

Visando eliminar a menor quantidade possível de dados devido a discrepâncias, buscou-se 

ampliar o intervalo de valores do consumo per capita. Com base nos consumos per capitas 

mínimos indicados pela WHO e UNICEF (2002), e WELL (1998), de pelo menos 20 

L/hab.dia, este volume foi considerado o mínimo do intervalo e o consumo máximo aceitável 

foi 350 L/hab.dia. 

 

Foi realizado o Teste de Kruskal-Wallis para análise de variância a fim de verificar se existe 

diferença significativa para “Ocupação” considerando as variáveis “Consumo mensal por 

domicilio”, “Consumo per capita”, e os resultados são sinalizados na coluna da Mediana, 

onde os expoentes com letras iguais indica que não há diferença significativa entre as 

diferentes categorias de Ocupação. 

 

4.4.1.2 Número de habitantes das unidades habitacionais 

 

A informação do número de habitantes por imóvel foi fornecida pela administração do 

condomínio F2C, e associação de moradores do F1P e F1C. 

 

 

4.4.2 Tratamento de dados 

 

Em posse dos dados de consumo de água e de número de habitantes, foram elaboradas 

planilhas eletrônicas que agruparam as informações de todos os processos para cada 

empreendimento e realizado os cálculos para cada domicílio. 

 

A análise estatística foi realizada mediante o uso do Software livre “R CORE TEAM. R: a 

language and environment for statistical computing”, desenvolvido pela Vienna: R 

Foundation for Statistical Computing. 
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A análise de variância para verificação de existência de diferença significativa entre as 

variáveis, foi realizada por meio do Teste de Kruskal-Wallis. 

 

O modelo utilizado para a equação que descreve a curva do consumo per capita de água 

em função da taxa de ocupação foi uma função potência y= axb. Estudos de regressão linear 

múltipla realizados por diversos pesquisadores evidenciaram a relação negativa entre taxa 

de ocupação e consumo per capita (COHIM, SILVA, MEIRELES, 2010), assim a equação 

apresenta o expoente negativo. 

 

No Quadro 2 a seguir é apresentado o resultado da análise para a taxa de ocupação 

domiciliar para os 3 empreendimentos. 

 

Quadro 2 – Taxa de ocupação domiciliar em empreendimentos do PMCMV – Alagoinhas 2016 

EMPREENDIMENTOS 
N° DE 

DOMICÍLIOS 
N° DE 

HABITANTES 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
(hab/dom) 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Casas 690 2.431 3,5 3,0 1,8 
Apartamentos 436 1.656 3,8 3,0 2,1 

F1C 384 1.511 3,9 4,0 2,1 
F2C 306 920 3,0 3,0 1,1 
F1P 436 1.656 3,8 3,0 2,1 

Total 1.126 4.087 3,6 3,0 1,9 

Fonte: Própria autora 

 

A taxa média de ocupação domiciliar para os 3 empreendimentos foi de 3,6 hab/dom, valor 

superior à taxa média nacional e a média do estado da Bahia de 3,3 e 3,4 respectivamente, 

de acordo com censo do IBGE de 2010. O resultado da pesquisa também se apresentou 

superior ao resultado taxa de ocupação de 3,46 hab/dom em casas no subúrbio de Salvador 

– BA encontrados por Silva, Cohim e Meireles (2011). 

 

Quando medida com relação à tipologia do imóvel, a taxa de ocupação para os 

apartamentos foi superior à das casas e, quando relacionada com a faixa de renda da 

família, os empreendimentos da faixa 1 apresentaram taxas de ocupação superiores aos da 

faixa 2 e, em ambos, as casas apresentaram maior número de habitantes. 

 

O Figura 7 a seguir ilustra a distribuição da frequência da taxa de ocupação domiciliar para 

os empreendimentos do PMCMV – Alagoinhas 2016. 
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Figura 7 – Distribuição da frequência da taxa de ocupação domiciliar nos empreendimentos do PMCMV – 

Alagoinhas 2017. 

 Fonte: Própria autora. 

