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RESUMO 

As particularidades encontradas na prestação de serviços de saneamento incluem o setor dentre 

aqueles considerados como monopólio natural e isso exige a atuação do Estado na fiscalização 

e regulação dos serviços objetivando a garantia do bem-estar social. A Análise de Impacto 

Regulatório (AIR) consiste na principal ferramenta a disposição do Estado para fundamentação 

das decisões regulatórias para garantia da transparência e amparo técnico nas soluções, mas, 

apesar da importância, nem sempre o Estado recorre a uma análise técnica para subsidiar as 

tomadas de decisões. Os cenários de escassez hídrica verificados em diversas regiões do país 

provocaram a elaboração de lei para conter o desperdício de água no Distrito Federal. A 

iniciativa tem um objetivo nobre, contudo, não passou por ampla discussão e não foi pautada 

por estudos técnicos de impacto. Assim, a Lei Distrital 5.618/2016 foi mais um exemplo dessa 

conduta, na qual o Poder Legislativo cria obrigações sem a adequada avaliação dos custos 

decorrentes das alterações propostas. Os dispositivos dessa lei exigem a remodelação do padrão 

de atendimento dos serviços de manutenção para atender as exigências impostas e, nesse 

contexto, fundamentado nas ferramentas metodológicas de simulação e modelagem de filas 

com criação de cenários hipotéticos, este trabalho tem a finalidade de demonstrar a dinâmica 

dos custos operacionais em decorrência da ampliação dos recursos necessários para 

atendimento dos novos dispositivos inaugurados com a norma, no sentido de buscar o ponto 

ótimo que harmonize um padrão de atendimento satisfatório e o equilíbrio 

econômico-financeiro da empresa. A base amostral para a pesquisa compreende os dados de 

serviços de reparo de vazamentos no sistema distribuidor de água da Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal (CAESB) nos anos de 2017 e 2018. Com base nos resultados 

encontrados pode-se inferir que a norma possui pouco impacto na redução do desperdício de 

água e a utilização de qualquer dos cenários implica necessariamente na elevação dos custos 

operacionais da empresa exigindo um debate mais amplo sobre os impactos financeiros que 

devem ser absorvidos pela empresa. 

Palavras-Chave: Caesb. Lei Distrital 5.618/2016. Regulação. Impactos Regulatórios. 
Saneamento. Teoria das Filas. 

  



 
 

ABSTRACT 

The particularities found in the provision of sanitation services include the sector among those 

considered to be a natural monopoly and this requires the State to act in the inspection and 

regulation of the services to guarantee social welfare. Regulatory Impact Analysis (RIA) is the 

main tool available to the State to support regulatory decisions to ensure transparency and 

technical support in solutions but, despite its importance, the State does not always resort to 

technical analysis to support decision-making. The scenarios of water scarcity observed in 

several regions of the country led to the drafting of a law to contain water waste in the Federal 

District. The initiative has a noble objective; however, it has not undergone extensive discussion 

and was not guided by technical impact studies. Thus, the District Law 5,618/2016 was another 

example of this conduct, in which the Legislative Branch creates obligations without an 

adequate assessment of the costs resulting from the proposed changes. The provisions of this 

law require the remodeling of the standard of care used in maintenance services to meet the 

imposed requirements. In this context, based on the methodological tools of simulation and 

modeling of queues with the creation of hypothetical scenarios, this work aims to demonstrate 

the dynamics of operating costs as a result of the expansion of the resources needed to meet the 

new requirements established by the new law, seeking the optimum point that harmonizes a 

satisfactory service standard and the company's economic-financial balance. The sample for the 

research comprises data on leak repair services in the water distribution system of the 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) over the years 2017 and 

2018. According to the results found, it can be inferred that the regulation has little effect in 

reducing water waste and the use of any of the scenarios necessarily implies in raising the 

company's operating costs, which requires a broader debate about the financial impacts that 

must be absorbed by company. 

Keywords: Caesb. District Law 5.618/2016. Regulation. Regulatory Impacts. Sanitation. 
Queue Theory. 
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INTRODUÇÃO 

O saneamento básico, que para este estudo se limita aos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, deve ser considerado um serviço dentre aqueles no primeiro patamar das 

necessidades da sociedade em virtude das doenças que são transmitidas pela água além do 

impacto ambiental ocasionado pela disposição inadequada dos resíduos produzidos pela 

população. 

O consumo de água como necessidade básica para desempenho das diversas atividades diárias 

e a resultante geração de águas residuárias sem condições de reaproveitamento 

lamentavelmente ainda é característico na grande maioria das comunidades humanas, elevando 

a demanda por serviços de saneamento, sobretudo pelo crescimento das atividades nas regiões 

urbanas, já que nessas áreas se concentram majoritariamente os problemas decorrentes da 

ausência desses serviços. 

Outra constatação quando se trata de saneamento é a desigualdade social presente na 

distribuição dos serviços, onde as áreas com população de maior poder aquisitivo possuem 

maior acesso aos serviços, enquanto as áreas com população mais vulneráveis economicamente 

apresentam serviços bastante ineficientes e escassos. 

Num primeiro relatório de avaliação global para serviços de água potável e saneamento com 

gestão segura produzido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017, uma evidência 

perturbante, mas previsível foi evidenciada, 30% da população mundial não possui acesso a 

água potável e 60% não possui acesso ao saneamento seguro. 

A dualidade da preservação da saúde como um direito básico do indivíduo e os custos inerentes 

à sua efetivação – principalmente quando se consideram a escassez e a limitação dos recursos 

e as inúmeras políticas públicas a serem atendidas e realizadas pelo Estado – tornam a discussão 

sobre o direito à saúde, sua configuração e limites algo inevitável em qualquer comunidade 

política organizada. O nível de implementação deste direito dependerá das condições existentes 

em cada Estado, inclusive dos recursos financeiros disponíveis e da respectiva afetação 

(VITALIS, 2016). 

A falta de saneamento básico, além de altos riscos para a saúde, são fatores que contribuem 

para a degradação do meio ambiente. A situação exposta se verifica especialmente nos cinturões 

de miséria das grandes cidades, onde se aglomeram multidões em espaços mínimos de precária 

higiene (FUNASA, 2006). 
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A saúde pública é a ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde 

e a eficiência física e mental, por meio de esforços organizados da comunidade no sentido de 

realizar o saneamento do meio e o controle de doenças infectocontagiosas; promover a 

educação do indivíduo baseada em princípios de higiene pessoal; organizar serviços médicos e 

de enfermagem para o diagnóstico precoce e tratamento preventivo das doenças; assim como 

desenvolver a maquinaria social de modo a assegurar, a cada indivíduo da comunidade, um 

padrão de vida adequado à manutenção da saúde (DACACH, 1990). 

Sob o ponto de vista econômico, um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil evidenciou que 

a presença de saneamento nas casas gera redução de 2% no absenteísmo escolar e 12% no 

absenteísmo no trabalho por doenças que possuem a água como vetor de transmissão. 

Em publicação recente do Portal Globo.com1, remetendo a um estudo realizado pela Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES), as internações por doenças relacionadas à 

precariedade dos serviços de saneamento básico chegaram a 40 mil no primeiro trimestre de 

2020, ocupando cerca de 4,2% dos leitos do SUS e com custos que superaram R$ 16 milhões 

aos cofres públicos. 

Disso se pode deduzir que, não obstante a necessidade do amplo debate político acerca do tema, 

as características dos serviços de saneamento básico tornam esse serviço de vital importância 

para se garantir a preservação da saúde pública e o desenvolvimento econômico, com isso, resta 

claro que as decisões sobre o tema necessitam de fundamentação técnica suficiente, evitando-

se debates infrutíferos com intenções meramente populistas como muitas vezes se costuma 

verificar, ademais, as decisões devem levar em consideração as particularidades de cada região. 

A teoria econômica clássica estabelece que a livre concorrência é capaz de produzir o maior 

nível de bem-estar quando comparado com outros modelos de mercado. Contudo, alguns 

segmentos econômicos possuem capacidade bastante limitada para promover a livre 

concorrência diante de particularidades verificadas em monopólio natural. O segmento do 

saneamento básico consiste num exemplo vigoroso deste tipo de “exceção”, na qual estão 

presentes os custos fixos elevados exigindo grande aporte inicial de capital para implantação 

dos sistemas, custos variáveis e marginais bastante reduzidos onde a ampliação do serviço 

implica pouca lucratividade para o investidor e no qual não é possível estimular a concorrência 

 
1 Uma visão mais abrangente acerca do tema pode ser consultada em matéria assinada pela jornalista Clara 
Valesco disponível em https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/05/brasil-registra-40-mil-internacoes-
por-falta-de-saneamento-nos-primeiros-tres-meses-do-ano-gastos-chegam-a-r-16-milhoes.ghtml acessada em 
05/06/2020. 
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via múltiplos ofertantes diante das peculiaridades do processo produtivo e da logística de 

distribuição dos serviços. 

As características do monopólio natural podem reduzir drasticamente o nível de bem-estar 

social, principalmente quando os prestadores de serviços se utilizam do poder de mercado para 

maximizar o lucro sem a contrapartida na prestação de um serviço de qualidade, prejudicando 

a eficiência alocativa dos recursos. Essas circunstâncias obrigam a intervenção do Estado na 

regulação, garantia de universalização e qualidade na prestação desses serviços. 

O enfoque da teoria dos mercados contestáveis privilegia a identificação de situações nas quais 

a pressão da competição potencial é insuficiente para impedir que a empresa estabelecida 

acumule poder de mercado, eleve o preço acima do nível competitivo e determine uma alocação 

de recursos inferior à ótima (MARINHO, 2006). 

Já sob o ponto de vista da engenharia, seria inviável a prestação de serviços por mais de uma 

empresa num mesmo centro de abastecimento em virtude dos elevados custos para implantação 

de um sistema paralelo, além do imenso transtorno que essa decisão causaria para a sociedade. 

A duplicação da rede do sistema de abastecimento de água e sistema coletor de esgoto torna-se 

ineficiente, pois a estrutura de custos médios decrescentes em um monopólio natural significa 

que uma empresa que quisesse oferecer o bem ou serviço a um preço competitivo incorreria em 

um déficit correspondente aos custos fixos (BOEHM, 2005). 

Atualmente existe uma corrente doutrinária que sustenta a não existência da característica de 

monopólio natural em muitos segmentos da economia que tradicionalmente são classificados 

desta maneira. A ideia básica é que, a depender do modelo regulatório, em alguns setores, o uso 

compartilhado da infraestrutura por mais de uma empresa permitiria o estímulo à concorrência, 

com a possibilidade de opção por parte do consumidor pelo melhor custo-benefício do serviço 

prestado. 

Todavia, para o setor de saneamento básico ainda é prematuro acreditar na possibilidade de uso 

compartilhado devido à especificidade deste segmento, visto a necessidade de controle de 

qualidade do fornecimento de água potável para se evitar riscos de contaminação e, mesmo no 

sistema de esgoto, seria bastante complexa a tarefa de identificar e responsabilizar uma empresa 

dentre várias que utilizassem a mesma infraestrutura por compartilhamento em caso de 

acidentes ambientais. 

Como se pode verificar, o setor de saneamento atua num campo onde os conflitos são constantes 

e envolvem diversos agentes, incluindo-se as esferas governamentais, a sociedade e diversos 
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segmentos da economia, com necessidade de intervenção do Estado para mediar interesses 

conflitantes das diversas demandas baseado em análise técnica. 

A dinâmica de evolução da sociedade implica em novas exigências e pressão popular por novos 

serviços além da elevação na reinvindicação pela melhoria da qualidade do produto ofertado, 

sejam estas necessidades de âmbito tecnológico, comportamental ou de certificação. No 

saneamento básico não é diferente e, fatores que não eram considerados há pouco tempo muitas 

vezes tornam-se prioridade para a população e exigem do Estado uma postura intervencionista, 

com aprovação de normas destinadas a responder pelos anseios coletivos. Todavia, qualquer 

alteração nas normas no decorrer de um contrato de concessão implicará em elevação dos custos 

operacionais para o agente regulado ou por vezes redução de receita, e em alguns casos a 

solução para o problema passa pela transferência dos desequilíbrios auferidos para a sociedade 

por meio da tarifa. 

O cenário evidenciado até aqui permite inferir com certa facilidade que é indispensável a 

elaboração de um estudo prévio de viabilidade para implantação de qualquer inovação 

regulatória, no sentido de se atingir os objetivos almejados pela sociedade, sem, contudo, 

ocasionar prejuízos para o agente regulado ou redução na qualidade do serviço prestado.  

Esse estudo está previsto na Lei 13.848, de 25 de junho de 2019 que estabelece entre outros 

critérios a necessidade de elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) previamente a 

adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes 

econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados, contendo informações sobre os 

possíveis efeitos do ato normativo. 

Resta ao regulador, por meio de um conjunto de instrumentos regulatórios, encontrar um ponto 

que mimetize melhor possível o ambiente concorrencial, respeitando o trade-off entre eficiência 

produtiva, alocativa, distributiva e dinâmica, de forma a maximizar o bem-estar social 

(OLIVEIRA, 2018). 

A AIR consiste, portanto, na ferramenta que o agente regulador tem à disposição para equalizar 

os interesses antagônicos dos agentes envolvidos no processo de prestação de serviços em que 

se observam as falhas de mercado que impedem a garantia da livre concorrência e favorecem 

de alguma maneira a presença da assimetria de informações. 

No ano de 2016, a população do Distrito Federal vivenciou uma grave crise hídrica sem 

precedentes com consequências danosas para toda a sociedade e redução na capacidade 

produtiva de diversos setores da economia. Esta crise foi resultado de uma forte contração nas 
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precipitações pluviométricas observadas em anos anteriores, associadas ao crescimento 

populacional, aumento nos padrões de consumo, desvios nas destinações de uso do solo com o 

surgimento de diversas regiões urbanas irregulares entre outros fatores. Para dar resposta a esta 

crise foi necessário a adoção de interrupção temporária de abastecimento de água em todas as 

regiões da capital, por meio de um rodízio implantado pela CAESB, o que por sua vez gerou 

inquietude na sociedade. 

Mesmo antes do surgimento da crise hídrica no Distrito Federal, as notícias sobre a questão da 

disponibilidade hídrica no país e os problemas enfrentados, principalmente nos grandes centros 

urbanos do país, na qual a crise hídrica atravessada pela capital paulista entre os anos de 2014 

a 2016 era até aquele momento a mais relevante e que causava maior pânico, sensibilizaram os 

legisladores locais, devido sobretudo ao impacto negativo verificado na maior cidade do país. 

Como resposta, os deputados distritais aprovaram apressadamente, sem qualquer estudo de 

impacto regulatório a Lei 5.618 em 3 de março de 2016 que, dentre outros dispositivos, 

determinou no seu Art. 1º, de maneira simples, um prazo máximo de 48 horas para reparo de 

qualquer vazamento nas redes distribuidoras de água após a notificação, inferior em alguns 

casos aos limites estabelecidos pela legislação anterior e no Art. 5 estabeleceu multa no valor 

de R$ 10 mil para os casos de não cumprimento da regra imposta em que o consumidor possa 

ser lesado seja pelo atraso injustificado na execução do serviço, seja na ausência de 

informativos sobre a previsão de correção da falha. A medida foi justificada pelos parlamentares 

como ação emergencial para redução do desperdício de água no Distrito Federal. 

Anteriormente à aprovação da referida lei, a empresa atendia à determinação da Resolução 14, 

de 27 de outubro de 2011 da ADASA, que observava prazos mais estendidos. A inovação 

trazida pela nova norma causou desconforto e preocupação para as equipes de gestão das 

atividades operacionais da CAESB, sobretudo para as equipes de manutenção de redes do 

sistema distribuidor de água e coletor de esgoto e, o objetivo deste estudo é analisar a aplicação 

do novo instituto normativo e os impactos resultantes da necessidade de redimensionamento 

dos recursos e ajustes no planejamento da manutenção, com provável acréscimo nos custos de 

manutenção que compõem parcela importante no custo operacional da CAESB. 

O tema é de fundamental importância, pois a elevação nos custos operacionais sem qualquer 

compensação financeira pode levar a um desarranjo econômico-financeiro nas contas da 

empresa e, por outro lado, qualquer proposta de compensação que promova a elevação nas 

tarifas para o consumidor poderá causar incômodos e pressões por parte da sociedade. 
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A pesquisa realizada nesta dissertação desenvolveu um método para determinação dos impactos 

provenientes da aplicação da Lei 5.618/2016, com elaboração de cenários para identificar 

alternativas operacionais que reduzam o desperdício de água. Porém, para efetivação de 

qualquer dos cenários elaborados, será necessário debater os custos operacionais da empresa, 

pois os ganhos por redução de perdas não são suficientes para compensar a elevação nos custos 

de manutenção. 

Mais importante, como a elevação dos custos de manutenção possui comportamento linear, 

enquanto os ganhos provenientes da recuperação de perdas são decrescentes, o déficit nas 

contas da empresa se eleva diante da necessidade de maior investimento no combate ao 

desperdício de água considerando que todos os cenários elaborados apontam para o crescimento 

nas despesas com as equipes de operação.
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1. REGULAÇÃO E SANEAMENTO 

O saneamento básico está incluído dentre os segmentos da economia com características de 

monopólio natural. Isso ocorre devido às particularidades encontradas na implantação dos 

sistemas. Predominantemente, os projetos dos sistemas no setor de saneamento básico preveem 

ciclo de vida bastante longos, na maioria das vezes igual ou superior a cinquenta anos. Os custos 

de implantação dos sistemas são bastante elevados e isso reduz consideravelmente a taxa de 

retorno do investimento. 

Consequentemente, as decisões para revitalização ou ampliação dos sistemas devem ser 

cuidadosas e criteriosas, pautadas exclusivamente por fundamentação técnica para se reduzir 

os riscos do negócio, isso porque quando se trata da dinâmica do avanço tecnológico e do nível 

de exigência da sociedade no setor de saneamento, não se pode ignorar a complexidade do 

processo de tomada de decisão, já que o surgimento de novas tecnologias e o longo prazo de 

amortização dos sistemas são antagônicos entre si e conflitam com a estabilidade regulatória e 

sustentabilidade econômica, e dessa forma, a partir do momento em que a decisão for 

concretizada durante a fase de concepção com a seleção do modelo de sistema, dos 

equipamentos e dos materiais a serem utilizados, qualquer alteração posterior decorrente de 

novas tecnologias podem demandar em altos custos para o investidor. 

O saneamento básico é um modelo clássico de indústria de rede, já que a geração de valor de 

sua operação é criada e compartilhada por todos integrantes da malha de distribuição dos 

serviços. Essa característica exige a organização do processo produtivo com comportamento de 

economia de escala para sustentabilidade do negócio, na qual a expansão dos sistemas deve 

buscar sempre o equilíbrio quase imediato entre oferta e demanda com foco na máxima 

utilização dos fatores produtivos e consequente redução dos custos de produção. 

Esse imperativo ao modelo de negócio não se trata de tarefa simples, pois, a eficiência máxima 

é alcançada quando existe o equilíbrio entre oferta e demanda, contudo, a previsibilidade da 

demanda depende de decisões e ações de outras esferas do poder público e muitas vezes 

tratam-se de externalidades ao poder de decisão do prestador de serviços. 

Quando se trata de saneamento básico no espaço urbano, devido à peculiaridade do serviço na 

qual a maior parte dos ativos é composta pelas redes de distribuição de água e redes coletoras 

de esgoto enterradas e confinadas em espaços reduzidos, associando-se a isso o fato de que a 

dinâmica de crescimento urbano em nosso país nem sempre é ordenada, com surgimento de 

verdadeiras cidades sem qualquer planejamento dentro dos centros urbanos, e considerando-se 
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ainda que mesmo em locais onde existe um plano diretor estruturado, não é difícil observar a 

constante alteração para atender a pressão imobiliária exercida pelos investidores daquele 

segmento de mercado, não são incomuns as situações em que concessionárias de serviços de 

saneamento básico, sobretudo nos grandes centros, são surpreendidas com mudanças no plano 

diretor, modificando áreas estritamente residenciais com permissão apenas para imóveis 

unifamiliares em áreas com permissão para construção de imóveis residenciais multifamiliares 

e ainda posteriormente a autorização para implantação de comércios, tudo isso em períodos 

bastante reduzidos. 

Esse modelo de desenvolvimento urbano não é recente e, no Brasil, remonta ao final do Século 

XIX com consequências danosas para a sociedade na qual a pressão imobiliária nos grandes 

centros urbanos transforma e altera significativamente as características dos seus setores e, 

regiões em que deveriam existir apenas imóveis residenciais transformam-se ao longo dos anos, 

constituindo-se em regiões mistas adensadas em que a demanda pelos serviços de saneamento 

se amplifica de maneira considerável, obrigando a empresa prestadora dos serviços de 

saneamento realizar projetos de redimensionamento e remanejamento dos sistemas de água e 

esgotos antes mesmo de absorver os custos de implantação. 

As reformas urbanas em diversas cidades brasileiras, entre o final do século XIX e o início do 

século XX, lançaram as bases do moderno urbanismo brasileiro, em que se implantavam obras 

viárias, de saneamento básico e embelezamento paisagístico em conjunto com as bases legais 

para um mercado imobiliário em termos capitalistas. A população excluída desse processo era 

expulsa para os morros e para as franjas das cidades. Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, 

Santos, Recife, São Paulo e especialmente o Rio de Janeiro são cidades que passaram, nesse 

período, por mudanças que conjugaram saneamento ambiental, embelezamento e segregação 

territorial (MURTHA, CASTRO e HELLER, 2015). 

O desordenamento urbano do caso brasileiro surpreende mais que o da Índia pelo fato de termos 

mais renda e um Estado maior que o deles. Estas deveriam constituir condições suficientes para 

evitar o caos das cidades. Segundo um dos nossos maiores planejadores, João Paulo dos Reis 

Velloso, o Brasil é o país das oportunidades perdidas por falta de visão e de gestão pública 

(FGV, 2010). 
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As cidades brasileiras, sobretudo, as suas capitais, incorporaram na sua urbanização, a partir da 

última metade do século passado, o fenômeno do apartheid social2, característico do seu 

modelo de desenvolvimento, o que aliás se estendeu por grande parte do mundo. Nelas, uma 

metade vem absorvendo uma urbanização cada vez mais avançada, e a outra metade, muito ao 

contrário, vêm sendo desfigurada, na medida em que os sítios ocupados se apresentam em 

diferentes estágios de uma verdadeira suburbanização (MELO, 2008). 

1.1. Evolução da Regulação do Saneamento 

Dentre as principais funções das empresas de saneamento estão a produção e distribuição de 

água potável, atendendo os parâmetros de qualidade e a coleta, tratamento e destinação 

adequada dos dejetos do esgotamento sanitário e, o crescimento desordenado das cidades 

submete as empresas do setor a mais um desafio, que é manter a produção ao menor custo 

possível diante de tantos obstáculos enfrentados além da própria natureza dos monopólios que, 

por si só, incentivam a ineficiência produtiva. 

A eficiência produtiva significa produzir o máximo possível a partir de um dado conjunto de 

recursos, ou seja, contornar a escassez pela maximização do uso dos recursos. Essa forma de 

eficiência está diretamente relacionada à obtenção de custos mais baixos na produção de algum 

bem ou serviços (TUROLLA, 2012). 

A ineficiência produtiva associada ao poder de mercado que os monopólios possuem e aos 

problemas proporcionados principalmente pelo cenário verificado nas cidades, sobretudo em 

virtude da imensa desorganização urbana e desigualdade social constatadas, revelam uma 

realidade inerente ao setor de saneamento, em que a grande maioria das empresas são 

conduzidas à aplicação do subsídio cruzado para manutenção do serviço. 

O subsídio cruzado pode ser aplicado de duas maneiras sendo que na primeira forma a empresa 

inclui os subsídios na estrutura tarifária, aplicando valores distintos pelo produto com 

estabelecimento de tarifas diferenciadas e, neste caso, uma categoria de consumidores paga um 

valor mais elevado pelo produto, promovendo um superávit que é revertido para o oferecimento 

de tarifas inferiores ao custo de produção para outras categorias de consumidores. Já na segunda 

forma, a empresa mantém a mesma tarifa, mesmo em setores em que os custos de produção são 

 
2 Segundo Melo (Sistema Condominial: uma resposta ao desafio da universalização do saneamento, 2008), 
Apartheid Social é o termo utilizado para caracterizar a diferença que os ricos começam a assumir em relação aos 
pobres; é a aceitação da miséria ao lado, com o cuidado de se construir mecanismos de separação. 
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distintos e, dessa forma, o lucro proveniente de um setor com custo de produção mais baixo é 

revertido para outros setores em que o custo de produção é mais elevado, permitindo assim a 

manutenção do serviços nestas regiões.  

Embora possuam métodos de aplicação diversos, a semelhança nas duas modalidades é a 

aplicação de preços artificiais que não correspondem ao verdadeiro valor de mercado, 

sujeitando parcela da população a um valor superior ao custo unitário de produção enquanto 

outra parcela é beneficiada, seja por um valor mais acessível à tarifa ou ainda pela transferência 

de parte do custo de produção. 

O setor de saneamento é passível de possuir algumas dessas formas de subsídios, já que pratica 

um monopólio natural e, portanto, não é um tomador de preço, sendo capaz de utilizar tarifas 

distintas por grupo de consumo, mesmo sob regulação. Ademais, como possui economia de 

escopo, é possível que pratique o subsídio entre os serviços de água e de esgoto (CRUZ e 

RAMOS, 2016). 

Quando se trata especificamente da evolução na regulação do saneamento, observa-se que foi 

o crescimento do conhecimento científico ao longo do tempo que modificou a percepção da 

sociedade quanto a necessidade de atuação do Estado para conter a proliferação de doenças e, 

essa condição impôs ao Estado uma adaptação na estrutura governamental para atender aos 

anseios da população. 

Tradicionalmente, até o final do Século XVIII, grande parte das doenças eram consideradas 

como punição por comportamentos morais e espirituais inadequados das pessoas em que a cura 

e superação das epidemias eram consideradas matéria religiosa a ser combatida por meio de 

orações. Contudo, a propagação de diversas doenças como a cólera e varíola exigiu esforço dos 

organismos de governo, mesmo que ainda incipiente, para tentar conter o avanço por meio do 

isolamento de doentes e quarentena dos viajantes e, nesse sentido, algumas cidades europeias 

constituíram e nomearam autoridades para adotar e aplicar essas medidas. 

O isolamento mostrou-se ineficiente diante do crescimento populacional com elevação das 

concentrações urbanas e, em consequência desse cenário, os estudos científicos foram 

impulsionados na busca por solução à problemática da saúde. Contudo, apenas no Século XIX, 

após diversos estudos relacionados à transmissão de doenças, as autoridades médicas 

conseguiram relacionar a transmissão de diversas doenças à ausência ou fornecimento 

inadequado de serviços de saneamento, em virtude do consumo de água imprópria ou do 

lançamento inadequado de efluentes. 
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A proliferação de diversas doenças despertou a necessidade de inclusão de condições sociais e 

sanitárias adequadas nas políticas públicas de saúde e ainda, foi nesse período que o saneamento 

alterou drasticamente a visão da sociedade em relação à responsabilidade do Estado na 

manutenção da saúde pública. 

Portanto, foi no Século XIX que se verificaram os primeiros avanços na infraestrutura de 

saneamento pelo mundo, com implantação de malhas de condutos de distribuição de água e 

coletor de esgoto com cobertura de grande parte das populações urbanas, estimulados pelos 

grandes investimentos na industrialização e o crescimento de grandes centros urbanos. 

O crescimento do setor obrigou a intervenção do Estado e, desde aquela época, as estruturas de 

governança evoluíram de modo bem distintos em cada sociedade, em virtude das necessidades 

de cada país e isso reforça o conceito de que não existe um único modelo capaz de solucionar 

o problema do saneamento e, pelo contrário, demonstra uma grande variedade de modelos 

estabelecidos diante de cada desafio verificado, contudo, três componentes estão presentes em 

todos os modelos bem sucedidos no setor de saneamento: planejamento, regulação e gestão. As 

lições aprendidas do cenário mundial podem ser utilizadas, desde que adaptadas para atender 

as particularidades de cada caso. 

Um estudo realizado pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) sobre a experiência 

internacional no setor de saneamento demonstra alguns caminhos que podem ser seguidos, com 

os devidos ajustes para fortalecimento desse serviço vital para a saúde e economia do país. 

A experiência alemã enfatiza os esforços do país em diminuir os já baixos índices de perdas de 

água. No Canadá, considerado o segundo país mais desenvolvido em relação ao uso de recursos 

hídricos, as diferenças regionais são administradas através de uma legislação em prol da gestão 

integrada. Nos Estados Unidos, a Califórnia aponta como um exemplo de elevados 

investimentos per capita em saneamento, bem como uma forte ênfase em ações do lado da 

demanda por água, promovendo seu uso racional e uma mudança de paradigma na utilização 

de recursos naturais. A experiência japonesa, caracterizada por recorrente escassez de matérias-

primas e pela ocorrência de catástrofes naturais, mostra que o planejamento de longo prazo é 

um ingrediente fundamental para o desenvolvimento do setor. No México, a opção pela água 

de reuso mostrou-se acertada; no entanto, a ausência de fiscalização é um desafio. Por fim, os 

casos inglês e chileno mostram uma crescente participação do setor privado 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2017). 
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Quando se trata do papel da regulação, também é possível verificar alguma paridade quando se 

compara o modelo adotado em diversos países. A possibilidade de sobrepor, alterar ou 

reconsiderar regulamentos já foi verificada em casos no Estados Unidos e em revisões de tarifas 

na Inglaterra. O mecanismo de regulação não é utilizado unicamente para prevenir situações de 

conflitos e sim, como mecanismo de melhoria contínua na prestação dos serviços. A 

obrigatoriedade de fornecimento de serviços públicos adequadamente a um preço razoável 

também é uma paridade identificada em diversos modelos e por fim, uma outra atribuição da 

regulação verificada em diversos modelos é a responsabilidade de garantir a transferência de 

ganhos de eficiência aos usuários do sistema. 

1.2. Regulação do Saneamento no Brasil 

O setor de saneamento no país passou por fases bastante distintas, com momentos em que foi 

possível observar um desenvolvimento mais promissor e outros momentos com fuga de 

investimentos, estagnação de novos projetos, investimentos em manutenção insuficientes para 

manter em condições adequadas os sistemas existentes e perda de profissionais técnicos com 

expertise para outros segmentos da economia. 

Contudo, mesmo quando se considera os períodos mais promissores, em nenhum momento se 

observou um período em que as políticas públicas de saneamento no país fossem capazes de 

proporcionar um cenário de estruturação capaz de suprimir a carência dos serviços e, segundo 

um estudo recente realizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES), 

atualmente, apenas 98 cidades brasileiras estão perto de atingir a universalização do 

saneamento. 

Esse resultado ilustra a problemática da evolução dos serviços no país que possui atualmente 

5.570 municípios e, apesar de apontar alguns avanços no setor, o estudo revela que 16% da 

população ainda não possui água tratada enquanto 47% não tem acesso aos serviços de coleta 

de esgoto. 

