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RESUMO 

 

A garantia da qualidade da água para consumo humano fornecida por um sistema de 

abastecimento público constitui elemento essencial das políticas de saúde pública. A água 

fornecida à população urbana está em contínuo processo de degradação, decorrente do 

transporte e armazenamento da água tratada e através do sistema de abastecimento, motivado 

pelo desgaste físico e pelos modos de operação e manutenção das estruturas. A gestão da 

qualidade da água tratada requer a construção de modelos capazes de prever sua degradação 

em diferentes cenários caracterizados por fatores diversos, entre os quais capacidade, 

constituição e idade das tubulações, bem como a qualidade da operação e manutenção das 

estruturas pertinentes ao processo. O objetivo deste trabalho é propor um modelo conceitual de 

gerenciamento de sistemas de abastecimento de água urbano de porte médio, com base na 

modelagem do comportamento de indicadores da degradação da qualidade da água tratada. 

Foram utilizadas ferramentas de simulação do comportamento do cloro residual livre, o 

software EPANET 2.0, e de análise de risco, Análise de Modos e Efeitos de Falhas, e os 

resultados obtidos pela combinação dessas ferramentas foram aplicados ao método de apoio à 

tomada de decisão, PROMETHEE II, nas dimensões econômica, social e sanitária. A simulação 

do comportamento da qualidade da água foi desenvolvida em malha construída a partir do 

traçado da rede de dois bairros de Campina Grande - PB. Foram projetados seis cenários, além 

do atual, sendo três com a implementação de medidas operacionais e três construídos com 

melhorias nas estruturas das canalizações, reservatórios e na ETA. Diante dos resultados 

obtidos, o modelo conceitual da metodologia proposta para o gerenciamento da qualidade da 

água se apresenta como uma boa ferramenta de planejamento, de curto, médio e longo prazos, 

além de ser extremamente prática, de fácil implementação, e de cunho técnico consistente, 

levando à tomada de decisão mais confiável, segura e com menor subjetividade. 

 

 

Palavras-chave: Gestão da qualidade da água, Plano de segurança da água, Gestão de sistemas 

de abastecimento, Métodos de apoio a decisão. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The guarantee of water quality for human consumption provided by a system of public supply 

is an essential element of the Public Health Policy. The water supplied to urban population is 

in a continuous process of degradation, due to the transport and storage of treated water through 

the supply system, motivated by physical wear and the modes of operation and maintenance of 

structures. The management of the quality of treated water requires the construction of models 

that can predict its degradation in different scenarios characterized for several factors, including 

capacity, constitution and age of pipes, as well as the quality of the operation and maintenance 

of the structures relevant to the process. The aim of this work is to propose a conceptual model 

of systems management of urban water supply of medium size, based on the modeling of the 

behavior of quality degradation indicators of the treated water. The EPANET 2.0 was used for 

the simulation of free residual chlorine and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

methodology used for risk analysis, being their combined results applied to the method of 

decision-making support, PROMETHEE II, considering the economic, social and sanitary 

dimensions. The simulation of water quality behavior was developed based in the network map, 

constructed from the tracing of WSS, in two chosen neighborhoods in Campina Grande - PB. 

It was designed six scenarios beyond the current, three with an implementation of operational 

measures, and three were built with improvements in the structures of piping, reservoirs and 

WTP. Given the results, the conceptual model of the proposed methodology for managing water 

quality presents itself as a good planning tool, for short, medium and long terms, in addition to 

being extremely practical, easy to implement, and technically consistent, leading to a decision-

making process more reliable, safer and with less subjectivity.  

 

 

Keywords: Water quality management, Water safety plan, Supply systems management, 

Decision support methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Caracterização do Problema 
 

A água tratada fornecida à população urbana está em contínua degradação, a qual é 

determinada pelo transporte e armazenamento da água tratada através de um sistema de 

abastecimento que comporta uma grande diversidade de equipamentos e materiais em diversos 

níveis de deterioração. Esses níveis de deterioração não dependem somente do desgaste físico, 

mas dos modos de operação e manutenção. Em todos os casos, no entanto, a degradação da 

qualidade da água representa grave risco à saúde e à segurança da população abastecida. 

No Brasil, o processo decisório sobre a operação de unidades de tratamento e de 

manutenção das unidades de distribuição e transporte é frequentemente baseado em 

considerações práticas, requerendo a adoção de instrumentos mais técnico-científicos em 

sistemas de média a alta complexidade. Isto envolve tanto a compreensão do processo de 

degradação da água quanto a utilização de abordagens mais inovadoras e eficientes de gestão 

de sua qualidade.  

 

1.2 Justificativa 

 

A garantia da qualidade da água para consumo humano fornecida por um sistema de 

abastecimento público constitui elemento essencial das políticas de saúde pública. Esta tem sido 

também uma preocupação de agências de proteção ambiental e da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que propôs um manual para o desenvolvimento de um Plano de Segurança da 

Água (PSA). O PSA é um instrumento que estabelece a necessidade de identificação e 

priorização de perigos que podem ocorrer num sistema de abastecimento, desde a origem da 

água bruta até a torneira do consumidor, estabelece medidas e processos para reduzir ou 

eliminar riscos e para verificar a eficiência da gestão dos sistemas de controle da qualidade da 

água produzida, além de apoiar as concessionárias de água no controle do serviço que prestam, 

prevendo, em tempo, as medidas a serem tomadas em caso de ocorrências indesejáveis 

(OLIVEIRA, 2013). 

No Brasil, a operação de sistemas de abastecimento de água ainda atende a uma 

abordagem predominantemente empírica, focada no atendimento ao princípio da 

universalização, estabelecido pela Lei 11445/2007 (BRASIL, 2007).  
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O controle da qualidade da água tratada fornecida à população é baseado em 

monitoramento para verificar a frequência de conformidade dos indicadores de qualidade 

analisados com os respectivos padrões de potabilidade, requerendo, portanto, a introdução de 

conceitos científicos e ferramentas que melhor identifiquem possíveis pontos na rede 

vulneráveis à degradação da qualidade da água. 

A maioria dos modelos de gestão de sistemas de abastecimento de água desenvolvidos 

em diversos estudos (MENESES, 2011; MORAIS, 2006; ALBUQUERQUE, 2007) tem a 

preocupação de buscar subsídios para melhorar os serviços de fornecimento de água à 

população, de redução de perdas, de reabilitação e de expansão do sistema, mas principalmente 

voltados à eficiência energética; poucos abordam como objeto principal a qualidade da água 

fornecida pelo sistema. A gestão da qualidade da água tratada requer a construção de modelos 

capazes de prever sua degradação em diferentes cenários caracterizados por fatores diversos, 

entre os quais capacidade, constituição e idade das tubulações, bem como a qualidade da 

operação e manutenção. 

A produção de água segura para consumo humano passa atualmente por uma revisão de 

seus paradigmas, devido, por um lado, aos chamados contaminantes emergentes (químicos e 

biológicos) e, por outro, ao reconhecimento das limitações das técnicas do controle laboratorial 

da qualidade da água. Essas questões impuseram, principalmente a partir da última década, a 

necessidade de desenvolvimento de pesquisas que incorporem conceitos e ferramentas já 

adotados há algum tempo em outros setores produtivos. Essas transformações implicam no 

entendimento e na aceitação de que os métodos de análise de risco, aplicados de modo 

abrangente e integrado, desde a captação até o consumo são uma forma efetiva de garantir a 

segurança da qualidade da água para consumo humano. 

Este trabalho é baseado no desenvolvimento de modelo conceitual de gerenciamento de 

sistemas de abastecimento de água com foco no comportamento da qualidade da água, 

fundamentando-se no levantamento de dados de indicadores sentinelas e auxiliares, que 

serviram para calibrar a simulação no EPANET 2.0 e para a aplicação de metodologia de análise 

de risco. Também foi aplicado o método multicriterial PROMETHEE, que se caracteriza por 

ser versátil, de estrutura simples, capaz de prover ordenamento hierárquico de alternativas para 

auxiliar os gestores na tomada de decisão considerando as dimensões econômica, social e 

sanitária.  

O gerenciamento de um sistema de abastecimento de água compreende funções típicas 

ligadas ao planejamento, coordenação e controle. No entanto, as atividades inerentes a estes 

processos geram incertezas, quer por uma rotina de operação empírica, quer por uma 
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manutenção deficiente na reservação e na rede de distribuição que, consequentemente, 

implicam em riscos devido à possibilidade de acontecimentos indesejáveis. Assim, as medidas, 

observações, avaliações e tomadas de decisão do gestor contêm variados níveis de incerteza e 

propiciam a convivência permanente com inúmeros riscos. 

A falta de uma ferramenta que permita a correta identificação e análise das deficiências 

de um sistema de abastecimento de água leva, muitas vezes, à tomada de decisão equivocada e 

dispendiosa. A simulação da operação e manutenção do sistema evitará essas distorções, uma 

vez que, com base na situação atual do sistema de abastecimento de água, será possível planejar 

ações que permitirão a priorização de atividades de operação e manutenção mais eficientes. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Propor um modelo conceitual de gestão da qualidade da água de sistemas de abastecimento de 

água urbano de porte médio, com base na modelagem do comportamento de indicadores da 

degradação da qualidade da água tratada em sistemas de abastecimento de médio porte.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os possíveis riscos que a população está exposta ao consumir a água tratada 

através da Análise de Modos e Efeitos de Falhas nas diversas etapas do sistema de 

abastecimento de água de Campina Grande; 

 Especificar cenários de alterações propostas mais apropriadas com aplicação da análise 

multicriterial PROMETHEE II; 

 Elaborar modelo conceitual de gerenciamento da qualidade da água em sistema de 

abastecimento de água. 