 

O número de habitantes dos domicílios variou de 1 a 14, sendo que os arranjos domiciliares 

de 2 a 4 moradores representaram 65,6% dos domicílios, e as demais taxas de ocupação 

foram inferiores a 10%. 

 

O comparativo da taxa de ocupação dos empreendimentos em função da tipologia dos 

domicílios e da faixa de renda familiar é apresentado na Figura 8, Figura 9a e Figura 9b. 

 

 
Figura 8 – Distribuição de casas e apartamentos segundo a taxa de ocupação domiciliar. 

Fonte: Própria autora. 
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(a)           (b) 

Figura 9 – (a) Distribuição de casas das faixas 1 e 2 segundo a taxa de ocupação domiciliar e; (b) distribuição de 
casas e apartamentos da faixa 1 segundo a taxa de ocupação domiciliar. 

Fonte: Própria autora.  

 

A proporção das casas e apartamentos se apresentou bem distribuída entre as taxas de 

ocupação, apresentando diferenças inferiores a 5% entre si em cada ocupação e maior 

frequência nos arranjos de 2 a 4 habitantes, com as casas em leve predomínio nas taxas de 

2 a 3 habitantes, como pode ser verificado no gráfico 4. 

 

O gráfico da Figura 9a apresenta a comparação entre a taxa de ocupação de casas com 

famílias das faixas 1 e 2. Pode ser observado que a taxa de ocupação dos domicílios da 

faixa 2 é predominantemente de 2 e 3 pessoas, com a taxa de ocupação de 1 a 3 habitantes 

somando 72,5% dos domicílios, enquanto que para a faixa 1 para essa ocupação, a 

distribuição representa 47,4% dos domicílios, demonstrando a tendência a apresentar maior 

taxa de ocupação que as casas da faixa 2. 

 

A distribuição dos domicílios do tipo casa e apartamento para a faixa de renda 1, se mostrou 

bem semelhante com ambas as tipologias mantendo representação em todas as categorias 

de ocupação (Figura 9b). 

 

A forma da equação que descreve a curva do consumo per capita é dada pela Equação 4 a 

seguir, e foi selecionada tomando por referência estudos de Cohim, Silva e Meirelles (2011), 

que por sua vez sumarizaram em seu trabalho diversas pesquisas sobre o tema. 

 

                       (4) 
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Onde: 

q = consumo per capita (L/hab. dia); 

a = parâmetro da equação; 

H = número de habitantes por domicílio; 

n = expoente de ajuste. 

 

O expoente n é basicamente uma medida descritiva da qualidade do ajuste obtido, 

indicando quanto o modelo foi capaz de explicar os dados coletados. 

 

O consumo residencial é composto por três parcelas: (i) a que depende diretamente da 

quantidade de habitantes, (banho, higiene pessoal, etc.); (ii) a que depende do número de 

habitantes, mas sem relação direta (preparo de refeições, lavagem de roupa e de pratos, 

etc.); e (iii) a que independe do número de habitantes (lavagem de carro, irrigação de jardim, 

limpeza da calçada, etc.). Quanto maior a parcela relativa aos usos com menor dependência 

do número de habitantes, menor o valor do expoente da equação (COHIM, SILVA E 

MEIRELES, 2011). 

  



51 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa para o consumo per capita 

de água e o consumo domiciliar de água baseados na renda familiar, na tipologia do imóvel 

e na taxa de ocupação. 

 

 

5.1 CONSUMO DOMICILIAR E CONSUMO PER CAPITA DE ÁGUA 

 

Os empreendimentos apresentaram um consumo domiciliar médio de água para as casas e 

apartamentos de 8,0 m³/mês e o consumo de água per capita de 92,4L/hab. dia. A Tabela 6 

a seguir apresenta os resultados obtidos para estes consumos considerando a tipologia do 

domicílio, e a faixa de renda das famílias. 

 

Tabela 6 – Consumo domiciliar de água e consumo de água per capita em função da tipologia do domicilio e da 

renda familiar em empreendimentos do PMCMV – Alagoinhas 2017. 

