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RESUMO 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com cerca de  21,4 milhões de 

pessoas, é a sétima área urbana mais populosa do mundo e o centro econômico, 

financeiro e técnico do Brasil. Em virtude dessas características, a RMSP enfrenta 

diversos desafios quando se trata de gerir seus recursos hídricos. A conservação 

dos recursos hídricos para abastecimento humano é indispensável para a 

garantia do acesso à água potável, para tanto, as ações de redução de perdas 

aparentes devem merecer especial atenção. Nesse sentido, propõe-se aqui um 

projeto de intervenção para redução de perdas aparentes através do combate das 

irregularidades nas ligações de água, inicialmente na RMSP, onde a concessão é 

mantida pela SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo) que em sua Diretoria Metropolitana, atende 38 municípios, sendo que 30 

deles estão na Grande São Paulo. Destaca-se que nessa região, as 

irregularidades em ligações estão entre os maiores problemas que afetam o a 

distribuição de água. O resultado esperado com a implementação do projeto é, a 

partir de uma maior eficácia nas vistorias realizadas para detecção das diversas 

irregularidades que podem ser constatadas nas ligações de água, um diagnóstico 

preciso, baseando o processo de constatação e autuação, maior enfoque, 

expertise na vistoria e aumento da assertividade; obter a redução das perdas 

aparentes, o que permite solucionar problemas socioeconômicos e ambientais, 

além de aumentar a receita da empresa e contribuir indiretamente para ampliação 

da oferta.  
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ABSTRACT 

 

The Metropolitan Region of São Paulo (RMSP), with approximately 21.4 million 

people, is the seventh most populous urban area in the world and the economic, 

financial and technical center of Brazil. Because of these characteristics, RMSP 

faces several challenges when it comes to managing its water resources. The 

conservation of water resources for human supply is indispensable for 

guaranteeing access to potable water. For this reason, the actions to reduce 

apparent losses should receive special attention. In this sense, an intervention 

project is proposed here to reduce apparent losses by combating irregularities in 

water connections, initially in the RMSP, where the concession is maintained by 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Its 

Metropolitan Board of Directors, serves 38 municipalities, of which 30 are in 

greater São Paulo. It should be noted that in this region, the irregularities in 

connections are among the major problems that affect the distribution of water. 

The expected result with the implementation of the project is, based on a greater 

effectiveness in the surveys carried out to detect the various irregularities that can 

be verified in the water connections, a precise diagnosis, based on the verification 

and assessment process, greater focus, expertise in the survey and increase of 

assertiveness; reduction of apparent losses, which allows solving socioeconomic 

and environmental problems, as well as increasing the company's revenue and 

indirectly contributing to the expansion of supply. 

 

 

 

Keywords: Monitoring, surveillance, management  
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1 INTRODUÇÃO 

As irregularidades em ligações estão entre os maiores problemas que 

afetam o setor de distribuição de água em todas as cidades. Além de ligações 

clandestinas, existem também irregularidades encontradas nos hidrômetros, 

prejudicando o faturamento real e ocasionando o desperdício deste bem findável. 

Existem ainda casos em que os moradores utilizam as ligações clandestinas 

diretamente da rede de distribuição. Assim, além de não pagarem pela água 

consumida, ocasionam vazamentos os quais originam perdas físicas.  

Os prejuízos não se restringem as questões financeiras, são também, de 

ordem social e ambiental. A existência de irregularidades em ligações de água, 

pode comprometer a saúde de toda uma comunidade. Esses desvios, 

popularmente conhecidos como “gatos”, comprometem a estrutura física da rede 

em função de infiltrações – na maioria das vezes, o material utilizado para este 

tipo de procedimento é inadequado – além de provocarem sérios problemas de 

contaminação.  

As principais formas de fraude nas ligações de água, são:  irregularidades 

no hidrômetro (como o rompimento dos lacres ou danos ao aparelho), perfurações 

na cúpula, ligações clandestinas direto na rede de abastecimento, desvios de 

água, violação de ligações cortadas e intervenções no cavalete. Além desses 

processos, o lançamento indevido na rede de esgoto também é considerado 

fraude.  

As perdas decorrentes da prática de irregularidades nas ligações de água, 

são conhecidas como perdas aparentes, que são as perdas não físicas, 

decorrentes de submedição nos hidrômetros, fraudes e falhas de cadastro 

comercial. 

As irregularidades são responsáveis por uma grande parte da perda de 

água tratada. Em 2014, no volume apurado em São Paulo, conforme a SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o aumento no 

número de fraudes detectadas foi de 13% em relação a 2013.   

A SABESP apurou para o ano (2014), que o volume desviado por fraudes 

foi de 2,6 bilhões de litros de água potável, o suficiente para abastecer 260 mil 

pessoas por um mês inteiro, e o valor cobrado dos fraudadores foi de R$ 17,4 

milhões. No Rio de Janeiro, a CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgotos 
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do Rio de Janeiro) informou que o índice de perdas com vazamentos e ligações 

clandestinas corresponde a 30% de toda a água tratada. Em Minas Gerais, a 

COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), divulgou em seu site que 

adotou um programa para reduzir o índice de perdas para esta modalidade na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, que atualmente chega a 40%.  

Ações fraudulentas envolvendo a utilização da água canalizada e tratada 

foram responsáveis, em 2014, pelo desvio indevido de cerca de 2,2 bilhões de 

litros de água por mês em Salvador e Região Metropolitana da Bahia, conforme a 

EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento AS). Nesse sentido, 

percebe-se que essas irregularidades são problemas recorrentes, que prejudicam 

o meio ambiente e ameaçam a qualidade da água que chega às torneiras dos 

demais usuários. Além disso, a cultura da fraude provoca a revolta do consumidor 

que cumpre regularmente com suas obrigações.  

Ligações clandestinas e medições incorretas geram impacto social porque 

ocasionam perda de um dos bens mais preciosos da humanidade sem nem 

mesmo chegar na torneira. O Plano Nacional de Saneamento Básico – 

PLANSAB, estabelece para o Brasil a meta de chegar a perdas de 31% na 

distribuição até 2033. 

Vale ressaltar que a prática das irregularidades nas ligações de água não 

está associada à classe social, existem muitas ligações irregulares na periferia, 

mas também em bairros nobres e até em comércios.  

O Plano Nacional de Saneamento Básico, cuja elaboração é prevista na 

Lei nº. 11.445/2007, planejado e coordenado pelo Ministério das Cidades, é um 

instrumento que dá ênfase à uma visão estratégica de futuro, com macro 

diretrizes que devem ser observadas na execução da política federal de 

saneamento básico. Tanto na execução dos programas e ações, como no 

cumprimento das metas estabelecidas e nas demais ações inerentes a política 

pública do setor.  

As estratégias são apresentadas e agrupadas em cinco blocos temáticos, 

entre eles destaca-se o bloco relativo à prestação, gestão, regulação e 

fiscalização dos serviços de saneamento básico (Bloco B), onde afirma que tais 

serviços devem ser realizados de forma participativa e integrada, com vistas à sua 

universalização. Enfatizando ainda a necessidade de fomentar estudos técnicos 
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que visem avaliar modelos e desenvolver instrumentos para a melhoria da 

capacidade gerencial e a maior eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos 

serviços de saneamento básico. Apoiando financeiramente medidas estruturantes 

para fortalecimento da gestão. 

Comprometidos na melhoria da gestão e no desempenho, na busca de 

solução para o combate às perdas aparentes de água no âmbito de atuação da 

RMSP, evidenciou-se a possibilidade de melhoria da metodologia de análise, 

aplicação de novas tecnologias e inovação na execução do processo de vistoria e 

detecção das irregularidades.  

Agregando além da melhoria do processo de combate às perdas de água, 

em volume, que gera a preservação do bem finito desde o manancial, também 

implementa a recuperação de receita para as companhias de saneamento, o que 

mantém a salubridade financeira e o princípio de sustentabilidade.  

A redução das desigualdades sociais e regionais é um dos objetivos da 

República Federativa do Brasil, de acordo com o art. 3°, e um dos mecanismos 

para que ocorra a diminuição das desigualdades regionais e sociais, propiciando 

o respeito à dignidade da pessoa humana, é a eficiência na gestão das águas, 

principalmente, as de abastecimento público. Desse modo, a medição, 

fiscalização, diminuição das perdas de água durante o abastecimento público são 

fundamentais para que haja uma efetivação do direito à água, promovendo uma 

diminuição das desigualdades sociais e aumento da qualidade de vida das 

pessoas, as quais utilizarão água de boa qualidade de forma contínua e eficiente. 

Nesse sentido, o presente estudo tem como principal objetivo a 

elaboração de um projeto de intervenção no intuito de reduzir as perdas 

aparentes, através do combate às irregularidades nas ligações de água na Região 

Metropolitana de São Paulo. A metodologia a ser utilizada para atacar o problema 

elencado, será a matriz GUT, que é uma ferramenta de auxílio na priorização de 

resolução de problemas.  

A técnica GUT foi desenvolvida por Kepner e Tregoe (1981), especialistas 

em resolver questões organizacionais, e tem como objetivo maior, orientar 

decisões mais complexas. A identificação de problemas diversos, por si só gera 

confusão, e embaça a visão do administrador na identificação e tratamento 

adequado, de acordo com a relevância de cada um dos problemas identificados. 
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Portanto a técnica consegue separar os problemas que tenham causa própria e 

após esta identificação priorizá-los de acordo com a sua relevância, sendo assim, 

atua na priorização, levando em conta as características positivas e negativas que 

a solução destes problemas irá trazer à organização. É uma ferramenta que serve 

para classificar cada situação pertinente pela ótica da Gravidade (do problema), 

da Urgência (de resolução dele) e pela Tendência (dele piorar com rapidez ou de 

forma lenta) – GUT.  

No intuito de alcançar seu objetivo principal, o trabalho optou, inicialmente, 

pela Inserção um projeto piloto, na Unidade de Gerenciamento Regional São 

Miguel, Unidade de Negócios Leste – ML, no período de janeiro a maio de 2016, 

efetuando as ações em campo no mês de abril de 2016. 

 Para a realização do Projeto de Intervenção foi realizado um diagnóstico 

prévio para a definição da área de atuação, diálogo com a população, reuniões e 

treinamento dos profissionais envolvidos, vistorias, parcerias com a iniciativa 

privada, além da utilização de geotecnologias (para a construção de mapas 

temáticos), análise por Densidade Kernel e registro fotográfico.  

Realizou-se ainda uma revisão bibliográfica e uma análise documental, no 

intuito de refletir em torno do processo histórico de saneamento básico no Brasil, 

e a caracterização do Sistema Integrado Metropolitano da RMSP, além do debate 

em torno das perdas de água na distribuição. Considerou-se necessária ainda 

uma breve caracterização da área de estudo. Para, na sequência, apresentar o 

projeto de intervenção bem como o termo de referência para que possam servir 

de base para viabilizar a proposta.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O saneamento básico consiste na atividade de coleta e tratamento de 

esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de pragas, assim 

como qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das comunidades. O 

abastecimento de água potável e o manejo de água pluvial também fazem parte 

das atividades nas quais se enquadram o saneamento básico. 

O serviço de saneamento básico pode ser prestado por empresas 

públicas, como a SABESP, em São Paulo e a CEDAE, no Rio de Janeiro e em 

regime de concessão, por empresas privadas, como acontece com a Aegea 
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Saneamento e suas controladas nos mais diversos Estados do País. 

O serviço prestado por empresas de saneamento é considerado 

essencial, sendo importante para a saúde de toda a sociedade e para o meio 

ambiente. A ausência do serviço de saneamento básico aliada a fatores sócio-

econômico-cultural são determinantes para o surgimento de infecções por 

enteroparasitoses, com maior susceptibilidade às doenças infectocontagiosas 

pelo grupo infantil. No Brasil, doenças decorrentes da falta de saneamento 

figuram entre os principais problemas de saúde pública e ambiental. 

O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal 

e definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto de serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas 

pluviais. 

 2.1 Marco regulatório, institucional do processo de Saneamento Básico Sul 

e Sudeste – BRASIL 

A história do Saneamento Básico no Brasil, de forma resumida, está 

disposta da seguinte forma (AEGEA, 2017): 

 

•  Primeiro indício de Saneamento no Sul e Sudeste do país, 

Estácio de Sá mandou cavar o primeiro poço para abastecer a cidade do 

Rio de Janeiro. 

• Construção do primeiro aqueduto do Brasil, transportando 

águas do Rio Carioca para o Chafariz. Hoje o aqueduto é conhecido como 

Arcos da Lapa. 