 

1.4 Contribuição do trabalho 

Esta proposta de tese acrescenta a esses objetivos o fornecimento de água segura, que 

atenda aos padrões de potabilidade em todos os pontos do sistema, a partir de uma abordagem 

adaptativa e uma perspectiva sistêmica focada na avaliação, envolvendo pluralismo 

metodológico, aplicando métodos quantitativos e qualitativos para garantir rigor e abrangência 
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da avaliação, integrando diferentes perspectivas interdisciplinares, isto é, perspectiva social, 

econômica e sanitária, para caracterizar, monitorar e avaliar o processo e seus resultados. Desse 

modo, considera-se relevante o estabelecimento de indicadores e critérios de avaliação práticos 

pelos quais as mudanças podem ser monitoradas e avaliadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Água segura em sistema de abastecimento de água 

 

Acesso à água com qualidade e quantidade é um dos direitos humanos básicos e 

fundamentais para a vida saudável. Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas, através 

da Resolução A/RES/64/292, declarou que a água limpa e segura e o esgotamento sanitário são 

direitos humanos essenciais para gozar plenamente a vida e todos os outros direitos humanos. 

Neste contexto, dois conceitos são importantes: o de água segura que, segundo a OMS 

(2011), refere-se à oferta de água que não representa risco significativo à saúde, em quantidade 

suficiente para atender a todas as necessidades domésticas, que esteja disponível continuamente 

e que tenha um custo acessível, e o de água potável, definida na Portaria nº 2914/ 2011 do 

Ministério da saúde, como a que atende ao padrão de potabilidade e que não oferece riscos à 

saúde. 

O conceito de água segura empregado em algumas regiões vem demonstrando que os 

investimentos em abastecimento de água e em esgotamento sanitário podem render um 

benefício econômico sensível, como as reduções efetivas nos efeitos adversos à saúde e nos 

custos de cuidados de saúde, uma vez que estes superam os custos de realização das operações 

de manutenção e reabilitação do sistema de abastecimento de água (RAZZOLINI e GÜNTHER, 

2008).  

A experiência também demonstrou que as intervenções na melhoria do acesso à água 

potável são mecanismos de justiça social, pois criam melhorias principalmente junto à 

população mais pobre das áreas urbanas e rurais, e também são vistas como parte efetiva das 

políticas e estratégias de redução da pobreza. Assim, pode-se dizer que o acesso seguro à água 

potável é uma questão de saúde e de desenvolvimento em todas as esferas governamentais, seja 

nacional, estadual ou municipal. Ou seja, o abastecimento de água de qualidade e em quantidade 

suficiente tem importância fundamental para promover condições higiênicas adequadas, 

proteger a saúde da população e promover o desenvolvimento socioeconômico, principalmente 

em regiões onde há vulnerabilidade socioambiental. É, por fim, um condutor de distribuição de 

justiça social e promotor da dignidade humana em seu aspecto mais fundamental (RAZZOLINI 

e GÜNTHER, 2008). 

A garantia da qualidade da água para a promoção do saneamento básico e da saúde é uma 

das prioridades debatidas pela OMS. Como parte de suas atividades neste contexto, a 
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organização gerou uma série de publicações (1958, 1963 e 1971) de padrões internacionais de 

qualidade de água para abastecimento humano (WHO, 2004).  

No entanto, no início da década de 1980, a organização mudou o foco dos padrões 

internacionais para guias de qualidade da água para consumo humano; pois, apesar dos avanços 

importantes na proteção da saúde pública alcançados pelos padrões recomendados, os contextos 

sociais, econômicos, culturais e ambientais particulares de cada país dificultavam a 

implementação dos padrões (WHO, 2004). Discrepâncias entre os padrões adotados pelos 

países da América do Sul e os dos Estados Unidos, do Canadá e das orientações da OMS foram 

constatadas em estudo desenvolvido por Pinto et al. (2012). Esta mudança também possibilitou 

um melhor reconhecimento entre os diferentes papéis da avaliação de risco e do gerenciamento 

do risco de consumir águas não seguras. Na avaliação de risco, é possível reunir informações 

sobre os riscos específicos à saúde, enquanto que o gerenciamento dos riscos usa essas 

informações para desenvolver ações para controlá-los (WHO,2004). 

A OMS publicou em 1984 o primeiro volume do guia de qualidade da água para consumo 

humano, Guidelines for Drinking Water Quality. Desde então, foram publicadas mais três 

versões, sendo a última em 2011, objetivando orientar o estabelecimento de padrões e práticas 

para obtenção de água potável e direcionar a implementação de estratégias associadas à água 

para o gerenciamento do risco à saúde, como também ressalta a importância do estabelecimento 

de legislações (WHO, 1984, 1995, 2004 e 2011). 

Os guias têm sido a principal referência mundial nas orientações para que cada país 

membro da OMS venha a implementar legislações relativas a estas orientações. Consubstancia-

se em modelos de artigos de lei de modo genérico para que cada legislador os adaptem ao 

sistema legal de sua nação (WHO, 2004). Segundo Pinto et al. (2012), particularmente no 

Brasil, os guias têm exercido grande influência na periódica elaboração e atualização da 

legislação específica. 

Na terceira e quarta edições dos guias da qualidade de água para beber, a questão da 

qualidade da água nos sistemas de abastecimento passou a ser uma entre as temáticas discutidas, 

propondo orientações para a formulação de políticas para gestão de sistemas de abastecimento 

de água de grande porte.  

A garantia da qualidade da água em quantidade e qualidade para consumo humano 

fornecida por um sistema de abastecimento público ou privado constitui elemento essencial das 

políticas de saúde pública. Nos últimos anos, há uma preocupação crescente, em nível mundial, 

no sentido de considerar que, além de atender aos padrões de potabilidade, os sistemas de 
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abastecimento de água devem apresentar níveis de desempenho que mereçam a confiança dos 

consumidores (VIEIRA e MORAIS, 2005). 

Os sistemas de distribuição de água são infraestruturas urbanas críticas que são projetadas 

para fornecer água potável aos consumidores com o mínimo de interrupção. A contaminação 

desses sistemas, decorrente do desgaste físico e dos modos de operação e manutenção, tem sido 

historicamente reconhecida como uma ameaça para a saúde pública em todo o mundo 

(HRUDEY e HRUDEY, 2004; 2007; AL. JASSER, 2007; MUNAVALLI e KUMAR, 2004; 

RASEKH et al., 2013). 

Em países em desenvolvimento, as precárias condições sanitárias do ambiente e dos 

sistemas de abastecimento de água têm favorecido a exposição da população à água insegura. 

Em estudos desenvolvidos por Khan et al. (2013), no distrito de Charsadda no Paquistão, ficou 

evidente que a deterioração da condição da rede de distribuição de água, juntamente com outros 

aspectos sanitários, são uma das principais fontes responsáveis pela presença de coliformes 

totais na água potável, tendo ocorrido também surtos de doenças de veiculação hídrica, como 

gastroenterite, disenteria, diarreia e hepatite viral, como se queixou a maioria dos entrevistados 

durante a pesquisa. 

Al Jasser (2007) desenvolveu um trabalho experimental realizado em 302 secções de tubo 

de diferentes tamanhos, idades e materiais, que levou a várias conclusões, inclusive a de que a 

idade das canalizações, especialmente as de ferro fundido, é um fator importante que deve ser 

considerado no decaimento do cloro. Outro estudo avaliou a degradação da água na rede de 

distribuição no Reino Unido e associou a formação dos biofilmes ao aumento da turbidez e da 

cor da água distribuída em canalizações de ferro fundido (HUSBAND e BOXALL, 2011). 

Apesar de recentes avanços tecnológicos, os surtos de contaminação da água têm 

persistido em nações desenvolvidas, resultando em doença e mortalidade (RASEKH et al., 

2013; REYNOLDS et al., 2008), e são, principalmente, decorrentes de um conhecimento 

insuficiente dos riscos associados às fontes de água e às falhas nos processos de operação, 

manutenção e tecnológicos (CRAUN et al., 2006; HRUDEY e HRUDEY, 2007).  

Alegre (2010) afirma que as infraestruturas urbanas, inclusive o sistema de abastecimento 

de água, representam uma grande parcela do valor dos ativos físicos municipais e que a gestão 

destes de forma racional é fundamental para a sustentabilidade dos serviços e para a economia 

das sociedades.  

Segundo Soares et al. (2002), a ausência ou ineficiência de planejamento e o não 

atendimento das demandas por serviços agravaram os problemas associados ao processo de 

urbanização e ao crescimento desordenado das cidades brasileiras, incluindo nesta esfera a 
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implementação dos sistemas de abastecimento que ocorreu desvinculada de qualquer prática de 

planejamento. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas atualmente pelo setor de saneamento é o 

aumento populacional e, consequentemente, o aumento da demanda por água potável. Porém, 

muitos dos sistemas de abastecimento foram projetados e implantados na década de 1950. De 

acordo com Bággio (1998), no Brasil, essas empresas foram criadas em uma época de enormes 

demandas por projetos e construções de sistemas de abastecimento de água, a fim de superar os 

déficits da cobertura de serviços, tendo sido negligenciados os aspectos sanitários na operação.  

No Brasil, a operação de sistemas de abastecimento de água ainda atende à uma 

abordagem predominantemente empírica, ocorrendo também deficiências nas unidades do 

sistema, entre as quais capacidade, constituição e idade das instalações. Desta forma, as 

avaliações e tomadas de decisão do administrador contêm grau significativo de incerteza e 

propiciam a convivência permanente com inúmeros riscos (OLIVEIRA, 2013). 

Além disso, no país, o processo decisório sobre a operação de unidades de tratamento e 

de manutenção das unidades de distribuição e transporte está baseada em considerações 

práticas. Falta nesse processo a compreensão da degradação da qualidade da água, com a 

utilização de abordagens mais inovadoras e eficientes de gestão, pois não há adesão à utilização 

de métodos científicos para aferição dessas decisões.  

A OMS recomenda que os serviços de abastecimento de água adotem uma abordagem 

preventiva na atividade de controle, incorporando metodologias de avaliação e gestão de risco 

e aplicando boas práticas de operação e manutenção, através da implementação de plano de 

segurança da água (VIEIRA e MORAIS, 2005).  

 

2.2 Controle e Vigilância da Qualidade da Água 

 

O controle da qualidade da água, exercido pela empresa responsável pela operação do 

sistema de distribuição de água, e a ação de vigilância, sob responsabilidade de órgãos da saúde 

pública, são essenciais para garantir a proteção à saúde dos consumidores (SANTOS, 2011). 