Ainda, conforme dados da mesma pesquisa, uma constatação importante que possui relação 

direta com esta dissertação está relacionada ao índice de perda que apresentou crescimento entre 

os anos de 2015 e 2018 e, segundo os dados mais atualizados, as perdas de água na distribuição 

correspondem no país a 38,5% do volume total produzido. 

Embora o Brasil tenha evoluído na implantação de infraestrutura de saneamento a partir da 

década de 1970, o país ainda apresenta um grande déficit no atendimento da população e está 
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distante da universalização desse serviço, especialmente no que se refere ao esgotamento 

sanitário (ARAÚJO e BERTUSSI, 2018). 

A trágica situação do saneamento brasileiro é refletida nos precários indicadores de 

saneamento, consequência dos investimentos insuficientes no setor. A comparação do Brasil 

com uma amostra de outros países e de outros setores de infraestrutura no Brasil sugerem uma 

anomalia no caso brasileiro. Dado o nível de PIB per capita do Brasil, o país deveria ter mais 

saneamento (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2017). 

Historicamente, os períodos pelos quais o saneamento evoluiu no país apresentam pontos em 

que se pode verificar uma mudança estratégica na condução das políticas públicas do setor. O 

Quadro 1 apresenta os principais marcos da regulação do saneamento no Brasil. 

Quadro 1 – Principais Marcos Regulatórios do Saneamento no Brasil 

PERÍODO MARCOS DO SANEAMENTO 

1624 - 1930 Saneamento básico no Brasil Colonial até a Era Vargas com o início do processo de aprovação do Código das Águas 
Brasileiro – início das primeiras obras de saneamento básico no país e primeiras modalidades de contratação com 
participação bastante ativa da iniciativa privada. 

1930 - 1964 Da Era Vargas e o Código das Águas Brasileiro até o PLANASA – as insatisfações da sociedade impulsionadas por uma 
grave crise econômica internacional, levou à aprovação de um novo marco regulatório com empoderamento do governo 
central nas decisões relativas ao uso dos recursos hídricos até o PLANASA. 

1964 - 1997 Do PLANASA até a aprovação da Política Nacional dos Recursos Hídricos – O período do regime militar e a criação das 
companhias estaduais de saneamento, o fim prematuro e desordenado do PLANASA com vácuo nos investimentos do 
setor, a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a necessidade de elaboração da Política Nacional de Recursos 
Hídricos.  

1997 - 2007 Da Política Nacional dos Recursos Hídricos até o PLANSAB – os primeiros movimentos para a implantação do Estado 
Regulador no saneamento, o início da agencificação. A necessidade dos investimentos privados no setor e a grande dúvida 
sobre o detentor dos direitos sobre os recursos hídricos. 

2007 - 2020 Do PLANSAB até os dias atuais – a inclusão da tomada de decisão pautada nas particularidades regionais, a persistência 
da dúvida em relação ao detentor dos direitos sobre os recursos hídricos, a inclusão da participação social nas tomadas 
de decisão e o crescimento da judicialização dos processos envolvendo os atos regulatórios. 

2020 A Lei 14.026/2020. O debate sobre o novo marco regulatório do saneamento no Congresso. A necessidade de definição 
sobre a titularidade das decisões sobre recursos hídricos. A problemática das regiões metropolitanas. A busca pelo 
financiamento dos serviços pela iniciativa privada. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

As primeiras obras de saneamento básico no Brasil tiveram início no Século XVII e remetem 

ao período colonial, com grandes obras como a canalização do Rio Carioca para suprir a cidade 

do Rio de Janeiro com água potável, acompanhando o desenvolvimento urbanístico daquela 

cidade. A finalização dessa obra deu origem ao Aqueduto da Carioca que foi concluído e 

inaugurado no ano de 1750 e se trata de uma obra dentre as mais relevantes do Brasil Colônia. 

Posteriormente, as obras de saneamento se expandiram pelos principais centros urbanos do país 

seguindo o modelo implantado pela Europa. As primeiras obras para fornecimento de água 

potável tiveram grande importância para o desenvolvimento econômico do país, além de reduzir 
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os problemas de saúde e as epidemias ocasionados pelo atendimento precário de saneamento 

básico no perímetro urbano. 

Os chafarizes ganharam importância nos séculos XVIII e XIX com o advento da urbanização, 

proporcionando o abastecimento comunitário e gratuito de água à população. Rio de Janeiro, 

Vila Rica, Salvador, Recife e outras cidades coloniais implantaram redes de chafarizes, bicas e 

fontes públicas, em que o acesso era livre e de onde escravos se encarregavam do transporte até 

as residências, evidentemente para os que tinham capacidade econômica para possuí-los. Para 

estes, o transporte e destinação final de excretas era feito por escravos, pejorativamente 

chamados de tigres, em vasilhames para o mar ou para valas, atividade comum, mesmo no Rio 

de Janeiro de meados do Século XIX (MURTHA, CASTRO e HELLER, 2015). 

Os primeiros esforços para provisão de serviços de saneamento básico no país tiveram 

participação ativa da iniciativa privada e a contratação de empresas particulares para elaboração 

de projetos, construção e operação de sistemas de abastecimento de água era bem difundido e 

aplicado pelos governos das províncias. A Companhia do Beberibe foi contratada pelo governo 

da província de Pernambuco, após autorização legislativa pela Lei nº. 46 de 14 de junho de 

1837, para prover a cidade do Recife com um sistema distribuidor de água potável por meio de 

implantação de captação de água e redes de distribuição para atendimento da população. 

Por meio do Decreto 1.929, aprovado em 29 de abril de 1857, foi aprovada a contratação de 

empresa para a limpeza das casas da cidade do Rio de Janeiro, e do esgoto das águas “fluviaes”, 

assinada por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Conselho Imperial. A norma estabelecia, dentre 

outros dispositivos, o privilégio exclusivo de exploração da concessão para os empresários e a 

seus sucessores por noventa anos contados a partir da data de assinatura do contrato e a 

transferência do sistema implantado para o governo após esse período. Esse contrato foi firmado 

entre o Governo Imperial do Brasil e a empresa The Rio de Janeiro City Improvements 

Company Limited3 sendo que esta foi a segunda empresa inglesa a se instalar no Brasil e a 

primeira, considerando-se o setor do saneamento básico. 

Em modelos de contratação semelhantes, outras empresas foram surgindo ao longo do tempo 

em diversas províncias como Alagoas, Maranhão, Bahia, Grão-Pará, São Pedro do Rio Grande 

do Sul e, até o final do Século XIX estas empresas já estavam bastante difundidas pelo país. O 

 
3 Um interessante relato bastante abrangente e ilustrativo sobre os empreendimentos realizados pela empresa 
City pode ser encontrado no Arquivo Nacional, no espaço reservado à Memória da Administração Pública Brasileira 
no endereço: http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/614-engenheiro-reparticao-fiscal-
do-governo-junto-a-the-rio-de-janeiro-city-improvements-company 
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modelo não favorecia a universalização dos serviços de saneamento e apenas pequena parcela 

da população com alto poder aquisitivo podiam usufruir dos sistemas. 

O objetivo fundamental das companhias seria a obtenção de dividendos sobre o capital 

investido e, assim, o atendimento somente seria estruturado nas regiões ocupadas por 

consumidores com adequada capacidade de pagamento, resultando na não incorporação de 

grande parte da população aos serviços. Ainda que intermediado pelo Estado, como no Rio de 

Janeiro, ou remunerado diretamente pelo consumidor com subsídios governamentais para a 

empresa, como em Salvador, resta claro que somente se beneficiariam diretamente dos sistemas 

sanitários aqueles que tivessem adequada capacidade de pagamento. A abertura para a 

exploração direta dos serviços públicos pelo capital estrangeiro denotou o caráter empresarial 

das iniciativas e sua característica fundamental, de restringir o acesso exclusivamente à parcela 

da sociedade com condições de bem remunerar os capitais aplicados (MURTHA, CASTRO e 

HELLER, 2015). 

Conquanto as primeiras obras de saneamento básico tiveram início ainda no Século XVII, as 

normas de regulação do uso das águas até o final do Século XIX ainda eram tímidas e se 

resumiam a atender aos interesses do aproveitamento da água para o desenvolvimento do 

processo produtivo, sem se atentar para o uso compartilhado da água em suas múltiplas funções. 

A regulação do uso das águas até o Século XIX apenas se verificava para colocá-las a serviço 

do projeto de exploração econômica, como os privilégios concedidos ao aproveitamento hídrico 

para construção de engenhos e moendas no ciclo açucareiro ou com o estabelecimento de 

critérios para a repartição dos caudais no âmbito das atividades realizadas na mineração 

(MURTHA, CASTRO e HELLER, 2015). 

Outra constatação importante sobre o modelo adotado inicialmente para gestão dos recursos 

hídricos no país era o conceito de que a água era um recurso ilimitado que deveria servir às 

atividades privadas. Os grandes produtores de café e gado para leite, principal poder econômico 

e político da época, administravam os recursos hídricos com foco particularmente em sustentar 

suas próprias necessidades de produção, sem a devida compreensão sobre a complexidade do 

uso multidisciplinar da água. 

Apenas em 1934, por meio do Decreto 24.643, foi aprovado o Código de Águas Brasileiro, 

durante o governo do então Presidente Getulio Vargas, com o objetivo de estabelecer o regime 

jurídico das águas no país e de priorizar as necessidades e interesses da coletividade. Esse 

código explicita, entre outros dispositivos, o uso comum e de domínio público das águas 
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brasileiras e, este acontecimento pode ser considerado uma profunda transformação na postura 

do Estado em relação aos recursos hídricos e o primeiro marco regulatório da gestão das águas 

no país e que ensejou a oportunidade para criação e estabelecimento da Política Nacional de 

Gestão das Águas. 

A necessidade de se estabelecerem regulações amplas sobre o uso da água emergiria com força 

no início do Século XX, a partir da convergência de fatores como a urbanização acelerada e o 

impressionante crescimento populacional, assim como o início do aproveitamento hidrelétrico 

e o incremento da atividade industrial. A emergência desses fatores levaria a conflitos de 

natureza econômica e política de grande monta, exporia a carência regulatória no país e 

ensejaria, na década de 1930, a intervenção do governo central para organizar a gestão da água 

com procedimentos regulatórios e reordenamento administrativo (MURTHA, CASTRO e 

HELLER, 2015). 

Evidentemente a prestação de serviços de saneamento básico pelo setor privado foi inicialmente 

instituída no país desde a implantação das primeiras obras, entretanto, o momento histórico 

presenciado pelo mundo no início do Século XX, com a quebra da Bolsa de Nova Iorque e os 

consequentes resultados sociais graves com a presença da fome, do desemprego e da 

desestruturação social verificadas inclusive em países com sistemas econômicos desenvolvidos 

revelaram a necessidade de fortalecimento do governo central em diversos países, com a 

estruturação de regras para conter o abuso do poder econômico praticado por grandes grupos 

de particulares. 

No mesmo período também era possível verificar no cenário doméstico o crescimento do 

descontentamento na sociedade que resultou na Revolução de 1930 e o fim da República Velha 

com a ascensão de Getulio Vargas ao poder e, somente após essa ruptura do processo político 

no país foi que se verificou ambiente político favorável para se fixar um novo modelo de 

desenvolvimento para o saneamento básico no país e então, o Decreto 24.643 de 1934 se tornou 

o marco central da regulação do uso da água que durou até o ano de 1997. 

No caso específico do saneamento básico, os movimentos observados no país até o final do 

Século XX, embora em momentos distintos, apresentam alguma conformidade com os 

movimentos verificados nos países centrais. A política de saneamento surge, no Século XIX, 

num ambiente de liberalismo econômico, com a exploração dos sistemas e prestação dos 

serviços de saneamento em grande parte por particulares e participação forte do capital 

estrangeiro. 
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Ora, no caso do Código de Águas Brasileiro aprovado em 1934 verifica-se uma resposta do 

governo a uma crise econômica internacional com ações no sentido de fortalecer o nacionalismo 

e a presença do Estado no setor por meio da regulação da prestação de serviços de saneamento. 

A primeira política foi estabelecida como expressão do liberalismo internacional e a segunda 

como resposta à crise liberal com o fortalecimento do papel do Estado (MURTHA, CASTRO 

e HELLER, 2015). 

O modelo difundido pelo Decreto 24.643 de 1934 atendia aos anseios de uma sociedade 

empenhada na industrialização do país com a finalidade de tornar o país menos dependente da 

importação de produtos essenciais ao desenvolvimento econômico do país. 

A modernização tinha possibilidades de se efetivar com relativo sucesso. As crises 

internacionais de 1914-19 e 1929-31 haviam exposto a fragilidade de uma economia baseada 

na exportação de produtos primários, reforçando, no campo das ideias, a posição da parcela da 

elite brasileira que defendia o desenvolvimento da indústria (SILVESTRE, 2008). 

No que se refere ao uso da água, um dos grandes avanços preconizados pela norma foi a 

centralização do controle sobre os recursos naturais, transferindo o domínio das decisões, 

anteriormente em poder das grandes oligarquias, para o poder do Estado e o reconhecimento da 

necessidade do acesso à água para consumo humano como direito à vida, mas, embora esse 

reconhecimento seja explícito, o novo modelo implantado pelo Código das Águas de 1934 

preservou a conceituação do uso privado das águas sem a adequada observação do uso 

compartilhado do recurso hídrico. A regulamentação prevista para uso da água se restringia 

basicamente à concessão para as indústrias de geração de energia hidráulica e uso agrícola. 

Apesar de prever concessão ou autorização para o aproveitamento das “águas públicas”, o 

Código regulamentou apenas as outorgas para a indústria hidrelétrica. Décadas se passaram 

sem que União, Estados e Municípios regulamentassem a derivação para os demais usos. 

Também não seria colocada em pauta a alternativa de cobrança pelo uso das águas públicas. 

Importava o fato de que os índices de crescimento econômico eram consideráveis e que o País 

se urbanizava, sem que a oferta de água e energia se constituísse em um entrave a esse propósito 

(SILVESTRE, 2008). 

Como já constatado, o Código das Águas de 1934 não foi suficiente para fortalecer o setor de 

saneamento básico no país na perspectiva de universalização dos serviços e o que se verificou 

foram ações isoladas de projetos conduzidos por municípios, sobretudo por municípios dotados 
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com maior disponibilidade de recursos financeiros e capacidade técnica, já no restante dos 

municípios do país o desenvolvimento observado era bastante exíguo. 

Ademais, no modelo que vigorava desde 1934, os municípios maiores e com maiores recursos 

humanos e financeiros se tornavam cada vez mais viáveis, com capacidade de ampliar e manter 

seus sistemas, enquanto os municípios mais pobres, ou seja, a grande maioria, se tornavam 

inviáveis e, nestes municípios, ampliar e manter os sistemas forçariam obrigatoriamente a 

elevar os preços das tarifas dos serviços prestados a valores que a população não seria capaz de 

absorver. 

Em virtude desse cenário associado à necessidade de ampliação de uma política habitacional 

mais consistente, em 1964 o governo federal criou o Banco Nacional de Habitação (BNH) com 

objetivo de atuar e atender a demanda reprimida por habitações dignas no país em virtude da 

vertiginosa urbanização verificada na época. 

A cargo do banco ficou também o planejamento e financiamento das obras de infraestrutura 

urbana, incluindo-se o saneamento básico e então, em 1968 foi criado experimentalmente o 

Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANASA4 com a finalidade de gerenciar o 

desenvolvimento do saneamento básico no país sendo que, três anos depois o plano foi 

formalizado e se tornou a principal fonte de recursos para o saneamento no país até o final da 

década de 1980. 

Fortalecendo esse conceito, em estudo elaborado em 1974 pela Fundação Getulio Vargas, 

publicado na Revista Conjuntura Econômica, que buscava as justificativas para a implantação 

do PLANASA, a constatação foi a de que reduzido número de municípios brasileiros, dentre os 

mais ricos, sobretudo aqueles que possuíam suporte humano capaz de administrar os serviços, 

conseguia resolver parcialmente os problemas de abastecimento de água, sendo que já naquela 

época se verificavam sistemas saturados ou próximos da saturação e, na maioria dos casos, os 

responsáveis pelo serviço se apresentavam sem condições financeiras para fazer frente às 

ampliações necessárias. 

O mesmo estudo constatou que, se os serviços de abastecimento de água ofereciam serviços 

precários e insatisfatórios, no caso do esgoto sanitário a situação era ainda mais degradante, 

 
4 Para esclarecimento sobre as circunstâncias que levaram à decisão pela instituição do Plano Nacional de 
Saneamento Básico, uma fonte de pesquisa bastante elucidativa é o trabalho desenvolvido pela Fundação Getulio 
Vargas, publicado na Revista Conjuntura Econômica em 1974, que pode ser encontrado no endereço eletrônico 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rce/article/download/69995/67524 
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pois, nem os municípios mais ricos conseguiam resolver os problemas, agravados com o 

aspecto da poluição dos corpos receptores. 

Os principais avanços na cobertura dos serviços ocorreram a partir da década de 1970, durante 

o Governo Militar, e sob um contexto particular. O principal objetivo das ações em saneamento 

foi o de proporcionar as condições básicas de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento 

econômico do país; as diretrizes e os recursos financeiros estavam centralizados na União; a 

intensa migração urbana decorrente da revolução na agricultura e do estímulo à industrialização 

atropelou o planejamento urbano das cidades de médio e grande portes; as crises econômicas 

mundiais e os planos de ajustes econômicos impingidos pela política econômica mundial aos 

países em desenvolvimento interromperam o fluxo de recursos financeiros destinados ao 

aumento da cobertura dos serviços (ALTAFIN, 2008). 

O modelo proposto pelo PLANASA, com determinação para solucionar os problemas do 

saneamento básico, tinha como objetivos principais a utilização de subsídios cruzados, nos 

quais os municípios mais ricos ajudariam a financiar o desenvolvimento dos serviços nos 

municípios mais pobres, a economia de escala, com objetivo de universalizar o atendimento 

com serviços de saneamento com consequente redução e melhor distribuição dos custos 

operacionais dos prestadores de serviços com recursos financeiros do Fundo de Financiamento 

de Água e Esgotos – FAE oriundos, predominantemente, a partir de 1969, de recursos dos 

benefícios do trabalhador Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS geridos pelo BNH. 

Em consequência dos estudos preliminares que conduziram à instituição do PLANASA, uma 

das exigências básicas necessárias seria a criação de companhias estaduais de saneamento 

básico, que viriam a ser conhecidas como CESB’s, para implantação, operação e manutenção 

dos sistemas em substituição às organizações municipais. Esta proposta é que seria responsável 

pelo desenvolvimento da ideia central do plano que era a aplicação da economia de escala, a 

adoção do subsídio cruzado e a melhoria na administração com ampliação da assistência técnica 

aos municípios mais pobres conforme já mencionado. 

A oferta de financiamento no âmbito do sistema PLANASA moldou a composição atual dos 

prestadores de serviços de saneamento básico no Brasil, com predominância para as 

companhias estaduais (TUROLLA, 2012). 

Durante a vigência do PLANASA, o que se verificou foi o alcance parcial dos objetivos 

inicialmente propostos e, dentre as falhas apresentadas pelo modelo, uma crítica muito 

contundente foi o modelo de gestão centralizado e autoritário, sem participação social, que 
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priorizaram investimentos para algumas empresas, principalmente aquelas localizadas na 

Região Sudeste do país, reduzindo-se a amplitude que poderia ser alcançada pelo plano com a 

racionalidade dos agentes. 

Um dos pontos de conflito no PLANASA relativamente fácil de ser percebido refere-se à 

concentração de recursos no Estado de São Paulo. O estado mais rico do país tornou-se também 

o catalisador dos investimentos estruturantes em água e esgoto. Essas escolhas alocativas 

revelaram o domínio da eficiência do capital sobre a equidade distributiva (SOUZA, 2008). 

O modelo estabelecido para o PLANASA, via BNH, foi altamente centralizador. Essa lógica 

de subordinação dos municípios ficou evidente na Exposição de Motivos n.º 3 (abril de 1975) 

do Conselho de Desenvolvimento Social que propunha, como ideal, a integração de todos os 

municípios brasileiros às CES. Essa centralização, beneficiada pela política centralizadora do 

Governo Federal, passou pela cooptação dos estados via CES e pela cooptação dos municípios, 

via os próprios estados, que se encarregaram das pressões políticas e financeiras sobre os 

mesmos (JORGE, 1992). 

Outra constatação que se verificou no modelo foi a utilização das tarifas dos serviços de 

saneamento pelo Estado como instrumento de política anti-inflacionária, remetendo o preço 

pelos serviços a valores artificiais abaixo do custo operacional e este ponto foi motivo de muitas 

críticas pelos técnicos do setor. 

O indício e exemplo mais evidente do controle que o centro de poder do Estado encarregado da 

política do país manteve sobre a política de saneamento, foi o controle dos aumentos tarifários. 

A Lei 6.528, de 05/78, que normatizou a política tarifária em saneamento, vinculou a aprovação 

dos reajustes tarifários propostos ao Conselho Interministerial de Preços, sob o controle dos 

Ministérios do Planejamento e da Fazenda (JORGE, 1992). 

Outra falha bastante apontada nos estudos técnicos do modelo foi o risco moral proporcionado 

sobretudo devido à assimetria de informações apresentada pelas Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico (CESB’s) diante da falta de rigor nas exigências de gestão técnica adequada 

por estas empresas na condução das atividades de saneamento. 

O risco moral, no caso da PLANASA, pode ser entendido como um comportamento pouco 

rigoroso das CESB’s que, logo após terem assinado o contrato com o BNH, não se empenharam 

o suficiente para cumprir os indicadores do projeto de viabilidade econômica. Pode-se especular 

esse descumprimento devido à complexidade do monitoramento ou à facilidade em produzir 
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indicadores falseados. Ou seja, o comportamento da instituição muda depois que conseguiu o 

financiamento (SOUZA, 2008). 

Não se infligia às CESB’s nenhum controle social, quer fosse sobre a qualidade dos serviços 

prestados, quer fosse sobre a definição de prioridades e de ações. E os municípios, apesar de 

constituírem o poder concedente, quase não exerciam (e, no geral, poucos exercem) atividades 

reguladoras das ações das concessionárias: não participavam na definição das grandes linhas de 

prioridades, não tinham clareza quanto aos critérios de aplicação de subsídios. As CESB’s 

passaram, desta forma, a ocupar o duplo papel de regulador e de regulado, ao planejar, 

coordenar, definir padrões dos serviços e operar os sistemas (ALTAFIN, 2008). 

Na década de 1990, o modelo adotado pelo Código das Águas em 1934, posteriormente com a 

inclusão do PLANASA em 1968, revelava-se bastante esgotado, principalmente após a abrupta 

extinção do BNH e consequentemente do PLANASA em 1986 sem qualquer plano de transição 

para continuidade dos investimentos em saneamento no país e, nesse mesmo período, 

profissionais experientes que atuavam no segmento iniciaram uma migração para outros 

segmentos do mercado, fragilizando a capacidade de pesquisa e desenvolvimento de projetos. 

Nesse mesmo período, o país atravessava por um cenário de transformação extremamente 

importante, com o fim do regime militar e a reforma constitucional de 1988 a sociedade 

brasileira abre espaço para o Estado Regulador, substituindo o modelo anterior com a atuação 

direta na economia na produção de bens e serviços. 

Os Artigos 173 e 174 da Constituição Federal trouxeram um dispositivo que evidenciava a 

transformação, atribuindo a competência de exploração direta de atividade econômica ao 

Estado apenas em casos imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. 

Já, o Artigo 174 explicitou o papel normativo e regulador do Estado, atribuindo para si o papel 

de fiscalizador, planejador e incentivador de políticas públicas e econômicas. 

O que se verificou desde a aprovação do Código das Águas Brasileiro em 1934 até o fim do 

PLANASA em 1986 foi que as transformações econômicas de um país em que prevalecia a 

produção rural e exportação de produtos primários para um país urbanizado, com a eclosão das 

primeiras indústrias, apresentaram os resultados esperados em relação à disponibilização de 

recursos hídricos com a edição do Código das Águas, porém, outros problemas passaram a ser 

observados. 

O êxodo rural e o crescimento vertiginoso dos centros urbanos amplificaram os problemas 

sociais com a segregação ainda maior entre as classes sociais nos anos que se seguiram à 
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aprovação da norma. Ademais, o uso industrial da água, em grande parte desregulamentado, 

levou ao empobrecimento da fauna e da flora, poluição e contaminação de mananciais, elevação 

nos custos de produção de água potável para consumo humano e esses fatores fizeram eclodir 

um novo desafio a ser vencido, a escassez da água. 

O desenvolvimento trouxe novos problemas e colocou na ordem do dia a escassez de água. 

Assim, no bojo de uma nova reforma do Estado, que aponta em sentido inverso à realizada na 

Era Vargas, porém igualmente acenando com a racionalidade e o desenvolvimento, agora 

adjetivado de sustentável, foi promulgada a Lei 9.433 em 8 de janeiro de 1997, que deu origem 

à Política Nacional de Recursos Hídricos (SILVESTRE, 2008). 

Em 1990, com a aprovação da Lei 8.031, durante a gestão do então Presidente Fernando Collor 

de Melo, houve a primeira tentativa de materialização do Estado Regulador com o Programa 

Nacional de Desestatização, contudo, esta lei trouxe poucos efeitos práticos e em 1997 foi 

substituída pela Lei 9.491, aprovada em 9 de setembro daquele ano. 

Pouco tempo antes a aprovação da Lei 9.433 em 8 de janeiro de 1997, mais conhecida com 

Política Nacional dos Recursos Hídricos, no mesmo sentido, constituía a Agência Nacional das 

Águas como responsável pelo planejamento dos usos das águas no país, que se configurou em 

mais um marco regulatório de extrema importância para o setor de saneamento básico no país. 

O modelo proposto pela Política Nacional dos Recursos Hídricos foi apresentado como o 

primeiro conjunto de institutos sustentáveis quanto ao uso múltiplo das águas elaborado no 

arcabouço jurídico nacional, além de ser a primeira norma a evidenciar o papel regulador do 

Estado nas questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos. A flexibilização do papel do 

Estado como regulador – tanto de questões relacionadas à dinâmica da economia (em 

particular, a regulação sobre a concorrência e seus efeitos para a sociedade), como daquelas 

relacionadas à oferta de serviços públicos e garantia de direitos – se materializou, do ponto de 

vista institucional, dentre outras formas, na constituição das agências reguladoras (ROSSI e 

SANTOS, 2018). 

A referida norma inovou nos conceitos sobre utilização dos recursos hídricos, sendo a primeira 

a considerar a água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico, o uso prioritário 

para o consumo humano e dessedentação de animais, a adoção do controle dos recursos hídricos 

por bacias hidrográficas e a garantia de participação dos usuários e das comunidades nas 

tomadas de decisão dentre outros dispositivos. 
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A respeito da gestão participativa com acolhimento dos usuários e da sociedade organizada, 

presume-se que a crescente escassez de água observada e a pressão popular por um modelo 

sustentável para preservação da vida tenha influenciado as decisões no decorrer do processo de 

gestação da norma. 

O lançamento de efluentes sem o adequado tratamento nos corpos receptores por algumas 

comunidades e diversos setores da cadeia produtiva degradavam os cursos de água que a jusante 

seriam os mananciais para outras comunidades e, portanto, legitimava-se a participação da 

sociedade organizada em comitês de bacias hidrográficas para solução conjunta dos conflitos 

pelo uso múltiplo das águas. 

A legislação federal que esteve vigente até recentemente possui suas diretrizes pautadas na 

Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Aprovada após um longo debate que durou quase duas 

décadas, o marco regulatório reafirmou o saneamento básico como condição essencial para a 

qualidade da saúde pública e inovou nos conceitos e princípios legais para o fornecimento dos 

serviços de saneamento básico no país. 

A diversidade em um país continental como o Brasil é preciso ser considerada quando se trata 

de desenvolvimento urbano e neste aspecto, o marco regulatório instituído pela Lei 11.445/2007 

estabeleceu como meta a universalização de acesso aos serviços de saneamento básico e a 

integralidade da oferta dos serviços observando-se a incorporação de métodos e técnicas 

adequadas às peculiaridades locais e regionais e, além desses fatores, a norma inseriu 

explicitamente dispositivo de controle social para garantir a participação da sociedade nas 

tomadas de decisões nas políticas públicas no setor de saneamento. 

A articulação da Política de Saneamento com as demais políticas sociais afins tem como 

referência as externalidades do saneamento no meio ambiente, saúde pública, recursos hídricos, 

desenvolvimento urbano, redução da pobreza, dentre outros. O princípio da integração das 

infraestruturas e serviços com a gestão eficiente de recursos hídricos decorre dessa integração 

entre políticas (ALTAFIN, 2008). 

Contudo, mais uma vez o normativo legal não atingiu plenamente a sua finalidade de resolver 

o impasse sobre a titularidade dos serviços e, o marco regulatório instituído pela Lei 

11.445/2007 não estabeleceu a titularidade pela prestação dos serviços de saneamento sendo 

bastante criticada nesse aspecto. 

Essas indefinições quanto à titularidade têm reflexos na aplicação da Lei do Saneamento, 

sobretudo, com relação às companhias de economia mista, quanto à exigência de um contrato 



37 
 
de concessão; à participação da iniciativa privada, em municípios isolados, em uma região 

metropolitana (ALTAFIN, 2008). 

O Art. 21 da Lei 11.445/2007 estabeleceu a função de regulação e os requisitos básicos para 

atender aos princípios legais, elencando a independência decisória, a transparência, a 

tecnicidade, a celeridade e a objetividade das decisões. Resta claro desse dispositivo que, para 

exercer esse papel com maestria, tornava-se necessária a inclusão de um projeto técnico para 

convencimento das partes interessadas quanto as necessidades de eventuais alterações 

normativas e, esse projeto trata-se da Análise de Impacto Regulatório, embora o nome não 

esteja explícito na norma. 

Recentemente, diante do crescente interesse do setor privado pela concessão dos serviços de 

saneamento básico no país, o debate por uma reformulação no marco regulatório do setor foi 

intensificado em todas as esferas do governo e, em consequência, a pressão pela aprovação de 

um modelo com regras objetivas e transparentes que estimulassem o interesse da iniciativa 

privada se tornou incessante nos últimos anos e resultou no PL 4.162/2019 que foi aprovado 

em 15 de julho de 2020 e se transformou na Lei 14.026/2020 consolidando o novo marco 

regulatório do saneamento no país. 

A nova norma inaugura um modelo voltado para a livre concorrência obrigando os municípios 

a abrir concorrência pública para contratação de concessionárias para prestação dos serviços, 

permitindo a participação de empresas privadas e, em comparação ao modelo anterior, a 

modificação está na discricionariedade que os municípios possuíam para contratar 

concessionárias públicas sem licitação por meio dos contratos de programas, extintos com a 

aprovação da norma vigente. 

Outra alteração sensível prevista pela norma resolve o problema da titularidade dos serviços de 

saneamento básico, até então indefinida, atribuindo à esfera federal a titularidade para a 

regulação dos serviços por meio da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA), 

autarquia específica que passa a criar regras que deverão ser seguidas por Estados e Municípios 

e define ainda a União como titular para regulação das ações necessárias para garantir a oferta 

de água em seus múltiplos usos em períodos de escassez hídrica. 