•   Construído o primeiro Chafariz em São Paulo. Em 1842, já 

haviam cinco instalados. 
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•  Inauguradas linhas adutoras para o convento de Santa 

Tereza e na Luz, em São Paulo. 

A partir desse momento, correu a organização dos serviços de saneamento e 

as províncias entregaram as concessões às companhias estrangeiras, 

principalmente inglesas. 

•  Acordo firmado entre a empresa Achilles Martin 

D´Estudens, São Paulo construiu o primeiro sistema de abastecimento de 

água encanada. 

•  Concluído o primeiro sistema de abastecimento de água em 

Porto Alegre. 

•   Primeira estação de tratamento de água (ETA) do mundo no 

Rio de Janeiro.  

 

Em 1940, começaram a surgir autarquias e mecanismos de financiamento, 

com influência do Serviço Especial de Saúde (SESP), hoje denominada Fundação 

Nacional da Saúde (FUNASA), devido aos péssimos serviços prestados por essas 

empresas, no começo do século XX. 

 

•      Em 13 de Outubro de 1969, o decreto lei 949, autorizou o 

Banco Nacional de Habitação (BNH) a aplicar, além de seu próprio capital, 

recursos do FGTS (Fundo de Garantia por tempo de serviço) nas ações de 

saneamento. Em 1971, foi intituido o Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA), em que foram consolidados valores que surgiram na década 

de 50: autonomia e autossustentação por meio das tarifas e financiamentos 

baseados em recursos retornáveis. Também separaram-se instituições de 

saúde e saneamento. 
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•      Com a falência da PLANASA e do BNH (Banco Nacional da 

Habitação), houve um hiato no setor. Em 1991, a Câmara Federal 

apresentou o PLC (Projeto de Lei da Câmara) 199 que foi vetado depois de 

4 anos de discussão. Em 1995, a Lei de concessão n. 8.987 regulamentou 

o artigo 175 que, junto com o PLS (Projeto de Lei do Senado) 266, tentava 

passar a responsabilidade desses serviços para o Estado. 

 

 

   

• Lei da PPP (Parceria Público Privada) nº. 11.079, que institui 

normas gerais para licitação e contratação de parceria público-

privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

• Resolução nº. 518 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) com o Ministério da Saúde, estabelecendo padrões de 

potabilidade da água. 

• Lei do Consórcio Público nº. 11.107, possibilita o Estado, 

Municípios e União a desenvolver projetos juntos. 

 

• Lei Nacional do Saneamento Básico nº. 11.445, esta Lei estabelece 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 

federal de saneamento básico. 

Atualmente o instrumento que norteia a condução das políticas públicas, 

metas e estratégias para o setor de saneamento é o PLANSAB (Plano Nacional 

de Saneamento Básico). Existem órgãos que são responsáveis pelo 

monitoramento dessas leis e diretrizes. Entre estes podemos citar a ANA (Agência 

Nacional de Águas) que é o órgão responsável pelo gerenciamento de recursos 

hídricos e o SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento) é maior 

mais importante sistema de informação sobre saneamento. 
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Hespanhol (2008, p.131) discute o paradigma da gestão de recursos 

hídricos e comenta que a Conferência Mundial das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente realizada em 1992 em Dublin na Escócia, propõe 4 princípios para a 

gestão dos recursos hídricos do século XXI, sendo dois deles: “a água é um 

recurso finito e vulnerável, essencial para a manutenção da vida, do 

desenvolvimento e do meio ambiente” e “ a água tem valor econômico, para todos 

os seus usos e deve ser considerada como um bem econômico”.  

Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, (2014) a perspectiva 

é de que, em 2050, a população que atualmente é de aproximadamente de 7 

bilhões de pessoas, chegue aos 9 bilhões, o que torna seus desafios ainda mais 

complexos. Entre eles o de assegurar um abastecimento sustentável de água 

para 768 milhões de pessoas que atualmente não têm acesso ao recurso, 

proporcionar o acesso à energia à cerca de 1,4 bilhão de pessoas 

(aproximadamente 20% da população mundial atualmente). Além do fato de que 

2,5 bilhões de pessoas não têm saneamento básico adequado.  

 

2.2 SIM – SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO – SIM/RMS P 

 

A SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 

assumiu os serviços de água e esgotos no município de São Paulo em 1973. A 

empresa é composta por 39 municípios, sendo que 31 destes são operados pelo 

Sistema Integrado Metropolitano – SIM da Sabesp (sendo 5 municípios que 

recebem essa água por atacado, ou seja, fazem somente a entrega da água 

tratada, não realiza a distribuição). Os municípios operados pelo SIM são 

abastecidos por 9 sistemas produtores. Os setores de distribuição podem ser 

atendidos por mais de um sistema produtor, isso é chamado de flexibilização. 

Para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo existem 

várias represas que compõem o Sistema Integrado Metropolitano. São elas: 

Cantareira, Alto Cotia, Baixo Cotia, Guarapiranga, Rio Claro, Alto tietê e Ribeirão 

da Estiva. 

 

• Sistema Cantareira  

Composto por 6 represas, que juntas possuem uma capacidade de 
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armazenamento de quase 1 trilhão de litros de água, o Sistema Cantareira (figura 

1), é o maior sistema produtor da Região Metropolitana de São Paulo. As 

represas Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha estão localizadas na Bacia 

Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, enquanto que as represas 

Paiva Castro e Águas Claras se localizam na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

(SABESP, 2018). 
 

Figura 1 – Sistema Cantareira 

 

Fonte: SABESP (2018) 

 

As represas são interligadas por cerca de 28 quilômetros de túneis e 

canais, e contam com uma estação elevatória com capacidade para impulsionar 

33 mil litros de água por segundo, em um desnível geográfico de cerca de 120 

metros. O tratamento é feito na estação de tratamento do Guaraú, a maior 

instalação de tratamento da Grande São Paulo (SABESP, 2018). 

• Sistema Alto Cotia  

Composto pelas represas Pedro Beicht e Cachoeira da Graça, o sistema 

Alto Cotia (figura 2), possui capacidade de armazenamento de cerca de 17 

bilhões de litros.  A água é armazenada na represa Pedro Beicht por um canal 

natural até o represa Cachoeira da Graça. Por estar na reserva florestal Morro 

Grande, de propriedade e gestão da Sabesp, a água do sistema Alto Cotia 

apresenta uma excelente qualidade (SABESP, 2018). 
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Figura 2 Sistema Alto Cotia

 

Fonte: SABESP (2018) 

 

O tratamento é feito na estação de mesmo nome cuja capacidade é de 

1,2 mil litros por segundo. Atualmente o complexo atende 360 mil pessoas de 

Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu - Guaçu e parte de Embu (SABESP, 2018). 

 

• Baixo Cotia  

O Sistema Baixo Cotia (figura 3) está localizado na Bacia hidrográfica do 

Alto Tietê na divisa dos municípios de Carapicuíba e Barueri, próximo à sua foz no 

Rio Tietê.  

Figura 3 –Sistema Baixo Cotia  

 

Fonte: SABESP (2018) 

 

A água captada na represa Isolina Inferior é encaminhada para a Estação 

de Tratamento de Água Baixo Cotia, que possui capacidade de produção de 1050 

litros por segundo. A água é distribuída para parte dos municípios de Itapevi, 

Barueri e Santana do Parnaíba (SABESP, 2018). 

 

• Guarapiranga  
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O Sistema Guarapiranga (figura 4), é composto pelas represas 

Guarapiranga, Capivari e Billings (Braço Taquecetuba). A Guarapiranga, principal 

manancial, é de propriedade da Empresa Metropolitana de Águas e Energia – 

EMAE, e possui uma capacidade de armazenamento de 171 bilhões de litros de 

água, formando o terceiro maior Sistema Produtor da Região Metropolitana de 

São Paulo (SABESP, 2018). 

 

 

 

Figura 4 – Sistema Guarapiranga

 

Fonte: SABESP (2018) 
 

Seus principais afluentes são os Rios Embu Guaçu, Embu Mirim e Rio 

Parelheiros, bem como as águas transferidas das represas Billings e do rio 

Capivari através de estações elevatórias. A água captada na represa é 

encaminhada para a Estação de Tratamento de Água do Alto da Boa Vista 

responsável pelo abastecimento público de grande parte da zona sul e sudoeste 

da Grande São Paulo. Atualmente a produção alcança 15 mil litros de água por 

segundo (SABESP, 2018). 

 

• Rio Claro  

O Sistema Produtor Rio Claro (figura 5) é composto pela represa do 

Ribeirão do Campo e recebe também água proveniente da transposição do Rio 

Guaratuba. O Rio Claro encontra-se no extremo leste da Região Metropolitana de 

São Paulo, cuja bacia de contribuição ocupa uma área de 173,9 km² distribuída 

nos municípios de Salesópolis, Biritiba e Bertioga (SABESP, 2018). 

Figura 5 – Sistema Rio Claro 
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Fonte: SABESP (2018) 

 

Inaugurado em 1939, o sistema localizado em Área de Proteção a 

Mananciais, de propriedade da Sabesp, possui água de excelente qualidade. Na 

Estação Casa Grande, situada em Biritiba – Mirim, são tratados 4 mil litros de 

água por segundo para atender parte da zona leste de São Paulo e os municípios 

de Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba (SABESP, 2018). 

 

• Alto Tietê  

O sistema Produtor Alto Tietê (figura 6), é composto pelas represas de 

Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba, que juntas possuem uma 

capacidade de armazenamento de cerca de 575 bilhões de litros, formando o 

segundo maior sistema da Região Metropolitana de São Paulo (SABESP, 2018). 

Figura 6 – Sistema Alto Tietê

 

Fonte: SABESP (2018) 

 
Inicialmente composto pelas represas de Taiaçupeba e Jundiaí, o Sistema 

Alto Tietê, teve seu início de operação em 1992. Com a demanda crescente da 

população da Região Metropolitana o sistema foi ampliado com a incorporação às 
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represas de Paraitinga, Ponte Nova e Biritiba (SABESP, 2018). 

A interligação entre as barragens é realizada através de túneis, canais e 

estações elevatórias. Além do abastecimento público, o Sistema Alto Tietê atende 

também ao controle de cheias da região, pois armazena grande quantidade das 

águas provenientes das chuvas ocorridas em suas cabeceiras. 

A água do Sistema Alto Tietê é captada na represa de Taiaçupeba e 

tratada pela estação de tratamento de água de mesmo nome. A capacidade de 

produção é de 15 mil litros de água por segundo para atender 4,2 milhões de 

habitantes da zona leste de São Paulo e dos municípios de Arujá, 

Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Suzano, além de parte de Mogi 

das Cruzes e de Guarulhos (SABESP, 2018). 

 

• Ribeirão da Estiva  

O Sistema Produtor Ribeirão da Estiva (figura 7), faz a captação 

diretamente no manancial de mesmo nome. O reservatório foi construído na 

década de 60 e, a partir de 1973, passou a ser utilizado pelo município de Rio 

Grande da Serra para seu abastecimento público. A água captada é encaminhada 

para a estação Ribeirão da Estiva, que possui capacidade de tratamento de até 

100 litros por segundo (SABESP, 2018). 

Figura 7 – Sistema Ribeirão da Estiva

 

Fonte: SABESP (2018) 

 

Além de Rio Grande da Serra, o sistema também abastece parte do 

município de Ribeirão Pires. Dos mananciais aos pontos de consumo, a água 

percorre milhares de quilômetros de redes adutoras, reservatórios e redes de 

distribuição, consumindo energia e demandando serviços permanentes, como 
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inspeção de engenharia, manutenção, monitoramento de qualidade e controle de 

medição. 

Ressalta-se que no Brasil, de cada cem litros produzidos, apenas 63,3 

chegam ao consumidor final, segundo dados do Sistema de Informações sobre 

Saneamento de 2015. Em São Paulo, este índice de perdas totais tem 

caído gradativamente na média das cidades operadas pela Sabesp ao longo dos 

últimos anos – de 41% em 2004 para 31,8% em 2016 (SABESP, 2018). 