No Brasil, estas duas ações se baseiam apenas na análise de conformidade com os padrões de 

potabilidade dos resultados obtidos nas análises da qualidade da água fornecida, mas esta 

metodologia tem suas limitações, sendo necessária a introdução de outras técnicas de controle 

e vigilância, a exemplo de aplicação de metodologias de análise de risco em pontos críticos do 

sistema de abastecimento (VIEIRA e MORAIS, 2005). 
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No que tange ao controle da qualidade da água para consumo humano, este corresponde 

ao conjunto de atividades exercidas de forma contínua e destinadas a verificar se a água 

fornecida à população é potável, assegurando ainda a manutenção desta condição (BRASIL, 

2011). 

Para o efetivo controle de qualidade da água, faz-se necessária a monitoração de todas as 

unidades do sistema, desde a captação até o ramal predial. A legislação atualmente em vigor 

estabelece que os responsáveis pela operação do sistema de abastecimento têm a incumbência 

de manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de controle 

operacional de todas as unidades, realizando análises laboratoriais, além de manter avaliação 

do sistema de abastecimento, sob a perspectiva dos riscos à saúde. 

Atualmente, está vigorando a Portaria Nº 2914/201, resultado de um amplo processo de 

discussão da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que revisou a Portaria 

Nº 518/2004 do Ministério da Saúde, no período de 2009 a 2011 (RIBEIRO, 2012). Os padrões 

de potabilidade correspondem aos valores limites de determinadas substâncias de natureza 

física, química, microbiológica ou radioativa, que venham a oferecer algum tipo de risco à 

saúde. A Portaria estabelece cinco padrões de potabilidade: padrão microbiológico, de turbidez 

para água pós-filtração ou pré-desinfecção, de potabilidade para substâncias químicas que 

representam risco à saúde (inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos 

secundários da desinfecção), de radioatividade e de aceitação para consumo humano.  

A Portaria em vigor, além de dispor sobre procedimentos e responsabilidades inerentes 

ao controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano e estabelecer padrões de 

potabilidade, também oferece outras providências, tais como a de recomendar a adoção dos 

princípios do PSA nas atividades de controle, exigir a informação sobre a qualidade de produtos 

químicos utilizados em tratamento de água para consumo humano e a comprovação do baixo 

risco desses produtos à saúde. Também prevê competências específicas para a União, os 

Estados e Municípios, aborda a necessidade da estruturação e habilitação de laboratórios, proíbe 

a existência de solução alternativa coletiva, onde houver rede de distribuição, e amplia a 

necessidade de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam no fornecimento 

e controle de qualidade da água, dentre outras (RIBEIRO, 2012). 

Quanto à vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade da água para consumo 

humano, esta consiste na adoção de ações para garantir que a água consumida pela população 

atenda aos padrões e normas estabelecidos na legislação vigente, e para avaliar os riscos que a 

água consumida representa para a saúde humana. Ações estas que devem ser asseguradas pelas 

autoridades de saúde pública das três esferas governamentais (BRASIL, 2006).  
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O monitoramento da qualidade da água é um dos elementos utilizados para verificar o 

atendimento aos padrões e avaliação dos riscos, abrangendo as atividades de elaboração de um 

plano de amostragem e coleta e análise laboratorial. No entanto, segundo Bastos et al. (2000), 

o monitoramento, por si só, não basta como fundamento de avaliação de risco, sendo requerida 

a aplicação de metodologias próprias por equipe com os conhecimentos objetivos do sistema 

estudado, reduzindo, assim, o nível de incerteza associado à amostragem.  

No Brasil, até o presente, foram publicadas cinco portarias de potabilidade; e, desde a 

primeira (Portaria BSB 56/1977) até a vigente ocorreu uma evolução no número de indicadores 

para controle. Em 1977, eram monitorados 36, passando a 50 em 1990, chegando a 74 em 2004 

e, desde 2011, são 86 parâmetros. Contudo, este aumento dificultou as atividades de controle e 

vigilância por razões financeiras, limitações técnico - analíticas e necessidade de respostas 

rápidas. Assim, na implantação dos planos de amostragem para vigilância da qualidade da água 

nas cidades brasileiras, foram propostos os indicadores sentinelas que recebem essa 

denominação pelo fato de poderem sinalizar antecipadamente qualquer anormalidade na água 

distribuída pelos sistemas. 

O termo sentinela, utilizado para os indicadores sanitários, pretende conferir a esses 

indicadores a condição de instrumentos de identificação precoce de situações de risco em 

relação à água consumida pela população que podem resultar em doenças de transmissão 

hídrica, passíveis de prevenção e controle com medidas de saneamento básico (BRASIL, 2006). 

De acordo com a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância Ambiental 

em Saúde, relacionada à qualidade da água para consumo humano (BRASIL, 2006), todos os 

municípios devem implantar os indicadores sentinelas (cloro residual livre e turbidez), 

independentemente de seu porte, no plano de amostragem, para efetivar a vigilância da 

qualidade da água. 

O cloro residual livre constitui o indicador mais importante de controle de qualidade na 

prática da cloração de águas de abastecimento, considerado um indicador sentinela porque sua 

concentração vai sendo diminuída, devido à reação com várias substâncias orgânicas e 

inorgânicas encontradas nas tubulações; consequentemente, se houver uma queda na 

concentração para abaixo do mínimo recomendado, 0,2 mgCl2/L, a água pode ficar 

desprotegida e, com isso, sofrer uma nova contaminação, colocando em risco a saúde da 

população.  

A Portaria MS 2914/2011 recomenda que, após a desinfecção, a água deve conter um 

teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mgCl2/L, sendo obrigatória a manutenção de, no 

mínimo, 0,2 mgCl2/L, em qualquer ponto da rede de distribuição, recomendando-se que a 
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cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 minutos 

(BRASIL, 2011).  

A turbidez corresponde ao outro indicador sentinela e, quando está elevada na água 

tratada, indica que tanto a operação quanto a manutenção das diferentes unidades do sistema 

podem não estar sendo eficientes; consequentemente, a população pode estar utilizando água 

contaminada, o que reveste a turbidez mais de caráter sanitário do que meramente estético 

(BRASIL, 2006). 

A Portaria MS 2914/2011 estabelece que o valor máximo permitido será de 1,0 UT 

(unidade de turbidez) para água subterrânea desinfetada e de 0,5 UT para água filtrada (filtração 

rápida), após tratamento convencional ou filtração direta. Para água tratada por filtração lenta, 

o valor máximo permitido é de 1,0 UT (BRASIL, 2011).  

Ações de vigilância nas três esferas de governo foram postas em prática com a 

implementação do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à 

qualidade da água para consumo humano (VIGIAGUA) (BRASIL, 2006). Apesar destas 

iniciativas, as ações de vigilância, na maioria das vezes, são desarticuladas e sem uma 

programação específica que abranja objetivos e também oriente as atividades para seu 

cumprimento (BEVILACQUA et al., 2007).  

No Brasil, as atividades de controle e vigilância da qualidade da água requerem a 

implementação de metodologias baseadas em análise e controle de risco nos sistemas de 

abastecimento de água, tanto na produção quanto na distribuição de água, complementando 

assim as atividades já realizadas de monitoramento de conformidade com os padrões de 

potabilidade.  

 

2.3 Plano de segurança da água 
 

Em abril de 2003, a Organização Mundial de Saúde organizou uma conferência 

internacional em Berlim que versou sobre “Estratégias de Gestão de Riscos em Água para 

Consumo Humano”, onde foram apresentados e discutidos os pressupostos teóricos e as 

especificidades de aplicação prática de ferramentas operacionais para a gestão de riscos em 

sistemas de abastecimento de água, desenvolvendo o conceito de Plano de Segurança da Água 

(PSA) para Consumo Humano (VIEIRA e MORAIS, 2005). 

O Plano de Segurança da Água (PSA) tem como principal objetivo garantir a qualidade 

da água para consumo humano através da utilização de boas práticas no sistema de 
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abastecimento de água, tais como minimização da contaminação nas fontes de água, redução 

ou remoção da contaminação durante o processo de tratamento e prevenção de pós-

contaminação durante o armazenamento e distribuição (SOUSA, 2008, WHO, 2011), além de 

apoiar as concessionárias de água na confiabilidade do serviço que prestam, prevendo as 

medidas a serem tomadas no caso de ocorrências indesejáveis. 

O estabelecimento dos objetivos de qualidade da água deve ser confiado às autoridades 

sanitárias, levando em consideração as especificidades de saúde da localidade. Esse processo 

estrutura-se num ciclo interativo, compreendendo uma avaliação do estado da saúde pública e 

uma avaliação dos riscos, tendo como base aspectos de exposição ambiental e de riscos 

aceitáveis. Nessa avaliação, poderão ser usados procedimentos epidemiológicos ou de 

avaliação quantitativa de riscos, tanto para substâncias químicas como para microrganismos 

(VIEIRA e MORAIS, 2005). 

O manual proposto pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) para elaboração e 

aplicação do PSA é constituído por etapas preliminares de avaliação do sistema, de 

monitoramento operacional, de estabelecimento de planos de gestão e, finalmente, de validação 

e verificação do funcionamento do PSA. Em cada etapa são desenvolvidas ações específicas, 

que vão desde a constituição da equipe responsável pela elaboração do PSA e da caracterização 

geral do sistema até o estabelecimento de procedimentos de monitoramento e definição de ações 

corretivas ao longo de todo o sistema e de atividades cujo objetivo é garantir a aplicabilidade 

do PSA através de planos de gerenciamento. O conjunto das etapas a se considerar no 

desenvolvimento e aplicação de um PSA pode ser organizado de acordo com o apresentado na 

Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Etapas para desenvolvimento e aplicação do PSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Adaptado de Vieira (2011) e OMS (2011). 
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Para assegurar o êxito na aplicação de um PSA, a concessionária de água deve dispor de 

condições operacionais e de recursos humanos adequados à efetiva gestão de controle, o que 

pressupõe a constituição de uma equipe multidisciplinar com conhecimento de todo o sistema 

e competência para fazer uma avaliação inicial do mesmo. 