Todavia, é preciso compreender que os marcos regulatórios criam regras gerais e, tanto a Lei 

Federal 11.445/2007, que instituiu o Plano Nacional de Saneamento, quanto o novo marco 

regulatório instituído pela Lei 14.026/2020 não resolvem totalmente a problemática dos 

contratos de concessão, cabendo ainda aos órgãos reguladores o estabelecimento de regras para 
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a execução dos contratos, bem como a fiscalização da prestação de serviços e, justamente a 

partir desse ponto é que os riscos se intensificam. 

Mesmo após a aprovação da referida lei, um debate amplo ainda permanece entre os 

especialistas do saneamento a respeito desse novo regramento e entre aqueles que são contra a 

aprovação da referida lei, a fundamentação se baseia no direito de acesso aos serviços de 

saneamento para todos, independentemente da condição financeira e utilizam como contraponto 

ao dispositivo, o modelo implantado inicialmente no país com o oferecimento do saneamento 

à iniciativa privada e o consequente elitismo do processo, com prestação dos serviços apenas 

para aquela parcela da população com maior poder aquisitivo, transformando um bem 

fundamental em mercadoria para enriquecimento de alguns favorecidos compostos por grandes 

empresários e banqueiros em detrimento do bem-estar social. 

Por outro lado, para aqueles que defendem a aprovação da lei, a fundamentação se baseia na 

incapacidade do Estado em prover os serviços de maneira plena, tanto no aspecto financeiro 

como técnico e isso exigiria a inclusão do setor privado para ampliar a capacidade do setor no 

sentido de universalização dos serviços, apostando ainda na capacidade de fiscalização e 

regulação por parte do Estado como equalizador para os problemas decorrentes da privatização 

do setor. 

Do ponto de vista econômico, o tema ainda suscita muita divergência e, se por um lado existem 

aqueles que defendem a redução da participação do Estado, motivados pela hipótese de que os 

serviços e investimentos de interesse coletivo oferecidos pelo Estado devem ser transferidos 

para a gestão privada devido à capacidade deste setor na alocação objetiva dos recursos, por 

outro lado existem aqueles que defendem a maior participação do Estado no provimento desses 

produtos e, neste caso, um dos argumentos utilizado é de que o Estado possui maior capacidade 

de alocar recursos a partir das escolhas da sociedade, atendendo melhor as expectativas da 

população. 

O debate é oportuno e os dois lados parecem ter parcela da razão, sobretudo quando se verifica 

a história do saneamento mundo afora, nos quais a participação do setor privado está presente 

e proporciona um alívio nas contas do governo, financiando os serviços. Contudo, é importante 

observar que, mesmo em países centrais em relação à ideologia de mercado livre e participação 

do setor privado nos serviços essenciais para a sociedade, como é o caso dos Estados Unidos, 

a maioria dos prestadores de serviços de saneamento ainda continuam na mão do Estado, devido 

à importância estratégica do segmento para a saúde pública e desenvolvimento econômico. 
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1.3. Regulação do Saneamento no Distrito Federal 

A ideia de interiorização da capital federal teve origem no período colonial e existem 

referências em discurso proferido por Urbano de Gouveia na Câmara dos Deputados em 1896 

de que o Marquês de Pombal, durante o reinado de Dom José I já tinha pretensões de transferir 

a capital do país do Rio de Janeiro para o vale do Amazonas. 

O fortalecimento da ideia ocorreu diante da defesa feita por José Bonifácio de Andrada e Silva, 

em documento redigido aos participantes das Cortes de Lisboa5 em 1821 e, dentre os principais 

argumentos para a iniciativa estava a preocupação com a fragilidade da capital instalada no Rio 

de Janeiro para se defender de uma eventual invasão, saques ou pilhagens dos corsários 

franceses. 

Apesar destas iniciativas ainda no Século XIX, apenas em setembro de 1955, após a realização 

de diversos estudos técnicos, foi assinada a decisão do governo federal em processo da 

Presidência da República, aprovando o relatório expedido pela Comissão de Localização da 

Nova Capital Federal com as delimitações da região na qual está instalada atualmente a capital 

federal. 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo experimentou um forte crescimento 

tecnológico e econômico impulsionado principalmente pela necessidade de reconstrução dos 

países europeus e atendimento a uma demanda reprimida durante o período de guerra. 

Acompanhando essa tendência, a sociedade brasileira também sentiu os efeitos daquele 

momento positivo na economia mundial e na década de 1950 a renda per capita no país cresceu 

a uma taxa média de 4,1% a.a.  

O crescimento econômico da época veio com profundas transformações na sociedade e o país 

deixou de ter uma economia predominantemente rural e agrícola e passou a ter uma economia 

baseada na indústria e serviços com a transferência dos recursos da agricultura, considerada 

como economia de baixa produtividade, para setores mais produtivos e este fenômeno foi um 

dos principais propulsores para esse crescimento. 

Foi nesse ambiente que se iniciou a construção da nova capital federal alavancada por um forte 

crescimento dos recursos disponíveis e um grande otimismo por parte da sociedade. A posse de 

Juscelino Kubitschek num momento privilegiado permitiu uma forte política 

 
5 As Cortes de Lisboa eram reuniões extraordinárias realizadas pelos parlamentares para tratar sobre assuntos de relevante 
interesse da Coroa Portuguesa. Para os interessados no assunto, uma boa referência pode ser encontrada no documento 
intitulado “Os Deputados Brasileiros nas Cortes Gerais de 1821” no site do Senado Federal no endereço eletrônico: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1083/690120.pdf 
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desenvolvimentista com o famoso discurso de “crescer cinquenta anos em cinco” e assim foi 

possível se iniciar a concretização de um sonho bem mais antigo, a transferência da capital do 

país para o interior. 

O movimento de construção de Brasília atraiu o interesse de uma multidão que avistava uma 

oportunidade de conquistar melhores condições de vida e, nos primeiros anos de construção da 

capital, o que se observou foi um exército de trabalhadores que vinham de todas as partes do 

país e o florescimento de um número expressivo de pequenos comércios para atender aqueles 

que aqui chegavam. O resultado foi um crescimento populacional que superou todas as 

expectativas dos estudos prévios para elaboração do projeto de urbanização. 

A rapidez com que a cidade foi construída reflete o espírito nacionalista e desenvolvimentista 

da época: mais do que uma nova capital, ela representava a possibilidade de expansão das 

fronteiras agrícolas na região Centro-Oeste e traduzia o ideal de um novo modelo de cidade 

administrativa, autônoma e planejada. Sua construção foi considerada como um exemplo de 

realização de um projeto de cidade moderna para países em desenvolvimento, na concepção da 

época, cujo papel era o de estruturar os territórios nacionais e difundir modelos de 

desenvolvimento econômico e tecnológico (ALTAFIN, 2008). 

A taxa relativa de crescimento populacional do Distrito Federal vem caindo ao longo do tempo, 

mas ainda está entre as maiores taxas de crescimento dentre os grandes centros urbanos do país, 

transformando a região na terceira maior região metropolitana do país e, esse desenvolvimento 

exigiu diversas mudanças de estratégia para atendimento da expressiva demanda pelos serviços 

de saneamento. O Quadro 2 apresenta os períodos e as principais alterações na legislação e 

gestão do saneamento básico no Distrito Federal. 

Quadro 2 – Principais Marcos Regulatórios do Saneamento no Distrito Federal 

PERÍODO MARCOS DO SANEAMENTO 

1956 - 1966 Da criação da NOVACAP até a criação do Código Sanitário do Distrito Federal – a criação da NOVACAP para 
desenvolvimento dos projetos e execução das obras necessárias para a futura capital, a explosão demográfica do Distrito 
Federal e a necessidade de adequação do setor de saneamento. 

1966 - 2002 Da criação do Código Sanitário do Distrito Federal até a alteração no modelo de gestão do saneamento com a inserção 
do modelo de concessão dos serviços – as mudanças na estratégia para atendimento do crescimento vertiginoso da 
demanda por saneamento, criação da CAESB, a possibilidade de expansão na área de atuação da CAESB, a estratégia de 
inclusão de capital privado para avanço na ampliação dos sistemas de água e esgoto. 

2002 - 2020 Do início do modelo de concessão até os dias atuais – A criação da ADASA, o primeiro contrato de concessão de 
saneamento no Distrito Federal, a alteração no regime tarifário, os imperativos aplicados à CAESB por força de normas 
legais, a Lei Distrital 5.618 de 2016 e os impactos para a saúde financeira da CAESB, a Lei Distrital 6.272/2019 e a eventual 
queda de receita da CAESB. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Em setembro de 1956 foi criada a NOVACAP por meio da Lei 2.874 sancionada pelo 

Presidente da República Juscelino Kubitschek e ainda no mesmo mês, por meio do 

Decreto 40.017, aprovado o estatuto da companhia nomeando sua diretoria com o objetivo de 

planejar e executar os serviços de localização, urbanização e construção da futura capital 

federal.  

A lei não definia exatamente a modalidade empresarial da companhia, entretanto, após análise 

do Art. 10 que prescreve que a União seria detentora da totalidade do capital, pode-se inferir 

que a modalidade adotada na época equivale a atual empresa pública diante do ordenamento 

jurídico. 

Dentre as atribuições instituídas para a NOVACAP foram incluídos os serviços de 

fornecimento de energia, abastecimento de água e tratamento de esgotos e, para viabilizar a 

consecução dos objetivos, dentro da estrutura organizacional da companhia foi criada a Divisão 

de Água e Esgotos para implantação e operação dos sistemas de captação e distribuição de água 

e dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto. 

Na década de 1960, a capital federal atravessou um período de acelerado crescimento 

demográfico, de acordo com censo demográfico realizado em 1960, a população do Distrito 

Federal era de 141.742 habitantes e no final da década, a população do Distrito Federal já 

ultrapassava 500 mil habitantes, superando em apenas uma década o teto de população estimado 

para os estudos iniciais elaborados para viabilização da nova capital conforme explicitado pela 

Lei 1.803 de 5 de janeiro de 1953. O Quadro 3 apresenta a evolução da população do Distrito 

Federal de acordo com os censos demográficos realizados pelo IBGE. 

Quadro 3 – Evolução da população do Distrito Federal 

ANO POPULAÇÃO 

1960 141.742 

1970 546.015 

1980 1.203.333 

1991 1.598.415 

2000 2.043.169 

2010 2.570.160 

20196 3.015.268 

Fonte: IBGE 

Esse planejamento centrado na função governamental, desconsiderou o impacto do 

desenvolvimento na região e das pressões ocupacionais na estrutura urbana da cidade, pela 

 
6 População estimada para o Distrito Federal para o ano de 2019, segundo IBGE. 
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construção da nova capital, e consequente do crescimento econômico do país (ALTAFIN, 

2008). 

Nos países desenvolvidos, onde as taxas de crescimento populacional são reduzidas e os 

processos de migração interna são pouco relevantes, a dinâmica de ocupação territorial é diversa 

daquela observada nos países em desenvolvimento. Nestes, a população urbana cresce com 

mais rapidez do que a provisão dos serviços de infraestrutura e em tal ritmo que impede a 

realização de planejamento. O crescimento ocorre, em geral, em assentamentos periféricos nos 

grandes centros urbanos, ou em pequenos municípios, onde vivem populações de baixo poder 

aquisitivo e de baixa capacidade de pagamento pelos SAA7 e SES8. Além disso, muitas áreas 

urbanas, nos grandes centros, se localizam em regiões geologicamente inseguras, sem os 

serviços básicos de infraestrutura de drenagem e com situação legal não resolvida (ALTAFIN, 

2008). 

Embora a capital federal tenha passado por um processo de planejamento, o mesmo não 

aconteceu de maneira ampla em seus arredores, incluindo-se as cidades satélites e as cidades 

que compõem o entorno do Distrito Federal de modo que a citação anterior enquadra-se 

perfeitamente ao modelo de desenvolvimento urbano aqui verificado, semelhante àquele 

observado nos países em desenvolvimento. 

O movimento migratório teve consequências diretas na consolidação de Brasília afetando o seu 

plano urbanístico. Concomitantemente à construção do Plano Piloto, surgiram cidades satélites, 

externas aos limites previstos para a área urbana, posteriormente, organizadas em regiões 

administrativas (ALTAFIN, 2008). 

A Lei 5.027 de 14 de junho de 1966, sancionada pelo então Presidente da República Humberto 

Castelo Branco instituiu o Código Sanitário do Distrito Federal e dentre os dispositivos na 

referida norma foi instituída a obrigatoriedade de ligação dos clientes à rede pública nos locais 

em que a infraestrutura estivesse disponível. Além disso, foi instituída a obrigatoriedade de 

inspeções nos sistemas de abastecimento operados pela NOVACAP no sentido de avaliar 

eventuais riscos à saúde pública. 

Ainda em consequência da explosão demográfica no Distrito Federal, em 8 de abril de 1969, 

por meio do Decreto-Lei n.º 524, o poder público adotou uma nova estratégia empresarial para 

a condução das atividades de saneamento básico e, o então Presidente da República Artur da 

 
7 A sigla SAA utilizada pela autora se refere ao Sistema de Abastecimento de Água. 
8 A sigla SES utilizada pela autora se refere ao Sistema de Esgotamento Sanitário. 
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Costa e Silva autorizou a criação da Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB como 

empresa pública de direito privado na modalidade de sociedade por ações, transferindo 51% 

das ações com direito a voto ao governo do Distrito Federal. 

A estratégia adotada com o desmembramento do setor de saneamento básico da NOVACAP 

tinha por objetivo acelerar as ações para expansão do saneamento básico na capital federal por 

meio da descentralização do serviço de saneamento com a criação de uma empresa autônoma 

especializada na execução, operação, manutenção e exploração dos sistemas de abastecimento 

de água e de coleta de esgoto, além da conservação, proteção e fiscalização das bacias 

hidrográficas utilizadas ou reservadas para os fins de abastecimento de água, conforme Art. 2º 

do Decreto-Lei nº 524. 

Em 1999, com a aprovação da Lei Distrital 2.416, o governo do Distrito Federal alterou o nome 

da empresa para Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, 

transformou a empresa em sociedade de economia mista e permitiu à empresa a expansão do 

mercado na área de saneamento para todo o território nacional, podendo participar de 

empreendimentos de múltiplas finalidades, permitindo a constituição e subscrição de capital de 

outras sociedades, inclusive a criação de subsidiárias, podendo ainda participar na formação de 

consórcio com outras empresas. 

A estratégia adotada com a aprovação da Lei Distrital 2.416 tinha por objetivo a modernização 

no modelo de gestão corporativa da empresa, permitindo ao governo do Distrito Federal a 

criação de uma nova classe de ações, denominadas ações preferenciais nominativas sem direito 

a voto. A referida lei também trouxe novo dispositivo possibilitando ao governo do Distrito 

Federal a alienação de parte das ações disponíveis no capital social da empresa ao setor privado, 

desde que mantido o controle acionário ao poder público e preservando uma reserva de 10% 

das ações aos empregados do total a ser alienado. 

A ampliação da área de atuação da empresa para todo território nacional focava principalmente 

a possibilidade de ações conjuntas com outras empresas de saneamento com a prestação de 

serviços de consultoria e além disso, uma preocupação crescente com a pressão imobiliária 

sobre as regiões do entorno do Distrito Federal com atenção especial para Águas Lindas, no 

estado de Goiás onde o crescimento urbano, com o surgimento de diversos condomínios sem 

infraestrutura de saneamento ameaçavam o principal manancial do Distrito Federal no Rio 

Descoberto. 
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Portanto, a ampliação da área de atuação da empresa permitiria à Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal atuar em conjunto com a concessionária do estado de Goiás no 

sentido de prover a infraestrutura de saneamento necessária para proteção das captações que 

abastecem o Distrito Federal, evitando-se a contaminação pelo lançamento de efluentes sem o 

tratamento adequado e, de fato, em 2003 foi assinado o contrato que deu origem ao Consórcio 

Águas Lindas com a atuação conjunta da CAESB e a Concessionária de Saneamento do Estado 

de Goiás (SANEAGO) na operação e ampliação dos sistemas de coleta de esgoto daquela 

cidade. 

A Lei Distrital 2.954 de 22 de abril de 2002 estabeleceu o prazo de concessão dos serviços 

públicos de saneamento básico à CAESB por trinta anos, contados a partir de janeiro de 2002, 

podendo ser renovado, uma única vez, por igual período. 

Em 2004, por meio da Lei Distrital 3.365, o governo do Distrito Federal criou a Agência 

Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA, autarquia em regime 

especial com personalidade de direito público e dentre as competências atribuídas, o governo 

do Distrito Federal delegou ao órgão as responsabilidades de regulação, disciplinamento em 

caráter normativo, fiscalização com poder de polícia dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário do Distrito Federal e as tarifas a eles relativas e, além disso, o 

referido dispositivo normativo delegou também ao órgão a concessão, permissão e autorização 

dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio da celebração 

de contratos de concessão e permissão. 

Em 23 de fevereiro de 2006 foi firmado entre ADASA e CAESB o Contrato de Concessão para 

prestação dos serviços de saneamento básico no Distrito Federal, mantendo-se a vigência da 

exploração dos serviços até o ano de 2032, conforme estabelecido na Lei Distrital 2.954/2002 

e, dentre as principais alterações implicadas à concessionária estava a forma de remuneração 

pelos serviços prestados. 

Anteriormente ao contrato, a remuneração era realizada por meio de tarifas pagas pelos 

consumidores e o critério para atualização das tarifas era realizado obedecendo-se o regime de 

remuneração pelos custos dos serviços, garantindo-se uma remuneração de até 12% ao ano 

sobre todo o investimento reconhecido e a negociação era feita diretamente na Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, que era responsável pela análise e aprovação das 

reinvindicações feitas pela empresa.  
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Após a assinatura do contrato, o órgão regulador alterou esse critério, adotando-se a revisão 

tarifária periódica pelo regime de tarifa pelo preço, no qual considera-se a receita da empresa 

dividida em duas categorias, a primeira, relacionada com o repasse de custos não gerenciáveis 

tais como impostos, taxas, consumo de energia elétrica e a segunda, relacionada aos custos 

gerenciáveis compostos pelos custos operacionais da empresa. 

Os efeitos da agência reguladora sobre os reajustes tarifários da companhia foram notados no 

primeiro ano da vigência da concessão. Utilizando a metodologia anterior, isto é, o critério de 

custos, o aumento requerido seria superior a 7%. O percentual de acréscimo autorizado foi de 

2,97% (ALTAFIN, 2008). 

A Lei Distrital 3.559 de 18 de janeiro de 2005 alterou dispositivo da Lei Distrital 2.416/1999, 

permitindo à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB a exploração 

econômica dos diferentes campos do saneamento no exterior. Essa medida teve bastante apoio 

em virtude da possibilidade de atuação da empresa em atividades de consultoria para outras 

concessionárias, principalmente na América Latina e África e, ao longo dos últimos anos, a 

empresa tem trabalhado, sobretudo em projetos para universalização de sistemas de água e 

esgoto em sociedades carentes como a ajuda na reconstrução da rede de saneamento no Haiti, 

logo após o terremoto ocorrido naquele país no início de 2010. 

Após a criação da ADASA, duas normas legislativas de notável relevância e impacto para a 

CAESB foram aprovadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e, embora esteja em total 

consonância com o modelo jurídico local e nacional, não se pode olvidar que qualquer alteração 

com potencial de influenciar na sustentabilidade econômica do agente regulado ou que cause 

impactos para a sociedade deve seguir um ritual de avaliação técnica, debates com os agentes 

envolvidos e inclusão de práticas de informação a todos os agentes envolvidos no processo.  

Em 3 de março de 2016, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em virtude das crises hídricas 

verificadas por todo o país, aprovou a Lei Distrital 5.618, de autoria da Deputada Distrital 

Telma Rufino, sem qualquer avaliação de impacto regulatório, com a previsão de redução dos 

prazos de atendimento para as falhas de vazamentos no sistema distribuidor de água informados 

para a empresa. 

O projeto de lei que deu origem à referida lei, foi apresentado pela deputada no dia 15 de abril 

de 2015 aos seus pares por meio do PL 379/2015 e citava as crises hídricas enfrentadas, 

sobretudo nas grandes cidades do país, como justificativa para a aprovação de uma lei que 

viesse a conter o desperdício de água no sistema distribuidor da capital federal, considerando a 
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demora nas correções das falhas no sistema um preocupante fator para ampliação do 

desperdício de um bem essencial e cada vez mais escasso. 

A grande preocupação com a aprovação dessa nova norma por parte dos técnicos que atuam na 

gestão do serviço está na necessidade de redimensionamento, com ampliação das equipes de 

operação e manutenção para atendimento dos picos de serviços em ciclos de atendimento 

reduzidos com potencial para elevação nos custos operacionais da empresa. 

Em 8 de fevereiro de 2019, foi a vez da aprovação da Lei 6.272 com projeto de autoria da 

Deputada Distrital Liliana Roriz, que determinou a revogação do Art. 2º, Parágrafo 1º da Lei 

442 de 1993 e extinguiu o direito de cobrança da conta mínima de água estipulada em 10 m³ e 

dessa forma estabeleceu uma nova regra tarifária, na qual os consumidores passam a ser 

cobrados pelo real consumo de cada unidade consumidora naqueles casos em que o consumo 

for menor que a quantidade estipulada anteriormente pela Lei 442/1993. 

Essas decisões demonstram o zelo dos legisladores com a coisa pública, com a proteção do 

consumidor e da sociedade em geral, contudo, diante desse cenário, duas constatações 

importantes são verificadas. 

A primeira constatação é a captura política pois, por mais que a ação seja bem-intencionada, a 

norma legal criada pelos legisladores não pode ser contestada pelo agente regulador, restando 

unicamente neste caso a obrigatoriedade de aplicação da norma e adequação das normas 

infralegais ao texto legislativo. Inclusive no caso concreto, considerando-se a norma legislativa 

em estudo e ainda em citação a um trecho da justificativa do PL 379/2015 que deu origem à 

Lei 5.618/2016, a deputada proponente afirma que é papel da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal atuar na cobrança de medidas mais eficazes para evitar o desperdício de água quando 

as ações dos órgãos controladores não possuírem as condições necessárias para o enfrentamento 

do problema da escassez hídrica. 

A segunda constatação é o descumprimento do ritual técnico essencial para elaboração de 

normas reguladoras por meio de um estudo técnico para se analisar a viabilidade da aplicação 

das regras propostas e os impactos e custos decorrentes dessa aplicação com ampla divulgação 

e debate entre os setores da sociedade.  
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A Lei 5.618/2016 não foi fundamentada em Análise de Impacto Regulatório, já a Lei 

6.272/2019 possui um Relatório de Análise de Impacto Regulatório9 elaborado pela ADASA, 

contudo, posteriormente à aprovação da referida lei. 

Não restam dúvidas quanto a competência e a liberdade que dispõem os legisladores para 

aprovação de dispositivos que tenham como objetivo o bem-estar social, contudo, não se pode 

deixar de lado os possíveis impactos originados na aprovação dessas normas. 

O próximo capítulo será dedicado à análise da aplicação da Lei 5.618 de 2016 na 

sustentabilidade econômico-financeira da CAESB, principal objetivo deste trabalho, diante da 

necessidade de redimensionamento dos recursos de manutenção, implicando na necessidade de 

ajuste das rotinas, com provável acréscimo nos custos de manutenção que compõem parcela 

importante do custo operacional da empresa, tendo em vista a necessidade de adequação para 

o atendimento às exigências impostas pela referida lei.

 
9 A Análise de Impacto Regulatório desenvolvida pela ADASA para aplicação da Lei 6272/2019 pode ser 
encontrada no site da própria Agência Reguladora no endereço eletrônico: 
http://www.adasa.df.gov.br/images/storage/audiencia_publica/005-2019/Relatorio_Analise_Impacto_Regulator
io_Alteracao_Estrutura_Tarifaria_Caesb.pdf 
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2. OS IMPACTOS REGULATÓRIOS DA LEI DISTRITAL 5.618/2016 

O local escolhido para construção da capital federal encontra-se em uma região denominada 

Planalto Central do Brasil com altitude média de 1.000 m acima do nível do mar, variando entre 

600 m e 1.341 m, com altitudes superiores a qualquer região circunvizinha em todo seu 

contorno e, dentro de suas limitações a área possui relevo relativamente plano.  

Essa localização proporciona algumas vantagens para o setor de saneamento já que os 

mananciais possuem água de excelente qualidade quando bem preservados considerando-se que 

em grande maioria, os recursos hídricos do Distrito Federal estão distribuídos por regiões de 

nascentes, pequenos córregos e riachos.  

Por outro lado, a localização é motivo de preocupação quando se trata da disponibilidade 

hídrica, considerando-se que, justamente por estar localizada em região de altitudes mais 

elevadas, compostas por nascentes e pequenos cursos d’água, a região é carente na capacidade 

de produção hídrica e isso a torna bastante dependente do volume de chuvas de cada ano 

hidrológico tornando a gestão de recursos hídricos tarefa complexa. 

Com relação à capacidade de produção hídrica, as estações do ano no Distrito Federal podem 

ser distribuídas entre temporada de chuva e de seca. O período de chuvas mais constantes 

inicia-se no final de outubro e finaliza entre o final de abril e início de maio do ano seguinte 

sendo que, no restante do ano o que predomina na região é um clima árido com baixa umidade 

relativa. 

O acumulado de chuvas médias varia entre 1400 mm e 1600 mm por ano e, no período 

imediatamente anterior que precedeu a crise e ao longo do período de enfrentamento da escassez 

hídrica uma constatação foi a redução nos índices pluviométricos e, entre os anos de 2015 e 

2018 as chuvas foram bastante abaixo da média histórica. 

Na região leste, que historicamente se observam os menores totais precipitados, verificou-se 

uma menor redução da chuva, que ficou entre 90% e 95% do normal e enquanto isso, regiões 

que historicamente apresentavam maiores índices pluviométricos chegaram a registrar médias 

entre 70% e 80% do normal (LIMA, FONSECA, et al., 2018). 

A associação das características pluviométricas, com a consequente redução das precipitações 

e índices abaixo da média iniciados em 2015, o crescimento urbano desordenado com 

desmatamento em regiões de proteção ambiental, elevação na demanda por água tratada com a 

mudança de comportamento social, elevação nos padrões de consumo da população e o 
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crescimento da atividade agrícola com pressão sobre a demanda de água bruta retirada dos 

mananciais podem ser consideradas como uma “tempestade perfeita” que culminou na crise 

hídrica em que o poder público foi obrigado a enfrentar entre os anos de 2016 e 2018, com a 

redução na quantidade de água fornecida para a população. 

O enfrentamento da crise exigiu atitudes extremas por parte do poder público e o rodízio de 

abastecimento foi uma das iniciativas com o objetivo de preservar a reservação de água bruta 

nas represas em quantidade suficiente para atravessar o período de seca e, apesar de ter sido 

uma ação bastante exitosa para preservação do produto, trouxe consequências bastante 

negativas para a economia da região, com redução da produção agrícola e perda de parcela 

considerável da safra, redução da capacidade de produção em diversos setores do comércio e 

de serviços e redução da atividade econômica, além de transtornos para toda sociedade civil. 

Pouco tempo antes do início da crise hídrica no Distrito Federal, os legisladores locais já se 

mobilizavam, preocupados com as recentes e constantes crises de abastecimento de água em 

diversos grandes centros urbanos pelo país e, com objetivo de dar resposta à inquietude da 

população em virtude desses acontecimentos, aprovou em regime de urgência a Lei 

Distrital 5.618/2016 com o objetivo de proporcionar o uso racional e evitar desperdícios de 

água. O debate, contudo, não foi amplo e não contou com a participação dos setores da 

sociedade e dos técnicos dos setores. 

O dispositivo normativo que reduziu o ciclo de atendimento para os serviços de consertos de 

vazamento no sistema distribuidor de água ocorreu num momento em que os contratos de 

manutenção estavam em andamento, com regras definidas e a nova exigência impunha a 

necessidade de ampliação dos recursos disponíveis nas áreas de operação para adequação da 

empresa e nesse ponto é que se justifica a realização desse trabalho, para análise dos custos 

envolvidos e dos impactos relacionados à aprovação da referida norma e a apresentação de 

propostas no sentido de mitigar os impactos, tanto para a sociedade como para a 

sustentabilidade da empresa, considerando-se que o novo regulamento permanecerá no 

regramento jurídico do Distrito Federal. Dessa forma, o que se verificou foi a aprovação de uma 

nova norma com a transferência de responsabilidades para a CAESB com potencial para 

comprometimento da prestação de serviços de operação e manutenção dos sistemas e elevação 

dos custos operacionais da empresa. 

Portanto, esse estudo está certamente inserido na avaliação da gestão de custos da empresa, 

focado nos custos operacionais produzidos pelas equipes de manutenção de redes de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e trata-se de atividade indispensável para a 
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tomada de decisão dos gestores do saneamento em virtude da parcela relevante dessas despesas 

na formação do custo operacional da empresa e, qualquer anormalidade nesses custos pode 

comprometer a saúde econômica do negócio. 

A gestão de custos contempla o objetivo estratégico de identificar e atuar sobre as conexões de 

causa e efeito que existem entre as decisões gerenciais e os diversos tipos de custos que ocorrem 

no âmbito do setor de saneamento. Isso porque, de alguma forma, todos os custos são reflexos 

de decisões gerenciais, mesmo que na prática nem sempre sejam imediatamente evidentes as 

relações de causa e efeito entre uma dada decisão e os custos que ele gera (ANJOS JR., 2011). 

Importante destacar que, em ambientes regulados, os custos podem surgir de decisões exógenas 

ao poder decisório dos gestores das empresas, como são os casos em que a decisão regulatória 

cria obrigações para o agente regulado, mas ainda assim, a citação anterior é pertinente, pois, 

mesmo diante de imposições que alterem de alguma forma os custos, necessariamente, os 

gestores deverão decidir a forma de mitigar os impactos por meio de um rearranjo na matriz de 

custos. 

2.1. Metodologia Aplicada 

A Análise de Impacto Regulatório (AIR) consiste numa ferramenta moderna de gestão de riscos 

em posse dos gestores públicos e tem como princípios a realização de estudo técnico prévio 

com a participação de todos os atores envolvidos num determinado objeto de maneira proativa 

de sorte que nenhuma das partes venha a ser prejudicada após a implantação de um determinado 

ato regulatório. 

Isso não significa que não haverá qualquer tipo de impacto para alguma das partes, seria 

ingenuidade acreditar nessa possibilidade, todavia, significa que a decisão final deve considerar 

todas as proposições e aplicar aquela que apaziguar da melhor forma os interesses contrastantes 

envolvidos, com isso, certamente esta ferramenta se trata de um elemento bastante adequado 

para supervisão e transparência dos atos regulatórios. 

O agente regulador, ao se deparar com uma falha de mercado ou oportunidade de melhoria em 

normas constituídas, inicia um estudo técnico por meio de um processo de mapeamento do 

problema e produz alternativas para solução do tema, inclusive a alternativa de não se fazer 

nada quando qualquer das outras alternativas implicar em impactos, sejam técnicos, sociais ou 

econômicos, que não possam ser absorvidos pelo mercado, acarretando em danos maiores do 

que a opção de se manter a situação como se encontra no estágio atual. 
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Diante da diversidade de temas que são objeto de regulação em diversos segmentos distintos e 

da amplitude do problema a ser solucionado, não é possível delinear uma única estratégia para 

se elaborar um relatório de análise, contudo, é possível reconhecer algumas fases e ferramentas 

análogas entre as produções disponíveis elaboradas por diversos agentes reguladores. 