 Prioridade perseguida há mais de duas décadas, o trabalho de redução 

de perdas ganhou impulso na SABESP em 2009 com a adoção do Programa 

Corporativo de Redução de Perdas executado com a parceria tecnológica da 

agência internacional de cooperação do Japão, a JICA. Nesses oito anos em 

vigor, já foram investidos R$ 3,3 bilhões no programa, sendo R$ 505 milhões 

somente em 2016. 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE PRODUÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO 

2.3.1 PRODUÇÃO E ENTREGA 

Antes de chegar às torneiras a água percorre um longo caminho. A 

primeira etapa ocorre na captação que compreende a retirada da água dos 

mananciais superficiais. Em seguida a água segue para as Estações de 

Tratamento que funcionam como uma fábrica: a matéria-prima, água, é 

transformada em água potável através da utilização de vários insumos, entre eles 

produtos químicos e energia elétrica. 

2.3.2 ADUÇÃO E ENTREGA 

Dos mananciais aos pontos de consumo, a água percorre milhares de 

quilômetros de redes adutoras, reservatórios e redes de distribuição, consumindo 

energia e demandando serviços permanentes, como inspeção de engenharia, 

manutenção, monitoramento de qualidade e controle de medição. 

2.3.3 TRATAMENTO DE ÁGUA 

As estações de tratamento de água (ETAs) da Sabesp funcionam como 

verdadeiras fábricas para produzir água potável. Das 214 estações: 28 abastecem 
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a Região Metropolitana de São Paulo, e as outras 186 fornecem água aos 

municípios do interior e litoral do Estado. 

Atualmente, são tratados 111 mil litros de água por segundo. É um 

número bem expressivo, mas que ainda pode aumentar. Projetos de extensão e 

melhorias dos sistemas de abastecimento estão em andamento. O processo 

convencional de tratamento de água é dividido em fases. Em cada uma delas 

existe um rígido controle de dosagem de produtos químicos e acompanhamento 

dos padrões de qualidade. 

 

2.3.4 DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA 

Depois de tratada, a água é armazenada em reservatórios de distribuição 

para, na sequência, ser levada até os reservatórios de bairros, estrategicamente 

localizados. De lá, a água segue por tubulações maiores (adutoras) e entra nas 

redes de distribuição até chegar ao consumidor final. Geralmente, o 

armazenamento é feito em caixas-d’água. A responsabilidade da Sabesp é levar a 

água até a entrada da residência, onde estão o cavalete (liga a tubulação da sua 

obra à rede de distribuição de água e possibilita a instalação do hidrômetro) e o 

hidrômetro (o relógio que registra o consumo de água). 

 

2.4 PERDAS DE ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO 

O abastecimento de água realizado através de redes de distribuição está 

sujeito as perdas do recurso hídrico. Nesse cenário temos dois tipos de perdas, 

as perdas reais, que ocorrem quando o volume inicial de água disponibilizado 

pelas operadoras é desperdiçado durante o processo de distribuição. E as perdas 

aparentes, que ocorrem quando, apesar da distribuição de água atingir o 

consumidor final, o produto não é cobrado adequadamente seja por problemas 

técnicos na medição ou por fraude do consumidor. 

Olhando pela abordagem econômica, as perdas reais diferem das perdas 

aparentes. As reais refletem sobre os custos de produção e distribuição, as 

perdas aparentes recaem sobre os custos de venda da água, adicionados os 

custos da coleta de esgotos. Com esta visão as perdas produzem impactos 

negativos para a sociedade, meio ambiente, receita das empresas e até mesmo 
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aos investimentos necessários aos avanços do saneamento básico.  

Conforme a ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (2013) 

– para controle das perdas reais, as ações se diferenciam para cada tipo de 

vazamento: 

• Vazamentos não visíveis, de baixa vazão, não aflorantes e não 

detectáveis, por métodos acústicos de pesquisa: Deve-se observar 

a qualidade da mão de obra e dos materiais utilizados, e, 

eventualmente, reduzir a pressão da rede. 

• Vazamentos não visíveis, não aflorantes, mas detectáveis por 

métodos acústicos de pesquisa: Nesses casos, além das ações 

anteriores, deve-se aumentar a pesquisa de vazamentos. 

• Vazamentos visíveis, aflorantes ou ocorrentes nos cavaletes; extra 

vazamento nos reservatórios: Além as ações anteriores, deve-se 

também controlar o nível dos reservatórios. 

Já para as perdas aparentes, segundo a ABES (2013), as ações para 

controle incluem: 

• No âmbito da macromedição, as ações adequadas são a 

instalação adequada de macromedidores e a calibração dos 

medidores de vazão. 

• No âmbito da gestão comercial, as ações incluem o controle de 

ligações inativas e clandestinas. 

• No que concerne à micromedição, as ações abrangem a instalação 

adequada e a substituição periódica dos hidrômetros. 

Embora os 31,8% de perdas totais apuradas em 2016 pela SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), estejam em 

patamar semelhante ao ano de 2012, o avanço nesta tarefa é notado quando 

observado que o índice de 2016 de 20,8% de perdas físicas (vazamentos) é 

semelhante ao de Barcelona (19%) e menor que o observado em Chicago (24%) 

e Londres (SABESP, 2016).  

As perdas totais são a soma das chamadas perdas físicas (vazamentos) 

com as perdas aparentes ou comerciais, que responde pela diferença de 10% e 

são resultantes de água consumida por meio de “gatos”, fraudes ou medição 
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imprecisa dos hidrômetros, mas não ressarcida financeiramente à Companhia. 

Nessas outras cidades citadas, as perdas aparentes são praticamente 

inexistentes. Também, é importante destacar que, como esse índice de perdas é 

um percentual da produção, ele é afetado pelo consumo e sofre distorções. 

Desde o início do Programa, o índice foi reduzido de 34,1%, em 2008, para 31,8% 

em 2016, o que corresponde a uma redução de 3,6m³/s na vazão de perdas 

totais. 

Com parte do financiamento já contraído junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à própria JICA, a meta 

de investimento é de R$ 6,3 bilhões entre 2009 e 2020, quando se objetiva 

alcançar índice de 19,4% (meta em revisão) de perdas reais (físicas) na área 

operada pela SABESP, patamar semelhante ao do Reino Unido.  

 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Na Diretoria Metropolitana, a Sabesp atende 38 municípios sendo que 30 

deles estão na Grande São Paulo e 8 na região de Bragança Paulista. A empresa 

também comercializa água por atacado a 5 cidades que são atendidas por 

serviços municipais. Algumas dessas informações estão detalhadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

Água  

Ligações cadastradas de água  5,2 milhões 

Estações de tratamento de água  28 

Reservatórios 408 

Capacidade do armazenamento de 
água (reservatórios) 

2,1 bilhões de litros 

Poços  73 

Adutoras 1,4 mil quilômetros 

Redes de distribuição de água  36,2 mil quilômetros 

  

 

Fonte: SABESP – Dados RMSP (Região Metropolitana de São Paulo (2015) 

 

O organograma da Diretoria Metropolitana comtempla, 07 (sete) unidades 
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de negócio, distintas: 

1. MA – Unidade de Negócios de Produção de Água 

2. MT – Unidade de Negócios de Tratamento de Esgotos 

3. MC – Unidade de Negócios Centro 

4. ML – Unidade de Negócios Leste 

5. MN – Unidade de Negócios Norte 

6. MO – Unidade de Negócios Oeste  

7. MS – Unidade de Negócios Sul 

 Nestas unidades de negócio, existem organogramas internos, muitas vezes 

distintos. O que será apresentado aqui, trata da Unidade de Negócios Leste, onde 

se implantou um Projeto Piloto para validar o Projeto de Intervenção ora 

apresentado, dando base para a implementação em regiões diversas através das 

companhias de saneamento locais. 

 A Unidade de Negócios Leste tem três Unidades de Gerenciamento 

Regionais - UGR: 

1. UGR Itaquera 

2. UGR São Miguel  

3. UGR Alto Tietê 

As Unidades de Gerenciamento Regional (UGRs) são atendidas por polos 

de manutenção e escritórios regionais de acordo com a posição geográfica mais 

adequada. Os escritórios regionais para fins de faturamento são divididos em ATC 

(atendimentos comerciais).  

Para validar efetivamente o projeto, após planejamento e sistemização, 

iniciou-se a implantação de projeto piloto, na Unidade de Gerenciamento Regional 

– UGR São Miguel, trabalhando no ATC (Atendimento comercial) 920 – São 

Miguel.  

Esta UGR tem importante papel que é atender seus clientes distribuídos 

em uma área de 92,4 km, que compreende os bairros de São Miguel Paulista, 

Itaim Paulista e Penha, localizados na Zona Leste da Capital de São Paulo. 

Possui 1,9 km de redes de distribuição e 360 mil ligações de água, atendendo 

uma população de 1,5 milhões de habitantes.  

Contabiliza um volume faturado de 126 milhões de m³ de água 

correspondentes a um faturamento de aproximadamente R$ 316 milhões 
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mensais. O Índice de Perdas na Micromedição (IPM) apurado para a região 

atendida pela UGR São Miguel é de 34,1% (anualizado para Mar/18) e o Índice de 

Águas Não Faturadas - IANC de 45,7% (anualizado para Mar/18). 

 

4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1 PROBLEMÁTICA 

Conforme Marcka (2004), os volumes de perdas reais e aparentes são 

bastante significativos nas companhias de saneamento no Brasil. Cerca de 

metade das perdas resulta de vazamentos nos sistemas de abastecimento.  

Desse total, de 70% a 90% ocorrem na distribuição de água. Conforme 

demonstra a figura 8, o percentual de perdas de água na distribuição é de 36,7% 

no Brasil, isto é de cada 100 m³ produzidos, 36,7 m³ são perdidos na distribuição. 

Nas 100 maiores cidades do mundo esse número é ainda é mais alto. 

Figura 8 - Saneamento básico - Comparação Brasil com as 100 maiores cidades do país (%) 

 

Fonte: Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico – SNIS (2017) 
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As redes de distribuição são compostas por todas as tubulações e 

dispositivos anexos interligados entre si, localizados nas vias e com função de 

encaminhar a água aos seus usuários finais em regime contínuo, com pressão 

adequada e atendendo todos os padrões de consumo necessários (HELLER, 

2010).  

Segundo Tardelli Filho (2004), a perda aparente representa o volume de 

água consumido, porém, não contabilizado pela concessionária responsável. 

Esse volume de água não é contabilizado, devido aos erros de medição nos 

hidrômetros e demais medidores, fraudes, incertezas, ligações clandestinas e 

falhas de cadastro comercial.  

A redução das perdas não físicas (perdas aparentes), permite 

principalmente solucionar problemas socioeconômicos e ambientais ligados ao 

desperdício por parte do consumidor relacionados às ligações irregulares de 

água, além de aumentar a receita da empresa, contribuindo indiretamente para 

ampliação da oferta. 

Conforme figura 9, tem-se um certo nível de perdas aparentes que é 

possível combater através de ações efetivas, este é chamado de nível econômico 

de perdas aparentes, quando alcançado este patamar, não é mais viável 

economicamente o combate. 

Figura 9 – Ações para o controle de perdas aparente s 

Fonte: Adaptado de Tardelli Filho (2004) 
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Devemos assumir a responsabilidade social, pois a água é um bem finito, 

os desperdícios, quaisquer que sejam, são significativos, e as fraudes geram 

muito desperdício, quem comete fraudes não se preocupa com as questões 

ambientais.  

 Violações na rede comprometem o abastecimento e a qualidade da água 

nos municípios e ainda provocam prejuízos ambientais.  As ligações irregulares 

prejudicam a capacidade da rede, pois sobrecarregam o sistema, que foi 

projetado para atender a demanda de um número determinado de clientes.  A 

rede de abastecimento das cidades é estanque, ou seja, não tem ligação com o 

meio externo. 

 Dessa forma, a qualidade da água fica garantida e a população pode 

consumi-la sem riscos para a saúde. No entanto, por causa dos “gatos”, a água 

distribuída pode ser contaminada devido o contato com o solo ou algum outro 

material utilizado na ligação clandestina. Nesse contexto, é possível afirmar que 

irregularidades nas ligações de água, acarretam prejuízos, sociais e ambientais, 

além de prejuízos financeiros à companhia detentora da concessão.  

  

4.2 JUSTIFICATIVA 

 

Conforme a Declaração Universal dos Direitos da Água, documento 

redigido pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1992, para 

preservação do recurso, a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada 

continente, cada povo, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente 

responsável por ela.  

A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida e 
de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos 
conceder como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a 
agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser 
humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no Art. 30 de Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (ONU – Organização das Nações 
Unidas - Declaração Universal do Direito das Águas, 1992).  

 

No entanto, os processos naturais de transformação da água em 

produto potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim, a água deve ser 

manipulada com racionalidade, preocupação e parcimônia, alerta da ONU. 