 

2.3.1 Avaliação do sistema 

 

Na etapa de avaliação do sistema, a primeira ação é reunir e avaliar todas as informações 

disponíveis e considerar que riscos podem surgir durante o fornecimento de água para o 

consumidor. Estas ações apoiam os próximos passos do PSA como também o planejamento e 

implementação das estratégias eficazes para o controle de riscos (WHO, 2004). 

Segundo a OMS (2004), a descrição do sistema, de maneira precisa, é a base da avaliação 

do sistema de abastecimento de água, devendo contemplar a caracterização da bacia 

hidrográfica, os processos de tratamento, o armazenamento e os mecanismos para a distribuição 

da água potável. A precisão dessa descrição é essencial para a identificação de perigos 

potenciais que podem ser significativos, sendo validada com visitas às instalações do sistema. 

O conhecimento da qualidade físico-química e microbiológica da água bruta e 

potabilizada e as informações sobre os controles praticados possibilitam constatar se a 

infraestrutura do sistema permite alcançar as metas baseadas na saúde do usuário, como também 

auxiliam no planejamento de melhorias no funcionamento do sistema de distribuição e na 

gestão da bacia hidrográfica. Segundo Moreno (2012), a avaliação global do sistema deve levar 

em consideração as alterações da qualidade da água associadas às variações hidrológicas 

históricas, alterações essas que podem implicar em variações sazonais de desempenho do 

sistema e em particular durante eventos hidrológicos críticos. 

Outra etapa importante consiste na avaliação e no planejamento das medidas de controle, 

que deve ser baseada na identificação de perigos e na avaliação de riscos. As medidas de 

controle devem ser fundamentadas no princípio de múltiplas barreiras, pois minimizam a 

probabilidade de contaminantes que passam de uma barreira e se disseminam por todo o 

sistema. 

Para plena implementação do plano de segurança da água, a avaliação do sistema servirá 

de base para o desenvolvimento de estratégias que auxiliem a lidar com as necessidades 

indicadas pelo levantamento, que vão desde a revisão das práticas existentes e das medidas de 

controle até a mudança de infraestrutura. Segundo Jalba (2010), a implementação significativa 

e bem-sucedida da abordagem do PSA dependerá do relacionamento entre os agentes de saúde 
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pública e as concessionárias para além dos passos formais envolvidos no desenvolvimento do 

PSA. Desenvolvimento de colaboração interagências deve resultar em uma estrutura local, sob 

medida, definida de acordo com fatores locais, tais como legislação local, o tamanho das 

organizações, estrutura interna, a história da relação e a cultura local.  

Estudo desenvolvido por Summerill et al. (2010), em duas companhias públicas de água, 

os gestores destas companhias sabem a necessidade de considerar a influência da cultura 

organizacional no sucesso e sustentabilidade da adoção do PSA, e a entender melhor como uma 

liderança eficaz pode moldar a cultura para apoiar a implementação.  

No entanto, as medidas de controle e as decisões de melhorias da qualidade da água podem 

exigir despesas consideráveis e, logo, não podem ser realizadas dissociadas de outros aspectos 

do abastecimento de água que competem por recursos financeiros limitados. Portanto, 

prioridades devem ser estabelecidas ao longo de um período de tempo. 

 

2.3.2 Monitoração operacional 

 

Os fornecedores de água potável adotam rotinas de atividades operacionais, a fim de 

determinar medidas de controle que assegurem a eficácia da gestão do sistema e os objetivos 

focados na saúde do usuário. 

Os parâmetros utilizados para monitoração operacional devem ter características que 

permitam refletir a eficácia da medida de controle adotada, que forneçam respostas em tempo 

hábil e que sejam de fácil medição. 

Na monitoração operacional, podem ser utilizados vários parâmetros. Para cada etapa do 

sistema, existem os parâmetros mais indicados. No manancial são monitorados turbidez, 

crescimento de algas, cor, condutividade, fluxo e tempo de detenção. Outro aspecto importante 

é a infraestrutura da captação. Na estação de tratamento, os parâmetros mais indicados a serem 

investigados são as concentrações de desinfetante, tempo de contato, pH, turbidez e variáveis 

microbiológicas. No sistema de distribuição, entre os mais recomendados pode-se incluir: 

residual de cloro, potencial de oxi-redução, bactérias heterotróficas, turbidez e pressão na rede. 

O monitoramento do residual de cloro fornece prontamente a indicação de problemas na 

operação e manutenção da rede, pois a não detecção de residual de cloro pode indicar a entrada 

de contaminantes. Já o potencial de oxi-redução pode ser utilizado na monitorização da eficácia 

operacional da desinfecção e as bactérias heterotróficas podem servir de indicador do aumento 

do potencial de crescimento microbiano e aumento da atividade nos biofilmes. 
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2.3.3 Planos de gerenciamento 

 

Os planos de segurança das águas devem contemplar procedimentos de gerenciamento 

para que o sistema de distribuição funcione de forma ideal; ou seja, planos de gerenciamento 

que descrevem ações a serem adotadas quando há variações nos parâmetros operacionais ou 

quando estes atingem limites críticos. 

Os planos devem conter requisitos de como avaliar o sistema de abastecimento, de como 

programar a monitoração operacional, procedimentos sistematizados para o gerenciamento da 

qualidade da água, incluindo documentação e comunicação, desenvolvimento de programas 

para renovação e melhoramentos do sistema.  

Como parte do plano, também devem ser desenvolvidas estratégias de respostas para 

acidentes diversos. Para acidentes previsíveis, como, por exemplo, exceder um limite crítico, 

podem ser recomendados o aumento da dose de coagulante ou da concentração de desinfetante 

em sistema de distribuição e, se possível, até a mudança temporária de fontes de água. Para 

eventos não planejados, por serem considerados de ocorrência pouco provável, não há 

justificativa para a elaboração de um plano de ação corretiva. No entanto, no plano geral, deve 

haver orientações para identificação e tratamento do acidente, como também orientações sobre 

as respostas que seriam aplicadas a diferentes tipos de acidente.  

No caso de emergência, os planos devem considerar os desastres naturais, como 

inundações ou secas, os acidentes, falta de energia elétrica, danos na ETA e no sistema de 

distribuição, ações do tipo sabotagem, greve, etc, cabendo a estes especificar as 

responsabilidades do coordenador e desenvolver o plano de comunicação para informar os 

usuários sobre o abastecimento de água potável. 

O PSA deve ser periodicamente analisado, revisado e atualizado, com base na evolução 

dos sistemas de água, a fim de garantir o funcionamento correto e a implementação de melhoria 

e atualização de programas. 

Estudos mostram benefícios significativos da aplicação do PSA, que tem se apresentado 

como importante instrumento para melhoria da qualidade da água, permitindo uma melhor 

regulação da conformidade com os padrões de qualidade da água potável e reduzindo a 

ocorrência de doenças transmitidas pela água e, consequentemente, refletindo na melhoria da 

saúde pública (PÉREZ et al., 2012). Uma redução significativa na incidência de diarreia foi 

detectada quando um PSA foi implementado na Islândia. Além disso, os resultados indicaram 

que a população atendida pelo PSA tem 14% menos chances de desenvolver casos clínicos de 

diarreia (GUNNARSDOTTIR et al., 2012). 
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Outro estudo foi realizado em um hospital na Alemanha, na intenção de controlar e 

garantir a qualidade microbiológica da água e, assim, proteger de infecções os pacientes 

imunossuprimidos e predispostos. A comparação dos dados ao longo de três (3) anos, 

demonstrou melhora significativa da qualidade microbiana da água, resultando em nenhum 

novo caso de pneumonia por Legionella spp. ou de diminuição da sepse neonatal (DYCK et al., 

2007). Estudo similar foi desenvolvido em sistema de água de navios de cruzeiros na intenção 

de reduzir os riscos de casos de infecções por Legionella spp. (MOUCHTOURI, 2012). 

Vieira e Morais (2005) relatam a experiência do processo de elaboração e implantação de 

PSA ao Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água na área norte da grande Porto em 

Portugal. A metodologia adotada contribuiu para um melhor entendimento de todo o sistema 

como uma cadeia de barreiras múltiplas de proteção à contaminação da água, ofereceu suporte 

na análise de conformidade do plano de controle da qualidade e do processo, criou condições 

para melhoria da gestão dos processos, tais como a organização de informações técnicas, 

tornando-as acessíveis para consulta interna e externa, e promoveu uma maior interação entre 

a companhia gestora e os consumidores. 
 

2.4 Análise de risco 

 

Em seu livro "Sociedade de Risco", Ulbrich Beck tratou de fazer uma construção acerca 

da sociedade através de mudanças históricas, delineando que o mundo passou de uma sociedade 

feudal e agrícola para uma modernizada. Essa modernidade estabeleceu uma forma nova de 

produção e de distribuição de bens, e, mais do que isso, uma mudança radical nas relações entre 

os seres humanos. No período medieval, os riscos eram limitados às atitudes individuais, mas 

na modernidade eles "possuem uma tendência imanente à globalização", e isso representa um 

fenômeno "reflexivo", de onde se refletem e projetam todos os acertos, desacertos, contradições 

e outras considerações de todos os momentos históricos anteriores, para a construção de uma 

nova sociedade e com um novo estilo de vida. 

Portanto, o risco passou a ter uma relevância maior na sociedade pós-industrial que, além 

das adversidades associadas à desigualdade social, passou a focar nos riscos que são gerados 

pela sociedade moderna e que atingem a todos indistintamente, gerando incertezas que 

caracterizam a chamada “sociedade de risco” (DORNELAS, 2011). Essa sociedade que não se 

sente segura desconhece as reais consequências dos males aos quais está exposta e convive em 

permanente estado de incerteza. Na atualidade, o cidadão é constantemente comunicado de 

fatos e suposições que o remetem ao contato com situações de risco. Segundo Moreno (2012), 
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a mídia é o veículo mais concreto de notícias relacionadas a situações de risco, possibilitando 

ao público reconhecer situações de ameaças. 

