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RESUMO  

 

Este trabalho está relacionado com o combate às perdas aparentes de água potável, por meio do 

uso de uma ferramenta de análise computacional, alimentada por quatro entradas diferentes: dois 

bancos de dados, uma inspeção visual com teste no hidrômetro, no lado externo do domicilio e 

uma inspeção com testes no interior do domicilio. Esse trabalho foi iniciado em janeiro de 2018 e 

está sendo realizado na rede de distribuição de água da região urbana da cidade de Itabirito, no 

estado de Minas Gerais, município atendido atualmente pela autarquia SAAE ITABIRITO. A 

principal motivação inicial para realizar este trabalho, foi a constatação de um alto nível de 

informação difusa e sem um caráter gerencial nos bancos de dados e inspeções acima citadas. 

Em termos práticos pode-se dizer que essa informação difusa não levava a uma tomada de 

decisão eficaz em campo, logo, estava ali uma grande oportunidade de criar uma ferramenta 

computacional que fosse capaz de reunir e organizar toda essa informação difusa com o objetivo 

de gerar um plano de ação a partir de um Check List, de modo a orientar as equipe em campo de 

forma objetiva e padronizada. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

O presente trabalho visa apresentar a estrutura base e resultados preliminares de uma ferramenta 

computacional desenvolvida para detecção de perdas de água aparente nas redes de distribuição 

do SAAE ITABIRITO. O combate às perdas Aparentes no SAAE ITABIRITO constitui atualmente, 

em janeiro de 2018, uma ação contínua, padronizada e metódica, para tal foi desenvolvida uma 

ferramenta computacional que, uma vez imputados dados de quatro fontes diferentes em uma 

planilha tipo Check List, gera um plano de ação para intervir de forma objetiva e padronizada e 

tem como objetivo eliminar todas pendências que estão relacionadas com as perdas econômicas 

do domicilio em questão. Ligações clandestinas localizadas na tirada do hidrômetro é um 

problema cotidiano enfrentado por todas as empresas de abastecimento de água, a prática tem 

demonstrado que, independente da classe social a qual pertença o usuário, esse comportamento 

delituoso é mais habitual do que o senso comum possa sugerir. Atualmente, no SAAE ITABIRITO, 

não existem estatísticas especificas relacionadas com esse tipo de perda, esse tipo de perda está 

embutido no percentual de perda geral do sistema agua, hoje na faixa de 36%. As ligações 

clandestinas, bem como as fraudes praticadas na relojoaria do hidrômetro, são práticas 

criminosas passíveis de penalidades devido ao seu alto potencial de gerar perdas tipo: 

comprometimento do abastecimento de água de bairros inteiros, risco de contaminação da rede 

pública, sendo seu impacto mais sensível na sustentabilidade econômica da autarquia (SP 

Notícias, 2005). Neste contexto, este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados obtidos 

dessa ferramenta como instrumento de fiscalização objetiva e padronizada no combate às perdas 

aparentes. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este é um estudo de caso que descreve de como foi elaborada a ferramenta computacional e o 

porquê de cada item do check list dessa ferramenta e seus resultados práticos. Para início dos 

trabalhos utilizou-se quatro das sete ferramentas da qualidade: diagrama de Ishikawa, 5W2H, 

folha de verificação e um PDCA reduzido para cada item a ser verificado (Comunidade ADM, 

[2016]). Primeiramente foi definido o nosso problema: alto índice de perdas aparentes por fraudes 

em ramais e relojoaria dos hidrômetros e em segundo lugar foram levantados todos os tipos de 

fraudes já detectados pelos servidores nestes 30 anos de funcionamento do SAAE ITABIRITO. 

Foram identificados sete modos de fraudes: nº 1: desvio de água da rede diretamente para a 

reservação do domicilio, nº 2: desvio na tirada antes do hidrômetro, nº 3: obstrução de giro da 

turbina do hidrômetro pela inserção de um arame, nº 4: obstrução de giro da relojoaria do 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1862 