A perda de água é um dos pontos mais frágeis do sistema de saneamento 
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e das empresas operadoras. Em qualquer processo de abastecimento de água 

por meio de redes de distribuição no mundo ocorrem perdas de água. 

De acordo com dados do estudo “Perdas de Água: Desafios ao Avanço do 

Saneamento Básico e à Escassez Hídrica (2015) do Instituto Trata Brasil, a soma 

do volume de água perdida por ano nos sistemas de distribuição das cidades 

daria para encher 6 (seis) sistemas Cantareira. 

Todas essas perdas trazem vários impactos negativos, seja à sociedade, 

ao meio ambiente, à receita das empresas e mesmo aos investimentos 

necessários aos avanços do saneamento. Segundo o estudo, a cada 100 litros de 

água coletados e tratados, em média, apenas 63 litros são consumidos. Ou 

seja 37% da água no Brasil é perdida, seja com vazamentos, roubos e ligações 

clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de água, 

resultando no prejuízo de R$ 8 bilhões. 

Segundo o Sistema Nacional de Informações do Saneamento – SNIS 

(2015), quando comparado a países desenvolvidos, o Brasil fica distante, e é 

notável o grande espaço para mudanças. Os dados apontam o Brasil na 20ª 

posição do ranking internacional de perda de água. Austrália e Estados Unidos 

ocuparam o topo, com índices de 7% e 13% respectivamente. 

Os índices mostram a fragilidade da gestão de grande parte do setor, ao 

mesmo tempo em que trazem desafios aos operadores e governos.  

Nas perdas aparentes, as ações para controle incluem: 

1. No âmbito da macromedição, as ações adequadas são a instalação 

adequada de macromedidores e a calibração dos medidores de vazão. 

2. No âmbito da gestão comercial, as ações incluem o controle de 

ligações inativas e clandestinas. 

3. No que concerne à micromedição, as ações abrangem a instalação 

adequada e a substituição periódica dos hidrômetros. 

Nesse sentido, este trabalho apresenta um projeto de intervenção, ou 

seja, uma proposta objetiva e focalizada para resolver problemas da realidade, 

contendo estratégias e ações voltado ao combate das irregularidades em ligações 

de água. 
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4.3 OBJETIVO 

O objetivo é a apresentação dos resultados obtidos em projeto piloto, como 

possibilidade de combate as perdas aparentes e os problemas delas decorrentes, 

buscando ainda a conservação, a recuperação e o uso sustentável dos recursos 

hídricos tendo como diretriz a PNRH.  

4.4 IRREGULARIDADES EM LIGAÇÕES DE ÁGUA – O CONTEXT O QUE 

GEROU O PROJETO.  

Pelo menos dois clientes, consumidores de água, são flagrados 

diariamente pelos técnicos da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo) fraudando os hidrômetros com objetivo de impedir a 

marcação do consumo de água ou para fazer a religação do equipamento. Nos 

primeiros quatro meses de 2012, foram 269 casos, uma média de 67 ocorrências 

por mês. Em 2011, foram registrados 694 casos de fraude na cidade. Ressalta-se 

que nesses casos, o dono do imóvel que adultera o medidor de água pode 

responder criminalmente. 

Além da religação por conta própria do hidrômetro desligado pela falta de 

pagamento da conta, a Sabesp registra outros tipos de fraudes nos equipamentos 

espalhados pela cidade. Clientes tentam burlar o medidor, sem pagar pelo 

consumo. Outro tipo de ocorrência fraudulenta comum é interromper a marcação 

do consumo de água, colocando um arame ou outro tipo de material que impeça o 

dispositivo de marcação de consumo do hidrômetro de rodar normalmente. 

As fraudes são descobertas pelos leituristas, quando eles realizam a 

leitura do equipamento, através de vistorias específicas ou ainda por denúncias. 

Ao detectar qualquer mudança, uma equipe da SABESP é acionada para fazer 

uma perícia e reunir provas, como fotografar o local e elaborar um relatório sobre 

a situação encontrada. A equipe técnica, então, aciona a polícia e registra um 

Boletim de Ocorrência com a denúncia de fraude ou furto. 

Além disso, quem não paga a conta de água, também não economiza e o 

prejuízo é pago tantos pelos demais consumidores, que têm menos água à 

disposição, quanto pelo meio ambiente por causa do desperdício de um bem 

escasso. 

A SABESP, entre 1995 e 2014, investiu R$ 10,9 bilhões na RMSP com o 
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propósito de aumentar a disponibilidade dos mananciais, a capacidade de 

produção e de transporte da água tratada, a integração entre os sistemas 

produtores e a rede de distribuição. Nesse período, a produção aumentou de 57 

m³/s para mais de 73 m³/s (cada mil litros por segundo equivalem a um metro 

cúbico por segundo). O desperdício prejudica o próprio meio ambiente, pois é 

necessário captar mais água, por conta das fraudes. 

Quem frauda, acaba consumindo muito mais água que uma família 

normal, porque desperdiça muito. Nesse sentido, reforça-se que o projeto de 

intervenção que ora se apresenta busca combater as irregularidades em ligações 

de água, inicialmente na área de estudo (RMSP). 

4.5 AÇÕES DE INTERVENÇÃO 

Não existe mistério quando o assunto é a matriz GUT. Os conceitos 

essenciais dessa ferramenta de gestão passam pelo entendimento dos 3 atributos 

de classificação de problemas: 

Gravidade – É analisada pela consideração da intensidade ou impacto que 

o problema pode causar se não for solucionado. Tais danos podem ser avaliados 

quantitativa ou qualitativamente. A pontuação da gravidade varia de 1 a 5 

seguindo o seguinte critério (Kepner; Tregoe, 1981): 

1. Sem gravidade; 

2. Pouco grave; 

3. Grave; 

4. Muito grave; 

5. Extremamente grave. 

Urgência – É analisada pela pressão do tempo que existe para resolver 

determinada situação. Basicamente leva em consideração o prazo para se 

resolver um determinado problema. Pode se considerar como problemas urgentes 

prazos definidos por lei ou o tempo de resposta para clientes. A pontuação da 

urgência varia de 1 a 5 seguindo o seguinte critério (Kepner; Tregoe,1981): 

1. Pode esperar; 

2. Pouco urgente; 
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3. Urgente, merece atenção no curto prazo; 

4. Muito urgente; 

5. Necessidade de ação imediata.  

Tendência: É analisada pelo padrão ou tendência de evolução da situação. 

Você pode analisar problemas, considerando o desenvolvimento que ele terá na 

ausência de uma ação efetiva para solucioná-lo. Representa o potencial de 

crescimento do problema, a probabilidade do problema se tornar maior com o 

passar do tempo (Kepner; Tregoe, 1981). 

1. Não irá mudar; 

2. Irá piorar a longo prazo; 

3. Irá piorar a médio prazo; 

4. Irá piorar a curto prazo; 

5. Irá piorar rapidamente. 

4.5.1. Como montar a Matriz GUT 

Apresentados os conceitos dos atributos de classificação da matriz GUT, 

podemos ver o passo a passo para montá-la.  Esse é um exercício de 

entendimento de quais são os seus principais problemas e, por isso, é preciso 

estabelecer um passo a passo para que esse processo seja organizado e dê os 

resultados que se espera (Kepner; Tregoe, 1981): 

Passo 1  – Liste os problemas; 
 

Passo 2 – Classifique os problemas para cada uma das 3 variáveis (Gravidade, 
Urgência e Tendência); 
 
Passo 3 – Faça o ranking dos principais problemas (multiplicando as 3 notas); 
 
Passo 4 – Analise onde estão os pontos fracos (ranking principais problemas); 
 
Passo 5 – Elabore planos de ação com prazos e responsáveis para solucionar ou 
diminuir os problemas. 

4.5.2 Motivos para Usar a Matriz GUT 

1. A matriz GUT contribui para a uma tomada de decisão estratégica; 
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2. Ela facilita a alocação de recursos nos problemas mais importantes e que 

podem ocasionar maiores danos; 

3. Ferramenta de apoio para o planejamento estratégico; 

4. Implementação simples; 

5. Pode ser utilizada por qualquer empresa ou setor; 

6. Formato de matriz facilita preenchimento e visualização dos atributos GUT; 

7. Permite uma priorização de resolução de problemas de forma assertiva; 

8. Foco na diminuição de problemas mais sérios; 

9. Também pode ser aplicada à sua realidade pessoal; 

10. É uma ferramenta que pode ser aliada a outras como o diagrama de Pareto 

ou de Causa e Efeito (Ishikawa). 

 

4.5.3 Desenvolvimento da Matriz GUT 

Para caracterizar as ações de intervenção no desenvolvimento do projeto, 

com foco no problema, a tendência é buscar o atendimento da sequência de 

atividades identificadas como prioritárias e para isso utilizaremos a ferramenta 

Matriz GUT (Tabela 2), para priorizar os problemas que devem ser atacados pela 

gestão, bem como para analisar a prioridade que certas atividades devem ser 

realizadas e/ou desenvolvidas, em situações como: solução de problemas, 

estratégias, desenvolvimento de projetos, tomada de decisões etc.  

Tabela 2 – Conceito GUT 

 
Fonte: Adaptado: Kepner, C e Tregoe, B (1981) 

Como anteriormente citado, na Matriz GUT, a sigla é utilizada para 

resumir as palavras Gravidade, Urgência e Tendência.  

4.5.4 Usando a Matriz GUT para o projeto de intervenção 
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Tratamento das causas 

Analisando a tabela 3, onde são identificados e elencados em ordem de 

priorização no tratamento, as causas dos problemas, observamos que deveremos 

atacar as três primeiras causas onde o grau crítico (GxUxT) está entre 80 e 125.  

Tabela 3 - Identificação e análise problemas atravé s da Matriz GUT  

 Fonte:  Elaborado pela autora (2015) 
Às demais causa chega-se à conclusão que serão resolvidas em 

decorrência do tratamento das três primeiras, desenvolvidas no processo de 

melhoria da gestão, onde todos são envolvidos, treinados e sensibilizados com 

relação ao objetivo das ações. 

Necessidade de análise mais assertiva – Grau crítico (GxUxT) = 125 

Ao buscar soluções para atender à necessidade prioritária de análise 

mais assertiva, com foco na geração do direcionamento de ações visando a 

melhoria da gestão, foram utilizadas ferramentas de análises gráficas comumente 

utilizadas para esta prática. Além destas utilizou-se como inovação tecnológica, a 

geotecnologia de análise estatística espacial, através da ferramenta, ARCMAP 

10.2.2 para construção de mapas temáticos. E a análise por Densidade Kernel, 

que proporciona análise espacial diferenciada pelo tipo de fenômeno estudado. 

Pois quase tudo o que acontece, acontece em algum lugar. Saber o local 

(georreferenciar) onde acontece pode ser fundamental (LONGLEY et al, 2013). 

No contexto: Kernel �� Núcleo, método estatístico de estimação de 

curvas de densidade (representação de agregação de ocorrências, em geral 

pontuais). Demonstrado na figura 10 (ocorrência da irregularidade pontual) e 

figura 11, (ocorrência da irregularidade rasteirada), uma análise exploratória de 

um processo pontual, começa pela estimação da intensidade de ocorrências do 

processo em toda a região em estudo. Com isso, gera-se uma superfície cujo 
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valor é proporcional à intensidade de eventos por unidade de área. 

 
Figura 10 – Exemplo que demonstra ocorrências pontu ais  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

  

  Figura 11 – Exemplo que demonstra ocorrências raste iradas (Densidade Kernell)  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Este método deverá ser aplicado a área de estudo para caracterizar 

eficientemente os focos das diversas fraudes que ocorreram na área escolhida, 

assim temos o histórico da cultura de fraudes, naquele local. O mapa é construído 

(figura 12), levando se em consideração o histórico de constatações no último 

ano, deve ser renovado a cada ciclo de vistorias para a área escolhida. 

Figura 12 – Raster (informações georreferenciadas) - Quantidade de Ocorrências x 
Unidade de área (Quanto mais escura a mancha maior o número de constatações das 

irregularidades por Km²) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

A caracterização das manchas, no mapa, figura 12, indica a cultura da 

fraude, que normalmente ocorre por tipo de fraude incitada no local e 

normalmente estas manchas vão se deslocando à medida que trabalhamos a 

área e desfazemos o comércio das facilidades na realização de cada tipo de 

fraude. 