A importância da análise de risco no mundo presente está intimamente relacionada à 

complexidade em todos os campos da vida e da atividade humana. O estabelecimento de 

padrões de desenvolvimento econômico, social e tecnológico capazes de responder ao enorme 

desafio de satisfazer as necessidades da população humana tem colocado à prova a ética da 

sociedade. A gestão do risco passou a ter uma grande importância na nova sociedade. Para uma 

melhor compreensão desse tema, se faz necessário um detalhamento dos termos e definições. 

Embora frequentemente confundidos, os conceitos de perigo e risco apresentam 

considerável diferença. Moreno (2012) define perigo como uma circunstância que prenuncia 

um mal para alguém ou para alguma coisa. É, portanto, uma característica associada a uma 

substância, instalação, atividade ou procedimento que representa um potencial de causar danos 

aos seres vivos ou ao ambiente. No que tange ao significado de risco, está descrito no Houaiss 

que é a “probabilidade de perigo, geralmente com ameaça física para o homem e/ou para o meio 

ambiente”. Com o mesmo sentido, Soares (2006) define risco como uma função da 

probabilidade ou da frequência de ocorrência de uma anormalidade e de um dado tipo de dano 

resultante desta anormalidade; ou seja, a magnitude das consequências.  

Outro conceito importante é o de análise de risco que, segundo Soares (2006), é um corpo 

de conhecimentos ou metodologias que avalia e estima a probabilidade de um efeito adverso de 

um agente (químico, físico ou outro), de um processo industrial, de uma tecnologia ou de um 

processo natural. Já para Figueiredo et al. (2011) é um estudo que se fundamenta em uma 

abordagem científica com caráter multidisciplinar e integrador para identificar e quantificar as 

relações entre os agentes de riscos e os danos, e respaldar as alternativas para mitigar ou aceitar 

os riscos, relações estas que serão analisadas e decididas coletivamente pelos diversos atores 

envolvidos. 

A análise de risco é abrangente e estruturada em diferentes etapas, englobando as ações 

de avaliação, gerenciamento e comunicação do risco, desenvolvidas de forma sequencial e 

integrada. 

 

2.4.1 Avaliação de risco 

 

A avaliação de risco é o processo de estimativa de probabilidade de ocorrência de um 

determinado acontecimento e a provável magnitude de efeitos adversos (em termos de 

segurança, saúde, ecologia ou economia) durante um determinado período de tempo. Bastos et 
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al. (2009) vão mais além, definindo-a como uma ferramenta importante e possível de ser 

utilizada para auxiliar e orientar o processo decisório, para o controle e a prevenção da 

exposição de populações e indivíduos a diversos agentes ou situações perigosas. 

A avaliação de risco é dividida em 4 etapas: identificação do perigo; avaliação da dose– 

resposta; avaliação da exposição e caracterização do risco. 

A identificação do perigo tem o objetivo de obter e avaliar as informações e, assim, 

identificar a existência de perigos relacionados às propriedades inerentes a substâncias, a 

processos, a desastres naturais, ou a eventuais sequências de eventos que possam causar dano 

(BASTOS et al., 2009; MORENO, 2012).  

Na identificação de perigo em sistemas de abastecimento de água são mapeadas as 

possíveis fontes de contaminação, identificados os organismos patogênicos de maior ocorrência 

ou importância. A OMS sugere a identificação dos indicadores microbiológico, pois o controle 

destes assegura os demais (BASTOS et al., 2009). 

Na avaliação da dose-resposta é caracterizada a população exposta a situações adversas, 

como também é quantificada a dose limite e níveis de efeitos não adversos, sua reversibilidade 

ou irreversibilidade, a frequência, a duração e as prováveis vias de exposição.  

Na análise dose-resposta, que envolve perigo de contaminação da água de consumo 

humano por microrganismo, em regra, se faz necessário ajustar a relação paramétrica dose-

resposta a partir de dados experimentais. E isto se deve ao fato de que o risco aceitável – que 

servirá para proteger a saúde pública – é frequentemente menor do que aquele que pode ser 

diretamente medido em estudos experimentais. Por esta razão, é necessário extrapolar uma 

curva dose – resposta ajustada para uma faixa de pequenas doses (HAAS et al., 2001).  

A etapa de avaliação da exposição tem como objetivo fornecer informações, dados, sobre 

o contato das pessoas com agentes químicos, físicos ou biológicos, durante determinado 

período de tempo, na intenção de promover e proteger a saúde pública. Os níveis das 

substâncias perigosas podem ser medidos através do monitoramento ambiental, mas geralmente 

a exposição é medida diretamente em humanos (FREITAS, 2002; BASTOS et al., 2006). 

Segundo Moreno (2012), os componentes da avaliação da exposição envolvem: 

identificação de como e onde o perigo entra no sistema; determinação de quem está exposto ao 

perigo e identificação das vias de exposição; estimativa da magnitude do perigo que atingirá o 

consumidor; e determinação da quantidade, frequência e duração da exposição ao perigo. 

Na etapa da caracterização do risco os resultados obtidos nas etapas de identificação do 

perigo, e nas de avaliação da dose resposta e da exposição, podem subsidiar identificação dos 

possíveis cenários de exposição. Nesta última etapa, são tomadas as decisões para o 
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desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de riscos. 

 

2.4.2 Gerenciamento do risco 

 

Constitui a etapa posterior à avaliação de riscos na qual é feita a discussão das alternativas 

técnicas, políticas e a seleção das ações regulatórias mais apropriadas. Segundo Soares (2006), 

nesta fase é definida a elaboração e implantação de procedimentos técnicos e administrativos 

com o objetivo de manter os riscos dentro dos limites aceitáveis e garantir a operação adequada 

dos processos, respeitando padrões de segurança e criando rotinas de otimização de processos. 

Os fornecedores de água potável no mundo têm reconhecido como fundamental a prática 

da gestão do risco nos sistemas de abastecimento. Nesta perspectiva, o Plano de Segurança da 

Água (PSA), da Organização Mundial de Saúde (OMS), aparece como um instrumento 

poderoso para garantir a segurança da água, elaborando planos de gestão proativos e 

preventivos, estabelecendo rotinas, procedimentos para situações emergenciais, documentação 

e protocolos de comunicação (VIEIRA e MORAIS, 2005, HRUDEY, 2007). 

Segundo Hrudey (2007), historicamente, a gestão de riscos nos serviços públicos de água 

focou as suas responsabilidades para o controle financeiro. Os programas de gerenciamento de 

risco, que incluem a análise e gestão de riscos nas atividades de tratamento e operação, alertam 

para a necessidade de uma mudança na abordagem da gestão do risco, para ações cada vez mais 

explícitas e integradas na atividade principal de fornecer água potável segura e saudável que 

mereça a confiança dos consumidores. 

No processo de gestão de risco, são estabelecidos procedimentos de controle da 

conformidade para melhorar a segurança, e uma das ferramentas adotadas, na maioria dos 

planos de segurança, é a análise do perigo dos pontos de controle crítico (APPCC), que promove 

a gestão proativa de riscos através da identificação dos "pontos críticos de controle”, que podem 

ser monitorados e reduzidos (HAMILTON et al., 2006). Diversas aplicações da APPCC em 

sistemas de abastecimento foram divulgadas em episódios na Holanda por Havelaar (1994), 

após surto de Cryptosporidium em 1998 em Sydney na Austrália por Deere e Davison (1998). 

Outra abordagem bastante utilizada nos planos de segurança de água é a das múltiplas 

barreiras, que procura estender e adotar um alcance mais amplo das medidas de segurança nos 

sistemas, pois tem a finalidade de minimizar a probabilidade da entrada e da propagação dos 

contaminantes na rede, reduzindo assim o risco da água se tornar insegura, pois as falhas de 

operação de uma barreira são compensadas pela operação eficaz da subsequente, possibilitando 
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uma ampla visão de medidas preventivas para o gerenciamento de riscos da captação à torneira 

(MORENO, 2012, WHO, 2004). 

Outras iniciativas de gestão de riscos tais como, otimização e monitoramento também são 

importantes na proteção da água, pois, à medida que a concessionária de água se move em 

direção a uma abordagem mais integrada da gestão dos seus riscos, as informações e estratégias 

de risco são levadas para outras áreas de negócio, e, por exemplo, vindo a ser importante e 

influenciar no planejamento de investimentos de capital da empresa, esta estrutura pode ser 

usada para adoção de um sistema integrado. 

Hamilton et al. (2006) relatam a experiência da empresa Severn Trent Water na Inglaterra 

que, como as outras do setor de água, foi obrigada a adotar uma gestão baseada no risco nos 

diversos setores da empresa, assim acompanhando continuamente as atividades, a partir da 

probabilidade e impacto sobre a qualidade e quantidade de água, saúde, segurança e meio 

ambiente.  

 

2.4.3 Comunicação de risco 

 

A comunicação de risco concentra-se na troca de informações entre distintos atores 

sociais, no que se refere à natureza, magnitude, interpretação e gestão do risco. A USEPA 

(2007) definiu comunicação de risco como o processo de informar as pessoas sobre perigos em 

potencial, sobre si mesmas, propriedades ou comunidades. No mesmo sentido, Santos (1990) 

reconhece que a comunicação é um processo de duas vias, envolvendo o receptor e a fonte que 

transmite a mensagem através de um canal de comunicação, seja televisão, rádio ou jornal. 

Segundo Bastos et al. (2009), a comunicação é um processo mais complexo do que se 

idealiza, é mais do que explicar dados técnicos ou divulgar números para leigos. Afirma que, 

para que seja bem-sucedida, requer o uso de um conjunto de técnicas específicas, além de exigir 

os conhecimentos dos fatores que afetam o processo de comunicação e a percepção dos 

indivíduos que recebem a informação do risco.  