O Relatório Final de Análise consiste no documento de apresentação da Análise de Impacto 

Regulatório e inicia-se numa fase interna em que se desenvolve o trabalho técnico de 

delimitação do problema, coleta de dados, identificação das partes interessadas, consulta aos 

fundamentos legais, elaboração das alternativas para solução do problema.  

Após a fase interna, inicia-se uma fase externa com o chamamento das partes por meio de 

consulta ou audiência pública para a apresentação do relatório e o dever da equipe técnica nessa 

fase é expor as alternativas elencando os pontos positivos e negativos de cada solução, mediar 

os conflitos de interesses, elucidar dúvidas quanto à matéria de estudo e coletar as contribuições 

e manifestações dos participantes acerca do tema. 

A conclusão do relatório se dá novamente em fase interna, posterior à realização da fase externa 

para divulgação das propostas e, nessa fase final, devem ser incluídos no relatório as 

considerações técnicas acerca das manifestações apresentadas na fase externa e a conclusão 

com parecer dos técnicos quanto a melhor medida a ser adotada e somente após a conclusão de 

todas essas fases, com base nas fundamentações técnicas, é que o processo decisório acerca do 

problema deve ser desenvolvido e concluído pelo tomador de decisão, que no caso das Agências 

Reguladoras no país consiste na Diretoria Colegiada da Agência. 

Contudo, cabe ressaltar que, em virtude da magnitude do problema, por vezes se faz necessário 

o reenvio das propostas para novas consultas públicas após as revisões das alternativas e, casos 

em que os impactos sejam expressivos podem ser submetidos ao auxílio de especialistas 

consultores de outras áreas com experiência na questão, tanto em âmbito nacional como 

internacional. 

A aplicação dos dispositivos elencados na Lei Distrital 5.618/2016 produz seus principais 

impactos sobre os custos operacionais da CAESB, sobretudo nas despesas com os recursos 

aplicados na manutenção de redes do sistema distribuidor de água. A elevação nos custos de 

manutenção não deve ser ignorada, já que esses custos alteram o padrão de equilíbrio 

econômico-financeiro e impactam diretamente na sustentabilidade da empresa. 

Os serviços de manutenção nas redes de água no Distrito Federal eram regulados pela 

Resolução 14 de 2011 da ADASA, entretanto, após a aprovação da Lei Distrital 5.618 de 2016, 
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o governo do Distrito Federal impôs novas regras para o prazo de atendimento para reparação 

de vazamentos de água visíveis notificada nas instalações da empresa. 

De maneira simples, a nova norma, em seu Art. 1º determina o atendimento para reparação de 

vazamentos no prazo máximo de 48 horas corridas após a notificação, acrescentando um limite 

máximo, inferior em alguns casos aos limites impostos pela legislação anterior e no Art. 5 

estabelece multa no valor de R$ 10 mil para os casos de não cumprimento da regra estabelecida 

em que o consumidor possa ser lesado seja pelo atraso injustificado na execução do serviço, 

seja na ausência de informativos sobre a previsão de correção da falha. O Quadro 4 apresenta 

os prazos de atendimento para vazamentos no sistema distribuidor de água determinados pela 

Resolução 14/2011 estabelecidos no Anexo 4 da referida resolução. 

Quadro 4 – Prazos para Reparos de Vazamentos em Horas Úteis. 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRAZO 

Conserto de cavalete e registro de ¾” a 8” 6 h 

Conserto de ramal PEAD 20/32mm sem pavimentação 8 h 

Conserto de rede de PVC 60 mm a 110 mm com ou sem pavimentação 8 h 

Conserto de rede PVC superior a 110 mm com ou sem pavimentação 8 h 

Conserto de rede ferro fundido de 50 mm a 150 mm com ou sem pavimentação 8 h 

Conserto de rede ferro fundido superior a 150 mm com ou sem pavimentação 8 h 

Conserto de rede fibrocimento de 50 mm a 150 mm com ou sem pavimentação 8 h 

Conserto de rede fibrocimento superior a 150 mm com ou sem pavimentação 8 h 

Fonte: Resolução 14/2011 – ADASA 

Diante deste novo cenário, tornou-se de vital importância a realização de um estudo para 

verificar se haverá e quais serão os impactos financeiros que deverão ser absorvidos pela 

empresa, já que a nova norma altera os padrões de atendimento das equipes de manutenção. 

O presente trabalho não contempla todas as fases e elementos necessários para composição de 

um Relatório Final de Análise completo e foca na contextualização da fase interna de 

elaboração do documento e, sobretudo, no enquadramento do problema regulatório com 

exposição descritiva da atuação da área de manutenção de redes de água e esgoto da CAESB e 

o desenvolvimento de estudo estatístico com a apresentação de cenários hipotéticos para 

solução do problema, já que os impactos da Lei Distrital 5.618/2016 atingem principalmente 

aquele setor. 

Para elaboração desse estudo foram realizadas consultas no banco de dados de ordens de serviço 

para identificação e quantificação dos serviços de vazamentos realizados, considerando-se os 

serviços realizados no período compreendido entre os anos de 2017 e 2018 e, com base nesses 
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dados, serão extraídas informações acerca do padrão de entrada de ordens de serviço, taxa 

média de ocupação das equipes, quantidade mínima de equipes para atendimento da demanda 

de serviços, custo médio por equipe e ainda, com base nas informações, serão elaborados 

cenários de atendimento dos serviços visando a redução do residual de serviços realizados fora 

do prazo por meio do acréscimo de recursos disponíveis e a adequação dos contratos de 

manutenção para atendimento das regras da referida norma. 

O método de comparação é feito entre um cenário fundamental hipotético de atendimento dos 

serviços considerando-se as obrigações atribuídas à CAESB pela Resolução 14/2011 da 

ADASA, que era utilizado anteriormente à aprovação da Lei 5.618/2016 e cenários hipotéticos 

elaborados para adequação ao novo dispositivo legal, ampliando-se a capacidade de 

atendimento com consequente redução do residual de serviços atendidos fora do prazo. 

Um possível questionamento acerca do desenvolvimento do estudo seria com relação à eventual 

mal aproveitamento e consequente baixa produtividade das equipes de manutenção por parte 

das empresas contratadas, podendo absorver os impactos simplesmente com aplicação de 

técnicas de gestão de serviços para melhoria da produtividade das equipes mas, considerando-se 

que os contratos de manutenção são remunerados por performance, espera-se que as taxas de 

produtividade média apuradas sejam o melhor resultado encontrado por cada empresa 

contratada para cumprimento dos objetivos propostos. 

Importante destacar que o modelo de contrato adotado estabelece a remuneração por 

desempenho e, por meio dos indicadores previstos acompanhados mensalmente, a fiscalização 

possui a competência de atuar, aplicando-se os fatores redutores na remuneração da empresa 

contratada, de acordo com o resultado apresentado e conforme critérios fixados no contrato e 

assim, as áreas de manutenção mantém o controle de qualidade da prestação de serviços sem 

incorrer em ingerência sobre as empresas contratadas (CAESB, 2020). 

A decisão pela coleta somente dos serviços identificados como vazamentos no sistema 

distribuidor de água foi adotada porque esses serviços foram os únicos impactados pela nova 

norma legal e, um fato importante a ser considerado é que as equipes de manutenção de água 

não atuam exclusivamente nos serviços de vazamento e, para possibilitar um modelo 

comparativo, os serviços foram distribuídos hipoteticamente em equipes de atendimento 

exclusivo para esses tipos de reparos. 

A dinâmica de atendimento nas atividades de manutenção possui algumas distinções em virtude 

dos padrões cotidianos da população, que varia nas diversas regiões atendidas pelas equipes de 
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manutenção e entre esses padrões podem ser citados os horários de funcionamento de comércio, 

dinâmica de tráfego de veículos, presença de serviços essenciais como centros de saúde ou 

serviços que possam causar impactos na segurança pública como o caso de presídios, 

instituições de serviços à segurança pública e as restrições impostas pela comunidade local 

diante de horários para realização dos serviços. 

Para se adequar a esses padrões, os recursos de manutenção, tanto das empresas contratadas 

quanto das equipes próprias da CAESB adotam modelo de gestão na distribuição dos serviços 

para viabilizar a execução e atingir suas metas de produtividade, ainda com o objetivo de 

mitigar os impactos gerados na execução dos serviços e, em razão disso, foi necessária a 

formulação de hipóteses para viabilizar a comparação entre os impactos gerados para cada 

contrato na elaboração do prognóstico e, para a realização desse trabalho foram adotados os 

seguintes critérios: 

1. Para os tempos médios de atendimento das equipes foram adotados os valores apurados 

individualmente para cada empresa contratada e aplicados nos respectivos lotes; 

2. Para a taxa de ocupação das empresas contratadas foi utilizada a média das taxas de 

ocupação apuradas individualmente para cada equipe pertencente à respectiva empresa; 

3. Foram consideradas todas as equipes trabalhando em regime de escala 12x36 com 11 

horas disponíveis a cada ciclo de 48 horas. 

4. Foram consideradas equipes exclusivas para execução dos serviços de vazamento no 

sistema distribuidor de água. 

5. Foi considerado o arredondamento de equipes sempre para o número par imediatamente 

superior à quantidade calculada para manter as equipes espelho, que são aquelas que atendem 

os turnos diários no dia seguinte a atuação de dada equipe; 

6. Não foi considerada a necessidade de contratação de equipes excedentes para atuação 

no período de férias das demais equipes sobretudo numa aposta de que os serviços poderão ser 

absorvidos pelas demais equipes. 

7. Não foram elaborados cenários com a previsão de realização de serviços durante o 

período noturno e, nesse período são realizados apenas os trabalhos classificados como 

emergencial, que não fazem parte deste estudo. 

2.1.1. Aplicação dos Métodos de Teoria das Filas 

As filas são bastante comuns em qualquer atividade cotidiana em que a busca por um 

determinado serviço é maior que a capacidade de atendimento do provedor de serviços e, nas 
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atividades operacionais observa-se que em momentos de pico, existe a formação de fila, 

contudo, em momentos de baixa demanda os servidores ficam ociosos. A ociosidade, portanto, 

é inerente a atividade operacional e se torna maior à medida que se formam equipes suficientes 

para atender picos elevados de serviços em ambientes em que existam ampla variação de 

demanda em ciclos reduzidos. 

O estudo do comportamento dinâmico das filas é considerado um dos recursos mais poderosos 

no auxílio à tomada de decisão em ambientes complexos e bastante adequado para a avaliação 

de impactos no processo industrial, permitindo aos gestores nas áreas de produção, operação e 

manutenção a modelagem para determinação do ponto de equilíbrio nos sistemas produtivos e 

a seleção de modelos otimizados, evitando-se os desperdícios nas atividades cotidianas da 

indústria a um custo relativamente acessível, contudo ainda pouco explorado no país, sobretudo 

nas empresas de pequeno e médio porte. 

Quando se trata de atendimento de serviços de manutenção, torna-se necessário recorrer à teoria 

das filas para se encontrar um equilíbrio de atendimento com o propósito de equalizar a 

qualidade do atendimento dentro de prazos razoáveis e os recursos necessários para alcance dos 

objetivos esperados pelo cliente sem, contudo, acentuar os custos de tal forma que possam 

prejudicar a sustentabilidade do negócio. Resta descomplicado compreender que os estudos 

visam a satisfação do cliente e a viabilidade econômica para o provedor de serviços, 

buscando-se o melhor ponto de equilíbrio. 

A entrada dos serviços de manutenção de redes no sistema possuem padrão estocástico e, para 

um correto dimensionamento das equipes de atendimento, uma atividade indispensável é a 

investigação e análise do comportamento padrão de entrada diária de serviços, bem como a 

capacidade de atendimento das equipes, visto que um superdimensionamento das equipes 

poderá ocasionar um aumento na ociosidade das equipes, veículos e máquinas e por 

consequência, um custo excedente dos serviços de manutenção com consequente elevação do 

custo operacional da empresa mas, por outro lado, um subdimensionamento das equipes poderá 

ocasionar fila de espera para o atendimento que, nos casos mais graves podem leva-la a um 

crescimento constante com tendência ao infinito, impossibilitando o controle dos gestores sobre 

a atividade de manutenção e, por consequência, estes cenários causariam a insatisfação dos 

clientes e prejuízos à imagem da organização, além de riscos graves aos sistemas e usuários. 

O processo de chegada adotado pela CAESB para recebimento de serviços de manutenção é do 

tipo de sistema único de filas, na qual os serviços são recebidos por um único sistema e 
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distribuídos para as equipes com capacidade técnica que estejam disponíveis para atender a 

demanda. A disciplina de atendimento de priorização é do tipo não-preemptiva, na qual a 

demanda classificada como emergencial ocupa o início da fila sendo atendida de imediato caso 

exista equipe disponível, ou assim que a primeira equipe estiver disponível (CAESB, 2020). 

Os métodos de teoria de filas foram utilizados para elaboração de cenários alternativos que 

serão comparados com o cenário atual, tanto nas características do atendimento à Resolução 

14/2011 da ADASA, como na nova regulamentação após a expedição da Lei Distrital 

5.618/2016. Os possíveis impactos negativos que serão avaliados neste trabalho são aqueles 

relacionados à ampliação de equipes, com consequente elevação nos custos e ampliação da 

ociosidade das equipes e os eventuais custos provenientes de aplicação de multas. Já, os 

possíveis impactos positivos estão relacionados à oportunidade de melhoria da imagem da 

empresa em virtude de uma maior presteza na prestação de serviço e à oportunidade de 

recuperação de parcela das perdas de água que escoam para fora do sistema devido a falhas que 

ocasionam os vazamentos. 

Para este trabalho, além do objetivo principal que é a verificação dos impactos regulatórios da 

lei que exigiu a alteração do padrão de atendimento da CAESB, haverá também uma intenção 

secundária, todavia de grande importância, sobretudo na área de manutenção, que será o 

incentivo à utilização de softwares simples e de fácil aquisição com amplo conhecimento dentro 

das organizações e dessa forma, a ferramenta escolhida para ser utilizada na modelagem dos 

cenários foi o software Microsoft Excel®, com prioridade para a utilização das ferramentas 

nativas do aplicativo e, eventualmente, caso necessário, a criação de rotinas em Visual Basic 

for Excel. 

Essa iniciativa tem como propósito desmitificar uma ideia que existe e é amplamente difundida 

nas empresas quanto se trata de modelagem e simulação de sistemas de filas, de que o processo 

seja extremamente complexo e que a aplicação limitada dentro das empresas ocorre 

principalmente devido a necessidade de aquisição de softwares de alto custo e necessidade de 

mão-de-obra altamente qualificada. 

As empresas concessionárias de serviço público de abastecimento de água e coleta de esgotos 

estão submetidas a uma regulação dos serviços prestados, obrigando-se a oferecer os serviços 

dentro de parâmetros pré-estabelecidos pelos órgãos reguladores. Assim, é de suma importância 

para os gestores de manutenção, manter um monitoramento constante dos serviços prestados 
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para detecção de possíveis inconformidades com as normas legais e de possíveis custos 

desnecessários, no sentido de proporcionar um equilíbrio adequado para a prestação dos 

serviços, sempre com o objetivo de preservar a sustentabilidade da organização. 

2.2. A Manutenção nas Redes de Água e Esgoto no Distrito Federal 

O dinamismo proporcionado pelas características dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário exigem dos gestores de manutenção um método de planejamento que 

levem em consideração todos os aspectos que estão sob controle das equipes e análise das 

externalidades que possam impactar as atividades cotidianas e, segundo a norma ABNT NBR 

ISO 9000:2000, um sistema de gestão é o conjunto de elementos inter-relacionados ou 

interativos para estabelecer política e objetivos, e para atingir estes objetivos. 

O ciclo de atendimento para esta pesquisa é entendido como o prazo máximo de que as 

empresas dispõem para realizar o atendimento dos serviços, a partir do qual pode ensejar na 

aplicação de um fator redutor na remuneração dos serviços. Esses prazos são fixados nos 

contratos e são estabelecidos conforme as regras definidas nas normas regulatórias e, uma 

eventual alteração nestas normas exigem o recálculo dos padrões de atendimento. 

Quando se trata da rotina de atendimento de serviços de manutenção, deve-se ter em 

consideração que as solicitações ocorrem aleatoriamente e que a duração do tempo de 

atendimento de cada serviço também é uma variável aleatória e, portanto, o gestor precisa 

recorrer a uma análise estatística criteriosa para obter informações confiáveis que auxiliem e 

fundamentem a tomada de decisão, exigindo do executor de planejamento e programação o 

conhecimento da estimativa de tempo médio para atendimento dos serviços, tempo médio de 

deslocamento, comportamento da entrada de serviços no sistema, com conhecimento dos 

períodos de pico e períodos de baixa demanda para distribuição equilibrada dos serviços às 

equipes de campo, dentro do ciclo de atendimento. 

Os diversos elementos exógenos exigem do planejamento de manutenção um elevado grau de 

conhecimento sobre as variáveis que podem afetar o desenvolvimento satisfatório dos serviços. 

O rol das externalidades é fator determinante na tomada de decisão para o planejamento de 

manutenção visto que a amplitude das consequências decorrentes das externalidades no setor 

de saneamento é bem mais impactante quando comparada com outros setores da indústria e, 

para atingir seus objetivos e manter um padrão de qualidade nos serviços, a CAESB organiza 

suas equipes de manutenção de redes em quatro regionais, organizadas de forma a agilizar o 



58 
 
fluxo de serviços e tal modelo de organização encontra sustentação na literatura quando se trata 

de empresas que atuam em vasta região. 

O modelo de gestão de manutenção descentralizada é mais adequado para empresas que 

ocupam grande área física e, entre as vantagens desse tipo de estruturação estão a redução do 

tempo de atendimento, a resposta mais rápida às solicitações e maior eficiência da supervisão 

dos serviços (BRANCO FILHO, 2008). 

Cada regional possui equipes próprias para realização de atividades de manutenção preditivas 

e fiscalização e equipes terceirizadas para realização das atividades de manutenção preventivas 

e corretivas. A configuração atual é composta por quatro lotes com a prestação de serviços por 

empresas contratadas, remuneradas por desempenho sendo que esta modalidade teve início na 

empresa no ano de 2015. A Figura 1 apresenta a organização espacial e as regionais de 

manutenção de redes no Distrito Federal. 

Figura 1 – Regiões Operacionais da Manutenção de Redes 

 
Fonte: Base de Dados Georreferenciada da CAESB. 

A sustentação de um padrão de qualidade nos serviços, requer capital humano suficiente e 

qualificação das equipes, que, além de exigir conhecimentos específicos de manutenção como 

hidráulica, estatística, logística, confiabilidade, pesquisa operacional e materiais, requer ainda 
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conhecimentos diversos como entendimentos básicos de higiene e segurança do trabalho, 

informática, gestão de recursos humanos, legislação, meio ambiente, contabilidade e economia 

(CAESB, 2020).  

Os serviços são realizados pelas regionais dentro de um mesmo padrão de planejamento, 

programação e qualidade, utilizando-se o modelo de Manutenção Centrada na 

Confiabilidade (MCC) com foco na Gestão de Ativos, entretanto, algumas características 

peculiares de cada região, como a tipificação urbana, fazem com que estratégias diferenciadas 

sejam aplicadas, adequando-se ao cotidiano de cada localidade, no sentido de se reduzir os 

impactos para a população. 

A gestão de manutenção focada na gestão de ativos envolve várias tarefas coordenadas e 

relacionadas entre si, objetivando o melhor funcionamento do ativo durante sua fase 

operacional. Deve ainda garantir a segurança do trabalhador e dos usuários do sistema e mitigar 

ou anular impactos ambientais decorrentes do processo, sem, contudo, desalinhar-se do 

planejamento estratégico da organização e da governança corporativa adotada (CAESB, 2020). 

Atualmente, o sistema distribuidor de água do Distrito Federal é composto por 

aproximadamente 9.266 km de redes e o sistema coletor de esgoto é composto por cerca de 

7.286 km e, em termos contábeis, representam mais da metade do total de ativos da empresa. 

Dentre os ativos da CAESB, cerca de 58% são constituídos pelas redes do sistema distribuidor 

de água e coletor de esgotos e seus equipamentos para operação do sistema e isso demonstra a 

importância da atuação das equipes de manutenção de rede na imagem e na sustentabilidade 

econômico-financeira da empresa (CAESB, 2020). 

O crescimento dos ativos de redes representou 8,57% para o sistema distribuidor de água e 

18,11% para o sistema coletor de esgoto entre os anos de 2016 e 2019. A Tabela 1 apresenta a 

distribuição das redes por cada regional. 

Tabela 1 – Quantidade de Redes nos Sistemas da CAESB 

ANO 
REDES DE ÁGUA REDES DE ESGOTO 

CENTRO  
[km] 

NORTE 
[km] 

OESTE 
[km] 

SUL 
[km] 

TOTAL  
[km] 

CENTRO  
[km] 

NORTE 
[km] 

OESTE 
[km] 

SUL 
[km] 

TOTAL 
[km] 

2016 3.019,17 2.009,50 1.794,39 1.711,42 8.534,48 1.938,28 1.191,99 1.304,62 1.733,43 6.168,32 

2017 3.345,87 2.225,03 1.853,97 1.758,89 9.183,76 2.214,67 1.968,09 1.444,38 1.965,27 7.592,41 

2018 3.283,51 2.200,49 1.866,03 1.771,62 9.121,65 2.117,89 1.488,77 1.475,89 1.840,97 6.923,52 

2019 3.290,52 2.325,14 1.856,35 1.794,25 9.266,26 2.235,89 1.645,18 1.538,79 1.865,71 7.285,57 

Fonte: Elaborado pelo Autor com Base no Plano Mestre de Manutenção CAESB, 2020. 
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Os dados expostos demonstram claramente que elaborar um sistema de gestão de manutenção 

no setor de saneamento é tarefa complexa com muitas variáveis que, se não forem corretamente 

avaliadas, podem levar a tomadas de decisões imprecisas e inadequadas. 

A estrutura organizacional da manutenção de redes da CAESB é composta por um quadro 

próprio que realiza atividades de manutenção preditiva e fiscalização de contratos e um quadro 

terceirizado composto por empresas contratadas divididas em quatro lotes que atendem as áreas 

regionais destacadas na Figura 1. A organização e distribuição das equipes das empresas 

contratadas são estabelecidas por cada empresa. 

Cada empresa contratada é responsável pela gestão administrativa e os recursos utilizados para 

atendimento do contrato. No início da vigência dos contratos, cada empresa apresenta seu plano 

de trabalho que indica, entre outros tópicos, os recursos humanos e equipamentos que pretende 

utilizar para atingir os objetivos da contratação, nesse sentido, cabe à fiscalização da CAESB, 

a aprovação do plano de trabalho e o monitoramento contínuo para verificação do fiel 

cumprimento do plano de trabalho aprovado e ainda, a determinação de revisão do plano de 

trabalho pela empresa contratada quando os objetivos não corresponderem àqueles previstos 

pelo contrato (CAESB, 2020). 

Os serviços de reparos de vazamentos no sistema distribuidor de água que são atingidos pela 

Lei 5.618/2016 são caracterizados como manutenção corretiva e são realizados por cada 

empresa contratada dentro do respectivo lote do contrato de manutenção. O Quadro 5 apresenta 

a relação entre os lotes contratuais e a região de atendimento. 

Quadro 5 – Lotes Contratuais 

LOTE REGIÃO 

LOTE 1 Atendimento Região Centro 

LOTE 2 Atendimento Região Norte 

LOTE 3 Atendimento Região Oeste 

LOTE 4 Atendimento Região Sul 

Fonte: Contrato de Manutenção de Redes 

Um dos pontos de excepcional importância para o controle efetivo da manutenção corretiva é 

o monitoramento contínuo da capacidade de atendimento das equipes. A demanda excessiva 

fica evidenciada quando a quantidade de equipes é insuficiente para atender os serviços 

solicitados com uma tendência de elevação do backlog10. Neste caso, o problema se torna 

 
10 Backlog é um indicador de manutenção que compreende no tempo que as equipes de manutenção deverão 
trabalhar para executar os serviços pendentes, supondo que não cheguem novos pedidos ou ordem de serviço 
durante a execução dessas pendências. 
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cíclico em que, por falta de tempo, os serviços não são registrados e executados de forma 

adequada e, em virtude disso, não é possível a elaboração de um planejamento eficaz para 

atendimento da demanda. Neste caso, a única solução viável para o problema é a adequação das 

equipes e, para isso, o planejador deve recorrer aos dados de tempo médio para realização das 

atividades e realizar simulações de cenários (CAESB, 2020). 

2.3. Análise dos Dados Operacionais da Manutenção 

Os custos operacionais comprometem parcela importante da receita líquida da CAESB e entre 

os anos de 2001 e 2019 a proporção se manteve, com exceção de um curto intervalo 

compreendido entre os anos de 2005 e 2008, em valores superiores a 50%, chegando a 61,1% 

em 2017 e essa constatação atesta a necessidade de se manter o monitoramento constante e um 

rígido controle sobre essas despesas e as subcategorias de custos que formam o custo 

operacional para a garantia da saúde econômica da empresa. A Tabela 2 apresenta a proporção 

dos custos operacionais em relação à receita líquida na empresa entre os anos de 2001 e 2019. 

 Tabela 2 – Proporção dos Custos Operacionais em Função da Receita Líquida 

ANO RECEITA LÍQUIDA 
[R$ MIL] 

CUSTOS OPERACIONAIS 
[R$ MIL] 

PROPORÇÃO 
[%] 

2001 285.618,27 172.681,95 60,5 
2002 340.256,65 199.204,10 58,5 
2003 382.248,47 212.645,31 55,6 
2004 443.025,79 229.994,98 51,9 
2005 552.891,59 244.252,15 44,2 
2006 630.506,25 291.068,07 46,2 
2007 684.864,54 321.380,97 46,9 
2008 737.406,43 360.973,27 49,0 
2009 785.439,97 397.108,00 50,6 
2010 865.439,43 451.749,90 52,2 
2011 946.495,48 535.310,92 56,6 
2012 1.085.610,90 593.729,59 54,7 
2013 1.216.043,27 622.381,94 51,2 
2014 1.312.186,58 688.480,62 52,5 
2015 1.412.710,00 745.740,00 52,8 
2016 1.503.451,00 812.980,00 54,1 
2017 1.409.446,00 860.641,00 61,1 
2018 1.474.142,00 855.582,00 58,0 
2019 1.880.476,00 1.101.808,00 58,6 

Fonte: Demonstrativos Financeiros da CAESB 

A escassez de dados não permite uma análise mais aprofundada que indique no comportamento 

de oscilação do custo operacional da empresa uma tendência de elevação no período analisado, 

contudo, a elevação constante na proporção do custo operacional não se sustenta por períodos 

prolongados, pois esse comportamento levaria a empresa a um estado de insolvência. Todavia, 

a análise permite identificar que a proporção dos custos operacionais da empresa se estaciona 

predominantemente em valores elevados superiores a 50% da receita líquida. 
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Por diversas vezes, na Teoria da Administração se utiliza de maneira equivocada o conceito de 

necessidade de redução dos custos de manutenção mas, na verdade, a maneira mais adequada 

de se tratar os custos de manutenção é pela otimização dos custos e recursos, pois, em diversos 

casos, um custo baixo de manutenção pode significar simplesmente a falta de manutenção e, 

neste caso, a degradação contínua dos bens de produção em algum momento vão colocar o 

processo produtivo num processo crescente de falhas, levando ao colapso do sistema, 

dificultando o cumprimento dos acordos estabelecidos pela organização. 

Quando se analisa as origens dos custos operacionais da CAESB, verifica-se a importância da 

parcela referente aos custos de manutenção de redes para a formação daquela despesa. A Tabela 

3 apresenta as proporções dos custos de manutenção de redes em relação ao total dos custos 

operacionais da empresa. 

Tabela 3 – Proporção dos Custos de Manutenção de Redes em Função dos Custos Operacionais 

ANO CUSTOS OPERACIONAIS 
[R$ MIL] 

MANUTENÇÃO DE REDES 
[R$ MIL] 

PROPORÇÃO 
[%] 

2017 860.641,00 143.415,32 16,7 

2018 855.582,00 142.427,47 16,6 

2019 1.101.808,00 149.552,44 13,6 

Fonte: Base de Dados de Manutenção da CAESB 

2.3.1. Dinâmica da Contratação de Terceiros 

Inicialmente neste estudo de caso foi abordada a relação entre os custos operacionais e a receita 

líquida da empresa, em seguida foi observada a proporcionalidade dos custos de manutenção 

para formação do custo operacional, agora, antes de embarcar no estudo do comportamento dos 

custos de contratação de terceiros em função da alteração normativa proporcionada pela 

aprovação da Lei Distrital 5.618/2016 resta conhecer a importância destes custos na formação 

dos custos de manutenção para, posteriormente, avaliar a relação e os eventuais impactos 

ocasionados por um provável acréscimo nos custos destes contratos sobre a receita líquida da 

empresa. A Tabela 4 apresenta a proporção entre os custos de contratação de terceiros na 

formação dos custos de manutenção ao longo dos anos 2017 e 2019. 

Tabela 4 – Proporção dos Custos de Contratação de Terceiros em Função dos Custos de Manutenção 

ANO CUSTOS DE MANUTENÇÃO 
[R$ MIL] 

CUSTOS DE CONTRATAÇÃO 
[R$ MIL] 

PROPORÇÃO 
[%] 

2017 143.415,32 72.757,60 50,7 

2018 142.427,47 72.112,42 50,6 

2019 149.552,44 74.791,75 50,0 

Fonte: Base de Dados de Manutenção da CAESB 
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Agora, considerando-se que o alcance da nova lei afeta apenas a parcela referente aos serviços 

realizados no sistema distribuidor de água e que os custos de contratação são referentes aos 

serviços realizados tanto nas redes de água quanto nas redes de esgoto, resta ainda estabelecer 

a proporção dos serviços no sistema distribuidor de água em relação aos custos totais de 

contratação de terceiros e, posteriormente, mantendo-se constante os custos dos demais 

serviços, avaliar o impacto ocasionado nos custos diante da flutuação na quantidade de equipes 

para atendimento dos serviços de reparo de vazamento na formação dos custos de contratação 

de terceiros. A Tabela 5 apresenta a proporção dos custos dos serviços no sistema distribuidor 

de água em relação ao custo total de contratação. 

Tabela 5 – Proporção dos Custos dos Serviços nas Redes de Água em Função dos Custos de Contratação de Terceiros 

ANO CUSTOS DE CONTRATAÇÃO 
[R$ MIL] 

SERVIÇOS NAS REDES DE ÁGUA 
[R$ MIL] 

PROPORÇÃO 
[%] 

2017 72.757,60 45.756,24 62,9 

2018 72.112,42 43.297,13 61,1 

2019 74.791,75 43.828,28 58,6 

Fonte: Base de Dados de Manutenção da CAESB 

Dados os pressupostos dos custos dos serviços de água na formação do custo operacional da 

empresa, o início da análise para avaliação dos impactos consistiu na mineração de dados e, na 

ocasião do estudo, alguns serviços apresentaram valores nulos em campos necessários para a 

avaliação e, em outros casos apresentaram valores para algumas variáveis que não condizem 

com a realidade, claramente atípicos, e assim, foi realizado o teste de valor extremo pelo 

Método de Chauvenet como base para extração desses serviços compondo uma nova amostra 

representativa homogeneizada. 