Normalmente, existe um fraudador que passa na região oferecendo os 

serviços para execução da fraude (de vários tipos), por isso as manchas mais 

escuras, formadas pela aglomeração dos pontos de maior incidência detectam a 

área em que o fraudador vem trabalhando e conforme combatemos a cultura 

comercializada, a mancha se desloca. 

O rastreamento destas áreas nos traz base sólida para realização do 

combate através de execução de vistorias (figuras 13 - local definido para realizar 

as vistorias) em todos os imóveis que fazem parte da área escolhida (mancha). 

Normalmente a constatação utilizando este método é mais assertiva em quinze 

por cento, acima da mesma quantidade de vistorias realizadas por outros 

métodos de análise local.  

 

Fig. 13 – Identificação do Local de Aplicação do Pr ojeto  
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Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Tecnologias insuficientes – Grau crítico (GxUxT) = 100  

Para caracterizar as tecnologias necessárias ao combate às diversas 

fraudes, realizadas nas ligações de água, vamos inicialmente conhecer os tipos 

de fraudes mais comuns encontradas no parque de ligações das companhias de 

saneamento e na sequência as tecnologias existentes para combatê-las. 

Tipos de Fraudes em Hidrômetros 

Violado  

Inserção de objeto (agulha, prego, arames, etc.) no disco indicador de 

volume, impedindo a marcação do volume de água que passa pelo mecanismo de 

apuração (turbina, copo coletor, etc.). 

Invertido 

Quando o hidrômetro está instalado em posição invertida, não favorável à 

sua melhor medição (condições de instalação) diminuindo a marcação do 

consumo do volume de água que passa pelo mecanismo de apuração (turbina, 

copo coletor, etc). 

Imãs 

Colocação de imã de intensa magnitude (super imã) para interferir no 

campo magnético responsável pelo funcionamento dos ponteiros que marcam o 

volume de água que passa pelo mecanismo de apuração (turbina, copo coletor, 

etc).  

Tipos de fraudes em Ligações
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Clandestina 

Quando é feita ligação direta na rede de abastecimento, não havendo a 

marcação do consumo do volume de água utilizado, conforme figura 14. 

Figura 14 – Ligação Clandestina em Sobrado no Bairr o da Liberdade - SP

 

              Fonte: LEITE (2015) 

 

 By Pass

Derivação (desvio), direta da rede, do ramal, pé do cavalete, feita antes 

do hidrômetro, desviando o volume de água por outro caminho, evitando que o 

aparelho meça o volume água utilizado, conforme figura 15. O Lançamento 

indevido de água e esgoto na rede de esgotamento sanitário também é 

considerado fraude. 
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Figura 15 - Área Irregular Abastecida por Ligações Diretas na Rede de distribuição “gatos” 
– Jd. Pantanal/SP

 

            Fonte: Fotografia da autora (2015). 

Cada tecnologia tem suas características específicas, e cada uma deve 

ser pesquisada de forma a identificar de acordo com suas características da 

execução. Para isso, temos alguns equipamentos auxiliares, utilizados na 

realização das vistorias para maior detecção da fraude. No caso do projeto, temos 

que continuamente, verificar no mercado, quais são as tecnologias de ponta, 

disponíveis à detecção assertiva dos diversos tipos de fraude realizadas. 

Este mercado das fraudes, onde o fraudador negocia cada vez com maior 

desempenho a realização da fraude com o consumidor fraudador, precisamos ser 

tão ou mais rápidos em descobrir as inovações tecnológicas utilizadas para 

desenvolver meios de combatê-las com eficácia, além de desenvolver campanhas 

educacionais, informativas, para que o consumidor não venha a fraudar. 

Existem ainda penalidades previstas na legislação pertinente ao furto de 

água, qualificado por fraude - Art. 155, §§ 3º e 4º, II, do Cód. Penal – DL – 

002.848-1940: 

• Do Furto 
 
Furto 
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Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de 1 
(um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor 
econômico. 

§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime for 
cometido: 

II - Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; 

Na RMSP quem é pego desviando água, ou energia, é autuado por furto 

qualificado, com direito a fiança. A pena prevista é de um a quatro anos de prisão, 

além de multa. Mas, se for comprovada a fraude, o crime torna-se inafiançável, 

com pena de dois a oito anos de prisão, e multa. Além de responder 

criminalmente pela fraude, o responsável pelo imóvel será obrigado a fazer o 

pagamento retroativo ao volume de água que não foi cobrado à SABESP. 

Tecnologias de combate às fraudes em Hidrômetros  

 Imã 

A lei de Gauss é a lei que estabelece a relação entre o fluxo do campo 

elétrico através de uma superfície fechada com a carga elétrica que existe dentro 

do volume limitado por esta superfície (SERWAY, 2009) 

Existem no mercado instrumentos para medir a densidade do fluxo 

magnético de diversos tipos de ímãs permanentes ou produtos que tenham estes 

ímãs, (Gaussímetro). Os gaussímetros possuem modelos com escalas de 

medições diferentes, para leituras de alto índice de Gauss e leituras de campos 

residuais, onde o campo magnético é muito baixo e exige uma leitura mais 

sensível e precisa.  

No caso da fraude realizada através da colocação do super imã, 

comercializado pelos fraudadores ao consumidor final, que utiliza um imã de 

neodímio superforte, travando a leitura do hidrômetro, o Gaussímetro (Figura 16), 

detecta o campo residual no material ferroso, deixado pela presença do imã, no 

momento da vistoria. A leitura indica a existência da fraude, mesmo que o imã não 

esteja presente naquele momento em que é realizada a vistoria. Com esse 

equipamento, mesmo estando do lado de fora do imóvel, o técnico consegue 

verificar se existe um campo magnético fora do comum próximo ao hidrômetro.  
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Figura 16 – Gaussímetro 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora (2015)  

 

No caso de verificação de um campo magnético fora do comum, sem a 

identificação do imã no local, no momento da vistoria, impede a caracterização da 

fraude com boletim de ocorrência e todo o processo legal de infração e valoração. 

No entanto, a companhia, descobrindo a irregularidade através da marcação do 

gaussímetro, substitui imediatamente o hidrômetro convencional, por modelos 

blindados (anti-imã) (Figura 17) que impedem esse tipo de fraude. Assim, a 

eficácia do imã para o travamento da leitura, não obterá sucesso. Estes modelos 

foram desenvolvidos para combater este tipo de fraude e são comercializados 

pelos fabricantes deste segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Hidrômetro blindado evita a ação do imã  usado para o travamento da marcação 

do consumo  
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Fonte: Fotografia da autora (2015) 

A troca não está restrita aos casos de suspeita de fraude com ímã, ou 

seja, todos os hidrômetros da companhia poderão ser substituídos gradualmente 

pela nova tecnologia, evitando a cultura da fraude. 
 

Tecnologias de combate às fraudes em Ligações 

 

Clandestina 

 

By Pass 

Existe no mercado um dispositivo portátil que auxilia na redução de 

perdas aparentes por meio de apoio na detecção de irregularidade em ligações de 

água. De forma não destrutiva, seu sensor é introduzido pelo cavalete, 

possibilitando a detecção de derivações, através da mudança de luminosidade ou 

ainda cor do material utilizado na fraude. 

O equipamento foi projetado para detectar com precisão a existência de 

derivação no ramal de ligação e/ou no pé do cavalete, que na maioria dos casos 

define a existência de fraude tipo “By Pass”, ou seja quando a água é desviada 

clandestinamente para um imóvel, sem ser hidrometrada. 

Na sequência, a figura 18 apresenta uma ligação regular de água, 

enquanto as demais (19, 20 e 21) exemplificam ligações com irregularidades e 

suas especificidades.   

Figura 18 – Exemplo de ligação de água regular 
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Fonte: Manual de Instruções e procedimentos – Lunar (2015)  

Figura 19 – Exemplo de ligação com irregularidade n o pé do cavalete (derivação) 

 
Fonte: Manual de Instruções e procedimentos – Lunar (2015) 

 

Figura 20 – Exemplo de ligação com irregularidade n o tubo do pé do cavalete 
(derivação) 

 
Fonte: Manual de Instruções e procedimentos – Lunar (2015) 

 

 

Figura 21 – Exemplo de ligação com irregularidade n o ramal (derivação) 
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 Fonte: Manual de Instruções e procedimentos – Lunar (2015) 

Já as figuras 22, 23 e 24 apresentam algumas das principais 

irregularidades apontadas pelo equipamento de sonda, utilizado para detectar as 

irregularidades destes tipos nas ligações.  

Figura 22 – Utilização do equipamento com a inserção da sonda detecta possíveis 
derivações no cavalete 

 

 
Fonte: Manual de Instruções e procedimentos – Lunar (2015) 

Figura 23 – Utilização do equipamento com a inserção da sonda até o ferrule detecta 
possíveis derivações no ramal 

 
Fonte: Manual de Instruções e procedimentos – Lunar (2015) 

Figura 24 – Sonda detecção derivação tipo By Pass 
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Fonte: Fotografia da autora (2015) 

Melhorar Procedimentos – Grau crítico (GxUxT) = 80 

Em busca do atendimento ao terceiro ponto indicado como prioritário na 

análise pela matriz GUT, temos em sequência a melhoria de processos e 

formulários, utilizados para a realização da identificação das irregularidades, 

através inicialmente das vistorias e caracterização das irregularidades 

encontradas (constatações). Além de caracterização da irregularidade em 

atendimento aos instrumentos legais para concreta autuação e valoração das 

irregularidades encontradas. 

Para isso utilizaremos procedimento de relação com clientes, já existente 

na SABESP, onde são sequenciados os formulários e ações a serem praticadas, 

provavelmente através de MOT (Mão de obra terceirizada), por contrato firmado 

pela companhia de saneamento público, na RMSP, através de processo licitatório 

específico. 

Os formulários e fichas específicas para cada ação (apresentados nas 

figuras 25, 26 e 27), deverão ser criados nas companhias de saneamento que 

vierem a implementar o projeto, ou ainda adaptar os existentes no seu processo 

comercial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - IRREG – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS LIGAÇÕES  - PREMISSAS 
(Folha 1) 
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Fonte: Documento da autora (2015) – Acervo SABESP (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo) 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - IRREG – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS LIGAÇÕES  - PREMISSAS 
(Folha 2) 



 

 

54 

 

 
Fonte: Documento da autora (2015) – Acervo SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 

 

 

Figura 26 - IRREG – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS LIGAÇÕES FUNÇÕES E 
 PROCEDIMENTOS – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
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Fonte: Documento da autora (2015) – Acervo SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 

 

 

 

 

Figura 27 - IRREG – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS LIGAÇÕES  FUNÇÕES E 
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 PROCEDIMENTOS – MONTAGEM DO PROCESSO (DOSSIÊ)

 
Fonte: Documento da autora (2015) – Acervo SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 

 

 

4.6 ATORES ENVOLVIDOS 
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Atendendo a validação do projeto de intervenção, inserimos projeto piloto 

em uma das UGRs, UGR São Miguel, que fazer parte da Unidade de Negócios 

Leste da SABESP. Esta UGR em especial no ATC 920, compreende os bairros de 

São Miguel Paulista, localizado na Zona Leste da Capital de São Paulo. 

Nesta UGR no momento da implantação do projeto piloto, estava em vigor 

um contrato com empresa terceirizada para atendimento das vistorias e 

constatações de irregularidades na área de atuação total da UGR que além do 

ATC – São Miguel Paulista, possui a responsabilidade sobre mais dois ATCs, ATC 

– Itaim Paulista e ATC – Penha. O Contrato possui quatro equipes para 

atendimento dos três ATCs com relação às vistorias e constatações de 

irregularidades. 

Na área da UGR São Miguel, existem 04 (quatro) equipes MOT (Mão de 

Obra Terceirizada) com resultante de 100 vistorias/dia, ou seja, média de 25 

vistorias/dia por equipe. Sabíamos que para a realização da vistoria específica 

para o projeto piloto a produtividade poderia ser menor, devido as especificidades, 

aplicação do censo cadastral, introdução das novas tecnologias. 

Na unidade de Negócios Leste existem mais duas UGRs, nas quais a 

produtividade das equipes está abaixo da UGR São Miguel, escolhida para a 

realização do projeto piloto devido as características de melhor produtividade e 

assertividade nas constatações das irregularidades. 

Para caracterizar um indicador para medir a implantação do projeto piloto, 

temos a assertividade da equipe de MOT (Mão de obra terceirizada), que trabalha 

por contrato na UGR São Miguel, que é de 30%, isto é, de cada 100 vistorias 

realizadas para constatação de irregularidades, em 30 delas é efetivamente 

constatada a irregularidade. 