 

hidrômetro pela inserção de um prego fino, nº 5: inversão do hidrômetro no cavalete, nº 6: 

inclinação do hidrômetro, nº 7: uso de agua de nascente em conjunto com a agua do SAAE 

associada ao tipo de fraude 1 e 2. A seguir utilizamos o diagrama de Ishikawa para atingir uma 

análise plena de cada modo de fraude pelas seis dimensões deste diagrama, ou seja, pela 

localização geográfica da ligação, pelas máquinas utilizadas (bombas, tuberías, reservatórios), 

pelos materiais utilizados até o hidrômetro, medidas passivas de serem verificadas (pressão, 

vazão, consumo, nº de pessoas, etc.) e métodos de abastecimento envolvidos. Foram 

identificados os indícios de fraudes, tais como localização da ligação em uma região onde é 

comum o uso de fraude, consumo baixo para o número pessoas por domicilio, corte sem pedido 

de religação, uma ligação atendendo uma residência e um bar ou lava jato por exemplo. Os 

indícios de fraude foram transformados em itens de verificação que podem ser respondidos 

facilmente em campo. Finalmente pelo uso do PDCA, para cada das sete (7) fraudes se elaborou 

um algoritmo que basicamente cruza os dados dos dois bancos de dados e das duas inspeções 

em campo e gera um relatório contendo um plano de ação objetivo, com ordens particularizadas 

para cada domícilio investigado. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O primeiro bloco de dados a ser pesquisado é constituído por dados cadastrais do cliente no 

sistema comercial do SAAE ITABIRITO. A finalidade desse banco de dados é buscar os dados do 

proprietário do imóvel e o histórico de interação entre o cliente e Autarquia, que vão desde 

serviços realizados e se há algum tipo de infração. O Quadro 1 apresenta os Check Lists que 

devem ser aplicados. 

 

Quadro 1 – Check Lists que devem ser aplicados na avaliação das pedas aparentes. 

Check List 1 – Dados retirado do cadastro comercial da Autarquia 

 

Nesta parte também se busca 

evidencias do tipo de fraude nº 1 

(desvio de água da rede diretamente 

para a caixa sem ligação com a tirada), 

uma vez que, o item IN07 ao ser 

cruzado com o item IV20 e TD02 

conformam forte indício de desvio de 

água da rede diretamente na caixa 

sem ligação com a tirada, por exemplo. 
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Check List 2 – Dados coletados em campo, por meio da 

inspeção visual do domicilio. 

 

No segundo bloco de dados a ser 

pesquisado é constituído por dados 

coletados na parte externa do 

domícilio, por meio de uma inspeção 

visual in loco, sem que haja 

necessariamente a interação com o 

cliente.  

Check List 3 – Dados coletados em campo, por meio testes 

no hidrômetro. 

 

O terceiro bloco de dados a ser 

pesquisado é constituído por resultado 

de teste realizado diretamente no 

hidrômetro na parte externa do 

domicílio, por meio de uma inspeção 

visual in loco, sem que haja 

necessariamente a interação com o 

cliente.  

Check List 4 – Dados coletados em campo, por meio testes 

no interior do domicilio. 

 

O quarto e último bloco de dados a ser 

pesquisado é constituído por 

resultados de testes realizado no 

interior do domicilio e com a presença 

do cliente. A finalidade desse banco de 

dados é permitir confirmar as 

evidências encontradas de forma 

indireta e finalizar o processo de coleta 

de dados. 

 

 

Na Figura 1 segue um exemplo prático do plano de ação para um determinado endereço após o 

preenchimento dos dados coletados nos dois bancos de dados e das duas inspeções em campo. 

Observa-se que a partir da implantação desta ferramenta de análise computacional, e a 

consequente geração de um plano de ação, as ações tomadas pelas equipes do setor de perdas 

ficaram padronizadas e com uma objetividade maior, não sujeita a uma ambiguidade e indecisão 

na hora de agir perante uma suspeita de fraude. 
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Figura 1 – Resultado da aplicação dos Check Liste em forma de plano de ação. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O aprimoramento das praticas de fiscalização e posterior ações de seguimento praticado pelo 

SAAE vem dado resultados expressivos, há uma redução de perdas aparentes, uma vez que, o 

publico em geral está notando o agir cotidiano da equipe por toda a cidade de forma sistematica.  

É o que quer se mostrar com a publicação deste trabalho. Observa-se que a partir da implantação 

desta ferramenta de analise computacional, e a consequente geração de um plano de ação, as 

ações tomadas pelas equipes do setor de perdas ficaram padronizadas e com uma objetividade 

maior, não sujeita a uma ambiguidade e indecisão na hora de agir perante uma suspeita de 

fraude. 
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