A rigor, a utilização de um método para extração de pontos extremos tem como principal 

finalidade a homogeneização dos dados para valores que representem da melhor maneira 

possível a situação real e, considerando-se que para esse trabalho, a amostra representa o 

universo de serviços realizados para os anos selecionados para pesquisa, resta simples a 

verificação de atipicidade dos dados extraídos. 

A análise das variáveis foi realizada individualmente para cada lote considerando-se que as 

particularidades predominantes de cada região atendida e a metodologia de atendimento 

aplicada por cada empresa influenciam nos valores. A extração dos dados outlier permitiu a 

composição de uma nova amostra representativa. A Equação 3.1 apresenta o método de cálculo 

do valor Z. 
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Z =
| |

  (3.1) 

Em que, 

x : é uma observação da amostra 

x: é a média amostral 

s: é o desvio padrão amostral 

As hipóteses para esta estatística são as seguintes: 

H : se  Z > Z , x  é uma observação considerada um valor extremo 

H : se  Z ≤ Z , x  não é uma observação considerada um valor extremo 

Definido o nível de significância α, o valor de Z calculado deve ser comparado com o valor de 

Z  que é um valor crítico baseado na distribuição normal e encontra-se na Tabela do Critério de 

Chauvenet. Para este trabalho foi adotado α = 0,025 e, para o tamanho das amostras utilizadas, 

o valor limite a ser utilizado deveria ser o valor de Z = 4,031. 

Contudo, após a realização da análise foi constatado que o valor tabelado não convergiu para 

um tempo médio de atendimento representativo e, dos registros extraídos verificou-se a 

presença de serviços efetivamente realizados. Portanto, foi repetido o processo de extração de 

pontos extremos, com a utilização de um valor adotado de Z = 5,4 que, embora não encontre 

fundamentação teórica dentro da literatura, aproxima a amostra do universo e apresenta melhor 

consistência nos dados, reduzindo-se o enviesamento da média. 

O Tempo Médio no Sistema (TMS), conforme modelo apresentado na Equação 3.2, representa 

a média do tempo em que uma solicitação permanece no sistema, desde o momento em que o 

serviço é informado e registrado no sistema de controle e distribuição dos serviços até a 

finalização da execução do serviço e, segundo a nova obrigação inaugurada com a Lei 

5.618/2016, não pode ultrapassar 48 horas corridas para os serviços de vazamentos no sistema 

distribuidor. 

TMS = μ(T ) → TMS~N[μ(T ), σ (T )]  (3.2) 

Em que, 

TMS: Tempo médio no sistema em horas. 

T : Tempo no sistema em horas para um dado serviço. 
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O Tempo Médio de Atendimento (TMA), conforme modelo apresentado na Equação 3.3, 

representa a média do tempo em que uma equipe está ocupada para realização de um dado 

serviço, desde o momento em que a equipe inicia o deslocamento para o local de atendimento 

até a finalização da execução do serviço e a importância desse dado está na sua utilização para 

dimensionamento da quantidade de equipes, equipamentos e ferramentas necessários para 

realização das atividades de manutenção. 

TMA = μ(T ) → TMA~N[μ(T ), σ (T )]  (3.3) 

Em que, 

TMA: Tempo médio de atendimento em horas. 

T : Tempo de atendimento em horas para um dado serviço. 

A Tabela 6 apresenta os valores para os tempos médios de atendimento em horas e tempos 

médios no sistema em horas e desvios padrões em relação à média para realização de um dado 

serviço considerando-se a apuração de todos os serviços realizados no sistema distribuidor de 

água no período de 2017 e 2018  para cada lote de serviços. 

Tabela 6 – Tempo Médio de Atendimento e Tempo Médio no Sistema dos Serviços nas Redes de Água 

REGIÃO TMA [h] TMS [h] 

LOTE 1 µ=1,24556   σ=1,13750 µ=62,06639   σ=115,15833 

LOTE 2 µ=0,88083   σ=0,73833 µ=50,42167   σ= 73,49167 

LOTE 3 µ=0,88778   σ=0,79528 µ=55,57444   σ= 77,69222 

LOTE 4 µ=0,73516   σ=0,66798 µ=60,17844   σ=104,16460 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Tabela 7 apresenta os valores para os tempos médios de atendimento em horas e tempo médio 

no sistema em horas bem como os desvios padrões em relação à média para realização de um 

dado serviço para correção de vazamentos no sistema considerando-se a apuração de todos os 

serviços de vazamentos realizados no período entre 2017 e 2018 para cada lote de serviços. 

Tabela 7 – Tempo Médio de Atendimento e Tempo Médio no Sistema dos Serviços de Vazamentos 

REGIÃO TMA [h] TMS [h] 

LOTE 1 µ=1,39639   σ=1,16528 µ=13,86250   σ=27,62722 

LOTE 2 µ=1,02861   σ=0,68639 µ=14,06167   σ=14,05278 

LOTE 3 µ=1,11824   σ=0,79472 µ=19,27836   σ=33,95956 

LOTE 4 µ=0,87440   σ=0,66398 µ=18,86993   σ=29,97574 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quando se observam os dados estratificados e considerando-se apenas os serviços de 

vazamentos comparados com todos os serviços realizados no sistema distribuidor de água, dos 

quais os consertos de vazamentos fazem parte é possível inferir que, embora não esteja 

formalizado no sistema de fila, estes serviços possuem prioridade de atendimento em relação 

aos demais e ainda, verifica-se que os tempos médios no sistema para todas as regiões estão 

abaixo do tempo máximo estabelecido pela nova lei. Contudo, quando se observa a dispersão 

dos dados, nota-se a tendência para um valor elevado no residual de serviços atendido fora do 

prazo considerando-se o novo regramento.  

Em manutenção, bem como em outras atividades de prestação de serviços, o termo equipe-hora 

(Eq.h) é uma unidade que mede a quantidade de trabalho realizada por uma equipe média. A 

quantidade de equipe-hora representa o total de horas necessárias para realização de 

determinado serviço, excluindo-se as pausas para descanso, alimentação ou outras necessidades 

corporais. Essa definição implica na mensuração de uma quantidade média de horas necessárias 

para realização de um dado serviço.  

Para quantificação do total de equipe-hora necessária para realização de todos os serviços ao 

longo dos anos 2017 e 2018, foi efetuada a multiplicação do tempo médio de atendimento pela 

quantidade total de serviços executados no intervalo de estudo. A Tabela 8 apresenta a 

quantidade de equipe-hora para cada regional para todos os serviços executados no sistema 

distribuidor de água, a quantidade de equipe-hora para os serviços de consertos de vazamentos 

bem como a representatividade desses serviços sobre o total de serviços realizados no período 

de análise. 

Tabela 8 – Relação dos Serviços de Vazamentos em Função do Total de Serviços nas Redes de Água em Equipe-Hora 

REGIÃO SERVIÇOS DE ÁGUA  
[Eq.h] 

SERVIÇOS DE VAZAMENTOS 
[Eq.h] 

RELAÇÃO 
[%] 

LOTE 1 90.597 38.185 39,2 

LOTE 2 76.597 33.760 48,1 

LOTE 3 90.413 25.495 43,2 

LOTE 4 66.625 33.404 45,6 

TOTAL 324.233 141.799 43,7 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os indicadores de manutenção utilizados para este trabalho são aqueles relacionados à 

capacidade de realização de trabalho pelos recursos disponíveis e são indispensáveis na 

mensuração do quantitativo de pessoal, ferramentas e equipamentos para atendimento das 

tarefas e estão listados abaixo. 
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1. Capacidade Produtiva (Productive Capacity): é o indicador que mensura o tempo total 

em que um dado recurso fica a disposição para realização de trabalho. Por exemplo, numa 

empresa que possua uma carga horária de 8 horas diárias, a capacidade produtiva será dada pela 

multiplicação dessa carga horária pela quantidade de dias no período de análise para cada 

equipe. Isso não significa que a equipe tenha realizado trabalho durante todo o tempo em que 

ficou à disposição. 

2. Hora Trabalhada (Worked Hour): é o indicador que mensura as horas de efetiva 

realização de trabalho pelo recurso e, para este trabalho, é composta pela soma do tempo de 

deslocamento das equipes e pelo tempo de execução dos serviços. Para outros tipos de trabalhos 

e dimensionamentos pode ser conveniente desmembrar estes dois valores para realização de 

análise individual sobre cada componente. 

3. Hora Ociosa (Idle Hour): é o indicador que mensura o tempo em que os recursos ficaram 

a disposição sem realização de trabalho, aguardando a demanda por serviços. 

4. Taxa de Ocupação (Wrench Time): em tradução livre, wrench time significa tempo na 

ferramenta. Esse indicador mensura a proporção de tempo em que os recursos ficam envolvidos 

com o trabalho em função da capacidade produtiva. O valor é apurado dividindo-se a 

quantidade de horas trabalhadas pela capacidade produtiva. A taxa de ocupação é fundamental 

na mensuração do nível de trabalho dos colaboradores de uma organização na consecução de 

atividades classificadas como pontos-chave e fatores que possam impactar negativamente no 

desempenho da operação dos sistemas. 

5. Capacidade Ociosa (Idle Capacity): é o indicador que mensura a proporção de horas 

ociosas de um dado recurso em função da capacidade produtiva e é calculado dividindo-se as 

horas ociosas pela capacidade produtiva. 

Nota-se desses indicadores que, relativizado a capacidade produtiva para o valor unitário, 

depreende-se que a taxa de ocupação e a capacidade ociosa são complementares. A Equação 3.4 

apresenta o modelo para cálculo da taxa de ocupação e capacidade ociosa. 

IC + WT = 1  (3.4) 

Em que, 

IC: Capacidade Ociosa 

WT: Taxa de Ocupação 
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A mensuração da quantidade de equipes necessárias é realizada considerando-se a quantidade 

de equipe-hora necessária para execução da demanda de serviços, levando-se em consideração 

a Taxa de Ocupação (WT) que é a relação percentual do tempo efetivo de produção em relação 

ao tempo total em que as equipes estão à disposição para realização de trabalho e a capacidade 

de distribuição dos picos de serviços dentro de um ciclo de atendimento. 

À medida que a quantidade de equipes dimensionadas se torna insuficiente para atender esses 

critérios, o indicador de backlog se torna crescente com tendência ao infinito, a menos que 

ocorra o surgimento de uma nova tecnologia que reduza o TMA ou uma redução na quantidade 

de serviços, caso esses fatores não ocorram, a solução do problema da elevação de estoque de 

serviços não atendidos passa pela revisão da quantidade de recursos necessários. 

Conhecer o padrão de entrada de serviços permite aos gestores de manutenção a análise de 

horários com picos de serviços permitindo a redistribuição daqueles serviços de menor impacto 

para momentos em que se verifique maior disponibilidade de recursos e esse mecanismo 

possibilita a otimização das atividades diárias e, para realização desse estudo, foram realizadas 

duas análises para avaliação do padrão de entrada de serviços.  

A distribuição dos serviços que entram no sistema classificados por faixa horária exibem um 

comportamento da população que vive nas quatro regiões em que estão divididas a prestação 

de serviços das equipes de manutenção e o interesse nessa observação está na possibilidade de 

se adequar o intervalo de expediente das equipes para atender os picos de serviços identificados 

pelo usuário do sistema. Além disso, essa análise permite identificar a taxa de ocupação e o 

tempo ocioso de cada regional. 

Na primeira análise, os serviços de consertos de vazamentos foram organizados em intervalos 

horários no qual foi considerado o período de expediente diário com início às 7 horas da manhã 

e término às 19 horas e, essa faixa de horário para o expediente da manutenção foi padronizada 

por ser a faixa que melhor se adequa para dar vazão aos fluxos de serviços. Os serviços que 

entram no sistema no período compreendido entre as 19 horas do dia corrente e 7 horas do dia 

seguinte foram deslocadas para atendimento na primeira hora do dia seguinte, representando de 

maneira muito próxima aquilo que ocorre na prática e, embora existam equipes de manutenção 

que trabalhem em regime de plantão durante o período noturno para realização de serviços 

emergenciais, a quantidade de serviços executados nesse período, de acordo com os dados da 

amostra, representam uma quantidade insignificante e foram desconsiderados. 
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Para melhor compreensão acerca das informações fornecidas na análise torna-se necessário 

estabelecer o padrão de entrada de serviços. Para essa pesquisa, o total de serviços por faixa 

horária foram apurados considerando-se todos os serviços realizados entre os anos de 2017 e 

2018 e as medidas de posição mínimo, máximo, média e desvio padrão correspondem aos 

valores apurados para cada faixa horária durante um dia de trabalho ao longo do período de 

pesquisa compreendido entre os anos de 2017 e 2018.  

As Tabelas 9, 10, 11 e 12 apresentam o comportamento de entrada de serviço no sistema 

distribuídos por faixa horária para cada lote de atendimento. 

Tabela 9 – Medidas de Posição e Dispersão da Demanda Diária dos Serviços de Consertos de Vazamentos. Lote 1 

MEDIDA 7:00 
8:00 

8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

TOTAL 3064 2469 3309 3075 2601 1555 1597 1944 1884 1733 1281 927 

MÁXIMO 17 13 17 13 15 10 12 11 11 13 10 8 

MÍNIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MÉDIA 4 3 5 4 4 2 2 3 3 2 2 1 

DESV PAD 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 10 – Medidas de Posição e Dispersão da Demanda Diária dos Serviços de Consertos de Vazamentos. Lote 2 

MEDIDA 7:00 
8:00 

8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

TOTAL 3704 3381 4529 4418 3690 2477 2502 2689 2673 2502 2013 1264 

MÁXIMO 16 20 20 21 16 12 12 14 13 14 12 12 

MÍNIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MÉDIA 5 5 6 6 5 3 3 4 4 3 3 2 

DESV PAD 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 11 – Medidas de Posição e Dispersão da Demanda Diária dos Serviços de Consertos de Vazamentos. Lote 3 

MEDIDA 7:00 
8:00 

8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

TOTAL 3773 3710 4514 4379 3538 2344 2271 2624 2549 2264 1788 1154 

MÁXIMO 26 17 20 19 20 15 13 16 12 17 11 7 

MÍNIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MÉDIA 5 5 6 6 5 3 3 4 3 3 2 2 

DESV PAD 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 12 – Medidas de Posição e Dispersão da Demanda Diária dos Serviços de Consertos de Vazamentos. Lote 4 

MEDIDA 7:00 
8:00 

8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

TOTAL 3419 3296 4295 4504 3646 2543 2517 2713 2559 2337 1808 1096 

MÁXIMO 21 15 19 21 17 12 12 23 17 12 12 11 

MÍNIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MÉDIA 5 5 6 6 5 3 3 4 4 3 2 2 

DESV PAD 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Um outro padrão a ser construído para a análise dos fluxos de serviços trata-se da verificação 

do comportamento de entrada de serviços dentro do ciclo de atendimento e a partir dessa análise 

é possível observar o comportamento dos serviços dentro do prazo máximo em que os serviços 

podem ser deslocados para absorção do residual de serviços identificados concentrados nos 

horários de pico sem ultrapassar o prazo estabelecido em norma e se trata da segunda análise. 

Na segunda análise, os registros dos serviços de vazamentos foram agrupados em intervalos de 

48 horas, transladados a cada 3 horas durante todo o período de análise e posteriormente foram 

analisadas as medidas de posição e dispersão de cada amostra e a realizada a verificação a qual 

modelo de distribuição os dados possuíam maior aderência.  

A Tabela 13 apresenta as medidas de posição e dispersão de cada amostra e para melhor 

ilustração dos dados apresentados na referida tabela, a planilha utilizada para consolidação dos 

dados encontra-se disponível no Tomo 2 dos Anexos na mídia digital incluída no final deste 

trabalho. 

Tabela 13 – Medidas de Posição e Dispersão dos Consertos de Vazamentos por Ciclo de Atendimento de 48 horas 

REGIÃO MÉDIA [un] MÍNIMO [un] MÁXIMO [un] DESVIO PADRÃO [un] 

LOTE 1 70 16 151 22 

LOTE 2 98 20 181 31 

LOTE 3 96 16 180 31 

LOTE 4 95 13 178 30 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A normalização da distribuição dos dados facilita a construção de cenários, ao passo que os 

valores padronizados do modelo permitem o deslocamento da capacidade de atendimento de 

picos de demanda pelas empresas contratadas e, consequentemente, a dimensão da necessidade 

de ampliação dos quadros de pessoal e equipamentos. A Figura 2 apresenta a curva produzida 

com os dados dos quatro lotes de atendimento regional e demonstra que os dados aderem de 

forma consistente à distribuição normal. 

Atualmente, de acordo com o modelo adotado que atende as exigências da Resolução 14/2011 

da ADASA, as empresas possuem efetivo com capacidade instalada que permitem atendimento 

de picos de serviços posicionados ligeiramente acima da média amostral e, o deslocamento da 

posição de atendimento para a direita na distribuição normal implica no acréscimo de equipes 

com consequente aumento da capacidade de atendimento de picos, redução na taxa de ocupação 

e aumento na ociosidade dos recursos disponíveis. 
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Figura 2 – Distribuição dos Consertos de Vazamento por Ciclo de Atendimento 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Importante destacar a situação do contrato de manutenção que já estava vigente na época da 

aprovação da lei e, qualquer imposição aplicada às empresas contratadas com relação ao 

estreitamento dos prazos estabelecidos para realização dos serviços obrigaria a negociação para 

aprovação de aditivo contratual com acréscimo presumível nos valores contratuais em 

decorrência da adequação necessária na quantidade de recursos disponíveis para absorção das 

alterações impostas pela nova regra e, diante desse cenário, a empresa optou por manter os 

contratos em conformidade com os dispositivos estabelecidos pela Resolução 14/2011, 

evitando-se a necessidade de negociação e eventual elevação nos custos em contrato em 

andamento, adiando a decisão até a renovação contratual em que as novas regras estariam 

explícitas no termo de referência, editais de contratação e nas demais documentações de 

convocação dos interessados em participar da licitação. 

Em atividades sob demanda, conforme é o caso da manutenção e ainda, conforme já foi 

explicado anteriormente, em que a entrada de serviços no sistema ocorre de forma estocástica, 

a plenitude na utilização dos recursos se torna algo utópico, fazendo com que a ociosidade seja 

uma característica presente, intrínseca ao processo produtivo e, o papel da organização neste 

caso é encontrar o ponto harmonioso entre a demanda de serviços e a ocupação dos recursos de 

produção, mantendo constante controle sobre esses valores e ainda, com valores adotados 

conforme a necessidade, diante da estratégia corporativa implantada. 
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Um termo bastante comum quando se trata de manutenção industrial é o termo Manutenção 

Classe Mundial (World-Class Maintenance) que representa a metodologia composta por um 

conjunto de conceitos, princípios e técnicas de gestão que permitem a elevação da taxa de 

ocupação, tanto na produção quanto na manutenção dos processos industriais. Em organizações 

que alcançam esse estágio, a taxa de ocupação comumente apresentada é próxima a 70%. Esse 

indicador é um bom parâmetro, contudo, resta claro que não se pode generalizar esse valor para 

todos os segmentos da produção industrial, pois cada um deles possui suas próprias 

peculiaridades na execução dos serviços que precisam ser consideradas. 

Uma característica até certo ponto surpreendente apresentada diante da observação dos dados 

obtidos de cada empresa contratada na prestação de serviços de manutenção da CAESB é 

justamente a taxa de ocupação que apresentou valores bastante positivos, inclusive se 

aproximando daqueles valores encontrados em empresas que estão no nível de excelência em 

manutenção, isso porque esse cenário é bastante incomum no país. 

Ademais, diante da natureza em que se desenvolve as atividades de manutenção no meio 

urbano, com a presença de deslocamentos excessivos, vias com alto tráfego de veículos, espaços 

confinados para realização das atividades entre outros evidencia dentre outras características, 

que as empresas alcançaram níveis satisfatórios de produtividade, talvez como reflexo da 

modalidade de remuneração utilizada para os contratos que aplicam a remuneração por 

performance e exigem dos gestores destas empresas um controle refinado sobre a taxa de 

ocupação. 

Para compreensão da taxa de ocupação das empresas, foram levantados os dados das Horas 

Trabalhadas (WH), obtidos pela multiplicação do Tempo Médio de Atendimento (TMA) pela 

quantidade de serviços realizados ao longo do período e os dados das Capacidades Produtivas 

(PC) que compreendem a soma de todo o tempo em que as equipes ficam disponíveis para 

geração de trabalho. 

Considerando-se a escala 12x36, em que cada equipe fica disponível por 11 horas em cada ciclo 

de atendimento de 48 horas, a disponibilidade por equipe é de 1848 horas por ano, ou seja, a 

capacidade produtiva de cada empresa é calculada multiplicando-se a quantidade de equipes 

pelo total de horas em que elas estiveram à disposição e, por fim, a Taxa de Ocupação (WT) 

trata-se da relação entre as horas trabalhadas e a capacidade produtiva na respectiva sequência, 

conforme apresentado na Equação 3.5. 
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WT =   (3.5) 

Em que, 

WH: horas trabalhadas 

PC: capacidade produtiva 

A Tabela 14 apresenta as taxas de ocupação de cada empresa, designados pelo respectivo lote 

para os anos de 2017 e 2018. 

Tabela 14 – Taxa de Ocupação das Empresas Contratadas 

LOTE PH - HORAS PRODUTIVAS [h] PC - CAPACIDADE PRODUTIVA [h] WT – Taxa de Ocupação [%] 

LOTE 1 36.790 66.528 55,3 

LOTE 2 37.707 73.920 51,0 

LOTE 3 39.526 81.312 48,6 

LOTE 4 31.933 59.136 54,0 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Após a consolidação dos dados e produção dos indicadores apresentados até agora, torna-se 

possível a construção de cenários para avaliação dos impactos sobre a produtividade e sobre os 

custos de manutenção e, inicialmente será construído o indicador de Capacidade Máxima de 

Atendimento (CMA) que cada empresa pode alcançar em cada ciclo de atendimento levando-se 

em conta a capacidade produtiva instalada. A Equação 3.6 apresenta o modelo de cálculo para 

este indicador. 

CMA =
∙ ∙

  (3.6) 

Em que, 

CMA: capacidade máxima de atendimento em número de serviços 

H : horas disponíveis por equipe em cada ciclo de 48 horas dadas em Eq.h 

WT: taxa de ocupação em percentual 

N : Quantidade de equipes necessárias 

Encontrada a capacidade máxima de atendimento para cada empresa é possível calcular a 

estimativa do residual de serviços atendidos fora do prazo. A análise leva em consideração a 

normalidade da distribuição com as medidas de posição e dispersão apresentadas na Tabela 13 

e que o residual de serviços atendidos fora do prazo depende de P(x ), da quantidade de ciclos 

de 48 horas ao longo do biênio 2017-2018 que consistem em 365 ciclos e dos serviços 
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excedentes à capacidade máxima de atendimento para cada valor encontrado em P(x ). A 

Equação 3.7 apresenta o método utilizado para determinação da estimativa de residual de 

serviços atendidos fora do prazo. 

SFP = ∑ 365 ∙ P(x ) ∙ (x − CMA), ∀x > CMA (3.7) 

Em que, 

SFP: Residual de serviços atendidos fora do prazo 

x : intervalo de classe da quantidade de serviços que entram no sistema num ciclo de 48 horas 

CMA: capacidade máxima de atendimento em número de serviços 

Para o cenário atual foram apurados os números de reparos de vazamentos atendidos fora do 

prazo, considerando-se o atendimento consonante com os prazos fixados na Resolução 14/2011 

da ADASA para cada empresa. 

Além da apuração do cenário atual real consolidado, foram construídos quatro cenários 

hipotéticos alternativos. No primeiro cenário considera-se ainda a configuração atual dos 

recursos disponíveis das empresas, contudo, estima-se o residual de serviços fora do prazo caso 

o padrão de atendimento das empresas fosse alterado para se adequar ao novo prazo 

estabelecido pela Lei Distrital 5.618/2016. Os demais cenários hipotéticos foram construídos 

por meio do acréscimo de equipes, elevando-se a capacidade máxima de atendimento de picos 

de serviços. Essas alternativas têm como finalidade a redução do residual de serviços atendidos 

fora do prazo, contudo, conforme já explicitado anteriormente, a um custo da elevação do 

indicador de capacidade ociosa e consequente redução no desempenho das empresas. O 

acréscimo de equipes é feito sempre em números pares, considerando a escala de trabalho 

12x36 e que esse modelo de distribuição de recursos implica que metade das equipes está 

disponível por turno diário de trabalho, enquanto a outra metade goza o período de descanso 

remunerado. A Tabela 15 apresenta as estimativas de atendimento com a capacidade máxima 

de atendimento de picos de serviços para um intervalo de 48 horas e o residual de serviços 

atendidos fora do prazo, levando-se em consideração cada cenário e cada empresa contratada 

para o biênio 2017-2018. 

Para a análise foram utilizadas as informações disponíveis nas Tabelas 9, 10, 11 e 12 com a 

estimativa da distribuição por faixa horária da entrada de serviços no sistema em cada turno 

diário e, com base nessas informações e no tempo médio de atendimento apurado para cada 
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empresa foi possível extrair a probabilidade de ocupação para cada equipe nas respectivas 

faixas horárias diante de cada opção de cenário apresentada. 

Tabela 15 – Dados do Atendimento por Lote para cada Cenário 

CENÁRIO 
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 

Neq CMA SFP Neq CMA SFP Neq CMA SFP Neq CMA SFP 

CENÁRIO ATUAL RES. 14/2011 16 76 2.567 18 107 2.305 20 104 2.957 14 103 3.460 

CENÁRIO ATUAL LEI 5.618/2016 16 67 3.987 18 96 5.066 20 94 4.956 14 90 5.620 

CENÁRIO 1 18 75 2.533 20 106 3.327 22 103 3.398 16 103 3.271 

CENÁRIO 2 20 84 1.394 22 117 1.941 24 113 2.100 18 116 1.690 

CENÁRIO 3 22 92 742 24 128 1.033 26 122 1.277 20 129 779 

CENÁRIO 4 24 100 362 26 138 508 28 132 623 22 142 380 

CENÁRIO 5 26 109 167 28 149 229 30 142 289 24 155 175 

CENÁRIO 6 28 117 68 30 160 95 32 151 119 26 168 72 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os resultados apresentados para o Lote 1 demonstram a baixa probabilidade de acionamento 

dos recursos excedentes após a oitava equipe e isso implica no uso contingencial dessa força de 

trabalho adicional com uso restrito apenas nos momentos em que a entrada de serviços no 

sistema se aproxime do pico de demanda. Uma outra inferência é que, mesmo após com a 

inclusão dos cenários hipotéticos com incremento de recursos, em nenhum caso a necessidade 

de utilização das equipes excedentes foi superior a 1% considerando-se a distribuição das 

demandas por turno diário. 

A Tabela 16 apresenta os resultados da probabilidade de ocupação das equipes do Lote 1 para 

o cenário atual e as Tabelas 17, 18 e 19 apresentam os resultados do Lote 1 para cada cenário 

hipotético proposto, com acréscimo de equipes à força de trabalho. 

Tabela 16 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 1. Cenário Atual. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 7 91,70 98,52 84,64 91,46 97,76 90,65 88,43 99,78 99,83 99,91 99,99 100,00 

8 8,30 1,48 15,36 8,54 2,24 9,35 11,57 0,22 0,17 0,09 0,01 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 17 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 1. Cenário 1. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 7 87,74 97,24 79,81 87,45 96,01 86,47 83,90 99,52 99,62 99,79 99,98 100,00 

8 10,15 2,46 15,98 10,38 3,51 11,12 13,04 0,45 0,36 0,19 0,02 0,00 

9 2,11 0,30 4,21 2,18 0,48 2,41 3,06 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 18 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 1. Cenário 2. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 7 85,41 96,23 77,36 85,10 94,70 84,08 81,44 99,26 99,41 99,67 99,96 100,00 

8 10,73 3,10 15,62 10,93 4,27 11,58 13,22 0,65 0,52 0,29 0,03 0,00 

9 3,38 0,62 5,99 3,47 0,94 3,78 4,61 0,09 0,07 0,03 0,00 0,00 

10 0,48 0,06 1,03 0,50 0,09 0,56 0,72 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 19 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 1. Cenário 3. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 7 83,87 95,43 75,88 83,55 93,71 82,52 79,88 99,03 99,22 99,56 99,95 100,00 

8 10,93 3,54 15,18 11,11 4,75 11,69 13,13 0,82 0,67 0,38 0,05 0,00 

9 4,15 0,89 6,86 4,26 1,31 4,59 5,47 0,14 0,11 0,06 0,00 0,00 

10 0,95 0,13 1,86 0,98 0,22 1,08 1,37 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

11 0,10 0,01 0,23 0,10 0,02 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Da mesma forma que o Lote 1, os resultados apresentados para o Lote 2 também demonstram 

a baixa probabilidade de acionamento dos recursos excedentes após a nona equipe e isso implica 

no uso contingencial dessa força de trabalho adicional com uso restrito apenas nos momentos 

em que a entrada de serviços no sistema se aproxime do pico de demanda. Os resultados para 

este lote também permitem inferir que, como no caso do Lote 1, mesmo após o incremento de 

recursos nos cenários hipotéticos, em nenhum caso a necessidade de utilização das equipes 

excedentes é superior a 1% considerando-se a distribuição das demandas por turno diário.  

A Tabela 20 apresenta os resultados da probabilidade de ocupação das equipes do Lote 2 para 

o cenário atual e as Tabelas 21, 22 e 23 apresentam os resultados no Lote 2 para cada cenário 

hipotético proposto, com acréscimo de equipes à força de trabalho. 

Tabela 20 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 2. Cenário Atual. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 8 99,26 99,67 95,47 96,38 99,28 89,84 88,88 99,96 99,96 99,98 100,00 100,00 

9 0,74 0,33 4,53 3,62 0,72 10,16 11,12 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 21 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 2. Cenário 1. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 8 98,48 99,28 92,53 93,83 98,52 85,37 84,26 99,89 99,90 99,94 99,99 100,00 

9 1,37 0,66 6,35 5,30 1,33 11,88 12,70 0,10 0,10 0,05 0,01 0,00 

10 0,15 0,06 1,12 0,87 0,14 2,75 3,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 22 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 2. Cenário 2. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 8 97,79 98,90 90,54 92,03 97,85 82,82 81,68 99,82 99,83 99,90 99,98 100,00 

9 1,85 0,95 7,22 6,17 1,80 12,26 12,95 0,16 0,15 0,09 0,02 0,00 

10 0,33 0,14 1,99 1,61 0,32 4,26 4,62 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 

11 0,03 0,01 0,25 0,19 0,03 0,67 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 23 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 2. Cenário 3. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 8 97,20 98,56 89,11 90,71 97,28 81,15 80,01 99,75 99,76 99,86 99,98 100,00 

9 2,21 1,18 7,68 6,67 2,16 12,28 12,88 0,22 0,21 0,13 0,02 0,00 

10 0,51 0,23 2,62 2,16 0,49 5,12 5,51 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 

11 0,07 0,03 0,54 0,42 0,07 1,30 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 0,00 0,00 0,05 0,04 0,00 0,15 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os resultados apresentados para o Lote 3 também são semelhantes aos demais lotes e 

demonstram a baixa probabilidade de acionamento dos recursos excedentes após a décima 

equipe e isso implica no uso contingencial dessa força de trabalho adicional com uso restrito 

apenas nos momentos em que a entrada de serviços no sistema se aproxime do pico de demanda. 