DOMICÍLIO 
CONSUMO DOMICILIAR 

(m³/mês) 
CONSUMO PER CAPITA 

(L/hab.dia) 
Faixa 1 Faixa 2 Média Faixa 1 Faixa 2 Média 

Casa 7,0 9,3 8,1 73,0 90,0 81,6 
Apartamento 8,7 - 8,7 85,4 - 85,4 

Média 7,8 9,3 - 79,2 90,0 - 

Fonte: Própria autora 

 

O consumo domiciliar médio dos apartamentos foi levemente superior ao das casas, mas 

ambos permaneceram na faixa dos 8 m³, sendo considerada como uma variação 

insignificante de acordo com resultados da análise estatística. Nesta situação, o consumo 

dos apartamentos se refere apenas à faixa 1 de renda, enquanto que nas casas, como são 

avaliadas duas faixas de renda, pode ser verificado que mudança na renda dos moradores 

influenciou no consumo domiciliar, sendo este maior para a faixa 2, população com maior 

renda familiar.  

 

A seguir, no gráfico representado na Figura 10, está disposta a distribuição dos domicílios 

segundo faixas de consumo de água. 
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Figura 10 – Distribuição da frequência de casas e apartamentos segundo faixas de consumo de água em 

empreendimentos do PMCMV – Alagoinhas 2017.  

Fonte: Própria autora. 

 

Observa-se no gráfico que independentemente da tipologia do imóvel, a maioria dos 

domicílios apresentam consumo mensal entre 5 e 10m³/mês, com aproximadamente 50% 

dos imóveis nesta faixa e a outra parcela distribuída de modo equilibrado na faixa de 0-

5m³/mês e de 10-20m³/mês. A frequência acumulada é de aproximadamente78% das casas 

e 70% dos apartamentos consumindo dentro do consumo mínimo tarifado de 10 m³/mês. 

 

Os resultados encontrados para o consumo domiciliar de água nesta pesquisa foram 

inferiores aos relatados na revisão da bibliografia, tanto no valor do consumo médio 

domiciliar quanto na frequência da faixa de consumo. Nery (2014) encontrou em Santo 

André consumo domiciliar em apartamentos entre 26 e 34 m³/mês. Oliveira e Koide (2011) 

encontraram 15,63 a 19,81 m³/mês como consumos médios por apartamento em Goiânia e 

Brasília. Já Silva e Cohim (2010) encontraram consumo médio domiciliar de 14 m³/mês em 

apartamentos, onde nenhum domicílio consumiu menos que 5m³/mês, 23,79% dos 

apartamentos consumiu de 6 a 10m³/mês e 49,7% entre 10 e 15m³/mês. 

 

Em pesquisa de Cohim, Silva e Meireles (2011) para casas no subúrbio de Salvador, o 

consumo médio de água mensal por domicílio foi de 11,4 m³ e mais de 50% das casas 

consumiram menos de 10 metros cúbicos por mês. O consumo de água per capita medido 

foi de 125,8 L/hab.dia. 

 

O consumo per capita médio efetivo resultantes desta pesquisa para casas e apartamentos 

são respectivamente 81,6 L/hab.dia e 85,4 L/hab.dia, conforme a Tabela 6 apresentada 

anteriormente. De acordo com a renda familiar, a faixa 1 apresentou consumo per capita de 
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79,2 L/hab.dia, inferior ao da faixa 2 no valor de 90,0 L/hab.dia. Enquanto ocorreu diferença 

insignificante no consumo per capita em relação à tipologia do imóvel, com relação à renda 

domiciliar esta diferença é significativa. Os consumos per capita se encontram abaixo da 

recomendação exposta na revisão da bibliografia, se mantendo no intervalo de 60 a 100 

L/hab.dia, caracterizado como acesso básico a água para populações abastecidas com 

torneiras públicas e chafarizes, lavanderias públicas, sanitário ou banheiro público de acordo 

com Brasil (2006). Ao mesmo tempo também é inferior aos resultados de estudos de 

pesquisadores nacionais mencionados na revisão bibliográfica, com exceção dos estudos 

de Almeida (2007) em população de baixa renda de dois conjuntos habitacionais compostos 

por casas, na cidade de Campina Grande – PB, com características bastante semelhantes 

às casas da faixa 1, onde encontrou um consumo médio per capita de 90 L/hab.dia. 