Summerill et al. (2010) evidenciam a relevância da comunicação na gestão de processos, 

apontando a falta de comunicação entre os diversos setores das concessionárias de água como 

um dos fatores do impedimento da plena implementação do PSA em dois estudos de casos, em 

uma pequena empresa pública em um país desenvolvido e em uma grande empresa privada em 

um país em desenvolvimento. 
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2.4.4 Técnicas de análise de risco 

 

Existem várias técnicas utilizadas para análise de risco e, segundo Moreno (2012), elas 

têm origem nas áreas de saúde ocupacional e de diversas atividades industriais. Em princípio, 

as metodologias de análise de risco permitem identificar e avaliar riscos, mas a maioria dos 

modelos existentes também possibilita definir as ações para eliminar ou controlar os riscos 

identificados. As principais técnicas usadas para análise de risco são apresentadas a seguir: 

 

a) Análise de Perigos e Operabilidade – HAZOP 

O estudo de análise de perigos e operabilidade foi desenvolvido para o exame eficiente e 

detalhado das variáveis de um processo. Segundo Barata (2007), HAZOP é uma técnica para 

identificação de perigos, projetada para estudar possíveis desvios (anomalias) de projeto ou na 

operação de uma instalação, um exame crítico e sistemático da instalação, a fim de identificar 

os perigos potenciais e/ou problemas de operabilidade. Através da HAZOP, sistematicamente 

se identificam os caminhos pelos quais os equipamentos do processo podem falhar ou ser 

inadequadamente operados.  

A técnica é desenvolvida através de uma série de reuniões, durante as quais uma equipe 

multidisciplinar discute metodicamente o projeto da instalação, e o líder orienta o grupo de 

especialistas através de um conjunto de palavras-guias, que focalizam os desvios dos 

parâmetros estabelecidos para o processo ou operação em análise. Segundo Arendt (1993), por 

ser completa, sistemática e relativamente fácil de ser aplicada, a HAZOP é uma das técnicas de 

análise de risco mais populares. 

 

b) Análise de Árvore de Falhas  

A Análise de Árvore de Falhas é uma técnica dedutiva, que pode ser realizada em quatro 

etapas básicas: definição do sistema, construção de um diagrama lógico, que parte da definição 

do evento indesejado, avaliação qualitativa e avaliação quantitativa.  

Após levantados os fatores intervenientes no processo, são determinadas as condições, 

eventos particulares que possam vir a contribuir para ocorrência do evento topo selecionado. 

Definida a falha e os eventos particulares, é possível fazer uma decomposição detalhada até aos 

eventos mais simples, através da diagramação sistemática, e, após desenhada a árvore de falhas, 

o relacionamento entre os eventos é feito através de comportas lógicas.  

Expressões matemáticas são desenvolvidas a partir dos conhecimentos da Álgebra 

Booleana, que representam as entradas da árvore de falhas, onde cada comporta lógica é 
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associada às operações matemáticas de adição ou multiplicação e, em seguida, são determinadas 

as probabilidades de falha de cada evento que, ao serem combinados, possibilitam a 

determinação da probabilidade de ocorrência do evento topo investigado (RODRIGUES, 

2009). Na Figura 2.2, é mostrado um exemplo de um Diagrama de Árvore de Falha. 

 
Figura 2.2 – Esquema de uma árvore de falha. 

 

 

c) Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

A análise de modos e efeitos de falhas é uma metodologia muito interessante devido à 

simplicidade e flexibilidade. FMEA é uma técnica indutiva que consiste em estudar processos 

complexos, analisando sistematicamente todos os modos de falha, isto é, buscando o que poderá 

falhar e identificando os efeitos resultantes das falhas (SNOOKE e PRICE, 2012). Esta técnica 

possibilita analisar o processo em partes mais simples, para que seja mais fácil encontrar as 

falhas potenciais e propor ações de melhoria (RODRIGUES, 2009). 

Para o emprego deste método é formada uma equipe, composta por especialistas em 

diferentes áreas do conhecimento, de acordo com as necessidades científicas do processo. Para 

discutir os possíveis perigos e riscos, seus efeitos, e as consequências envolvidas no processo, 

os especialistas preenchem um formulário contendo os efeitos, as causas, as medidas 

mitigadoras e a quantificação do risco associado a cada evento. 

A quantificação é feita através de quatro critérios, sendo eles a severidade (que indica o 

quão problemático pode ser aquele risco, caso ele ocorra), a ocorrência (é a frequência de 

acontecimentos desse risco no processo atual), a detecção (é a dificuldade em detectar o risco 

preventivamente) e a abrangência (o quanto esse risco se difunde em função da área), e, 
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finalmente, os critérios são multiplicados gerando um resultado que caracteriza o risco total do 

processo avaliado (RODRIGUES, 2009; VIEIRA, 2011). 

 

2.5 Gerenciamento dos sistemas de abastecimento de água 

 

As organizações públicas brasileiras são, cada vez mais, exigidas pela sociedade, para que 

atendam satisfatoriamente as suas necessidades, prestando serviços com qualidade, pois há um 

consenso de que os serviços públicos são ineficientes e que os governos têm um grande desafio 

a enfrentar das diversas áreas da gestão pública. Mas, a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos, inevitavelmente, passa por uma evolução da administração pública, através de um 

modelo de gestão voltado para o desempenho organizacional em função dos resultados, ao invés 

do simples cumprimento de normas e procedimentos (CAMPELO, 2007). 

Nesta perspectiva, vários modelos de gestão propõem princípios para avaliação das 

políticas de gestão e têm por objetivo, em consonância com as consequências, a implantação 

prática calcada em contextos da política institucional, da economia, dos âmbitos socioculturais 

e do âmbito tecnológico (BELLAMY et al., 2001; ROMANO e KAPELAN, 2014; QIN E XU, 

2011; FU et al., 2013). Crozati (1998) considera o modelo de gestão como o conjunto de normas 

e princípios que devem orientar os gestores na escolha das melhores alternativas para levar a 

empresa a cumprir sua missão com eficácia, e relaciona o seu desempenho com a cultura 

organizacional. No mesmo sentido, Lodhi e Makki (2010) afirmam que os modelos, na busca 

de uma solução que melhor quantifica a eficiência e/ou eficácia das ações planejadas, evoluíram 

da mensuração que convertia tudo em moeda para um modelo que contempla dados financeiros 

e não financeiros estáticos, passando atualmente para modelos com mensuração integrada das 

dimensões financeiras e não financeiras de uma organização. 

Neste processo de adaptação, segundo Lodhi e Makki (2010), a inclusão de ativos 

intangíveis, além dos financeiros, para mensuração das ações planejadas, tem suscitado a 

utilização de ferramentas que tradicionalmente já são utilizadas na gestão empresarial, para 

levantamento de indicadores de desempenho e mensuração dos ativos intangíveis. Nessa 

perspectiva, desenvolveram um modelo de gestão de recursos naturais com características 

adaptativas, ou seja, um processo baseado na aprendizagem, envolvendo as características 

fundamentais de aprendizagem - o acréscimo da compreensão através do tempo e de adaptação 

- o ajuste de gestão através do tempo com base neste aprendizado, que pode ser usado para o 

desenvolvimento de políticas públicas, visando, ao mesmo tempo, maximizar os benefícios 

econômicos e minimizar os riscos.  
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A sociedade moderna é dependente do pleno funcionamento dos sistemas de 

infraestrutura de mobilidade, de entrega de energia, de água potável, comunicação entre outros. 

No entanto, estudos revelam que em países desenvolvidos e em desenvolvimento a deterioração 

destas infraestruturas impacta negativamente os serviços prestados e, consequentemente, na 

qualidade de vida das comunidades. Surgiram empresas que têm como atividade principal o 

gerenciamento de infraestruturas urbanas estratégicas (OSMAN, 2012). 

Osman (2012) apresenta duas definições para gerenciamento de infraestruturas 

estratégicas: um processo sistemático de manutenção, modernização e operação de ativos 

físicos de forma rentável e outra definição mais holística, que seria uma abordagem abrangente 

e estruturada para a gestão a longo prazo dos ativos como ferramentas para a entrega eficiente 

e eficaz dos benefícios para a comunidade. 

Estudos recentes ressaltam a dificuldade e a importância da gestão das infraestruturas dos 

sistemas de abastecimento de água potável. A grande preocupação mundial neste setor é 

desenvolver estratégias de como reabilitar, de maneira planejada, as infraestruturas 

envelhecidas dos sistemas de abastecimento de água. O planejamento de ações de 

gerenciamento de infraestruturas é, cada vez mais, aplicado nos níveis estratégico, tático e 

operacional, à reabilitação de sistemas de abastecimento de água (SCHOLTEN et al., 2014; 

CARDOSO et al., 2012; MARLOW et al., 2011).  

Metodologias que contribuem para a aplicação de abordagens estruturadas na gestão da 

infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água foram desenvolvidas, a exemplo do CARE 

– W (SAEGROV, 2005) e AWARE – P (CARDOSO et al., 2012), abordagens baseadas em 

modelos de falhas, ou seja, no conhecimento sobre o tempo de vida útil e em modelos de 

reabilitação fundamentados na consciência acerca das consequências de alternativas de 

reabilitação. No entanto, segundo Scholten (2014), são fracas no apoio à decisão sistemática e 

transparente. 

No Brasil, a gestão das empresas de abastecimento de água tem por fundamento o uso de 

dados gerais de onde são deduzidas as informações sobre o sistema e, com base nisso, é que 

são exercidos os mecanismos de gestão e as decisões são tomadas. Assim, se faz indispensável 

prover a administração pública de metodologias e técnicas que estão sendo aprimoradas visando 

à eficiência na alocação e aplicação dos recursos públicos, com coerência e consistência, dentro 

de uma visão de futuro transformadora e com base em modelo de gestão com foco nos 

resultados (SOARES, 2002). 

Segundo Meneses (2011), a gestão do sistema de abastecimento de água de Campina 

Grande tem por objetivo atender à demanda de abastecimento, reduzir o custo operacional 
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energético, reduzir o número de acionamentos/desligamentos das bombas e válvulas, e reduzir 

as perdas de água.  