Os resultados para este lote também permitem inferir que, como no caso dos demais lotes, 

mesmo após o incremento de recursos nos cenários hipotéticos, em nenhum caso a necessidade 

de utilização das equipes excedentes superior a 1% considerando-se a distribuição das 

demandas por turno diário.  

A Tabela 24 apresenta os resultados da probabilidade de ocupação das equipes no Lote 3 para 

o cenário atual e as Tabelas 25, 26 e 27 apresentam os resultados do Lote 3 para cada cenário 

hipotético proposto, com acréscimo de equipes à força de trabalho. 

Tabela 24 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 3. Cenário Atual. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 9 99,58 99,65 97,50 98,16 99,78 96,35 97,34 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 

10 0,42 0,35 2,50 1,84 0,22 3,65 2,66 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 25 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 3. Cenário 1. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 9 99,08 99,21 95,46 96,51 99,49 93,71 95,21 99,97 99,98 99,99 100,00 100,00 

10 0,84 0,72 3,94 3,05 0,47 5,37 4,14 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 

11 0,08 0,07 0,61 0,43 0,04 0,92 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 26 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 3. Cenário 2. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 9 98,59 98,78 93,90 95,20 99,19 91,82 93,60 99,94 99,96 99,99 100,00 100,00 

10 1,19 1,04 4,78 3,82 0,70 6,27 5,00 0,05 0,04 0,01 0,00 0,00 

11 0,20 0,17 1,18 0,88 0,10 1,70 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 0,02 0,01 0,13 0,09 0,01 0,21 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 27 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 3. Cenário 3. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 9 98,15 98,39 92,70 94,16 98,90 90,42 92,36 99,91 99,93 99,98 100,00 100,00 

10 1,48 1,30 5,32 4,34 0,90 6,79 5,54 0,08 0,06 0,02 0,00 0,00 

11 0,32 0,28 1,65 1,26 0,18 2,28 1,74 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

12 0,04 0,04 0,31 0,22 0,02 0,47 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os resultados apresentados para o Lote 4 não diferem dos resultados encontrados para os demais 

lotes e demonstram a baixa probabilidade de acionamento dos recursos excedentes após a 

sétima equipe e isso implica no uso contingencial dessa força de trabalho adicional com uso 

restrito apenas nos momentos em que a entrada de serviços no sistema se aproxime do pico de 

demanda. Os resultados para este lote permitem inferir que, como no caso dos demais lotes, 

mesmo após o incremento de recursos nos cenários hipotéticos, em nenhum caso a necessidade 

de utilização das equipes excedentes é superior a 1% considerando-se a distribuição das 

demandas por turno diário. A Tabela 28 apresenta os resultados da probabilidade de ocupação 

das equipes no Lote 4 para o cenário atual e as Tabelas 29, 30 e 31 apresentam os resultados do 

Lote 4 para cada cenário hipotético proposto, com acréscimo de equipes à força de trabalho. 

Tabela 28 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 4. Cenário Atual. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 6 97,65 98,18 88,42 83,85 96,32 62,19 64,81 99,54 99,69 99,84 99,97 100,00 

7 2,35 1,82 11,58 16,15 3,68 37,81 35,19 0,46 0,31 0,16 0,03 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 29 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 4. Cenário 1. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 6 95,93 96,76 84,09 79,20 93,96 60,36 62,36 99,06 99,36 99,64 99,93 100,00 

7 3,60 2,89 12,99 16,52 5,25 28,33 27,23 0,87 0,60 0,33 0,06 0,00 

8 0,47 0,35 2,92 4,28 0,79 11,31 10,42 0,07 0,05 0,02 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 30 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 4. Cenário 2. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 6 94,70 95,70 81,78 76,93 92,38 59,73 61,47 98,65 99,05 99,46 99,90 100,00 

7 4,32 3,55 13,17 16,06 6,04 24,47 23,76 1,18 0,83 0,48 0,10 0,00 

8 0,90 0,69 4,39 6,01 1,42 12,82 12,06 0,17 0,11 0,05 0,01 0,00 

9 0,08 0,06 0,65 1,00 0,15 2,98 2,72 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 31 – Probabilidade de Ocupação das Equipes em Cada Turno Diário. Lote 4. Cenário 3. 

NÚMERO 
DE  

EQUIPES 

7:00 
8:00 
[%] 

8:00 
9:00 
[%] 

9:00 
10:00 

[%] 

10:00 
11:00 

[%] 

11:00 
12:00 

[%] 

12:00 
13:00 

[%] 

13:00 
14:00 

[%] 

14:00 
15:00 

[%] 

15:00 
16:00 

[%] 

16:00 
17:00 

[%] 

17:00 
18:00 

[%] 

18:00 
19:00 

[%] 
0 a 6 93,78 94,90 80,34 75,57 91,26 59,44 61,02 98,30 98,80 99,30 99,86 99,99 

7 4,77 3,98 13,10 15,59 6,50 22,30 21,76 1,41 1,02 0,60 0,13 0,01 

8 1,24 0,97 5,21 6,85 1,89 13,04 12,40 0,26 0,17 0,09 0,01 0,00 

9 0,19 0,14 1,23 1,78 0,33 4,52 4,18 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 

10 0,01 0,01 0,13 0,21 0,03 0,70 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A elevação na quantidade de recursos disponíveis para execução dos trabalhos de manutenção 

reduz o residual de serviços atendidos fora do prazo, contudo, eleva o índice de ociosidade das 

equipes e, a cada equipe acrescentada, eleva-se a probabilidade de se encontrar essas equipes 

desocupadas ao longo de praticamente todo o turno diário. A Tabela 32 apresenta o residual de 

serviços atendidos fora do prazo para cada cenário proposto, além de demonstrar o cenário atual 

atendendo-se às duas normas reguladoras do ciclo de atendimento. Para esta análise, além dos 

três cenários incialmente propostos, foram acrescentados mais três cenários para melhor 

ilustração do comportamento da curva.  

Tabela 32 – Dinâmica dos Residuais de Serviços Atendidos Fora do Prazo para cada Cenário. 

CENÁRIO DINÂMICA DO RESIDUAL 
[%] 

CENÁRIO ATUAL – RES. 14/2011 ADASA 8,61 

CENÁRIO ATUAL – LEI DISTRITAL 5.618/2016 14,99 

CENÁRIO 1 (ACRÉSCIMO DE 1 EQUIPE POR TURNO DIÁRIO) 9,57 

CENÁRIO 2 (ACRÉSCIMO DE 2 EQUIPES POR TURNO DIÁRIO) 5,44 

CENÁRIO 3 (ACRÉSCIMO DE 3 EQUIPES POR TURNO DIÁRIO) 2,93 

CENÁRIO 4 (ACRÉSCIMO DE 4 EQUIPES POR TURNO DIÁRIO) 1,43 

CENÁRIO 5 (ACRÉSCIMO DE 5 EQUIPES POR TURNO DIÁRIO) 0,66 

CENÁRIO 6 (ACRÉSCIMO DE 6 EQUIPES POR TURNO DIÁRIO) 0,27 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Desta análise é possível observar que, caso nada seja feito para adequação ao disposto no novo 

normativo, o residual eleva-se quando comparado com os critérios da nova norma e 

posteriormente, ao apresentar os novos cenários alternativos, verifica-se a redução dos índices 
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de serviços atendidos fora do prazo, entretanto, verifica-se um ganho decrescente na redução 

do residual a cada acréscimo de equipes. 

Os dados apresentados na Tabela 32 foram obtidos por meio de simulação, utilizando-se a 

planilha para dimensionamento de equipes, incluída na mídia digital anexa ao final desse 

trabalho e representam o comportamento do residual de serviços atendidos fora do prazo em 

função do acréscimo de recursos disponíveis. O mecanismo para determinação dos valores 

encontra-se no Anexo 3 – Dados Operacionais, Tomo 2. 

A Figura 3 apresenta o gráfico que ilustra os dados apresentados na Tabela 32 e permite a 

verificação dos ganhos decrescentes na redução do residual de serviços atendidos fora do prazo. 

Figura 3 - Dinâmica do Residual de Serviços Atendidos Fora do Prazo em Função do Acréscimo de Equipes 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

O comportamento da dinâmica do residual de serviços atendidos fora do prazo é dado pela 

Equação 3.8 e foi obtido por meio de análise de regressão dos dados apresentados na Tabela 

32. 

f(x) = 17,847 ∙ e , ∙ |𝑥 ∈ ℕ (3.8) 

Em que, 

f(x): residual de serviços atendidos fora do prazo em percentual 

x: número de equipes acrescentadas por turno diário. 
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Uma ressalva importante para utilização da Equação 3.8 é que cada cenário proposto foi obtido 

considerando-se o ciclo de atendimento que é composto por dois turnos diários. Assim, a 

quantidade de equipes acrescentadas por ciclo de atendimento é igual a 2 ∙ x. 

2.3.1.1.Custos com Contratação de Equipes 

O impacto financeiro na contratação de terceiros foi calculado para cada lote de serviços 

levando-se em consideração o custo unitário de cada equipe e a quantidade de equipes 

necessárias para realização dos serviços em análise sendo utilizado o ano de 2017 como base 

para os cálculos. 

Uma nota importante com relação aos custos unitários de equipes é que o valor difere para cada 

lote, em virtude do fator “k” apresentado por cada empresa vencedora durante o processo 

licitatório e diante da especificidade de cada empresa na composição das equipes para atender 

aos padrões comportamentais da população de cada região e das características urbanísticas de 

cada setor. 

Os licitantes utilizarão em suas propostas o coeficiente multiplicador “k” que será apresentado 

com duas casas decimais e que permitirá a escolha da proposta mais vantajosa para a contratante 

pelo menor valor. O valor total da medição mensal aprovado pela contratante será multiplicado 

pelo coeficiente “k” proposto pela contratada (CAESB, 2013). O Quadro 6 apresenta o custo 

unitário anual por equipe para cada lote de serviços. 

Com base nos custos unitários de cada lote de serviços é possível estimar os custos para os 

reparos de vazamentos para cada cenário proposto, multiplicando-se os custos unitários pela 

quantidade de equipes necessárias para composição de cada cenário. 

Quadro 6 – Custo Unitário de Equipes 

LOTE CUSTO UNITÁRIO [R$ MIL] 

LOTE 1 210,55 

LOTE 2 197,13 

LOTE 3 200,16 

LOTE 4 229,18 

Fonte: Elaborado pelo Autor com Base no Contrato de Manutenção de Redes 

A Tabela 33 apresenta os custos dos reparos de vazamentos para cada empresa contratada 

considerando-se a quantidade de equipes necessárias para cada cenário proposto e, para melhor 

ilustração foram acrescentados seis cenários hipotéticos com acréscimo de equipes. 
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Tabela 33 – Custos de Contratação de Equipes para Reparos de Vazamentos por Lote de Serviços 

CENÁRIO 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 

Neq 
CUSTO  

[R$ MIL] 
Neq 

CUSTO  
[R$ MIL] 

Neq 
CUSTO  

[R$ MIL] 
Neq 

CUSTO  
[R$ MIL] 

CENÁRIO ATUAL 16 3.368,80 18 3.548,34 20 4.003,20 14 3.208,52 

CENÁRIO 1 18 3.789,90 20 3.942,60 22 4.403,52 16 3.666,88 

CENÁRIO 2 20 4.211,00 22 4.336,86 24 4.803,84 18 4.125,24 

CENÁRIO 3 22 4.632,10 24 4.731,12 26 5.204,16 20 4.583,60 

CENÁRIO 4 24 5.053,20 26 5.125,38 28 5.604,48 22 5.041,96 

CENÁRIO 5 26 5.474,30 28 5.519,64 30 6.004,80 24 5.500,32 

CENÁRIO 6 28 5.895,40 30 5.913,90 32 6.405,12 26 5.958,68 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Por fim, foram avaliados os impactos da elevação dos custos de manutenção sobre o custo 

operacional da empresa para o ano-base de 2017 apresentado anteriormente na Tabela 3. Para 

obtenção da proporção de elevação no custo operacional foram avaliadas as diferenças entre os 

custos de cada cenário hipotético e o custo do cenário atual e, a partir dessa informação basta 

verificar a proporção dessa elevação em relação ao custo operacional para o ano-base. A 

Tabela 34 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 34 – Impactos Financeiros das Equipes de Terceiros no Custo Operacional. 

CENÁRIO CUSTO MARGINAL 
[R$ MIL] 

PROPORÇÃO  
[%] 

CENÁRIO 1 1.674,05 0,195 

CENÁRIO 2 3.348,09 0,389 

CENÁRIO 3 5.022,14 0,584 

CENÁRIO 4 6.696,18 0,778 

CENÁRIO 5 8.370,23 0,973 

CENÁRIO 6 10.044,27 1,167 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

2.3.1.2.Custos de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 

As ferramentas, equipamentos e veículos de uso individualizado necessários para compor cada 

equipe estão compostos na formação de custos de cada equipe, contudo, existem alguns 

equipamentos que, devido ao custo elevado e a possibilidade de uso compartilhado por mais de 

uma equipe, possuem seus custos compostos separadamente e, esta decisão visa otimizar a 

utilização de tais recursos. A estratégia para aquisição destes equipamentos é adotada por cada 

empresa, de acordo com a conveniência, podendo ser utilizada a aquisição por compra ou 

locação, contudo, para este trabalho, foram adotados os custos para aquisição por hora 

considerando-se a locação de tais equipamentos.  
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O Quadro 7 apresenta a relação de equipamentos solicitados às empresas contratadas para uso 

compartilhado nos serviços de água. 

Quadro 7 – Equipamentos e Ferramentas de Uso Compartilhado. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

MOTOBOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS 2 

MÁQUINA DE FURAR TUBO DE FERRO FUNDIDO (MUELLER MOD. H-10 OU H-07 1 

MOTO SERRA 1 

PLACA DE SINALIZAÇÃO (PADRÃO DEFINIDO PELA CAESB) 20 

CONES DE SINALIZAÇÃO (CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS PELA CAESB) 20 

FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA (QUANTIDADE PARA SUPRIR AS EQUIPES DE CAMPO) - 

ESCADA DE ALUMÍNIO DE 3,00 M 2 

ESCORAMENTO DE VALAS (EM QUANTIDADE PARA SUPRIR AS EQUIPES DE CAMPO) - 

ESTRANGULADOR DE PEAD PADRÃO FABRICANTE PEAD 110 A 355 MM 2 

EXTENSÃO ELÉTRICA DE 50 M 2 

MARTELETE ELÉTRICO 2 

COMPACTADOR MANUAL 2 

COMPACTADOR MECANICO A PERCUSSÃO 2 

GRUPO GERADOR PARA SOLDA DE PEAD 1 

MÁQUINA DE FOTOGRAFIA COM RESOLUÇÃO MAIOR OU IGUAL A 12 MP E CARTÃO DE MEMÓRIA DE 2 GB 1 

EQUIPAMENTO MANUAL PARA APLICAÇÃO DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA ATÉ 150 MCA 1 

MÁQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSÃO EM PEAD POTÊNCIA 3500 W 1 

Fonte: CAESB - Termo de Referência dos Contratos de Manutenção 

Para mensuração da necessidade de equipamentos e ferramentas de uso compartilhado, deve-

se levar em consideração que as horas produtivas não se alteram diante dos cenários tendo em 

vista que este estudo parte do princípio que a quantidade de serviços que entra no sistema 

permanece constante e o que se altera em cada cenário é a capacidade para atendimento de 

serviços simultâneos, com isso, o dimensionamento implica em verificar o comportamento da 

distribuição de serviços ao passo que se altera a capacidade da força de trabalho. Em outras 

palavras, essa hipótese implica que a elevação dos custos com esses equipamentos se dá pela 

simultaneidade de atendimento e dessa forma, são necessárias maiores quantidades de recursos 

disponíveis para atendimento dos picos de serviços. Dadas as condições, o método para 

precificação dos equipamentos resta simples e leva em consideração unicamente a elevação do 

valor de remuneração das horas improdutivas para cada equipamento em virtude da necessidade 

de se ampliar a disponibilidade desses equipamentos. 

De maneira semelhante ao que acontece com os recursos humanos, para os equipamentos a hora 

improdutiva consiste no tempo em que o recurso fica disponível para trabalho, contudo sem 

realização de tarefas num tempo adicional ao tempo produtivo e sua valoração é composta por 

uma parcela do custo de propriedade acrescido de juros e o custo de mão-de-obra para operação 

desses equipamentos sendo que o custo de propriedade refere-se ao custo de investimento ao 
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qual a empresa contratada está submetida na aquisição de dado bem de capital e o custo da 

mão-de-obra de operação corresponde ao tempo que o operador permanece ocioso, aguardando 

o acionamento do equipamento. Portanto, a dinâmica de composição dos custos desses 

equipamentos é construída a partir da quantidade de horas improdutivas para cada cenário, 

multiplicada pelo preço unitário para horas improdutivas de cada equipamento e, para este 

trabalho, os equipamentos e ferramentas de baixo valor de aquisição foram omitidos da 

composição da lista de análise visto que estes recursos pouco interferem na dinâmica dos custos 

operacionais, além da dificuldade de se encontrar precificação para horas produtivas e 

improdutivas desses recursos no mercado. 

Uma expectativa para a dinâmica de utilização desses equipamentos consiste em um 

comportamento proporcional àquele verificado nas equipes e, considerando-se que para cada 

cenário existe uma taxa de ocupação é possível estimar a quantidade de horas improdutivas 

pelo modelo apresentado na Equação 3.9. 

IH = PC ∙ WT ∙
( )

 (3.9) 

Em que, 

IH : horas improdutivas para cada cenário 

PC: capacidade produtiva 

WT : taxa de ocupação para o cenário de referência representado pelo cenário atual. 

WT : taxa de ocupação para cada cenário hipotético. 

A capacidade produtiva para este trabalho corresponde ao tempo de expediente que cada 

equipamento fica disponível para realização de trabalho e, considerando-se o regime de escala 

12x36, ao final de um ano esse valor é constante em 1848 h para cada equipamento, análogo ao 

comportamento das equipes. As taxas de ocupação de cada empresa para cada cenário foram 

produzidas por meio de simulação que utiliza métodos de filas para determinação da 

necessidade de equipes e estão anexas ao final deste trabalho em mídia digital na pasta Tomo 2 

do Anexo 3. 

Os preços unitários de horas improdutivas para cada equipamento foram extraídos da tabela de 

composição de preços utilizada na elaboração dos termos de referência para contratação com 

base nos preços cotados no ano de 2017 fornecida pela empresa. O agrupamento dos 

equipamentos leva em consideração a necessidade de capacidade produtiva exigida nos 
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contratos de manutenção. O Grupo 1 corresponde à contratação de moto bomba para 

esgotamento de valas, martelete elétrico e compactador mecânico a percussão com necessidade 

de 3.696 horas produtivas por ano e o Grupo 2 corresponde à contratação de moto serra, grupo 

gerador, máquina de solda eletrofusão para PEAD com potência de 3.500W com necessidade 

de 1.848 horas produtivas por ano. 

As Tabelas 35 e 36 apresentam a quantidade de horas improdutivas para cada equipamento 

selecionado para compor a análise de custos deste trabalho para cada lote de serviços.  

Tabela 35 – Horas Improdutivas para os Equipamentos de Uso Compartilhado do Grupo 1 

CENÁRIO 
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 

WT  IH  WT  IH  WT  IH  WT  IH  

CENÁRIO ATUAL 0,553 1.652,11 0,510 1.810,67 0,486 1.899,37 0,540 1.699,05 

CENÁRIO 1 0,491 2.114,58 0,459 2.221,25 0,442 2.269,06 0,473 2.226,72 

CENÁRIO 2 0,442 2.576,11 0,417 2.631,51 0,405 2.638,39 0,420 2.755,43 

CENÁRIO 3 0,402 3.037,88 0,383 3.042,35 0,374 3.008,47 0,378 3.283,19 

CENÁRIO 4 0,368 3.501,11 0,353 3.452,52 0,347 3.377,99 0,344 3.811,51 

CENÁRIO 5 0,340 3.962,25 0,328 3.864,38 0,324 3.746,80 0,315 4.338,55 

CENÁRIO 6 0,316 4.424,11 0,306 4.273,87 0,304 4.117,22 0,291 4.867,78 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 36 – Horas Improdutivas para os Equipamentos de Uso Compartilhado do Grupo 2 

CENÁRIO 
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 

WT  IH  WT  IH  WT  IH  WT  IH  

CENÁRIO ATUAL 0,553 826,06 0,510 905,34 0,486 949,69 0,540 849,53 

CENÁRIO 1 0,491 1.057,29 0,459 1.110,62 0,442 1.134,53 0,473 1.113,36 

CENÁRIO 2 0,442 1.288,06 0,417 1.315,76 0,405 1.319,20 0,420 1.377,71 

CENÁRIO 3 0,402 1.518,94 0,383 1.521,17 0,374 1.504,24 0,378 1.641,60 

CENÁRIO 4 0,368 1.750,56 0,353 1.726,26 0,347 1.688,99 0,344 1.905,76 

CENÁRIO 5 0,340 1.981,12 0,328 1.932,19 0,324 1.873,40 0,315 2.169,27 

CENÁRIO 6 0,316 2.212,06 0,306 2.136,93 0,304 2.058,61 0,291 2.433,89 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O Quadro 8 apresenta os preços de horas improdutivas na locação dos equipamentos de uso 

compartilhado considerados para o estudo. 

Quadro 8 – Custos de Horas Improdutivas dos Equipamentos e Ferramentas de Uso Compartilhado. 

DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO 
[R$] 

MOTOBOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS 0,66 

MOTO SERRA 14,62 

MARTELETE ELÉTRICO 14,65 

COMPACTADOR MECANICO A PERCUSSÃO 0,90 

GRUPO GERADOR PARA SOLDA DE PEAD 0,69 

MÁQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSÃO EM PEAD POTÊNCIA 3500 W 1,77 

Fonte: CAESB - Termo de Referência dos Contratos de Manutenção 
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Os cálculos dos custos de contratação dos equipamentos para cada cenário foram elaborados 

considerando-se a soma da quantidade total de horas improdutivas em cada lote de serviços e o 

preço unitário encontrado na tabela de preços fornecida pela empresa. Ainda, considerando-se 

que existem dois grupos de equipamentos conforme a disponibilidade exigida, para 

simplificação, os cálculos foram realizados conforme estes agrupamentos. A Tabela 37 

apresenta os custos referentes às horas improdutivas para os equipamentos selecionados para 

compor este trabalho. 

Tabela 37 – Custo Total das Horas Improdutivas 

CENÁRIO 

GRUPO 1 GRUPO 2 
CUSTO TOTAL 

[R$ MIL] 
PREÇO 

UNITÁRIO 
[R$] 

QTD HORAS 
IMPRODUTIVAS 

[h] 

CUSTO 
[R$ MIL] 

PREÇO 
UNITÁRIO 

[R$] 

QTD HORAS 
IMPRODUTIVAS 

[h] 

CUSTO 
[R$ MIL] 

CENÁRIO 
ATUAL 

16,21 7.061,21 114,46 17,08 3.530,60 60,30 174,76 

CENÁRIO 1 16,21 8.831,60 143,16 17,08 4.415,80 75,42 218,58 

CENÁRIO 2 16,21 10.601,44 171,85 17,08 5.300,72 90,54 262,39 

CENÁRIO 3 16,21 12.371,89 200,55 17,08 6.185,95 105,66 306,20 

CENÁRIO 4 16,21 14.143,14 229,26 17,08 7.071,57 120,78 350,04 

CENÁRIO 5 16,21 15.911,98 257,93 17,08 7.955,99 135,89 393,82 

CENÁRIO 6 16,21 17.682,97 286,64 17,08 8.841,49 151,01 437,65 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Por fim, dados os custos das horas improdutivas dos equipamentos para cada cenário proposto, 

é possível consolidar a análise do comportamento dos custos de contratação de equipamentos 

por meio da subtração do valor encontrado para cada cenário alternativo pelo valor do cenário 

atual. A Tabela 38 apresenta a consolidação dos custos com contratação de equipamentos para 

cada cenário proposto. 

Tabela 38 – Impactos Financeiros dos Equipamentos de Uso Compartilhado no Custo Operacional. 

CENÁRIO CUSTOS COM HORAS IMPRODUTIVAS 
[R$ MIL] 

CUSTO MARGINAL 
[R$ MIL] 

PROPORÇÃO DO CUSTO 
MARGINAL 

[%] 
CENÁRIO ATUAL 174,76 - - 

CENÁRIO 1 218,58 43,82 0,005 

CENÁRIO 2 262,39 87,62 0,010 

CENÁRIO 3 306,20 131,44 0,015 

CENÁRIO 4 350,04 175,28 0,020 

CENÁRIO 5 393,82 219,06 0,025 

CENÁRIO 6 437,65 262,89 0,031 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

2.3.1.3.Síntese dos Custos de Contratação de Terceiros 

A dinâmica dos custos de contratação de terceiros é produzida pela soma dos custos com 

contratação de equipes e dos custos de contratação de equipamentos. Considerando-se o modelo 

adotado para esta análise, com acréscimo de duas equipes para cada cenário, temos que a 
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dinâmica dos custos obedece a um padrão de crescimento linear, contudo não se observa o 

mesmo no caso da dinâmica do residual de serviços atendidos fora do prazo e isso implica em 

que o mesmo esforço aplicado em cada cenário, caso fosse reproduzido continuamente 

produziria ganhos decrescentes na redução do residual de serviços. A Tabela 39 apresenta o 

resultado encontrado para a dinâmica da contratação de terceiros para cada cenário proposto, 

bem como a representatividade dos custos marginais em relação ao custo operacional. 

Tabela 39 – Consolidação dos Custos com a Contratação de Terceiros em Função do Custo Operacional. 

CENÁRIO CUSTO MARGINAL 
[R$ MIL] 

PROPORÇÃO DO CUSTO MARGINAL 
[%] 

CENÁRIO 1 1.717,87 0,200 

CENÁRIO 2 3.435,71 0,399 

CENÁRIO 3 5.153,58 0,599 

CENÁRIO 4 6.871,46 0,798 

CENÁRIO 5 8.589,29 0,998 

CENÁRIO 6 10.307,16 1,198 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Diante dos resultados obtidos é possível inferir que se torna de relevante importância encontrar 

o ponto de equilíbrio para os custos de contratação de terceiros com a finalidade de se evitar 

um desequilíbrio nos custos operacionais da empresa.  

A Tabela 40 apresenta a dinâmica dos custos operacionais em função da contratação de terceiros 

e a consequente redução no indicador de serviços atendidos fora do prazo utilizando-se como 

base o ano de 2017. 

Tabela 40 – Síntese da Dinâmica dos Residuais de Serviços Atendidos Fora do Prazo vs Dinâmica dos Custos Operacionais. 

CENÁRIO DINÂMICA DO RESIDUAL 
[%] 

DINÂMICA DO CUSTO 
[%] 

CENÁRIO ATUAL – LEI DISTRITAL 5.618/2016 14,99 0,000 

CENÁRIO 1 9,57 0,199 

CENÁRIO 2 5,44 0,399 

CENÁRIO 3 2,93 0,599 

CENÁRIO 4 1,43 0,798 

CENÁRIO 5 0,66 0,998 

CENÁRIO 6 0,27 1,198 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A relação entre o residual de serviços e o custo operacional apresenta comportamento de um 

padrão exponencial que também já era esperado.  

O impacto dos custos com contratação de terceiros sobre o custo operacional da empresa é dado 

pela Equação 3.10. 

f(x) = 0,1996 ∙ x |𝑥 ∈ ℕ (3.10) 
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Em que, 

f(x): impacto da contratação de terceiros sobre o custo operacional em percentual. 

x: número de equipes acrescentadas por turno diário. 

2.3.2. Custos de Próprios 

Uma parcela dos custos de próprios é constituída pela fiscalização dos contratos de manutenção 

e, considerando-se que a dinâmica para atendimento à Lei 5.618/2016 exige a ampliação da 

disponibilidade dos recursos de terceiros, torna-se necessário avaliar o comportamento daqueles 

custos para adequação às novas regras considerando-se que a elevação na capacidade de 

atendimentos de serviços simultâneos pelas empresas contratadas, da mesma forma, exigiria a 

elevação da capacidade de fiscalização de serviços simultâneos e, assim como foi necessário 

conhecer a parcela componente dos custos operacionais procedente da contratação de terceiros, 

para iniciar essa análise também é preciso conhecer como os custos de próprios impactam na 

formação daqueles custos. Os custos de próprios incluem as equipes de manutenção do quadro 

da CAESB, bem como os veículos e equipamentos utilizados por esta força de trabalho no 

cumprimento de suas atribuições.  

A Tabela 41 apresenta a composição dos custos de próprios e sua representatividade na 

formação dos custos operacionais e os dados são referentes ao ano de 2018 e foram extraídos 

dos dados fornecidos pela empresa. 

Tabela 41 – Custos de Mão de Obra do Quadro Próprio de Manutenção e Representatividade no Custo Operacional. 

FUNÇÃO 2018 
[R$ MIL] 

PROPORÇÃO 
[%] 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.947,40 0,226 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 2.642,70 0,307 

PLANEJAMENTO 2.831,32 0,329 

OPERAÇÃO 12.614,94 1,466 

FISCALIZAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 3.965,97 0,461 

MANUTENÇÃO ÁGUA 14.470,12 1,681 

MANUTENÇÃO ESGOTO 16.828,52 1,955 

Fonte: Base de Dados Superintendência de Manutenção de Redes 

O alcance da nova norma legislativa está restrito à componente manutenção água, quantificada 

na tabela anterior, em que estão alocados os recursos humanos utilizados para fiscalização dos 

contratos no que tange aos serviços no sistema distribuidor de água. 

A dinâmica da fiscalização exige a presença integral do fiscal durante todas as etapas de 

realização dos serviços, contudo, a fiscalização de 10% das atividades realizadas pelas empresas 

contratadas é suficiente para compor os indicadores que são utilizados como fator de avaliação 
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de desempenho das empresas e, para avaliar a necessidade de adequação das equipes de 

fiscalização torna-se necessário avaliar a capacidade máxima de atendimento por turno diário 

de cada empresa e considerando-se que a quantidade de fiscais deve ser suficiente para atender 

10% da demanda de serviços e ainda que, a necessidade de acréscimo ocorre pelo aumento da 

demanda unicamente nos serviços de vazamentos, para este estudo foram acrescentados 

recursos proporcionalmente ao crescimento do pico de serviços para cada lote para estes 

serviços.  

O custo unitário de uma equipe de fiscalização foi obtido pela média dos custos dos 

profissionais de fiscalização acrescido dos equipamentos necessários para execução da 

atividade e corresponde a R$ 261,55 mil para o ano de referência. Dessa forma, a dinâmica dos 

custos de próprio é dada pela multiplicação da quantidade de equipes pelo custo unitário 

apurado.  