 

O consumo per capita estimado para os empreendimentos da faixa 1 foi 120 L/hab.dia e 

para os da faixa 2 foi 150 L/hab.dia, independente da tipologia do imóvel; estes parâmetros 

foram definidos pela autarquia na ocasião da solicitação de viabilidade técnica pela 

construtora, levando em consideração a faixa de renda dos imóveis financiados pela 

mesma. De acordo com os resultados encontrados nesta pesquisa, as faixas 1 e 2 

retrataram consumos per capita inferiores respectivamente 33% e 40% aos consumos 

estimados. 

 

O empreendimento F1C 1 ficou longo período sem a instalação dos hidrômetros, sendo a 

cobrança realizada pelo consumo mínimo de 10 m³ por domicilio, levando a prática de um 

consumo descuidado, pois independente do consumo o valor da conta a ser paga era o 

mesmo. No primeiro semestre do ano de 2015 foram instalados os hidrômetros e o 

faturamento passou a ser de acordo com a tarifação para os imóveis providos de medição 

individualizada, de modo que aqueles que consomem até 10 m³, pagam a tarifa mínima e 

aqueles que consomem além dos 10 m³, pagam pelo volume excedente, o que causou uma 

série de contestações dos moradores devido ao aumento no valor das contas. No período 

da coleta de dados utilizados nesta pesquisa, a população possivelmente já se encontrava 

praticando um consumo voltado ao atendimento de primeiras necessidades com intuito de 

reduzir o valor das contas. Podendo justificar desta forma o baixo valor de consumo 

domiciliar e per capita para F1C. É possível uma tendência de crescimento do consumo per 

capita, com a adaptação ao uso da medição de água, bem como com uma possível melhora 

da renda familiar a médio e longo prazo. 

 

O percentual de suspensão ou cortes no fornecimento de água por inadimplência é um 

indício da influência do poder econômico da população sobre o consumo de água. Os cortes 
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por inadimplência nos domicílios da faixa 1 variaram de 24,4% a 38,5%, com 5 a 6% sendo 

quitados e restabelecidos no mesmo dia e 20% no dia seguinte ao corte, já nos domicílios 

da faixa 2 os cortes ocorreram em 15% deles com 11% sendo restabelecido no mesmo dia e 

15% no dia seguinte. Pôde ser verificado em F1P que para domicílios com abastecimento 

regular, vizinhos de outros com o abastecimento suspenso, o consumo per capita aumentou. 

Houve ocorrência de domicílios que permaneceram por meses com o corte no fornecimento 

e continuaram ocupados, levando a presumir que estavam sendo abastecidos pelos 

vizinhos. Essa situação pode haver influenciado no consumo per capita de F1P, elevando 

seu valor. 

 

Assim como a renda domiciliar, a taxa de ocupação domiciliar expressou estreita relação 

com o consumo domiciliar e o consumo per capita, como são apresentados na Tabela 7 a 

seguir. 

 

Tabela 7 – Consumo domiciliar de água e consumo per capita de água segundo a taxa de ocupação em 

empreendimentos do PMCMV – Alagoinhas 2017 

OCUPAÇÃO 
(hab) 

CONSUMO MENSAL 
(m³/dom) 

CONSUMO PER CAPITA 
(L/hab. dia) 

Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Média Mediana 
Desvio 
padrão 

1 5,6 5,5c 2,5 187,0 183,4a 84,9 
2 7,4 6,7b 3,9 122,8 111,8b 65,0 

3 8,1 7,5ª 4,0 90,5 92,9c 44,6 
4 8,6 8,5ª 3,9 71,3 70,8d 32,9 

5 8,8 8,0a 4,3 59,0 53,4e 28,8 
6 8,1 7,3ª 3,2 45,0 40,3f 17,7 

7 8,6 8,0a 3,1 40,7 38,1fg 14,7 
8+ 9,4 7,9ª 4,3 35,9 28,9g 16,5 

Fonte: Própria autora. 