 

4.7 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Na busca do atendimento com soluções para as causas prioritárias, foram 

envolvidas todas as partes. Inicialmente buscando soluções para atender à 

necessidade prioritária de análise mais assertiva, com foco na geração do 

direcionamento de ações visando a melhoria da gestão.  

Foram utilizadas ferramentas de análises gráficas comumente utilizadas 

para esta prática, além dela utilizou-se como inovação tecnológica, a 



 

 

58 

 

geotecnologia de análise estatística espacial, através da ferramenta 

organizacional disponibilizada, ARCMAP 10.2.2 para construção de mapa 

temático de Densidade Kernel, que proporciona análise espacial diferenciada pelo 

tipo de fenômeno estudado. 

A partir das quadras caracterizadas como críticas no mapa de densidade 

Kernel, realizamos varredura por pesquisa especial de irregularidades, nestas 

quadras através das vistorias especiais, utilizando os equipamentos com novas 

tecnologias na detecção das irregularidades. Da definição obtivemos uma área 

(Figura 28) que contempla 02 (dois) trilhos, sendo um trilho (a direita) com 759 

ligações a serem vistoriadas e outro (a esquerda) com 1.148 ligações a serem 

vistoriadas.  

Figura 28 – Trilho definido para realização da varr edura – UGR São Miguel – ATC 920  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
 

Na área determinada para realização do projeto piloto, da UGR São Miguel, 

ATC 920, existem 04 (quatro) equipes MOT com resultante de 100 vistorias/dia, 

ou seja, média de 25 vistorias/dia por equipe. Sabíamos que para a realização da 

vistoria específica para o projeto piloto a produtividade poderia ser menor, devido 

as especificidades, aplicação do censo cadastral, introdução das novas 

tecnologias, por isso a escolha da UGR São Miguel, pois é a que apresenta 

melhor desempenho na Unidade de Negócios Leste. O Procedimento da vistoria 

executada pela equipe, deverá seguir os seguintes passos base, seguindo ainda 

os procedimentos listados para a realização pelo contrato de MOT: 

1. Abordagem ao cliente; 
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2. Aplicação de Censo; 

3. Vistoria de lacres; 

4. Haste de escuta; 

5. Gaussímetro; 

6. Vistoria de hidros; 

7. Detector de by-pass. 

 

 Baseados no desempenho da equipe de MOT, escolhemos o trilho 1 para 

realização do projeto piloto, pois o mesmo poderia ser efetivado dentro de 30 

(trinta) dias pela equipe, passando o próximo mês a ser base de avaliação dos 

resultados obtidos através da varredura por pesquisa especial de irregularidades. 

 Para a realização das vistorias foi necessário a aquisição dos 

equipamentos indicados para inserção de novas tecnologias de constatação das 

irregularidades: Gaussímetro, Hidrômetro blindado (anti-imã), Sonda de Pesquisa 

de Derivação tipo By Pass, além dos procedimentos já utilizados para as vistorias, 

como as vistorias visuais, lacre, haste de escuta. 

Foi agendada reunião de abertura do projeto piloto, na UGR São Miguel, 

afim de conscientizar as partes, mobilizando os autores do projeto, as lideranças 

das áreas envolvidas, além da força de trabalho aplicada na realização das 

vistorias para detecção das irregularidades através de contrato – MOT, para afinar 

e afirmar a inserção do piloto.  

Nesta ocasião foram treinadas as equipes de MOP (Mão de Obra Própria) 

e MOT (Mão de Obra Terceirizada) para a execução das vistorias do contrato de 

irregularidades, envolvendo-os na proposta, esclarecendo a identificação das 

irregularidades esperadas, aplicação do censo e utilização dos equipamentos 

(FIGURAS 29). 

 

 

 

 

 
 

Figura 29 – Treinamento e Sensibilização da MOP e M OT (esquerda) e Reunião de Abertura 
do Projeto Piloto (direita)  
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Fonte: Fotografias da autora (2016) 

    

4.8 ORÇAMENTO 

A licença de ferramenta, ARCMAP 10.2.2 para construção de mapas 

temáticos, para a análise por Densidade Kernel, que proporciona análise espacial 

diferenciada pelo tipo de fenômeno estudado, foi utilizada corporativamente no 

caso do projeto piloto, porém no mercado, esta licença tem o custo de 

R$ 11.030,00/por usuário por um período de 01 (hum) ano. 

A utilização de mão de obra própria para análise, distribuição e 

coordenação da equipe de MOT que realizará a pesquisa especial de 

irregularidades, sendo: 

� 01 encarregado – R$ 4.356,00/mês 

� 01 Técnico administrativo – R$ 3.909,00/mês 

Claro que para uma base de serviços já existentes com a estrutura que tem 

a SABESP, estes custos foram minimizados, tendo como respaldo todo um corpo 

técnico e administrativo, além de equipamentos de multimídia e softwares na 

organização que viabiliza a execução do projeto piloto, caso seja implantado em 

outras companhias de saneamento, terá que ser montado de acordo com a 

realidade do local.  

Para a viabilização do projeto piloto, adquiriu-se os equipamentos de novas 

tecnologias de combate às fraudes através de parceria com alguns fornecedores, 

que demonstraram interesse em trabalhar em conjunto para viabilização também 

das tecnologias apresentadas. 

Os custos para os equipamentos são: 

� Gaussímetro – R$ 1.950,00 

� Hidrômetro blindado (anti-imã) – R$ 47,00 

� Sonda de detecção de derivação tipo By Pass – R$ 5.000,00 
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� Demais equipamentos já estão inclusos no contrato de MOT. 

A UGR São Miguel possui um contrato anual de constatação de 

irregularidades que possui as características descritas a partir do item 4 no termo 

de referência. Este contrato é firmado anualmente através de processo licitatório e 

a base de quantitativos para a formação de preço nas propostas de licitação, é a 

quantidade estimada historicamente na UGR em anos anteriores. 

Com base neste critério temos abaixo a planilha (TABELA 4) de orçamento 

que é parte integrante do processo licitatório realizado pela UGR no ano de 2017. 

Nesta planilha estão contemplados os itens da vistoria e os itens acessórios na 

realização dos serviços de constatação das irregularidades conforme descritos 

anteriormente, formando um pacote de serviço para cada tipo de constatação 

realizada em cada vistoria. 

Tabela 4 – Planilha Base orçamentária – UGR São Miguel – ATC 920 – São Miguel 

Fonte: Tabela retirada do contrato de irregularidades vigente (2016) – SABESP (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 
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4.9 VIABILIDADE 

Nas irregularidades esperadas, com a assertividade média de 30%, 

desempenhada pela UGR São Miguel, ATC 920 – São Miguel temos: 

Recuperação Volume 

 

 

 

A implantação do piloto foi apurada com os seguintes resultados: 

� 621 vistorias/mês realizadas efetivamente; 

� 42% assertividade – 621 vistorias � 261 constatações.  

Das 621 vistorias realizadas, 50,6% retornaram com o status nada consta, 

7,3% retornaram com informações de atualização cadastral como imóvel vago, 

morador ausente e imóvel demolido, 6,4% que corresponde a 39 vistorias 

retornaram com status de algum tipo de irregularidade como magnetismo (imã), 

violação da supressão na ligação, consumo incompatível, ligação direta na rede 

de distribuição, as ligações que apresentaram irregularidades em hidrômetros 

35,7%, a maioria, 222 casos, com  hidrômetro manipulado, hidrômetro perfurado 

ou ainda hidrômetro travado (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Resultado das Vistorias Realizadas pelo Projeto Piloto – UGR São Miguel – ATC 
920 – São Miguel 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016) 
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Vistorias previstas: 759 ligações (Trilho 1) 
Recuperação média por ligação: 4 m³ / mês 
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Para demonstrar a viabilidade utilizaremos então os resultados efetivos das 

vistorias realizadas dentro de 30 (trinta) dias no piloto, nos dados do contrato da 

UGR São Miguel para o ATC 920 – São Miguel, conforme demonstra a Tabela 4 - 

Planilha Base orçamentária que contempla os quantitativos estimados e os preços 

orçados, além dos demais custos estimados no item de orçamento, culminando: 

� Custo com softwares ARCGIS – R$ 11.030,00 

� Custo MOP (Mão de obra própria) � R$ 8.265,00/mês 

� Mobilização de 01 equipe – MOT (Mão de Obra Terceirizada): 

� Custo médio contrato atual + Serviços acessórios � 

R$ 102,80/vistoria 

� Custo Gaussímetro � R$ 1.950,00/equipe 

� Custo Sonda derivação tipo By Pass � R$ 5.000,00, sendo 01 

aparelho para cada 04 (quatro) equipes � R$ 1.250,00 

� Custo Hidrômetro blindado (anti-imã) � R$ 47,00/ligação 

Custo Total estimado � R$ 96.767,80/mês 

 

 Após acompanhamento do consumo após as regularizações temos: 

 

� Recuperação volumétrica média: 4 m³/mês/ligação regularizada x 261 � 

1.044m³/mês para uma única varredura 

� Recuperação financeira: R$ 15.103,44/mês implemento faturamento + 

R$ 165.894,83/valoração � R$ 180.998,27 

 

Contabilizando somente um mês de consumo temos que o retorno 

financeiro é de 53% acima do custo estimado, além de termos ainda como 

ativos permanentes os equipamentos ora adquiridos. 

 

 4.10 GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para caracterizar um indicador para medir a implantação do projeto piloto, 

temos a assertividade da equipe de MOT (Mão de obra terceirizada), que trabalha 

por contrato na UGR São Miguel, que é de 30%, isto é de cada 100 vistorias 

realizadas para constatação de irregularidades, em 30 delas é efetivamente 

constatada a irregularidade. 
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Na implantação do projeto piloto esta assertividade subiu para 42%, isto é 

de cada 100 vistorias realizadas para constatação de irregularidades, em 42 delas 

foi efetivamente constatada a irregularidade, o que demonstra sucesso da 

metodologia de gestão e pesquisa especial de irregularidades. 

A cultura da fraude em ligações de água na RMSP é bastante disseminada, 

pois o morador que consume a água com racionalidade e paga sua conta 

mensalmente, acaba se sentindo lesado pela falta de penalidades ao que utiliza o 

roubo da água e desperdiça. Na atual situação financeira do país o morador 

acaba sendo levado a realizar a irregularidade por influência da vizinhança ou 

ainda a facilidade que demonstra os fraudadores profissionais, que levam 

diversos tipos de fraude como oferta para estas regiões.  

Com a varredura, além de inibir a visita dos fraudadores naquela região, os 

moradores que consomem a água de forma regular se sentem justiçados, assim 

há o impedimento da cultura da fraude naquela região. 

O acompanhamento é feito através da renovação dos mapas de densidade 

para a mesma região onde se vê claramente que a mancha (irregularidades 

praticadas) se movimenta, mostrando que os fraudadores profissionais mudam de 

região para ofertar as opções para a fraude. A avaliação é feita através da 

melhoria da assertividade das equipes de MOT, além da melhor caracterização 

das irregularidades encontradas. 

O resultado é aferido quando se mede o Indicador de Perdas na 

Distribuição Total (IPDT), que demonstra queda por ações estruturantes 

realizadas tanto para o combate as perdas reais quanto pelo combate das perdas 

aparentes. Este indicador é formado de uma parcela de perdas reais e seu 

complemento de perdas aparentes. Normalmente as perdas aparentes giram em 

torno de 30% (trinta por cento) deste indicador. 

No combate as perdas aparentes, o combate às irregularidades em 

ligações de água traz o melhor retorno físico, neste indicador. Propiciando a 

diminuição das perdas de volume de água, beneficiando o meio ambiente e a 

sociedade, e o retorno financeiro para a salubridade e sustentabilidade das 

companhias de saneamento.  
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 4 TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO 

O presente termo de referência tem como objeto a contratação de serviços 

para inspeção de ligações de água da (unidade de negócios), de acordo com as 

instruções, exigências e condições estabelecidas na Lei nº 2848/1940, 

Deliberação ARSESP nº 106/2009 e em resoluções ou regulamentos internos das 

companhias, órgãos ou entidades fiscalizadoras desta modalidade de serviço. 

DA JUSTIFICATIVA 

A inspeção regular é o procedimento fiscalizatório da unidade usuária, 

efetivado a qualquer tempo, com vistas a verificar sua adequação aos padrões 

técnicos e de segurança do contratante (companhia de saneamento), o 

funcionamento do sistema de medição e a conformidade dos dados cadastrais, 

ainda permite evidenciar e indicar medidas preventivas para que a recorrência 

seja evitada. 