A Tabela 42 apresenta os dados referentes aos custos de fiscalização para cada cenário. 

Tabela 42 – Custo de Próprios para Fiscalização dos Contratos de Manutenção. 

CENÁRIO 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 

QTD 
FISCAL 

CUSTO 
[R$ MIL] 

QTD 
FISCAL 

CUSTO 
[R$ MIL] 

QTD 
FISCAL 

CUSTO 
[R$ MIL] 

QTD 
FISCAL 

CUSTO 
[R$ MIL] 

CENÁRIO ATUAL 3 784,64 3 784,64 5 1.307,74 5 1.307,74 

CENÁRIO 1 3 784,64 3 784,64 5 1.307,74 6 1.569,28 

CENÁRIO 2 3 784,64 4 1.046,20 5 1.307,74 6 1.569,28 

CENÁRIO 3 3 784,64 4 1.046,20 6 1.569,28 6 1.569,28 

CENÁRIO 4 4 1.046,20 4 1.046,20 6 1.569,28 6 1.569,28 

CENÁRIO 5 4 1.046,20 4 1.046,20 6 1.569,28 7 1.830,85 

CENÁRIO 6 4 1.046,20 4 1.046,20 7 1.830,85 7 1.830,85 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Tabela 43 apresenta os custos de manutenção para as equipes de fiscalização, 

considerando-se o total de fiscais necessários para atuação nos quatro lotes de serviços, bem 

como os impactos no custo operacional da empresa. 

Tabela 43 – Dinâmica dos Custos de Fiscalização em Função do Custo Operacional. 

CENÁRIO QTD. FISCAIS 
CUSTO TOTAL 

[R$ MIL] 
CUSTO MARGINAL 

[R$ MIL] 

PROPORÇÃO DO CUSTO 
MARGINAL 

[%] 
CENÁRIO ATUAL 16 4.184,80 - - 

CENÁRIO 1 17 4.446,35 261,55 0,030 

CENÁRIO 2 18 4.707,90 523,10 0,061 

CENÁRIO 3 19 4.969,45 784,65 0,091 

CENÁRIO 4 20 5.231,00 1.046,20 0,122 

CENÁRIO 5 21 5.492,55 1.307,75 0,152 

CENÁRIO 6 22 5.754,10 1.569,30 0,182 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Utilizando-se o mesmo critério utilizado para construção da síntese dos custos de contratação 

de terceiros, a Tabela 44 apresenta a síntese da dinâmica do impacto dos custos de próprios no 

custo operacional da empresa em função da dinâmica do residual de serviços atendidos fora do 

prazo. O comportamento também possui característica de distribuição linear, como já era 

esperado tendo em vista que o quantitativo de fiscais corresponde a uma proporção do número 

de equipes disponibilizadas pelas empresas contratadas. 

Tabela 44 – Síntese dos Custos de Próprios e Residuais de Serviços Atendidos Fora do Prazo. 

CENÁRIO DINÂMICA DO RESIDUAL 
[%] 

DINÂMICA DOS CUSTOS 
[%] 

CENÁRIO ATUAL – LEI DISTRITAL 5.618/2016 14,99 0,000 

CENÁRIO 1 9,57 0,030 

CENÁRIO 2 5,44 0,061 

CENÁRIO 3 2,93 0,091 

CENÁRIO 4 1,43 0,122 

CENÁRIO 5 0,66 0,152 

CENÁRIO 6 0,27 0,182 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O impacto dos custos com contratação de terceiros sobre o custo operacional da empresa é dado 

pela Equação 3.11. 

f(x) = 0,0304 ∙ x |x ∈ ℕ (3.11) 

Em que, 

f(x): impacto da contratação de próprios sobre o custo operacional em percentual. 

x: número de equipes acrescentadas por turno diário. 

2.3.3. Dinâmica dos Custos de Manutenção 

A dinâmica dos custos de manutenção corresponde à soma de todas as parcelas que são 

utilizadas para construção das despesas totais de manutenção, portanto, para este trabalho, de 

acordo com os recursos afetados, esses custos correspondem à soma dos custos com contratação 

de terceiros e custos com contratação de próprios. A Tabela 45 apresenta a síntese da dinâmica 

dos custos totais de manutenção em função da dinâmica dos serviços atendidos fora do prazo. 

O resultado aponta para uma elevação do custo operacional da empresa diante de qualquer 

cenário alternativo escolhido e, um aspecto importante a ser considerado que precisa ser 

afastado após a consolidação dos dados é a falsa ideia que pode surgir de que seria pouco 
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relevante a absorção desse acréscimo para as contas da empresa ao se verificar uma elevação 

proporcional relativamente baixa na dinâmica do custo operacional 

Tabela 45 – Custos Operacionais em Função dos Custos Totais de Manutenção. 

CENÁRIO DINÂMICA DO RESIDUAL 
[%] 

DINÂMICA DOS CUSTOS 
[%] 

CENÁRIO ATUAL – RES. 14/2011 ADASA 8,61 0,000 

CENÁRIO ATUAL – LEI DISTRITAL 5.618/2016 14,99 0,000 

CENÁRIO 1 9,57 0,230 

CENÁRIO 2 5,44 0,460 

CENÁRIO 3 2,93 0,691 

CENÁRIO 4 1,43 0,920 

CENÁRIO 5 0,66 1,151 

CENÁRIO 6 0,27 1,381 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Uma análise responsável deve considerar que o custo operacional da empresa já é bastante 

elevado, o que torna os recursos para os demais custos e a dinâmica de investimentos bastante 

fragilizados, assim, mesmo pequenos impactos financeiros podem prejudicar o desempenho da 

prestação de serviços caso não sejam devidamente remunerados. A Figura 4 apresenta o gráfico 

que ilustra a dinâmica do residual de serviços atendidos fora do prazo em função da dinâmica 

do custo operacional. 

Figura 4 – Custo Operacional em Função da Dinâmica dos Custos Totais de Manutenção vs Residual de Serviços Fora do 
Prazo 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O impacto dos custos totais sobre o custo operacional da empresa é dado pela Equação 3.12. 

f(x) = 0,23 ∙ x |x ∈ ℕ (3.12) 

Em que, 

f(x): impacto dos custos totais de manutenção sobre o custo operacional em percentual. 

x: número de equipes acrescentadas por turno diário. 

2.3.4. Benefícios diante da Aplicação da Lei 

Nesse ponto é importante destacar que a utilização de equipes excedentes para atendimento 

contingencial não importa necessariamente em equívoco estratégico nas organizações, desde 

que essa avaliação se inicie a partir de estudos que levem em consideração o custo-benefício da 

ampliação dos recursos disponíveis.  

O ponto negativo do acréscimo de equipes, do ponto de vista financeiro, está relacionado com 

a elevação nos custos de manutenção, conforme já demonstrado, mas por outro lado, alguns 

benefícios podem ser introduzidos. 

O primeiro benefício identificado durante a realização deste trabalho é a possibilidade de 

elevação dos indicadores de satisfação dos clientes com consequente melhoria na imagem da 

empresa e valorização da marca em virtude da brevidade do atendimento e trata-se de ativo 

intangível. 

O segundo benefício é financeiro com possibilidade de redução dos custos de produção, em 

virtude da redução de perdas tendo em vista que os vazamentos proporcionam perdas do 

produto e estão diretamente relacionados com o tempo de duração da falha e, uma quantidade 

maior de recursos disponíveis possui capacidade para reduzir o tempo dos serviços no sistema, 

reduzindo-se assim as perdas em consequência dessas falhas. 

2.3.4.1.Satisfação dos Clientes 

O valor da marca “brand equity” já se mostrou por inúmeras vezes como agregador de valor 

para uma organização e é amplamente utilizado como fator diferencial em mercados 

competitivos. Esse valor é composto por um conjunto de características e valores intangíveis 

que atribuem vantagem competitiva podendo favorecer uma determinada empresa diante da 
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concorrência, pois, ganhar a confiança e a preferência do consumidor trata-se de um 

instrumento adequado para valorização do produto e consequentemente da marca. 

A satisfação do cliente com o produto, com a cordialidade e presteza no atendimento, com a 

regularidade e continuidade do fornecimento e com a equidade no preço final é um bom ponto 

de partida para avaliação do valor de uma marca e neste ponto, quando se observa 

especificamente o preço final do produto, é possível observar um impasse que precisa ser 

superado de acordo com o contexto proposto nesse estudo pois, ao passo que se procura elevar 

a qualidade e presteza no atendimento, o custo operacional se eleva e consecutivamente o 

repasse para o preço final torna-se inevitável. 

Uma consequência desse problema pode estar na incompreensão do cliente quanto aos efeitos 

da melhoria proposta e, em virtude disso, uma possibilidade seria um aumento na insatisfação 

dos clientes com a empresa mesmo diante de propostas de aperfeiçoamento na prestação de 

serviço caso o processo não seja instruído adequadamente e os esclarecimentos para a sociedade 

sejam insuficientes. 

A CAESB realiza pesquisa de satisfação dos clientes por meio da ouvidoria da empresa com a 

realização de pesquisa de campo na qual são efetuadas duas coletas anuais com o preenchimento 

de um formulário entregue aos clientes aleatoriamente. O indicador anual se refere à média das 

duas coletas. A Figura 5 apresenta o gráfico com os valores apurados no período entre os anos 

de 2015 a 2019 referente ao indicador de satisfação do cliente em nota com graduação entre 0 

e 100% de satisfação. 

Figura 5 - Indicador de Satisfação dos Clientes 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com Base nos Dados Apresentados nas Pesquisas de Satisfação da CAESB 

Os resultados acima foram obtidos em pesquisa realizada pela própria empresa, todavia, em 

pesquisa realizada pela ADASA em 2017, os resultados obtidos corroboram com os resultados 

obtidos pelas pesquisas realizadas pela CAESB e, na pesquisa realizada pelo agente regulador, 

86,5% dos clientes declararam satisfação com os serviços de abastecimento de água enquanto 
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72,8% demonstraram satisfação com os serviços de coleta e tratamento de esgotos11. Este valor 

é bastante elevado, quando comparado com outras empresas do segmento, embora não existam 

muitas informações acerca das empresas que operam o saneamento no mercado nacional. 

Especificamente, em relação aos serviços de manutenção de redes, a qualidade dos serviços 

prestados é aferida por meio de indicador específico no qual é apurado a relação entre o número 

de reclamações dos clientes junto à ouvidoria da empresa e a quantidade de serviços executados 

no período de referência. 

O Indicador de Satisfação dos Clientes (ISC) é apurado mensalmente e faz parte de um conjunto 

de indicadores utilizados pela fiscalização dos contratos de manutenção para mensurar a 

qualidade de prestação de serviços pelas empresas contratadas para manutenção de redes.  

Com avaliação entre 0 e 100%, os dados são produzidos por meio da contagem direta de todas 

as reclamações registradas pelos clientes por meio de qualquer dos canais de relacionamento 

disponibilizados pela empresa e, um fato importante para a estratégia de utilização desse 

indicador pela gestão de manutenção de redes é que o valor da medição de serviços pode ser 

alterados em virtude do valor auferido e a empresa contratada pode ter o valor da fatura reduzido 

caso não apresente qualidade satisfatória na realização dos serviços. A Equação 3.13 apresenta 

o método utilizado para apuração desse indicador. 

ISC = 100 ∙  (3.13) 

Em que, 

ISC: indicador de satisfação dos clientes. 

NTSA: número total de serviços atendidos pela empresa. 

NRC: número de reclamações sobre serviços e equipes de campo realizados pelo cliente.  

As informações apuradas mensalmente junto aos contratos de manutenção no período 

compreendido entre os anos de 2016 e 2019 indicaram valores elevados e estáveis, com poucas 

oscilações e isso revela a alta satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados pela 

manutenção e, uma observação interessante acerca do indicador de satisfação dos clientes é 

que, mesmo no período do plano de contingência para enfrentamento da crise hídrica pelo qual 

 
11 Os dados completos sobre a pesquisa realizada pelo agente regulador podem ser encontrados no endereço 
eletrônico http://www.adasa.df.gov.br/area-de-imprensa/noticias/794-pesquisa-mostra-satisfacao-da-
populacao-com-servicos-prestados-pela-caesb-e-adesao-a-economia-de-agua 
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a empresa passou a adotar medidas impopulares com a interrupção do abastecimento de água, 

a percepção da sociedade em relação aos procedimentos adotados foi bastante positiva, 

considerando-se que não houve grandes oscilações no referido indicador que permaneceu 

comportado mesmo diante de todas as adversidades.  

Essa característica aponta para uma compreensão e reconhecimento da população do Distrito 

Federal em relação a magnitude do problema vivenciado naquela época e a confiança 

depositada nas tomadas de decisão da empresa. 

A divulgação de informações sobre satisfação dos clientes não são abundantes entre as 

empresas de saneamento no país e, além disso, a forma de coleta, bem como o método de 

aplicação da pesquisa diferem de uma empresa para outra, fato que dificulta a comparação 

direta, todavia, um ponto de partida para a análise da qualidade dos serviços e da imagem da 

empresa perante o cliente é o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS) realizado 

anualmente pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) no qual 

são escolhidas e premiadas as melhores empresas de saneamento num concurso em que são 

avaliados diversos critérios e, embora a CAESB não tenha sido inscrita no processo nos últimos 

anos, as notas obtidas nas pesquisas realizadas entre os anos de 2015 e 2019 quando comparadas 

com as empresas vencedoras do prêmio, certamente colocariam a empresa entre as melhores do 

país no quesito imagem empresarial. A Figura 6 apresenta o comportamento do indicador de 

satisfação dos clientes quanto aos serviços de manutenção de redes no período de 2016 a 2019 

para cada lote de serviços. 

Figura 6 – Indicador de Satisfação dos Clientes por Lote de Serviços 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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serviços no sistema em pouco contribuiria para elevação da percepção de melhoria na imagem 

da empresa por parte dos consumidores com capacidade para valorização da marca e, sem 

menosprezar a necessidade de melhoria contínua na prestação de serviços, certamente 

existiriam outras características dentro da empresa que, se bem trabalhadas, poderiam trazer 

maiores retornos nesse sentido. 

Os dados disponibilizados para realização desse estudo não foram suficientes para avaliação da 

possibilidade de valorização da marca em consequência do atendimento ao prazo estabelecido 

pela nova regra reguladora, todavia, existem fortes indícios de que o esforço no atendimento ao 

prazo estabelecido pela lei em pouco contribuiria para se obter uma vantagem competitiva nesse 

aspecto. 

2.3.4.2.Recuperação de Perdas de Água no Sistema 

Por convenção, as perdas de água nas empresas de saneamento são divididas em dois grandes 

grupos, no primeiro grupo denominado perda aparente, considera-se que, apesar da água atingir 

o consumidor final, o produto não é remunerado pelos clientes, seja por problemas técnicos 

como a submedição do consumo ou ainda por fraude ou furto de água por parte dos usuários e, 

no segundo grupo denominado perda real, considera-se a perda do produto no processo 

produtivo ou durante a distribuição e, neste caso, a água se dissipa pelo sistema distribuidor 

sem chegar até o consumidor final. 

A abordagem para a perda financeira é distinta para cada grupo e no caso da perda aparente, o 

valor da perda é calculado por meio da multiplicação da estimativa do volume perdido pelo 

preço de venda, já no caso da perda real, o valor da perda é calculado por meio da multiplicação 

da estimativa do volume perdido pelo custo de produção. 

A perda financeira por vazamentos no sistema distribuidor de água está inserida no grupo de 

perda real e dessa forma, uma oportunidade para a concessionária com o acréscimo de equipes 

está caracterizada na possibilidade de redução dos volumes perdidos nos vazamentos, já que 

uma expectativa da ampliação dos recursos de manutenção é a redução do tempo em que o 

serviço permanece no sistema, caracterizado pelo intervalo desde que o vazamento é 

identificado até a conclusão do reparo. 

A determinação do volume de água perdida nas tubulações por conta de falhas no sistema está 

descrita em qualquer literatura sobre Hidráulica Aplicada e Mecânica dos Fluidos e se dá a 

partir dos princípios do Teorema de Torricelli para determinação da vazão instantânea, 
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multiplicada pelo tempo de duração do vazamento. A Equação 3.14 é conhecida como Lei do 

Orifício e apresenta o método utilizado para determinar a vazão instantânea de água perdida 

durante os vazamentos de pequena intensidade. 

Q = C ∙ A ∙ 2 ∙ g ∙ h  (3.14) 

Em que, 

Q: Vazão 

C : coeficiente de descarga 

A: área do orifício 

g: força da gravidade 

h: pressão 

Todo cálculo de perda de água por vazamentos nas tubulações trata-se de estimativa 

aproximada e um método bastante preciso exigiria a aplicação de softwares específicos nos 

quais são levados em consideração a perda de carga nas tubulações, material que constitui a 

tubulação, formato do orifício por onde a água escoa para fora do sistema, variação da pressão 

exercida pelo fluido nas paredes das tubulações ao longo do tempo além de outros parâmetros.  

Nos casos em que se verifique a impossibilidade de determinar todos os parâmetros necessários 

ou ainda em que se apurem custos demasiadamente elevados, uma alternativa é a aplicação de 

métodos simplificados que permitam uma aproximação adequada dos valores da perda sem a 

exigência de aplicação de algoritmos complexos que exigiriam grandes esforços, tanto na 

aplicação de software como na apuração dos dados necessários para realização da simulação. 

Dessa forma, para este estudo, em virtude da extensa área em que se distribuem as redes de 

água da CAESB e a inviabilidade de apuração de alguns dados imprescindíveis para 

preenchimento das lacunas necessárias para aplicação de uma simulação, foi utilizado um 

método simplificado para apuração da perda de água nas tubulações que parte do mesmo 

princípio do modelo apresentado na Equação 3.15. 

O coeficiente de descarga (C ) adotado foi o valor tabelado para orifício padrão, que se trata 

do orifício de bordos agudos, afastados da superfície da água e o valor amplamente utilizado 

para este caso é 0,61. A área (A) mais comum para orifícios nos vazamentos de pequena 

intensidade possuem média aproximada de 7,854 ∙ 10 m  em que é considerado o raio de 

ação para o vazamento de 5∙ 10  m. A força da gravidade (g) utilizada representa o valor 



98 
 
padrão de 9,81m/s  e a pressão adotada (h) representa o valor predominante para as redes da 

empresa que se situa na faixa entre 25 e 30 mca e dessa forma, a pressão adotada é de 27,5 mca 

considerando-se o ponto médio da classe de pressão. 

A partir da determinação dessas variáveis o cálculo para determinação do vazamento se torna 

simples pois, o valor encontrado pela equação da Lei do Orifício representa uma vazão média 

instantânea para cada vazamento na unidade [m /s] que, multiplicada pelo tempo de duração 

do vazamento, produz o resultado da estimativa do volume perdido pelos vazamentos no 

sistema distribuidor de água e, após aplicação dos valores adotados, a estimativa de perda por 

vazamento de pequena intensidade encontrado foi de aproximadamente 4,006m /h que foi 

estabelecido como valor médio padrão para todos os vazamentos nas redes de água. 

Dada a perda característica, a etapa seguinte consistiu na determinação do tempo de duração 

dos vazamentos detectados no período de estudo. A apuração do volume de água perdida se dá 

pela multiplicação do tempo de duração dos vazamentos pela perda característica. Os cenários 

de perda de água foram calculados conforme o resultado encontrado para o tempo no sistema 

dos serviços de vazamento encontrados no processo de modelagem com acréscimo de equipes 

de atendimento.  

A Tabela 46 apresenta o resultado encontrado na apuração dos dados do volume de água 

perdido nas redes de água no ano-base de 2017 para cada lote de serviços para os cenários 

estudados. 

Tabela 46 – Perda de Água por Vazamentos no Sistema Distribuidor de Água. 

CENÁRIO 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 

TEMPO NO 
SISTEMA 

 [h] 

VOLUME 
DE PERDA 

[m³] 

TEMPO NO 
SISTEMA 

 [h] 

VOLUME 
DE PERDA 

[m³] 

TEMPO NO 
SISTEMA 

 [h] 

VOLUME 
DE PERDA 

[m³] 

TEMPO NO 
SISTEMA 

 [h] 

VOLUME 
DE PERDA 

[m³] 
CENÁRIO ATUAL 148.055 593.108 211.535 847.409 292.196 1.170.537 260.912 1.045.213 

CENÁRIO 1 101.292 405.776 141.574 567.147 194.923 780.860 142.647 571.443 

CENÁRIO 2 79.254 317.490 103.357 414.048 145.617 583.341 94.987 380.516 

CENÁRIO 3 67.619 270.882 83.935 336.244 114.464 458.543 73.196 293.221 

CENÁRIO 4 61.373 245.861 73.382 293.969 95.900 384.175 61.936 248.115 

CENÁRIO 5 57.807 231.575 67.870 271.889 85.456 342.337 56.020 224.417 

CENÁRIO 6 56.080 224.656 64.937 260.138 78.825 315.772 53.342 213.687 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os resultados obtidos nesta etapa evidenciam o potencial para recuperação de parcela de água 

perdida no sistema em virtude dos vazamentos nas redes e isso implica que, ao passo que se 

ampliam os recursos disponíveis para realização de picos mais elevados de atividades 

simultâneas, as perdas no sistema se reduzem gradativamente. O cálculo do benefício com a 
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recuperação de perdas é construído por meio da precificação do volume de água recuperado e, 

de acordo com os dados da empresa, para o ano-base de 2017, o custo de produção unitário para 

cada metro cúbico de água produzida foi de R$ 0,86. Assim, a multiplicação do custo de 

produção unitário pela soma dos volumes de água recuperados em cada região fornece o valor 

financeiro do benefício auferido para cada cenário proposto.  

Os vazamentos de grande intensidade não foram considerados para este trabalho, visto que, de 

acordo com a disciplina de filas adotada pela empresa, esses serviços são classificados como 

emergenciais e são atendidos de maneira célere e por isso sofrem pouca ou nenhuma influência 

no tempo de permanência no sistema, mesmo diante da elevação da capacidade de atendimento 

pelas equipes de manutenção de tal sorte que a influência na recuperação de perdas para esses 

vazamentos possui baixa relevância. A Tabela 47 apresenta o volume de água recuperado para 

cada cenário alternativo considerando-se os quatro lotes de serviços, bem como o benefício 

financeiro apurado. 

Tabela 47 – Síntese dos Benefícios Auferidos pela Recuperação de Parcela da Perda de Água. 

CENÁRIO VOLUME PERDIDO 
[m³] 

VOLUME RECUPERADO 
[m³] 

VALOR MARGINAL 
[R$ MIL] 

CENÁRIO ATUAL 3.656.267 - - 

CENÁRIO 1 2.325.226 1.331.041 1.144,70 

CENÁRIO 2 1.695.395 1.960.872 1.686,35 

CENÁRIO 3 1.358.890 2.297.377 1.975,74 

CENÁRIO 4 1.172.120 2.484.147 2.136,37 

CENÁRIO 5 1.070.218 2.586.049 2.224,00 

CENÁRIO 6 1.014.253 2.642.014 2.272,13 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Tabela 48 apresenta a proporção dos benefícios auferidos com a recuperação de perdas em 

função do custo operacional da empresa e a dinâmica do residual de serviços fora do prazo. Os 

resultados demonstram ganhos decrescentes na recuperação de perdas já que, o acréscimo de 

cada unidade de trabalho apresenta incremento cada vez menor na recuperação de perdas. 

Tabela 48 – Ganhos com a Recuperação de Perdas de Água no Sistema. 

CENÁRIO DINÂMICA DO RESIDUAL 
[%] 

DINÂMICA DOS GANHOS 
[%] 

CENÁRIO ATUAL – RES. 14/2011 ADASA 8,61 0,000 

CENÁRIO ATUAL – LEI DISTRITAL 5.618/2016 14,99 0,000 

CENÁRIO 1 9,57 0,133 

CENÁRIO 2 5,44 0,196 

CENÁRIO 3 2,93 0,230 

CENÁRIO 4 1,43 0,248 

CENÁRIO 5 0,66 0,258 

CENÁRIO 6 0,27 0,264 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A Figura 7 apresenta o gráfico da síntese do benefício auferido pela recuperação de água perdida 

no sistema distribuidor em função dos custos operacionais para cada cenário proposto conforme 

os valores apurados. 

Figura 7 – Ganhos Obtidos Devido à Recuperação de Perdas de Água no Sistema. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Equação 3.15 demonstra o método para determinação da proporção do valor auferido pela 

recuperação de água perdida no sistema distribuidor em função dos custos operacionais da 

empresa. 

f(x) =
0,142 ∙ x ,  | 0 ≤ x < 10, x ∈ ℕ
0,343|  x ≥ 10, x ∈ ℕ                      

 (3.15) 

Em que, 

f(x): percentual reduzido no custo operacional da empresa em função da recuperação de perdas 

x: número de equipes adicionadas por turno diário de serviços 

Em síntese, a recuperação de perdas de água com as medidas adotadas para atendimento as 

novas imposições da Lei 5.618/2016 está limitada à quantidade subtraída do sistema 

distribuidor desde o momento em que o vazamento é informado para a empresa, até a 

finalização do reparo. Considerando-se a produção total do ano de 2017 que, conforme dados 

fornecidos pela CAESB, foi de 218.944.822 m³ e ainda, de acordo com os dados apurados para 

o cenário atual que estimou perdas no sistema distribuidor após a identificação do vazamento 

de aproximadamente 3.656.269 m³ conforme pode ser verificado na Tabela 46, essa perda 
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corresponde a 1,67% do total de água produzida. Segundo dados divulgados pela própria 

empresa, a perda total no ano de 2017 foi estimada em 33,3% do total de água produzida. A 

Figura 8 apresenta o resultado da representatividade dos impactos em decorrência do acréscimo 

de recursos de manutenção e dos benefícios provenientes da recuperação de perdas de água. 

Figura 8 – Impactos nos Custos Operacionais em Função do Acréscimo de Equipes e Recuperação de Perdas 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Equação 3.16 trata-se do modelo para apuração dos impactos no custo operacional em 

decorrência da aplicação da Lei 5.618/2016 e consiste na subtração da função que representa o 

custo total de manutenção pela função que representa o benefício da recuperação de perdas e 

os resultados são dados em percentual sobre os custos operacionais da empresa para intervalos 

anuais. 

f(x) =
0,23 ∙ x − 0,142 ∙ x ,  | 0 ≤ x < 10, x ∈ ℕ
0,23 ∙ x − 0,343 |  x ≥ 10, x ∈ ℕ                     

 (3.16) 

Em que, 

f(x): percentual do impacto regulatório dos custos de manutenção sobre o custo operacional. 

x: número de equipes adicionadas por turno diário de serviços. 

Desta análise percebe-se que o propósito inicial, de acordo com os debates promovidos pelos 

legisladores durante a aprovação da referida lei, que admitia o novo instituto como um 
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instrumento poderoso para contenção do desperdício de água, na verdade se apresenta como 

mais uma ferramenta inócua no atingimento dos objetivos propostos, já que a grande parcela 

da perda de água não acontece a partir do momento em que o vazamento se torna visível, e sim, 

naqueles vazamentos não detectados que permanecem por longa duração no sistema, com 

escoamento por veios subterrâneos nos quais a simples visualização sem auxílio de ferramentas 

e equipamentos adequados para detecção de vazamentos não visíveis seria inviabilizada e as 

medidas para contenção dessas perdas seria por métodos de manutenção preditiva e preventiva, 

não por meio das medidas aplicadas para atendimento da lei. 

As medidas mais efetivas para assegurar a contenção das perdas de água inclui diversas 

atividades, nas quais estão o controle de fraudes e furtos de água, controle da submedição de 

água fornecida para os clientes, controle da pressão e transientes nas redes de distribuição e 

utilização de técnicas de controle ativo de vazamentos e, certamente, as imposições destacadas 

pela inovação reguladora não abrangem estes serviços, contudo, caso se iniciassem novas 

tratativas para propor o estabelecimento de uma nova norma reguladora com a finalidade de se 

atingir os objetivos de redução de perdas por meio das atividades elencadas acima, uma boa 

prática seria submete-la previamente a uma análise de impacto regulatório para se encontrar um 

ponto de equilíbrio satisfatório para todos os atores envolvidos no processo por meio de um 

trabalho técnico fundamentado. 

2.4. Análise da Aplicação de Penalidades 

A penalidade é um instituto que pode ser aplicado ao agente regulado pelo descumprimento de 

alguma regra instituída e, dentre as modalidades de penalidades está a aplicação de uma multa 

pecuniária, que corresponde ao pagamento em dinheiro imposto ao infrator. 

A Lei 5.618/2016 estabeleceu em seu Art. 2º a obrigatoriedade para a empresa concessionária 

de prestar informações justificadas ao usuário nos casos de impossibilidade de atendimento 

dentro do prazo estabelecido e ainda, no Art. 5 estabeleceu a penalidade de multa no valor de 

R$ 10 mil diários para cada usuário lesado em caso de descumprimento do prazo máximo 

determinado para realização dos serviços em que a justificativa seja considerada insuficiente. 

Para se adequar ao disposto na referida lei e evitar a aplicação de multas a empresa incluiu o 

sistema de informação para o cliente nos casos de impossibilidade de atendimento dentro do 

prazo estabelecido pela lei por meio de dois critérios e, atualmente a informação é prestada por 

meio de mensagem eletrônica para aqueles clientes que possuem e-mail cadastrado no banco 
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de dados da empresa e, nos casos em que não exista essa possibilidade, a informação é prestada 

por meio de ligação telefônica ao cliente. 

Os custos para produção de aplicativo, emissão e envio de mensagens eletrônicas, contatos 

telefônicos com o cliente ou ampliação de largura de banda (bandwidth) para transmissão de 

dados para adequação à lei imputam algum custo para a empresa e a argumentação de que as 

tarefas podem ser absorvidas por recursos já constituídos não eliminam as despesas, mesmo 

que sejam com custos de oportunidade. 

Com relação a aplicação de multa, até o momento não houve necessidade de imputar qualquer 

penalidade à empresa e, por esse motivo, para permitir a análise de custos destas sanções foi 

necessário estabelecer algumas hipóteses para estimativa destes custos e, dessa forma foram 

analisados três cenários hipotéticos de eventual conversão em multas, no caso de 

descumprimento do prazo estabelecido pela lei para realização dos reparos de vazamentos. 

Estes cenários consideram as hipóteses de conversão em multas para 1%, 2,5% e 5% do total 

de serviços atendidos fora do prazo. Além disso, é preciso ter em conta que as multas não fazem 

parte do rol dos custos operacionais da organização e os valores pagos estão sujeitos à tributação 

e, para este trabalho não foram avaliados os custos com eventuais tributos incididos sobre 

eventual aplicação de multas. 

Para estimativa da quantidade de residual de serviços atendidos fora do prazo que podem ser 

convertidos em multa, basta aplicar os percentuais desses serviços, encontrados na Tabela 32, 

na quantidade média de serviços de vazamentos atendidos anualmente pela empresa que 

correspondem a cerca de 66 mil serviços e posteriormente, aplicar os percentuais estabelecidos 

nas hipóteses de conversão em multa e por último, multiplicar pelo valor da multa estabelecido 

em lei. A Tabela 49 apresenta o resultado da aplicação do modelo com a quantidade e o valor 

referente a aplicação de multas para cada hipótese elencada e para cada cenário estudado. 