 

Para as taxas de ocupação de 1, 2, 3 habitantes há diferença significativa entre os 

consumos domiciliares, mas a partir de 3 habitantes, o consumo não apresentou diferença 

significativa. Quanto ao consumo per capita de água, também houve diferença significativa 

com a variação da taxa de ocupação, mas ao contrário do consumo domiciliar, o per capita 

continua apresentado estreita relação com a ocupação acima de 3 habitantes/dom. O 

gráfico do consumo de água per capita em função da ocupação é apresentado na Figura 11. 
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Figura 11 – Consumo de água per capita em função da ocupação domiciliar para os empreendimentos do 

PMCMV – Alagoinhas 2017.  

Fonte: Própria autora. 

 

O consumo per capita apresentou redução de valor a cada incremento de uma pessoa no 

domicilio, mas essa redução não ocorreu obedecendo sempre uma mesma razão. À medida 

que aumenta o número de habitantes, menor é o incremento no consumo per capita. 

 

Na Figura 11, observa-se a forte aderência dos pontos à curva ajustada, evidenciada pelo 

elevado coeficiente de determinação, R2=0,9892. 

 

O valor em módulo do expoente da equação n= 0,74, indica que na amostra estudada, 

existe um predomínio das parcelas 1 e 2 do consumo per capita, respectivamente a parcela 

que depende diretamente da quantidade de habitantes e aquela que depende do número de 

habitantes, mas sem relação direta, conforme já abordado na metodologia, tornando assim o 

consumo per capita consideravelmente dependente do número de habitantes.  

 

O gráfico da Figura 12 a seguir representa o consumo domiciliar segundo a taxa de 

ocupação para cada empreendimento. 
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Figura 12 – Consumo de água domiciliar segundo a taxa de ocupação para os empreendimentos do PMCMV – 

Alagoinhas 2017.  

Fonte: Própria autora. 

 

O gráfico do consumo mensal em função da ocupação domiciliar é uma curva com 

tendência de crescimento, sendo que o maior crescimento ocorreu até ocupação de 3 

habitantes por domicílio. 

 

A linha tracejada representa a média do consumo de água domiciliar para cada categoria de 

ocupação para os 3 empreendimentos. Para os domicílios com 1 habitante a média do 

consumo mensal domiciliar foi de 5,6m³, sendo este mesmo consumo mensal encontrado 

para todos os empreendimentos, independente da faixa de renda ou tipologia do domicílio. 

 

Na sequência da escala de consumo domiciliar, as casas da faixa 1 foram os menores 

consumidores de água dentre os empreendimentos, seguido pelos apartamentos da faixa 1, 

que com exceção do valor referente a ocupação 1, todos os demais pontos estão acima da 

média. O terceiro e maior consumidor de água foram as casas da faixa 2. 

 

A seguir são apresentados os gráficos com as curvas de consumo e a equação dos 

consumos per capita para os empreendimentos F1C, F2C e F1P (Figura 13, Figura 14 e 

Figura 15, respectivamente). 
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Figura 13 – Consumo per capita em função da taxa de ocupação – F1C.  

Fonte: Própria autora. 

 

 
Figura 14 – Consumo per capita em função da taxa de ocupação – F2C.  

Fonte: Própria autora. 
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Figura 15 – Consumo per capita em função da taxa de ocupação – F1P.  

Fonte: Própria autora. 

 

Comparando as curvas de consumo per capita, F1C e F1P apresentam os maiores 

coeficientes de determinação, R²= 0,9908 e R² = 0,9903 respectivamente, significando que a 

equação representa fortemente o comportamento do consumo para estas faixas de renda. O 

R² para o empreendimento F2C é um pouco menor do que os demais, mas mesmo assim 

continua bastante representativo. 