 

2.5.1 Ferramenta de simulação EPANET 

 

A aplicação da técnica de modelagem matemática para diferentes fins tornou-se uma 

ferramenta rotineira no auxílio da solução de diferentes problemas, inclusive no gerenciamento 

de sistemas de abastecimento de água, na prevenção de ameaças de contaminantes, podendo 

também ser usada como uma das ferramentas no processo de avaliação da gestão desses 

sistemas, pois permite a simulação de um evento de contaminação sob os efeitos das ações 

tomadas pelos gestores de serviços públicos, sendo uma ferramenta útil para a análise de 

estratégias alternativas de mitigação e gerenciamento de ameaças (ZECHMAN, 2011). 

Ferramentas computacionais são usadas para traçar cenários futuros do comportamento 

da qualidade da água no sistema de abastecimento, servindo de base para a elaboração de 

modelos de gerenciamento; as projeções são baseadas em equações matemáticas que 

reproduzem e simulam o comportamento da qualidade da água e podem ser capazes de prever 

o que acontecerá com os indicadores dessa qualidade em vários pontos do sistema.  

O National Risk Management Research Laboratory, um dos laboratórios da USEPA 

(United States Environmental Protection Agency) é o responsável por desenvolver informações 

científicas e de engenharia necessárias à EPA para apoio à decisão no âmbito de regulamentos 

e de políticas. O EPANET foi desenvolvido por esse laboratório e se tornou o programa de 

modelagem hidráulica e de qualidade de água mais empregado no mundo, devido à sua 

facilidade de uso e por ser um programa disponibilizado gratuitamente (ROSSMAN, 2008). 

As entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água perceberam a necessidade de 

compreender os movimentos e transformações que a água sofre ao longo dos sistemas de 

distribuição, pois, além da necessidade de atender às demandas dos consumidores e cumprir os 

requisitos legais e regulamentares, precisa adequar a operação do sistema a patamares de custos 

dentro da viabilidade econômico-financeira (ROSSMAN, 2008). O EPANET é um modelo 

automatizado de simulação que ajuda a atingir este objetivo, permitindo simular o 

comportamento hidráulico e de qualidade da água de um sistema de distribuição sujeito a 

diversas condições operacionais, durante um determinado período de funcionamento 

(MENESES, 2011). 

Segundo o manual da EPA (2000), o EPANET possibilita a melhoria da qualidade da água 

do sistema, através da adoção de estratégias alternativas de gestão, que vão de medidas 
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preventivas na ação de manutenção, tais como o estabelecimento de rotinas de limpeza dos 

reservatórios de distribuição, até alterações nas ações de operação, como utilização de 

tratamento adicional, tal como recloração, alteração do esquema de funcionamento de grupos 

elevatórios e enchimento/esvaziamento de reservatórios de nível variável. 

A aplicação da técnica da modelagem e a interpretação dos resultados qualitativos e 

quantitativos em estudos de prevenção de possíveis impactos ambientais, vêm ganhando 

destaque na literatura (BONGANHA, 2005). Siew et al. (2010) obtiveram excelente 

desempenho da modelagem baseada na análise das deficiências das condições normais de 

pressão e dos sistemas de distribuição de água a partir da simulação, no EPANET 2, de redes 

reais com múltiplas fontes, canalizações, válvulas e bombas. Soltanjalili et al. (2013) utilizaram 

o mesmo EPANET 2 para propor planos operacionais que otimizam o funcionamento das redes 

de distribuição de água, especialmente durante os eventos de escassez. 

O software EPANET também foi usado por Mohapatha et al. (2014), que desenvolveram 

uma pesquisa abordando a incapacidade do sistema de abastecimento de atender continuamente 

a demanda da população por água, a partir de um estudo piloto na cidade de Nagpur, na Índia. 

Os cenários simulados indicaram que a rede existente não era adequada para manter a perda de 

carga desejada, e a pressão na maioria dos tubos era muito baixa. Os problemas de qualidade 

da água revelaram que a reabilitação da rede de distribuição era importante antes de 

implementar esquema de fornecimento de água contínua. 

Zechman (2011) simulou no EPANET vários cenários de contaminação da rede de 

distribuição de água, sob os efeitos das ações tomadas pelos gestores de serviços públicos e os 

consumidores, e a modelagem resultou em um framework de estrutura flexível, aplicável aos 

municípios, e útil para ajudar na gestão de casos de contaminação, para identificar a 

vulnerabilidade dos bairros e instalações, componentes de infraestrutura e conexões. Os 

cenários também possibilitaram uma maior contribuição para o fluxo das informações entre o 

público, os meios de comunicação, profissionais de saúde e gestores de serviços públicos de 

água. 

Zheng et al. (2011) propuseram a modelagem da qualidade da água de bacias 

hidrográficas a partir da simulação do comportamento de contaminantes não convencionais, no 

caso o diazinon. Por serem mal monitorados, acabam gerando uma incerteza maior na 

simulação e, para reduzir essa incerteza, associaram um método probabilístico de colocação, 

que se apresentou como uma alternativa ao convencional método de Monte Carlo, na medida 

das incertezas paramétricas. 
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Estudos que visam simular o comportamento da rede vêm sendo desenvolvidos há algum 

tempo, pois Ozdemir e Ucak (2002) desenvolveram um modelo que simulou o decaimento do 

cloro em rede de distribuição de sistemas de abastecimento de água e Nilsson et al. (2005) 

simularam ataques bioquímicos na rede, utilizando o EPANET e o método estatístico de Monte 

Carlo, traçando o comportamento da pluma de contaminação e a sensibilidade das distribuições 

de carga nodais a várias características do sistema e padrões de consumo de água. 

A rede de distribuição da cidade de Campina Grande, objeto deste estudo, foi analisada 

por Meneses (2011), que fez um levantamento minucioso de informações operacionais e dados 

cadastrais de todo o sistema da cidade de Campina Grande e fez a modelagem computacional, 

através do software EPANET, a fim de auxiliar no processo de gestão da operação. O SAACG 

também foi objeto de estudo de Leal (2012), que modelou a variação do cloro residual livre no 

sistema adutor de água tratada, utilizando o software EPANET 2.0 como ferramenta. 

 

2.5.1.1 Modelagem da qualidade da água no EPANET 

 

A modelagem da qualidade da água no EPANET prevê o transporte e a propagação de 

substâncias dissolvidas, fundamenta-se nos princípios de conservação da massa juntamente 

com as leis de cinética de reação. O simulador utiliza o método Lagrangeano para descrever o 

comportamento de parcelas discretas de água, que se deslocam na tubulação, misturando - se 

nos nós, em intervalos de cálculo fixo (ROSSMAN, 2000). 

As parcelas são modeladas como segmentos e o comportamento desses pode ser 

observado na Figura 2.3, sendo verificada em um encontro de trecho (nó A) a reorganização 

dos segmentos ao longo do tempo, percebe-se que o tamanho dos segmentos se altera com o 

tempo e percurso da água e, à medida em que a água entra no segmento a montante do nó A, há 

um aumento na tubulação, enquanto que o a jusante tem proporcionalmente o seu tamanho 

diminuído à medida em que a água sai. Contudo, o segmento intermediário permanece no 

mesmo tamanho (ROSSMAN, 2000). 

O modelo de qualidade da água é constituído de dois módulos computacionais, um que 

determina as condições hidráulicas e outro que tem relação com a qualidade da água, que 

depende do modelo hidráulico, pois é necessário ter ideia das misturas nos diferentes pontos, 

do fluxo nas canalizações e da diluição de contaminantes/desinfetante (ROSSMAN et al., 1993; 

ROSSMAN e BOULOS, 1996; FERNANDES, 2004). 
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Figura 2.3 – Comportamento dos segmentos pelo método de Lagrange. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo de qualidade da água é constituído de dois módulos computacionais, um que 

determina as condições hidráulicas e outro que tem relação com a qualidade da água, que 

depende do modelo hidráulico, pois é necessário ter ideia das misturas nos diferentes pontos, 

do fluxo nas canalizações e da diluição de contaminantes/desinfetante (ROSSMAN et al., 1993; 

ROSSMAN e BOULOS, 1996; FERNANDES, 2004). 

O transporte das substâncias dissolvidas é feito pelo campo de velocidade da água ao 

longo da tubulação e admite-se que está na mesma velocidade do escoamento, sendo esse 

fenômeno denominado advecção, e que não há mistura entre as massas adjacentes, desprezando, 

assim, a dispersão longitudinal, de acordo com a seguinte equação (LEAL, 2012; ROSSMAN, 

2000): 

𝜕𝜕𝐶𝐶𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝑢𝑢𝑖𝑖
𝜕𝜕𝐶𝐶𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑟𝑟(𝐶𝐶𝑖𝑖)    (2.1) 

Onde: 
Ci = concentração (massa/volume) na tubulação i em função da distância x e do tempo t 
ui = velocidade média do escoamento (comprimento/tempo) na tubulação i 
r = taxa de reação (massa/volume/tempo) que depende da concentração. 
 

Conforme a Equação 2.2, a concentração de cloro contida no volume escoado no nó é 

obtida a partir do balanço de massas, pois admite-se que ocorre a mistura completa e instantânea 

das vazões das tubulações que contribuem para o nó. 

 

𝐶𝐶𝑖𝑖|𝜕𝜕=0 =
Σ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑘𝑘𝑄𝑄𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽|𝑥𝑥=𝐿𝐿𝑗𝑗+𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝐶𝐶𝑘𝑘,𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒

Σ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑘𝑘𝑄𝑄𝐽𝐽+𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒
      (2.2) 

A 

A 



46 
 
Onde: 
i = trecho com vazão que sai do nó k; 
Ik = conjunto de trechos com vazão que convergem em k; 
Lj = comprimento do trecho j; 
Qj = vazão (volume/tempo) no trecho j; 
Qk, ext = vazão de origem externa que entra na rede através no nó k; 
Ck, ext = concentração da vazão externa que entra no nó k; 
 
Nota: 
A notação representa a concentração no início do trecho i, enquanto que Ci|x=L é a concentração no final 
do trecho. 
 