A inspeção especial também é procedimento fiscalizatório da unidade 

usuária, efetivado através de varredura por pesquisa especial de irregularidades 

nas áreas, com vistas a verificar sua adequação aos padrões técnicos e de 

segurança do contratado (companhia de saneamento), o funcionamento do 

sistema de medição e a conformidade dos dados cadastrais, ainda permite inserir 

a utilização de novas tecnologias de constatação e correção, também permite 

evidenciar e indicar medidas preventivas para que a recorrência seja evitada. 

As inspeções são realizadas e evitam que a irregularidade, provoque a 

alteração da qualidade de água dos demais consumidores, danos econômicos e 

ambientais. Possibilitam apontar, com a devida antecedência ou urgência, a 

necessidade de correção da irregularidade, mitigação de danos econômicos e 

ambientais às localidades afetadas e reduzindo o indicador de perdas aparentes 

nas companhias de saneamento.  A periodicidade das inspeções regulares deve 

ser mensal, com rotas diárias programadas, tentando cobrir anualmente pelo 

menos 1% das ligações ativas e inativas das constantes na área de atuação da 

unidade contratante (companhia de saneamento), as inspeções especiais devem 

ocorrer nas demandas de varredura por pesquisa especial de irregularidades. 
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ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

A inspeção regular e as inspeções especiais, abrangem a área que contém 

o cadastro de ligações a ser trabalhado em cada unidade de gerência regional 

(UGR) da unidade de negócios (UN) da Companhia de Saneamento detentora da 

concessão de prestação de serviços de água no Estado ou Município. 

ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDAS 

A inspeção prévia deve incluir, no mínimo, as seguintes atividades:  

• análise de todos os documentos disponíveis para consulta;  

• realização da inspeção prévia,  

• realização de abertura de ficha para realização de inspeção regular, no caso de 

suspeita de irregularidade; 

A inspeção regular deve incluir, no mínimo, as seguintes atividades:  

• análise de todos os documentos disponíveis para consulta;  

• realização da inspeção regular, advinda da suspeita na inspeção prévia,  

• realização de correções; 

• encaminhamento de ações intermediárias à correção final aos polos de 

manutenção;  

• retomada da ação após intermediação de equipe do polo de manutenção, com 

realização de correções; 

• autuação da irregularidade com ações; 

A inspeção especial deve incluir, no mínimo, as seguintes atividades:  

• análise de todos os documentos disponíveis para consulta;  

• realização da inspeção especial;  

• realização de correções; 

• encaminhamento de ações intermediárias à correção final aos polos de 

manutenção; 

 • retomada da ação após intermediação de equipe do polo de manutenção, com 

realização de correções; 

• autuação da irregularidade com ações; 
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PRODUTOS ESPERADOS 

A inspeção prévia tem como produto final a ficha de inspeção e o relatório 

de inspeção, que será encaminhado à equipa de realização da inspeção regular. 

A ficha de inspeção deve ser preenchida durante a inspeção no campo, com a 

identificação, classificação da suspeita e observações de utilização de 

equipamentos específicos de melhor identificação para a irregularidade suspeita; 

O relatório de inspeção deve conter:  

• toda a informação recolhida, devidamente documentada com fotografias;  

• análise cuidadosa das anomalias identificadas na ficha de inspeção; 

• comparação de possível irregularidade com a alteração de consumo na ligação 

inspecionada; 

• indicação de instrumentação necessária para a identificação; 

• validação e interpretação dos dados da leitura, advindos da documentação base;  

A inspeção regular  tem como produto a constatação da irregularidade 

suspeita na inspeção prévia. A ficha de inspeção deve ser preenchida durante a 

inspeção no campo, com a identificação, classificação da constatação e 

preenchimento da documentação. 

O relatório de inspeção deve conter:  

• Toda a informação recolhida e devidamente fotografada;  

• Análise cuidadosa das anomalias identificadas na ficha de inspeção; 

• No caso da necessidade de serviços intermediários, encaminhados ao polo de 

manutenção, o desfecho do serviço e a finalização ou continuidade na 

constatação; 

A inspeção especial  tem como produto, o conjunto dos produtos da 

inspeção prévia e a regular, já que esta inspeção será realizada como todo na 

varredura por pesquisa especial de irregularidades. A ficha de inspeção deve ser 

preenchida durante a inspeção no campo, com as informações dos passos de 

inspeção prévia e a regular, identificando ainda especificidades encontradas nesta 

inspeção no preenchimento da documentação. 
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O relatório de inspeção  deve conter:  

• toda a informação recolhida e devidamente fotografada;  

• análise cuidadosa das anomalias identificadas na ficha de inspeção; 

• no caso da necessidade de serviços intermediários, encaminhados ao polo de 

manutenção, o desfecho do serviço e a finalização ou continuidade na 

constatação; 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo total sugerido para o desenvolvimento das atividades previstas 

para execução dos serviços descritos neste termo de referência é de 12 (doze) 

meses. As inspeções serão realizadas, conforme cronograma prévio de 

quantidades e áreas de trabalho. 

DA EQUIPE TÉCNICA 

As inspeções devem ser conduzidas por equipe com competência nas 

diversas disciplinas que envolvem a assertividade na constatação e correção da 

irregularidade. No caso da identificação das irregularidades a equipe deverá ser 

previamente treinada para identificação das diversas irregularidades que poderão 

ser encontradas, além de características cadastrais que devem ser analisadas e 

que a análise pressupõe a existência da irregularidade e dá indicações do tipo da 

irregularidade que deverá ser tratada.  

No caso da correção da irregularidade haverá correções imediatas pela 

mesma equipe de inspeção e haverá alguns casos em que a inspeção suscitará 

trabalhos intermediários a serem realizados pelos polos de manutenção, afim da 

identificação real da irregularidade. O grupo de profissionais que realizarão as 

inspeções devem ter domínio da sistemática de execução das mesmas, além de 

conhecimento para indicação de trabalhos intermediários, além de discernimento 

para informar na documentação, todas as observações possíveis para um bom 

entendimento ao profissional que realizará os relatórios finais.  

As inspeções prévias, regulares e especiais, deverão possuir equipes 

distintas, para que se vierem a ter de ocorrer em concomitância, o 
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desenvolvimento dos serviços e objetivo do contrato não venha a ser 

comprometido. 

Cada equipe deverá contar com pelo menos 03 (três) integrantes, onde um 

dos integrantes ficará responsável pela documentação e o contato com o 

consumidor do referido imóvel inspecionado, um dos integrantes realizará a 

inspeção em todas as suas etapas e o terceiro integrante poderá ser mantido 

como titular em outras equipes, funcionará como um coordenador, tomador de 

decisões, caso existam outras fases a serem cumpridas para a efetiva 

identificação da irregularidade. 

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS PRODUT OS 

Os serviços de campo serão executados nas áreas de atuação das 

Unidades de Gerenciamento Regionais (UGRs), delimitadas pelas rotas emitidas 

para cada rodada de inspeção. A entrega do relatório do conjunto das inspeções, 

incluindo a respectiva ficha de inspeção, será feita no endereço sede do 

administrador do contrato, nomeado no momento da partida de execução dos 

serviços. 

REFERÊNCIAS NORMATIVAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem 

citadas neste texto, constituem prescrições para este manual. As edições 

indicadas são as que estão em vigor no momento desta edição.  

NBR 5626:1998 Instalação predial de água fria.  

NBR 8009:1997 Hidrômetro taquimétrico para água fria até 15,0 m³/h de vazão 

nominal.  

NTS 161:2003 Cavalete simples – ligação de água (DN 20 – hidrômetros de 

1,5m³/h ou 3,0 m³/h).  

NTS 165:2005 Unidade de medição – Ligação de água (DN 20 – Hidrômetro de 

1,5m3/h a 5,0 m3/h).  

NTS 166:2007 Caixa metálica para unidade de medição de ligação de água.  

NTS 181:2005 Dimensionamento de ramal predial de água e do hidrômetro.  

NTS 217:2005 Ramal predial de esgoto.  

NTS 225:2007 Caixa de material plástico para unidade de medição de ligação de 
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água.  

NTS 232:2006 Cavalete Simples – Ligação de Água (DN 25 a 200 - Hidrômetro 

de 5 m3/h a 6500 m3/d). 

 

DO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

As inspeções e os estudos, a serem desenvolvidos, poderão ser 

acompanhados pelo fiscal da Unidade de Gerenciamento Regional (UGR), a 

qualquer momento, e o contratado, deverá sempre cumprir as rotas, as quais 

foram designadas para as inspeções a fim de facilitar este acompanhamento, 

para assegurar a necessária qualidade dos serviços prestados. O contratado deve 

comunicar ao contratante e eventualmente solicitar sua presença sempre que 

detectar alguma anomalia que assim justifique, mesmo antes da conclusão da 

inspeção. 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O julgamento da proposta, no caso da contratação dos serviços de 

inspeção para um pacote de X ligações, levará em consideração tanto a proposta 

técnica quanto a proposta de preço, cada uma com seu respectivo peso (T) e (P). 

Para tanto, serão atribuídas notas para cada proposta. 

Proposta Técnica 

No julgamento da proposta técnica, devem ser contemplados os seguintes 

critérios e aspectos (QUADRO 1): 

Quadro 1 – Critérios de Julgamento das Propostas Té cnicas 
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A proposta técnica tem nota (Nt) máxima de 100 pontos. A nota mínima 

para considerar a proposta técnica elegível é de 70 pontos. 

Proposta de Preços 

Para avaliação das propostas de preço, serão atribuídas notas financeiras 

(Nf), por proposta, conforme descrição que se segue. A nota financeira (Nf) será 

calculada multiplicando por 100 a divisão do valor da proposta financeira mais 

baixa (Fmin) pelo valor da proposta financeira em avaliação (F), mediante a 

fórmula a seguir, utilizando duas casas decimais e desprezando a fração 

remanescente: Nf = 100 x Fmin/F. 

Proposta Vencedora 

Com base nas notas técnicas (Nt) e financeiras (Nf) apuradas, será 

atribuída a nota final (N) de cada licitante, com base na fórmula a seguir:  

N = (Nt x T) + (Nf x P)  

Em que:  

N = nota final;  

Nt = nota técnica;  

T = peso atribuído à proposta técnica;  

P = peso atribuído à proposta de preço.  

Sendo: T = 0,8 e P = 0,2. Será considerado vencedor o proponente que obtiver a 

maior nota final. 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

O contratante elaborará um contrato, este termo de referência passa a ser 

parte integrante do contrato, será assinado por ambas as partes. São obrigações 

do contratante:  

• Colocar à disposição do contratado os elementos e informações necessários à 

execução deste termo de referência;  
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• Aprovar as etapas de execução dos serviços pertinentes, desde o planejamento 

até sua efetiva concretização;  

• Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, promovendo o 

acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo;  

• Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste termo de referência;  

• Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes deste termo de referência; 

• Atestar a execução dos serviços e receber a nota fiscal/fatura correspondente, 

na forma estabelecida neste termo de referência;  

• Efetuar os pagamentos devidos ao contratado, nos termos definidos neste termo 

de referência;  

• Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados ao 

contratado; • aplicar ao contratado as penalidades regulamentares, caso sejam 

explicitadas em contrato. 

São obrigações do contratado:  

• Executar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as 

especificações e nas condições exigidas neste termo de referência;  

• Discutir previamente com o contratante a sequência dos trabalhos a serem 

desenvolvidos, bem como qualquer alteração que se torne necessária;  

• Comunicar ao contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos solicitados;  

• Assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como por quaisquer 

eventuais danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, no 

cumprimento deste termo de referência;  

• Mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que, a juízo do contratante, não 

esteja de acordo com o ajustado neste termo de referência;  

• Responder pelas obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou 

resultante de acidente no trabalho, bem como pelas relacionadas à alimentação, 

saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios, de qualquer natureza, 

decorrentes da relação de emprego no âmbito da contratação;  

• Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a 

execução dos serviços objeto deste termo de referência;  
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• Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste termo de referência;  

• Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca dos serviços, 

salvo expressa autorização do contratante;  

• Atuar dentro dos prazos estabelecidos. 