 

O coeficiente da equação é maior para as equações da faixa 1, significando que para esta 

faixa o consumo per capita é fortemente dependente da quantidade de moradores. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Com o presente trabalho foi possível conhecer um pouco mais sobre a relação entre as 

parcelas da população que residem nas unidades habitacionais do PMCMV e sua dinâmica 

no consumo de água. A obtenção de informações básicas de parâmetros de projetos, a 

exemplo de taxa de ocupação e consumos per capita, de acordo com as características da 

população é uma contribuição para o planejamento dos sistemas de saneamento. 

 

A pesquisa identificou a taxa de ocupação média de 3,6 hab/dom para os 3 

empreendimentos do PMCMV. Levando em consideração a tipologia dos imóveis, a taxa de 

ocupação para os apartamentos foi de 3,8 hab/dom enquanto a das casas ficou em 3,5 

hab/dom. Vinculando a tipologia do imóvel com a renda familiar dos residentes, a faixa 1 

apresentou as maiores taxas de ocupação domiciliar tanto para casas quanto para 

apartamentos, no valor de 3,9 e 3,8 hab/dom respectivamente, enquanto a faixa 2 

apresentou a taxa de 3,0 hab/dom para as casas. 

 

O consumo médio mensal de água por domicílio para toda a amostra foi de 8,0 m³/dom e o 

consumo per capita foi de 92,4 L/hab.dia. Pode-se concluir que a tipologia do domicilio não 

apresentou influência significativa no consumo domiciliar e consumo per capita entre casas 

e apartamentos, mas a faixa de renda representou impactos significativos nestes consumos, 

com a faixa 2 apresentando consumo superior ao da faixa 1. O consumo per capita para a 

faixa 2 foi 90,0 L/hab.dia e para a faixa 1 ficou em 79,2 L/hab.dia. 

 

Considerando a taxa de ocupação domiciliar a análise identificou diferença significativa para 

o consumo por domicilio para a taxa de ocupação com 1, 2, e 3 habitantes entre si, mas 

acima de 3 habitantes não apresentou diferença significativa. Já o consumo per capita de 

água, continua apresentado diferença significativa com a ocupação acima de 3 

habitantes/dom. Considerando além da ocupação, a renda domiciliar, as casas da faixa 1 

mantiveram o seu consumo mensal abaixo da média para todas as categorias de ocupação, 

foram os menores consumidores de água dentre os três empreendimentos, seguido dos 

apartamentos da faixa 1 e das casas da faixa 2. 

 

Os resultados desta pesquisa apontam que os consumos per capita estimados no 

planejamento das demandas de água dos empreendimentos do PMCMV para as faixas de 

renda 1 e 2 no município de Alagoinhas, foram respectivamente 33% e 40% maiores do que 

aqueles praticados pelas populações residentes nestes empreendimentos. 
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As pesquisas envolvem incertezas em maior ou menor grau, as quais são inerentes ao 

processo científico e quanto maiores as variáveis, maiores podem ser as incertezas. Nesta 

pesquisa, as principais incertezas identificadas foram o desconhecimento de algumas 

informações relativas à ocupação dos domicílios, a rotatividade na moradia e os problemas 

de medição individualizada nos hidrômetros. Contudo tais incertezas de modo algum 

invalidam o estudo pesquisa, podendo este ser considerado para previsões em 

planejamentos futuros mais realistas e confiáveis. Desta forma para o planejamento de 

novos empreendiemntos recomenda-se a adoção do consumo per capita de 90L/hab. dia 

para consumidores com renda dentro dos limites estabelecidos nas faixas de renda 1 e 2 do 

PMCMV. 

 

Com objetivo de ampliar as bases de informações sobre o tema sugere-se o 

desenvolvimento de pesquisa aplicada em outros empreendimentos existentes, podendo 

estender às demais faixas de renda não contempladas neste trabalho, buscando o avanço 

no conhecimento para planejamento mais eficiente na gestão dos sistemas de saneamento. 
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APÊNDICE A – DISTRIBUIÇÃO DE DOMICÍLIOS POR TAXA DE OCUPAÇÃO 

 

Tabela 8 – Distribuição de domicílios por taxa de ocupação para os empreendimentos PMCVC F1C, F2C, F1P. 

Alagoinhas 2017. 