Tabela 49 – Custos com Aplicação de Multas. 

CENÁRIO 

HIPÓTESE 1 – 1% HIPÓTESE 2 – 2,5% HIPÓTESE 3 – 5% 

QTD. SERVIÇOS 
CONVERTIDOS 

EM MULTAS 

VALOR 
[R$ MIL] 

QTD. SERVIÇOS 
CONVERTIDOS 

EM MULTAS 

VALOR 
[R$ MIL] 

QTD. SERVIÇOS 
CONVERTIDOS 

EM MULTAS 

VALOR 
[R$ MIL] 

CENÁRIO ATUAL 118 1.180 294 2.940 589 5.890 

CENÁRIO 1 61 610 153 1.530 306 3.060 

CENÁRIO 2 32 320 80 800 159 1.590 

CENÁRIO 3 17 170 41 410 83 830 

CENÁRIO 4 9 90 22 220 43 430 

CENÁRIO 5 4 40 11 110 22 220 

CENÁRIO 6 2 20 6 60 12 120 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Embora as multas não façam parte dos custos operacionais, para simplificar o método 

comparativo, da mesma forma que foram realizadas as demais análises, os custos de aplicação 

de multas foram convertidos em valores proporcionais ao custo operacional. A Tabela 50 

apresenta os resultados encontrados. 

Tabela 50 – Representatividade da Aplicação de Multas em Função do Custo Operacional. 

CENÁRIO HIPÓTESE 1 – 1% HIPÓTESE 2 – 2,5% HIPÓTESE 3 – 5% 

CENÁRIO ATUAL 0,1371 0,3416 0,6844 

CENÁRIO 1 0,0709 0,1778 0,3555 

CENÁRIO 2 0,0372 0,0930 0,1847 

CENÁRIO 3 0,0198 0,0476 0,0964 

CENÁRIO 4 0,0105 0,0256 0,0500 

CENÁRIO 5 0,0047 0,0128 0,0256 

CENÁRIO 6 0,0023 0,0070 0,0139 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Figura 9 apresenta as curvas representatividade da aplicação de multas para cada hipótese 

estudada em função do custo operacional da empresa. 

Figura 9 – Curvas de Impactos da Aplicação de Multas no Custo Operacional 

  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A aplicação de regressão sobre os dados encontrados para cada hipótese de aplicação de multas 

apresentados na Tabela 50 aponta para as seguintes expressões para o cálculo da 

representatividade das multas sobre o custo operacional. 

A Equação 3.17 representa o modelo para a Hipótese 1 com conversão de 1% dos atrasos em 

multa. 
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f(x) = 0,1306 ∙ e , ∙ |x ∈ ℕ (3.17) 

Em que, 

f(x): percentual do impacto regulatório das aplicações de multa sobre o custo operacional. 

X: número de equipes adicionadas por turno diário de serviços. 

A Equação 3.18 representa o modelo para a Hipótese 2 com conversão de 2,5% dos atrasos em 

multa. 

f(x) = 0,3255 ∙ e , ∙ |x ∈ ℕ (3.18) 

Em que, 

f(x): percentual do impacto regulatório das aplicações de multa sobre o custo operacional. 

X: número de equipes adicionadas por turno diário de serviços. 

A Equação 3.19 representa o modelo para a Hipótese 3 com conversão de 5% dos atrasos em 

multa. 

f(x) = 0,6585 ∙ e , ∙ |x ∈ ℕ (3.19) 

Em que, 

f(x): percentual do impacto regulatório das aplicações de multa sobre o custo operacional. 

X: número de equipes adicionadas por turno diário de serviços. 

A dinâmica da regulação no país permite o reexame do tema a qualquer momento e um 

desdobramento possível para o assunto poderia ser a ampliação do valor da multa ou ainda o 

enrijecimento das regras para a aplicação da penalidade caso as imposições previstas sejam 

consideradas insuficientes no futuro e por isso, deve-se considerar que caso seja estabelecida 

uma penalidade mais dura e considerando-se ainda que, por mais que a gestão de manutenção 

se esforce, ampliando os recursos disponíveis, sempre haverá um residual de serviços, um novo 

padrão de atendimento deve ser estudado bem como a elaboração de um novo estudo de impacto 

regulatório. 

Aqui cabe destacar a dicotomia que existe na condução do processo de tomada de decisão para 

empresas públicas e empresas privadas quando se trata da reação quanto a penalidades 
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impostas. No caso da empresa privada, os tomadores de decisão possuem discricionariedade 

para determinar um ponto de equilíbrio entre a aquiescência de um residual de serviços 

atendidos fora do prazo com a consequente aplicação de multa em contraposição à ampliação 

de recursos para atendimento aos dispositivos legais. Já, na empresa pública, ao gestor resta 

apenas atender às imposições legais, levando-se em conta que não existe a possibilidade de 

administrar uma eventual aplicação de multa, podendo inclusive incorrer em crime de 

responsabilidade caso seja evidenciada essa conduta. Em outras palavras, uma decisão que pode 

ser considerada como estratégica para o setor privado, no setor público pode ser considerada 

como crime de responsabilidade. 

2.5. Conclusão Acerca dos Impactos Regulatórios da Lei 

Os resultados encontrados para cada cenário alternativo proposto apontam para uma elevação 

nos custos operacionais da empresa com comportamento linear ao passo que se amplia a 

capacidade de atendimento de picos de serviços pela força de trabalho e que existe de fato um 

benefício financeiro promovido pela recuperação de parcela do volume de água perdida no 

sistema distribuidor e essa variável possui comportamento de ganhos decrescentes. 

Os resultados para as hipóteses de aplicação de multas apresentam redução nos custos com esse 

dispositivo ao passo que se eleva a quantidade de recursos disponíveis. Assim, a consolidação 

dos impactos regulatórios da Lei 5.618/2016 implica na soma dos custos de manutenção com 

os custos de aplicação de multas subtraindo-se os ganhos provenientes da recuperação de perdas 

e, dessa forma, as expressões que representam o impacto regulatório estão descritas conforme 

os modelos a seguir. 

A Equação 3.20 representa o modelo do impacto regulatório para a Hipótese 1 com conversão 

de 1% dos atrasos em multa. 

f(x) =
0,23 ∙ x + 0,131 ∙ e , ∙ − 0,142 ∙ x ,  | 0 ≤ x < 10, x ∈ ℕ

0,23 ∙ x + 0,131 ∙ e , ∙ − 0,343 |  x ≥ 10, x ∈ ℕ                      
 (3.20) 

Em que, 

f(x): percentual do impacto regulatório sobre o custo operacional. 

x: número de equipes adicionadas por turno diário de serviços. 

A Equação 3.21 representa o modelo do impacto regulatório para a Hipótese 2 com conversão 

de 2,5% dos atrasos em multa. 
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f(x) =
0,23 ∙ x + 0,326 ∙ e , ∙ − 0,142 ∙ x ,  | 0 ≤ x < 10, x ∈ ℕ

0,23 ∙ x + 0,326 ∙ e , ∙ − 0,343 |  x ≥ 10, x ∈ ℕ                      
 (3.21) 

f(x): percentual do impacto regulatório sobre o custo operacional. 

x: número de equipes adicionadas por turno diário de serviços. 

A Equação 3.22 representa o modelo do impacto regulatório para a Hipótese 3 com conversão 

de 5% dos atrasos em multa. 

f(x) =
0,23 ∙ x + 0,659 ∙ e , ∙ − 0,142 ∙ x ,  | 0 ≤ x < 10, x ∈ ℕ

0,23 ∙ x + 0,659 ∙ e , ∙ − 0,343 |  x ≥ 10, x ∈ ℕ                      
 (3.22) 

f(x): percentual do impacto regulatório sobre o custo operacional. 

x: número de equipes adicionadas por turno diário de serviços. 

Agora, aplicando-se a fórmula geral encontrada para determinar os impactos da lei, torna-se 

possível apresentar os resultados e estabelecer o cenário otimizado para cada hipótese e a 

Tabela 51 apresenta os resultados encontrados para os impactos regulatórios por meio da função 

geral do modelo para intervalos anuais e para cada hipótese de aplicação de multas. Nesta tabela 

estão apresentados os impactos proporcionais ao custo operacional e em valores monetários 

com base no ano de referência. 

Tabela 51 – Impacto Regulatório da Lei 5.618/2016 

CENÁRIO 
HIPÓTESE 1 HIPÓTESE 2 HIPÓTESE 3 

[%] [R$ MIL] [%] [R$ MIL] [%] [R$ MIL] 

CENÁRIO ATUAL 0,131 1.127,44 0,326 2.805,69 0,659 5.671,62 

CENÁRIO 1 0,157 1.351,85 0,260 2.236,78 0,435 3.747,97 

CENÁRIO 2 0,311 2.678,73 0,365 3.145,34 0,458 3.942,18 

CENÁRIO 3 0,493 4.242,28 0,522 4.488,32 0,570 4.908,49 

CENÁRIO 4 0,689 5.926,80 0,704 6.065,53 0,729 6.278,08 

CENÁRIO 5 0,892 7.679,64 0,900 7.748,05 0,914 7.864,87 

CENÁRIO 6 1,101 9.473,67 1,105 9.509,74 1,112 9.571,34 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Todos os cenários avaliados apontaram para a elevação no custo operacional e a decisão pelo 

cenário mais adequado implica na seleção daquele que apresente o menor impacto nos custos 

da empresa. A análise identifica que existem de fato benefícios auferidos com a redução de 

perdas, contudo, esses benefícios não são suficientes para proporcionar o equilíbrio das contas 

e esse panorama implica que, os impactos da ampliação de recursos de manutenção e eventual 
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aplicação de multas superam os valores economizados com a redução de perdas, imputando um 

desequilíbrio econômico-financeiro cada vez maior se a decisão for pelo acréscimo de equipes 

para buscar a completude das imposições legais. A Figura 10 apresenta as curvas características 

dos impactos regulatórios para cada hipótese estudada em função do custo operacional da 

empresa. 

Figura 10 – Curvas de Impacto Regulatório da Lei 5.618/2016 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

O resultado obtido desta análise reflete a situação encontrada dentro da dinâmica aplicada no 

cotidiano das atividades de manutenção de redes num contexto conhecido, contudo, existem 

fatores importantes com potencial para alterar o ponto de equilíbrio econômico-financeiro de 

acordo com os cenários propostos e, caso ocorram, exigirão a necessidade de se desenvolver 

novo estudo para determinação de um novo marco que possibilite manter a sustentabilidade 

econômica da empresa. 

1. O custo de produção pode variar em consequência de diversos fatores como a variação 

da qualidade da água bruta, a variação nos custos de energia elétrica, a variação nos preços dos 

produtos químicos utilizados no tratamento, a variação da remuneração da força de trabalho 

alocada na produção, a necessidade de captação de água em pontos mais distantes. A relação 

do custo de produção na dinâmica do impacto regulatório implica que, mantendo-se constante 

as demais variáveis, qualquer fator que promova a elevação do custo de produção eleva os 

ganhos com o benefício da recuperação de perdas e, neste caso, é possível se encontrar um novo 

ponto de equilíbrio para viabilizar a ampliação dos recursos aplicados na manutenção para 

reduzir as perdas de água e, aqui cabe uma nota importante com respeito ao uso da água no 
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Distrito Federal. A pressão crescente exercida sobre os mananciais que abastecem a região, seja 

pelo uso agrícola, crescimento desordenado, desmatamento de áreas de nascentes, alterações 

nos padrões de consumo entre outros, tem elevado o custo de produção continuamente a cada 

ano. 

2. O custo de manutenção pode variar em consequência dos custos com a remuneração dos 

empregados alocados na manutenção, a tecnologia aplicada na realização das atividades, a 

dinâmica do tráfego urbano, os custos com aquisição de equipamentos, ferramentas e 

combustível. A relação do custo de manutenção na dinâmica do impacto regulatório implica 

que, mantendo-se constante as demais variáveis, qualquer fator que promova a elevação do 

custo de manutenção aumenta o desequilíbrio das contas da empresa e, neste caso, a 

conservação da qualidade dos serviços prestados resta prejudicada. 

3. A percepção da população quanto a qualidade dos serviços prestados está relacionada à 

qualidade do produto ofertado, à continuidade e regularidade no fornecimento do produto e na 

prestação dos serviços, à presteza na prestação dos serviços, à cordialidade do atendimento, à 

prática de preço honesto e, nesse quesito, como já informado anteriormente, torna-se necessário 

encontrar um ponto de equilíbrio entre o fator que envolve a presteza do atendimento e a prática 

do preço justo. Caso o preço se eleve e a população não tenha condições de perceber alguma 

elevação no próprio bem-estar, a insatisfação aumenta e a imagem da empresa se deteriora, 

ainda no mesmo vetor, um preço que não remunere a qualidade do produto, não promova uma 

oportunidade de melhoria na presteza do atendimento, do mesmo modo reduz o bem-estar dos 

clientes e eleva a insatisfação com o serviço prestado com deterioração da imagem da empresa. 

4. Os critérios para aplicação de multa estão relacionados sobretudo a uma insatisfação 

dos poderes constituídos, do órgão regulador ou da sociedade com o serviço prestado. No caso 

dos poderes constituídos e do agente regulador, a ação poderia ocorrer por meio de aprovação 

ou revisão de normas legislativas ou institutos infra legais que poderiam imputar um modelo 

mais rigoroso para avaliação do serviço e, no caso da sociedade, como o produto aqui discutido 

está inserido no rol daqueles considerados monopólio natural, a ação se dá por meio de pressão 

popular que obrigam a atuação do agente regulador e dos poderes constituídos para solução do 

problema. Uma elevação no rigor de aplicação de multas pode impactar tanto a imagem 

empresarial como elevar o valor despendido para pagamento das mesmas e, novamente, existe 

o risco de desequilíbrio econômico-financeiro na condução do negócio. 

Qualquer das hipóteses elencadas acima exigirá negociação para determinação de um novo 

ponto de equilíbrio pois, a omissão dos problemas elencados tem um custo elevado para toda a 
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sociedade, seja por meio do desequilíbrio econômico-financeiro de um setor essencial ou ainda 

pela crescente insatisfação com a prestação dos serviços. 

A Análise de Impacto Regulatório realmente se trata da ferramenta capaz de identificar os 

pontos soltos e encontrar a solução mais equilibrada para os problemas analisados, contudo, 

para elaboração de um trabalho íntegro, os técnicos deverão absorver conhecimentos sobre o 

cotidiano dos serviços, os anseios da sociedade, além dos conhecimentos técnicos exigidos e, 

para que isso ocorra, torna-se necessário aos profissionais que atuam na regulação um 

comportamento amplamente utilizado no jargão da manutenção de que, não se constrói um 

projeto apropriado por detrás da escrivaninha, é preciso ir a campo e sentir as necessidades de 

todos os atores envolvidos no processo. 
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3. CONCLUSÃO 

A pesquisa evidencia claramente a presença das características de monopólio natural no setor 

de saneamento básico e compartilha de aceitação da grande maioria dos estudiosos no assunto, 

com alguns aspectos dito quase indissociáveis quando comparados a outros setores da economia 

e, a negação dessa condição não encontra respaldo nem mesmo nas soluções apresentadas por 

uma nova corrente doutrinária que defende a utilização de sistemas compartilhados como forte 

indicador para dissolução da posição da corrente doutrinária majoritária. 

Essa condição, em que a concorrência é desestimulada, a assimetria de informações prospera e 

gera privilégios para alguns agentes do mercado, requer a participação mais ativa do Estado, 

seja na fiscalização e regulação, seja na criação de ambientes favoráveis ao investimento e 

desenvolvimento, inclusive algumas vezes por meio do fomento estatal. 

Considerando-se ainda que a inexistência de controle sobre os segmentos que apresentam essa 

falha de mercado elevaria consideravelmente o estímulo para parte dos agentes que operam os 

serviços, sobretudo aqueles imbuídos na maximização dos lucros, para a utilização do 

desequilíbrio de informações verificados como estratégia para tirar proveito próprio, reduzindo-

se assim a busca pelo pleno bem-estar social que deve ser considerado como princípio 

fundamental do Estado e, certamente, o poder econômico das empresas do setor de saneamento 

podem influenciar na tomada de decisão favorável aos investidores e esses fatores tornam a 

regulação indispensável neste caso, com o papel fundamental de arbitragem sobre os litígios 

próprios desse tipo de relação, no sentido de mitigar os impactos promovidos pela tomada de 

decisão, com a correta observação para se evitar prejuízos para qualquer ator envolvido no 

processo, intermediando os interesses conflitantes, com capacidade técnica para esclarecer os 

pontos positivos e negativos de cada opção apresentada. 

A eficiência da regulação está sujeita à atuação com fundamentação estritamente técnica por 

meio da condução de um processo transparente, com a produção de documentação de simples 

interpretação, capaz de traduzir em termos claros e objetivos os temas em discussão com a 

finalidade de eliminar ou ao menos de reduzir as inquietações presentes durante o processo de 

desenvolvimento das alternativas regulatórias, sobretudo pelo fato do saneamento básico se 

tratar de assunto extremamente sensível para a sociedade. 

O documento que proporciona a efetividade da inovação regulatória denominado Análise de 

Impacto Regulatório e, para garantir a efetividade, alguns passos são imprescindíveis no 

desenvolvimento do processo. Assim, para que o agente regulador alcance seus objetivos 
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torna-se necessário cumprir com rigor as etapas internas e externas identificadas neste trabalho. 

A fase interna é realizada em duas etapas, com uma fase externa interposta a elas. 

Na primeira etapa da fase interna, os pesquisadores devem delimitar o problema regulatório, 

promover a coleta de dados, desenvolver a análise dos dados e construir as informações 

necessárias para auxiliar a tomada de decisão, sendo que, ao final, todos os aspectos verificados 

devem ser compilados no relatório final de análise dos impactos regulatórios, elaborado com 

linguagem apropriada para o público envolvido, sobretudo clareza da exposição dos problemas 

e das alternativas propostas com o objetivo de facilitar a interpretação dos fatos relacionados. 

A fase externa interposta às duas etapas internas corresponde ao esclarecimento da sociedade 

por meio do chamamento dos atores envolvidos por meio da consulta ou audiência pública no 

processo para apresentação do conteúdo do relatório, coleta de informações e sugestões 

pertinentes, esclarecimento das dúvidas quanto aos custos e benefícios da alteração regulatória 

e intermediação dos interesses conflitantes. 

Na segunda etapa da fase interna o agente regulador deve acrescentar ao relatório as 

informações obtidas durante as reuniões com participação das partes interessadas durante a 

etapa de consulta e, caso necessário, produzir novas alternativas regulatórias com o auxílio de 

consultores em assuntos de alta relevância e elevada complexidade para agregar aquelas 

sugestões apresentadas durante a fase externa. 

Somente após a conclusão de todas as etapas é que o processo deve ser levado para apreciação 

da diretoria colegiada do agente regulador para definição da proposta mais adequada e inclusão 

das alterações necessárias na norma reguladora vigente ou ainda a criação de um novo 

dispositivo regulador. 

No Distrito Federal, a aplicação destas técnicas passou a ser utilizada de maneira incipiente a 

partir de 2004 com a criação da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 

(ADASA) para dirimir os assuntos relacionados à prestação de serviços de saneamento entre 

outras atribuições. A constatação de que as técnicas são utilizadas de modo incipiente pode ser 

verificada até os períodos atuais, já que os legisladores continuam a criar obrigações para os 

setores sem a devida consulta ao agente regulador. 

Aqui não se trata de discutir as intenções dos legisladores na tratativa dos assuntos relacionados 

ao saneamento, mas sim, de evidenciar que essas decisões sem a adequada fundamentação 

técnica podem acarretar prejuízos para a prestação dos serviços, seja para os consumidores, seja 

para as empresas que operam o sistema. 
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Um exemplo claro desta atuação, foi a criação da Lei 5.618/2016 que submeteu a empresa de 

saneamento a uma redução nos prazos máximos para atendimento dos serviços de reparos de 

vazamentos no sistema distribuidor de água. A referida lei possui um propósito nobre que é a 

redução do desperdício de água, que a cada dia se trata de recurso mais escasso e, portanto, 

exige conscientização quanto ao uso racional, contudo, a falta de fundamentação técnica pode 

acarretar desequilíbrio para as contas da empresa prestadora de serviço caso não seja ponderada 

uma forma de remuneração para as novas imposições legais consumadas. 

Os resultados construídos com base nos dados apurados junto à CAESB apontam que esta 

decisão tem potencial para ocasionar desequilíbrios à adequada prestação de serviços pela 

empresa e por isso, algumas considerações importantes sobre os eventuais impactos necessitam 

de um debate no sentido de se encontrar um ponto de equilíbrio para o setor. 

A apuração dos dados evidenciou tanto impactos positivos quanto negativos nas medidas 

necessárias para a adequação para atendimento da lei em consequência da elevação dos custos 

de manutenção devido a readequação das equipes das empresas contratadas, equipamentos e 

ferramentas e equipes da própria empresa para fiscalização dos contratos, redução nos custos 

de produção em decorrência da recuperação de parcela da perda de água no sistema distribuidor 

por meio da redução do tempo em que a água escoa para fora da rede devido a falhas no sistema. 

Dessa forma, a análise assenta-se em três aspectos relevantes e a alternativa mais adequada 

deverá levar em consideração a elevação dos custos de manutenção e dos custos da aplicação 

de eventuais multas em contraposição ao benefício proporcionado pela redução de perdas, 

contudo, é importante ressaltar que a partir da decisão pela escolha de um dos cenários 

alternativos, haverá consequente necessidade de readequação dos contratos de prestação de 

serviços de manutenção bem como a ampliação dos recursos com equipamentos e ferramentas 

e mão-de-obra para fiscalização. 

Caso a empresa opte por manter o cenário atual com a permanência dos recursos que eram 

utilizados para atender as regras da Resolução 14/2011, observa-se uma elevação no número de 

serviços atendidos fora do prazo, dos atuais 8,61% para 14,99% do total de serviços executados 

e essa decisão implica na elevação dos custos da empresa em decorrência da aplicação de 

eventuais multas, que se torna crescente ao passo que parcela maior dos serviços atendidos fora 

do prazo se convertem em multa. 

O Cenário Atual é o mais adequado caso se confirme a hipótese de conversão de 1% dos 

serviços atendidos fora do prazo em multas e, neste caso, a elevação estimada do custo 
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operacional seria de cerca de R$ 1.127,44 mil equivalente a um acréscimo de 0,131% no custo 

operacional da empresa. Ainda em relação a este cenário, é importante observar que o 

percentual de serviços atendidos fora do prazo se elevaria para cerca de 14,99% considerando-

se o atendimento à nova lei, num patamar superior ao residual verificado com a aplicação do 

cenário atual em atendimento à Resolução 14/2011 com uma proporção de 8,61% sobre o total 

de serviços executados. 

O Cenário 1 é o mais adequado caso se confirmem as hipóteses de conversão de 2,5% ou 5% 

dos serviços atendidos fora do prazo em multas e, nestes casos, a elevação estimada do custo 

operacional seria de cerca de R$ 2.236,78 mil e R$ 3.747,97 mil respectivamente. Ainda com 

relação a este cenário, a representatividade dos serviços atendidos fora do prazo atingiria 9,28%, 

num patamar ainda superior àquele verificado com o cenário atual em atendimento à 

Resolução 14/2011 da ADASA. 

O Cenário 2 reduz o residual de serviços atendidos fora do prazo para 5,44% do total de serviços 

realizados, contudo, ao custo de elevação nas despesas da empresa entre os valores de 

R$ 2.678,73 mil, caso 1% dos serviços atendidos fora do prazo sejam convertidos em multas, 

até R$ 3.942,18 mil nos casos em que 5% sejam convertidos em multas. 

A partir do Cenário 3, os valores com aplicação de multas e com a redução de perdas para as 

três hipóteses elencadas tendem a um valor constante e, então, a elevação das despesas tenderia 

a um crescimento linear. 

Um importante esclarecimento acerca da realização desta pesquisa e dos resultados aferidos 

está relacionado ao período de escassez hídrica com as consequentes medidas adotadas para 

mitigação dos impactos ocasionados pela diminuição dos níveis dos reservatórios no Distrito 

Federal e, considerando-se ainda o ano de 2017, que foi utilizado como ano base para coleta 

dos dados para realização deste trabalho, pode-se concluir que esses acontecimentos conferiram 

um período excepcional para os setores operacionais da CAESB. 

Para possibilitar o enfrentamento à crise hídrica no Distrito Federal, a empresa foi obrigada a 

modificar os processos de distribuição de serviços, incluindo atividades de operações de redes 

para abertura e fechamento do sistema para redução do fornecimento de água e conservação do 

estoque existente nos reservatórios até o final do período de estiagem e recuperação dos níveis 

a valores capazes de suportar o consumo do período subsequente.  

A falta d’água proporcionada pelos fechamentos no sistema distribuidor afetou a produtividade 

das empresas contratadas nos serviços relacionados aos vazamentos nas redes de água, pois, em 
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razão da falta de água intermitente nos setores, o local afetado pela interrupção do 

abastecimento não apresentava condições adequadas para identificação dos pontos de 

vazamentos para realização dos reparos e, por isso, alguns serviços foram retardados durante 

esse período. 

O plano contingencial de operação elaborado pela empresa estabeleceu o início dos cortes de 

fornecimento periódicos para o dia 16 de janeiro de 2017 e o fim dessas interrupções 

programadas ocorreu em 12 de junho de 2018, durante praticamente todo o período utilizado 

como referência para coleta de dados que alimentam esta pesquisa e, diante desse contexto, os 

dados coletados podem conter inconsistências que possivelmente afetaram o resultado final 

desse trabalho, tanto no tocante às demandas de equipes quanto aos valores apurados para o 

tempo em que os serviços de vazamentos permaneceram no sistema. 

Resta claro que, para uma análise mais precisa sobre os impactos relacionados à aplicação da 

Lei 5.618/2016, será necessária a repetição do processo apresentado nessa pesquisa, contudo, 

com um período de coleta de dados num momento em que o fornecimento seja permanente e 

as condições operacionais da empresa estejam mais estabilizadas quanto ao atendimento das 

equipes de operação e manutenção de redes. 

O modelo de análise com a utilização dos instrumentos de teoria de filas apresentado neste 

estudo apresenta-se como ferramenta eficaz na avaliação dos impactos dos custos de 

manutenção e da recuperação de perdas de água no sistema distribuidor e pode ser utilizado não 

apenas como mecanismo para construção de análise de impacto regulatório, mas sim como 

ferramenta cotidiana de auxílio na tomada de decisão na governança corporativa das empresas 

de saneamento, já que o modelo fornece elementos suficientes para seleção de cenário 

equilibrado no dimensionamento de equipes operacionais, além de identificar os pontos em que 

a gestão possua potencial para melhoria contínua, garantindo à organização vantagem 

competitiva e sustentabilidade no negócio. 

Existem ainda possibilidades de evolução deste trabalho, por meio da estratificação das perdas 

por setor de abastecimento e, dessa forma, o resultado poderia demonstrar com clareza a 

dinâmica do subsídio cruzado, fornecendo assim ferramentas para o gestor no sentido de se 

alocar esforços nos locais adequados otimizando dessa forma a aplicação dos recursos 

disponíveis.  

Outra possibilidade seria a avaliação de pontos de impactos no atendimento dos serviços, com 

análise de pontos passíveis de melhoria como, cisão ou fusão de regionais de atendimento, 
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identificação da melhor localização dos pontos de apoio com a finalidade de reduzir tempo de 

deslocamento e transporte. 

Em outras palavras, ainda há muito a ser explorado a respeito do tema e o uso das técnicas aqui 

apresentadas não se limitam à utilização nas análises de impacto regulatório, mas sim, como 

ferramenta de uso contínuo para promover o processo de melhoria contínua das empresas do 

setor. 
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ANEXOS DIGITAIS 

A extensa pesquisa realizada para construção deste trabalho exigiu a coleta de material em 

banco de dados da empresa com grande quantidade de registros e isso impossibilitaria a inclusão 

desses anexos em meio físico, contudo, com a finalidade de facilitar a compreensão daqueles 

que tiverem interesse por esta pesquisa, encontra-se anexo ao final uma mídia eletrônica, na 

qual o interessado encontrará todos os arquivos com os registros coletados e ainda todas as 

planilhas utilizadas para composição das informações que são apresentadas no decorrer do 

trabalho. A figura abaixo apresenta a organização das pastas em que foram distribuídos os 

arquivos. 

 

Anexo 1 – Autorizacoes: nesta pasta estão disponibilizados todos os documentos de solicitação 

de acesso aos dados da empresa, bem como as autorizações fornecidas pela empresa garantindo 

o livre acesso aos dados, desde que cumpridas as exigências de se garantir a preservação dos 

dados sigilosos de empresas e clientes que possam causar qualquer tipo de constrangimento, 

preservando-se assim a privacidade daqueles que foram citados nesta pesquisa. 

Anexo 2 – Balanco Patrimonial: nesta pasta foram incluídos todos os balanços patrimoniais da 

CAESB desde o ano de 2002 até o ano de 2018. Os dados disponibilizados neste local também 

podem ser encontrados no sítio da empresa acessando-se o portal da empresa no  endereço 

eletrônico https://www.caesb.df.gov.br/demonstracoes-financeiras.html. 

Anexo 3 – Dados Operacionais: esta pasta está organizada em cinco tomos, nos quais serão 

encontrados as planilhas de interesse geral fornecidas pela empresa, as planilhas com os 

cálculos para determinação da quantidade de equipes necessárias para atendimento aos picos 

de serviços para cada cenário elaborado, as planilhas com os cálculos para determinação da 
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quantidade de perda de água recuperada ao passo que se incrementar mais equipes para agilizar 

o atendimento e por fim, as planilhas com os indicadores de satisfação dos clientes para os 

serviços de manutenção apurados mensalmente pela empresa para cada lote de serviços. 

As planilhas para determinação do residual de serviços atendidos fora do prazo foram 

construídas em Microsoft Excel® e estão contidas no Tomo 2 nas quais são utilizados métodos 

da Teoria de Filas para caracterização dos picos horários de serviços durante os turnos diários 

e, esses dados são utilizados para determinar o registro de ordens de serviços que excedem o 

ciclo de atendimento e permitem ainda avaliar a ociosidade das equipes diante de cada cenário 

proposto. 

As planilhas para cálculo da quantidade de água perdida em decorrência do período de duração 

dos vazamentos estão inseridas no Tomo 4 e foram construídas em Microsoft Excel® e utilizam 

métodos de Teoria de Filas para determinar o tempo médio de atendimento, o tempo no sistema 

para cada cenário com a variação no número de equipes disponíveis. 

Anexo 4 – Referencial Teórico: nesta pasta encontra-se o conjunto de artigos, dissertações, 

teses e recortes de jornais que forneceram base teórica para a elaboração deste trabalho, as 

coletas foram efetuadas em endereços eletrônicos de instituições de ensino e revistas técnicas 

que publicam artigos em diversas áreas de pesquisa e, embora todos os documentos tenham 

sido encontrados em endereços públicos, sua utilização deve respeitar os direitos autorais e a 

devida citação de fonte. 
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