 

DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pelo contratante no fim de cada mês fiscal, 

conforme medições que deverão ser emitidas pelo contratado e aprovadas pelo 

contratante. As medições deverão ser calculadas, a partir do preço unitário para o 

conjunto de inspeção de cada imóvel, mediante apresentação de nota 

fiscal/fatura, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

fechamento do mês fiscal e o atesto dos serviços efetivamente prestados. O 

empreendedor disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder ao atesto 

da nota fiscal/fatura apresentada. 

DO PRAZO DE ENTREGA 

O prazo total das atividades contratadas será de 12 (Doze) meses. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato que será emitido, terá a vigência de 15 (quinze) meses a contar 

da data da assinatura. O período é de 03 (três) meses maior que o prazo de 

entrega para flexibilizar que os serviços serão efetivamente medidos em 12 (doze) 

meses, fica o restante da vigência resguardando, o período de treinamento inicial, 

mobilização e desmobilização de equipes e atrasos legais para quaisquer 

documentações. 

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

O proponente deve apresentar proposta técnica: 

- Experiência da empresa em trabalhos similares: apresentação da sua 

experiência recente que seja de maior relevância para o serviço. Para cada 

serviço, a apresentação deve indicar o nome dos especialistas principais que 
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tenham participado, a duração do serviço, o montante do serviço e o 

papel/participação do proponente, conforme quadro 2: 

 

 

 

 

Quadro 2 – Qualificação Técnica 

 

- Conhecimento do problema: descrição do conhecimento do problema e das 

atividades a desenvolver no âmbito da inspeção, visando a elaboração do 

relatório de inspeção; 

- Estrutura organizacional: uma breve descrição da organização do proponente, 

composição a equipe técnica, acompanhada dos respectivos atestados, 

declarações e CREA, no caso de engenheiros, e cronograma de atividades para 

execução dos serviços; 

O proponente deve apresentar proposta técnica: 

- Apresentação: carta endereçada ao contratante e assinada pelo proponente 

oferecendo prestar os serviços de inspeção, conforme Modelo – Proposta 

Comercial, que passa a fazer parte integrante do presente termo de referência. 

 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

OBJETIVO 

O objetivo desta Proposta Comercial é apresentar as melhores condições 
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técnicas e comerciais para a realização dos serviços de Inspeção de ligações de 

água para identificação de irregularidades do Escopo constante do Item 2 desta 

Proposta Comercial.  

 

ESCOPO  

Realização de inspeção: 

A inspeção prévia  tem como produto final a ficha de inspeção e o relatório de 

inspeção, que será encaminhado à equipa de realização da inspeção regular. 

A ficha de inspeção deve ser preenchida durante a inspeção no campo, com a 

identificação, classificação da suspeita e observações de utilização de 

equipamentos específicos de melhor identificação para a irregularidade suspeita; 

O relatório de inspeção deve conter:  

• toda a informação recolhida, devidamente documentada com fotografias;  

• análise cuidadosa das anomalias identificadas na ficha de inspeção, 

• comparação de possível irregularidade com a alteração de consumo na ligação 

inspecionada; 

• indicação de instrumentação necessária para a identificação; 

• validação e interpretação dos dados da leitura, advindos da documentação base;  

A inspeção regular  tem como produto a constatação da irregularidade 

suspeita na inspeção prévia. 

A ficha de inspeção deve ser preenchida durante a inspeção no campo, 

com a identificação, classificação da constatação e preenchimento da 

documentação. 

O relatório de inspeção deve conter:  

• toda a informação recolhida e devidamente fotografada;  

• análise cuidadosa das anomalias identificadas na ficha de inspeção; 
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• no caso da necessidade de serviços intermediários, encaminhados ao polo de 

manutenção, o desfecho do serviço e a finalização ou continuidade na 

constatação; 

A inspeção especial  tem como produto, o conjunto dos produtos da 

inspeção prévia e a regular, já que esta inspeção será realizada como todo na 

varredura por pesquisa especial de irregularidades. 

A ficha de inspeção deve ser preenchida durante a inspeção no campo, 

com as informações dos passos de inspeção prévia e a regular, identificando 

ainda especificidades encontradas nesta inspeção no preenchimento da 

documentação. 

O relatório de inspeção deve conter:  

• toda a informação recolhida e devidamente fotografada, conforme instruções;  

• análise cuidadosa das anomalias identificadas na ficha de inspeção; 

• no caso da necessidade de serviços intermediários, encaminhados ao polo de 

manutenção, o desfecho do serviço e a finalização ou continuidade na 

constatação; 

As inspeções devem ser conduzidas por equipe com competência nas 

diversas disciplinas que envolvem a assertividade na constatação e correção da 

irregularidade. No caso da identificação das irregularidades a equipe deverá ser 

previamente treinada para identificação das diversas irregularidades que poderão 

ser encontradas, além de características cadastrais que devem ser analisadas e 

que a análise pressupõe a existência da irregularidade e dá indicações do tipo da 

irregularidade que deverá ser tratada.  

No caso da correção da irregularidade haverá correções imediatas pela 

mesma equipe de inspeção e haverá alguns casos em que a inspeção suscitará 

trabalhos intermediários a serem realizados pelos polos de manutenção, afim da 

identificação real da irregularidade. O grupo de profissionais que realizarão as 

inspeções devem ter domínio da sistemática de execução das mesmas, além de 

conhecimento para indicação de trabalhos intermediários, além de discernimento 
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para informar na documentação, todas as observações possíveis para um bom 

entendimento ao profissional que realizará os relatórios finais.  

As inspeções prévias, regulares e especiais, deverão possuir equipes 

distintas, para que se vierem a ter de ocorrer em concomitância, o 

desenvolvimento dos serviços e objetivo do contrato não venha a ser 

comprometido. 

Cada equipe deverá contar com pelo menos 03 (três) integrantes, onde um 

dos integrantes ficará responsável pela documentação e o contato com o 

consumidor do referido imóvel inspecionado, um dos integrantes realizará a 

inspeção em todas as suas etapas e o terceiro integrante poderá ser mantido 

como titular em outras equipes, funcionará como um coordenador, tomador de 

decisões, caso existam outras fases a serem cumpridas para a efetiva 

identificação da irregularidade. 

 

LOCAL DE EXECUCÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços de campo serão executados nas áreas de atuação das 

Unidades de Gerenciamento Regionais (UGR´s), delimitadas pelas rotas emitidas 

para cada rodada de inspeção. A entrega do relatório do conjunto das inspeções, 

incluindo a respectiva ficha de inspeção, será feita no endereço sede do 

administrador do contrato, nomeado no momento da partida de execução dos 

serviços. 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

O prazo total das atividades contratadas será de 12 (Doze) meses. 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 

O preço fechado para o conjunto de atividades na execução das inspeções 

ora ofertadas para composição global nas quantidades ofertadas serão: 

- Inspeção Prévia (avulsa): R$ 47,00 

- Inspeção Detecção Irregularidade (Sucesso Avulsa): R$ 49,00 

- Inspeção Especial (Varredura): R$ 28,00 

- Inspeção Especial (Sucesso Varredura): 133,00 

Existem serviços acessórios que compõem o contrato, conforme Tabela 4 – 

Planilha Base orçamentária – UGR São Miguel – ATC 920 – São Miguel, página 
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58 deste. 

O preço total para o contrato a ser assinado terá como base o quantitativo 

anual de vistorias realizadas para cada modalidade. 

Utilizando o histórico de realização anual para base do quantitativo, podendo o 

mesmo ser acrescido ou decrescido de 25% do quantitativo total para adequação 

ao ano – exercício vigente. 

Histórico de inspeções realizadas em 2017: 

3.833 Inspeção Prévia (avulsa) 

2.033 Inspeção Detecção Irregularidade (Sucesso Avulsa) 

667 Inspeção Especial (Varredura) 

133 Inspeção Especial (Sucesso Varredura) 

 

Existem serviços acessórios que compõem o contrato, conforme Tabela 4 – 

Planilha Base orçamentária – UGR São Miguel – ATC 920 – São Miguel, página 

58 deste. Utilizando como base o contrato vigente em 2016, perfaz total base para 

a contratação de R$ 406.484,40 (Quatrocentos e seis mil, quatrocentos e oitenta 

e quatro reais e quarenta centavos). 

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pelo contratante no fim de cada mês fiscal, 

conforme medições que deverão ser emitidas pelo contratado e aprovadas pelo 

contratante. As medições deverão ser calculadas, a partir do preço unitário para o 

conjunto de inspeção de cada imóvel, mediante apresentação de nota 

fiscal/fatura, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

fechamento do mês fiscal e o atesto dos serviços efetivamente prestados. O 

empreendedor disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder ao atesto 

da nota fiscal/fatura apresentada. 

REAJUSTE 

a) Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 

(um) ano, conforme legislação vigente; e  

b) O reajuste dos preços será realizado conforme variação do IGPM, 

sendo certo que, em caso de variação negativa do IGPM, o INPC - 
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FIPE ou outro índice oficial, de comum acordo entre as partes, deverá 

ser utilizado, tendo como base o valor deste índice na data de 

emissão desta Proposta Comercial.  

VALIDADE DA PROPOSTA 

Esta Proposta Comercial tem validade por sessenta (60) dias.  

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

O contratante elaborará um contrato, este termo de referência passa a ser 

parte integrante do contrato, será assinado por ambas as partes.  

São obrigações do contratante:  

• Colocar à disposição do contratado os elementos e informações necessários à 

execução deste termo de referência;  

• Aprovar as etapas de execução dos serviços pertinentes, desde o planejamento 

até sua efetiva concretização;  

• Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, promovendo o 

acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo;  

• Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste termo de referência;  

• Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes deste termo de referência; 

• Atestar a execução dos serviços e receber a nota fiscal/fatura correspondente, 

na forma estabelecida neste termo de referência;  

• Efetuar os pagamentos devidos ao contratado, nos termos definidos neste termo 

de referência;  

• Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados ao 

contratado;  

• Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares, caso sejam explicitadas 

em contrato. 

São obrigações do contratado:  

• Executar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as 

especificações e nas condições exigidas neste termo de referência;  
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• Discutir previamente com o contratante a sequência dos trabalhos a ser 

desenvolvidos, bem como qualquer alteração que se torne necessária;  

• Comunicar ao contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos solicitados;  

• Assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como por quaisquer 

eventuais danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, no 

cumprimento deste termo de referência;  

• Mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que, a juízo do contratante, não 

esteja de acordo com o ajustado neste termo de referência;  

• Responder pelas obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou 

resultante de acidente no trabalho, bem como pelas relacionadas à alimentação, 

saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios, de qualquer natureza, 

decorrentes da relação de emprego no âmbito da contratação;  

• Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a 

execução dos serviços objeto deste termo de referência;  

• Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste termo de referência;  

• Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca dos serviços, 

salvo expressa autorização do contratante;  

• Atuar dentro dos prazos estabelecidos. 

- Apresentação: quadro de BDI, formação de custo e preço, com os encargos 

sociais e demais parcelas formadoras, explicitando o percentual de cada parcela, 

formando o percentual total. 

Local, data 

Assinatura 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O valor final para o cumprimento do objeto do presente Termo de 

Referência será definido após a Cotação Prévia de Preços, que será realizada 

pelo Setor de Compras e Contratações. O Contratante poderá realizar acréscimos 

ou supressões nas quantidades inicialmente, tendo como base os preços 

constantes da (s) proposta (s) da (s) contratada (s).  
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O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 

tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos 

trabalhos já executados, por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais 

existentes no local dos serviços, e a ele destinados. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a assertividade alcançada, concluímos que a análise pela 

metodologia utilizada foi assertiva, os problemas destacados foram atacados, os 

resultados financeiros obtidos cobrem o custo contratual, além da aquisição dos 

equipamentos como investimento, utilizando tecnologia de ponta no combate as 

irregularidades conhecidas, e no primeiro mês de implantação do piloto. Após 

esta receita inicial temos o ganho pós regularização, a ser apurado, com o 

acompanhamento dos consumos e a prerrogativa de ter deixado de perder 

volumes de água, com a regularização das ligações. 

A viabilidade do projeto está demonstrada pela recuperação de receita e na 

redução das perdas aparentes, comprovadas pelo resultado parcial do projeto 

piloto, que podem ser confirmadas através da análise do indicador de perdas. 

Além destas vantagens ainda é esperada a inibição de novas irregularidades e 

mitigação de práticas que contagiem e combatam a “cultura das fraudes”. Fica 

claro o alcance do projeto a outras partes interessadas, a sociedade e o meio 

ambiente, através da preservação dos recursos hídricos, assim como a 

possibilidade de replicar o mesmo para demais regiões e instituições, guardadas 

as devidas especificidades.   
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