Taxa de ocupação 
(hab/dom) 

F1C F2C F1P 
Nº dom. % Nº dom. % Nº dom. % 

1 37 9,6 13 4,2 43 9,9 
2 89 23,2 96 31,4 96 22,0 

3 56 14,6 113 36,9 87 20,0 
4 63 16,4 58 19,0 81 18,6 

5 47 12,2 17 5,6 48 11,0 
6 46 12,0 6 2,0 29 6,7 

7 22 5,7 1 0,3 28 6,4 
8+ 24 6,2 2 0,7 24 5,5 

Total 384  306  436  
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APÊNDICE B – CONSUMO DOMICILIAR E PER CAPITA 

 

Tabela 9 – Consumo domiciliar e consumo per capita de água segundo a taxa de ocupação para os 

empreendimentos PMCVC F1C Alagoinhas 2017. 

Taxa de 
ocupação 
(hab/dom) 

Consumo domiciliar (m3/dom) 
Consumo per capita 

(L/hab.dia) 

Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Média Mediana 
Desvio 
padrão 

1 5,6 5,7ª 2,1 186,9 188,9a 69,9 

2 6,1 5,4ab 3,1 102,1 90,6b 51,1 
3 7,6 6,9ab 4,7 84,8 77,1c 51,7 

4 6,5 5,7ab 2,9 54,5 47,6d 24,4 
5 8,0 6,7ab 4,3 53,2 44,8d 28,7 

6 7,3 6,9abc 2,7 40,6 38,1e 15,2 
7 7,2 6,7bc 2,3 34,3 32,0ef 10,8 

8+ 7,3 6,7c 2,0 28,0 26,5f 8,3 

 

Tabela 10 – Consumo domiciliar e consumo per capita de água segundo a taxa de ocupação para os 
empreendimentos PMCVC F2C Alagoinhas 2017. 

Taxa de 
ocupação 
(hab/dom) 

Consumo domiciliar (m3/dom) 
Consumo per capita 

(L/hab.dia) 

Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Média Mediana 
‘Desvio 
padrão 

1 5,6 7,0ab 3,4 187,1 231,9a 112,9 
2 8,3 7,6ab 4,7 138,3 127,4a 78,8 

3 8,2 7,5ª 3,6 91,2 83,8b 40,0 
4 9,9 9,6ª 3,7 82,6 79,9bc 31,0 

5 9,5 10,0a 4,1 63,7 66,7c 27,6 
6 10,2 9,5ª 3,7 56,6 52,8c 20,6 

7 11,5 11,5a 0,0 54,6 54,6c 0,0 
8+ 11,2 11,2a 4,3 46,4 46,4c 17,8 

 

Tabela 11 – Consumo domiciliar e consumo per capita de água segundo a taxa de ocupação para os 

empreendimentos PMCVC F1P Alagoinhas 2017. 

Taxa de 
ocupação 
(hab/dom) 

Consumo domiciliar (m3/dom) 
Consumo per capita 

(L/hab.dia 

Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Média Mediana 
Desvio 
padrão 

1 5,6 5,5d 2,8 188,1 181,9a 92,4 
2 7,7 7,2c 3,6 128,6 120,3b 56,0 

3 8,2 7,3bc 4,0 91,6 81,2c 44,3 
4 8,9 8,8abc 4,0 74,3 73,7d 33,7 

5 9,4 9,3ab 4,3 62,9 62,1de 28,8 
6 8,9 8,1abc 3,4 49,7 44,7ef 18,9 

7 9,5 9,2ab 3,3 45,2 43,8f 15,7 
8+ 11,3 10,5a 5,1 42,8 36,0f 19,3 

Letras diferentes indica diferença significativa entre as diferentes categorias de “Ocupação”. 
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ANEXO A – LISTAGEM DE HISTÓRICO DE CONSUMO 

 

 
Figura 16 – Relatório gerado pelo sistema de faturamento e cobrança do SAAE – Alagoinhas com informações do consumo medido para o imóvel.  
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Figura 17 – Relatório gerado com datas, motivos e períodos em que ocorreu suspensão no fornecimento de água.  

 

 

 