Na simulação da qualidade da água no EPANET, também se assume que há mistura 

completa nos reservatórios, tanto no RNF quanto no RNV, o que pode promover a alteração da 

concentração do cloro, decaimento ou crescimento no interior do reservatório, conforme 

expressa a equação 2.3: 

𝜕𝜕(𝑉𝑉𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠)
𝜕𝜕𝜕𝜕

= Σ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑠𝑠𝑄𝑄𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖|𝜕𝜕=𝐿𝐿𝑖𝑖 − Σ𝑗𝑗𝑖𝑖𝑂𝑂𝑠𝑠𝑄𝑄𝑗𝑗𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝑟𝑟(𝐶𝐶𝑠𝑠)      (2.3) 

Onde: 
Vs = volume armazenado no instante t 
Cs = concentração na estrutura de armazenamento 
Is = conjunto de trechos que fornecem vazão à estrutura de armazenamento 
Os = conjunto de trechos que recebem vazão da estrutura de armazenamento.  
  

2.5.1.2 Cinética da reação do cloro  

 

A qualidade da água em sistemas de abastecimento pode se degradar por diferentes razões, 

um dos principais motivos para o decaimento do cloro residual nos sistemas de distribuição está 

relacionado com a presença de substâncias orgânicas e inorgânicas (ex: amônia, sulfetos, íons 

de ferro, íons de manganês e matéria orgânica), ao consumo pelo processo de corrosão, 

principalmente nas tubulações de ferro e as reações com o biofilme formado nas tubulações 

(MUNAVALLI et al., 2004). 

O decaimento do cloro residual é resultado da combinação de duas parcelas, (Eq 2.4), sendo 

uma devido às reações no escoamento na massa líquida com materiais redutores e a outra na 

região da parede da tubulação, que podem ser representadas pelas respectivas constantes 

cinéticas kb e kw (CLARK et al., 1993).   

𝐾𝐾 = 𝑘𝑘𝑏𝑏 + 𝑘𝑘𝑤𝑤         (2.4) 
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A reação no fluxo central de escoamento ocorre quando uma substância, no caso o cloro, é 

transportada ao longo de uma canalização ou permanece em um reservatório, reagindo com 

outros constituintes presentes no fluxo. A taxa de reação pode ser descrita pela seguinte 

equação: 

𝑟𝑟 = 𝑘𝑘𝑏𝑏𝐶𝐶𝑛𝑛        (2.5) 

Onde: 
Kb = coeficiente de reação no volume do escoamento - (dia-1) 
C = concentração do reagente (massa/volume) 
n =ordem da reação. 

 

Quando existe uma concentração limitante para o crescimento ou decaimento de uma 

substância, a taxa de reação é traduzida pelas Equações 2.6 e 2.7, em que CL é a concentração-

limite. 

𝑟𝑟 =  𝑘𝑘𝑏𝑏(𝐶𝐶𝐿𝐿 − 𝐶𝐶)𝐶𝐶(𝑛𝑛−1)     𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑛𝑛 > 0,𝑘𝑘𝑏𝑏 > 0   (2.6) 

𝑟𝑟 =  𝑘𝑘𝑏𝑏(𝐶𝐶𝐿𝐿 − 𝐶𝐶)𝐶𝐶(𝑛𝑛−1)     𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑛𝑛 > 0,𝑘𝑘𝑏𝑏 < 0     (2.7) 

 

Pesquisas anteriores têm caracterizado o decaimento do cloro em sistema de 

abastecimento por uma cinética de primeira ordem, tanto no escoamento quanto na parede da 

canalização (WABLE et al., 1991; BISWAS et al., 1993; ROSSMAN et al., 1994; CLARK et 

al., 1995; KIE'NE' et al., 1998, HUA et al., 1999, HALLAM et al., 2002, MUNAVALLI et al., 

2004, JASSER, 2007, FISHER et al., 2012). Leal (2012) determinou o valor da constante Kb 

para o sistema de abastecimento de Campina Grande, através de ensaios laboratoriais (teste da 

garrafa), que permite a representação gráfica dos valores de log (ct/c0) em função do tempo (Ct 

é a concentração no instante t e C0 a concentração no instante inicial). Desse modo, obtém-se 

uma linha reta, sendo o valor de kb estimado a partir da declividade dessa reta (ROSSMAN, 

2000). 

Segundo Leal (2012), o comportamento do cloro na massa de água pode ser caracterizado 

por uma cinética de primeira ordem e, com base em seus experimentos, este trabalho adotará 

tal caráter para as constantes de decaimento do cloro. Assim, o consumo do cloro pode ser 

definido pelas Equações 2.8 e 2.9: 

𝑑𝑑𝐶𝐶
𝑑𝑑𝜕𝜕

= −𝐾𝐾𝐶𝐶       (2.8) 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑒𝑒−𝑘𝑘𝜕𝜕    (2.9) 
Onde: 
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C = concentração de cloro no tempo t;  
C0 = concentração de cloro inicial; 
k = constante de decaimento de primeira ordem.  
 

O decaimento do cloro ocorre na interface com a parede de tubulações, quando as 

substâncias dissolvidas são transportadas para a parede da tubulação e reagem com os biofilmes 

existentes na parede interna e com o próprio material da canalização. Segundo Rossman et al. 

(1994), a taxa de reação na tubulação resulta do comportamento de dois coeficientes, o de 

reação na parede e o de transferência de massa, que depende da difusão molecular das espécies 

reativas e do número de Reynolds do escoamento. Para leis cinéticas de 1ª ordem, a taxa de 

reação na tubulação pode ser traduzida pela seguinte expressão: 

𝑟𝑟 =  2𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘𝑓𝑓𝐶𝐶
𝑅𝑅�𝑘𝑘𝑤𝑤+𝑘𝑘𝑓𝑓�

       (2.10) 

Onde: 
C = concentração de cloro 
kw = coeficiente de reação na parede (comprimento/tempo) 
kf = coeficiente de transferência de massa (comprimento/tempo) 
R = raio da tubulação. 

 

Os coeficientes de transferência de massa são expressos em termos do número 

adimensional de Sherwood (Sh), conforme a Equação 2.11: 

 

𝑘𝑘𝑓𝑓 = 𝑆𝑆ℎ 𝐷𝐷
𝑑𝑑
      (2.11) 

Onde: 
D = difusão molecular da espécie a ser transportada (comprimento2/tempo) 

d = diâmetro da tubulação 

Em regime laminar, o número de Sherwood médio ao longo do comprimento de uma 

tubulação pode ser expresso do seguinte modo: 

𝑆𝑆ℎ = 3,65 + 0,0668�𝑑𝑑�𝐿𝐿�𝑅𝑅𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆
1+0,04��𝑑𝑑�𝐿𝐿�𝑅𝑅𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆�

2
3�
       (2.12) 

Onde: 
Re = número de Reynolds; 
d = diâmetro da tubulação 
Sc = número de Schmidt (viscosidade cinemática da água dividida pela difusão molecular do químico) 
(EDWARDS et.al., 1976). 

 

Para escoamento turbulento, a correlação empírica de Notter e Sleicher (1971) pode ser 

utilizada, conforme a expressão a seguir: 

𝑆𝑆ℎ = 0,0149𝑅𝑅𝑒𝑒0,88𝑆𝑆𝑆𝑆1 3⁄          (2.13) 
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2.5.2 Método multicriterial PROMETHEE 

 

A gestão de sistemas pode ser entendida como uma contínua ação de tomada de decisões 

que devem repercutir positivamente sobre o desempenho das organizações, na implementação 

de suas políticas e, assim, atingir seus objetivos de forma mais eficiente.  

Schmidt (1995) define a tomada de decisão como um esforço para resolver o dilema dos 

objetivos conflitantes, cuja presença impede a existência da solução ótima e conduz para a 

procura da solução de melhor acordo. Portanto, a complexidade da tomada de decisão requer 

um tratamento qualificado e justifica a utilização de métodos de apoio à decisão. Entre outros, 

destacam-se os Métodos Multicritérios de Análise de Decisão, ou Métodos Multicritérios de 

Apoio à Decisão – MMAD.  

Segundo Vilas Boas (2006), os modelos multicriteriais têm como objetivo auxiliar os 

decisores a analisar os dados que são intensamente complexos e buscar a melhor estratégia de 

gestão, podendo funcionar como uma base para discussão, principalmente se há conflitos entre 

os decisores. Já para Behzadian et al., (2010), o desenvolvimento de métodos MMDA foi 

também motivado pelo desejo dos profissionais de propor técnicas melhoradas de tomada de 

decisão, usando avanços recentes em otimização da computação científica, matemática e 

informática. 

No gerenciamento de sistema de abastecimento urbano, os interesses econômicos 

geralmente se conflitam com os aspectos sociais e tecnológicos. Portanto, o processo decisório 

envolve uma série de critérios e decisores, o que dificulta a decisão com base nos métodos de 

otimização clássicos, que não conseguem levar em conta os diversos aspectos considerados 

relevantes pelos envolvidos em processos decisórios, quando eles estão lidando com situações 

complexas (GOMES JUNIOR et al., 2014). 

Nesta perspectiva, vários estudos procuram auxiliar os gestores na tomada de decisão na 

gestão de sistema de abastecimento de água potável, a exemplo do estudo desenvolvido por Fu 

et al. (2013) que relatam o uso de um algoritmo evolutivo multiobjetivo na otimização de seis 

objetivos, para o projeto de sistema de distribuição de água e na resolução de problemas de 

reabilitação. 

Scholten et al. (2014) aplicaram método multicriterial de análise de decisão para avaliar 

18 alternativas estratégicas de reabilitação em uma pequena companhia de água na Suíça, e as 

preferências das partes interessadas foram usadas para classificá-las em quatro cenários. 

Concluíram afirmando que esta abordagem pode ser facilmente adaptada para apoiar o 
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gerenciamento de ativos estratégicos para qualquer tamanho de companhia e com base em 

objetivos e preferências que são importantes para os respectivos tomadores de decisão. 

Morais e Almeida (2007) utilizaram o método multicriterial PROMETHEE V para 

apontar uma estratégia de gestão de vazamentos, levando em conta os pontos de vista das partes 

interessadas, a seleção de opções viáveis, e considerando o orçamento disponível como 

restrição, atendendo a critérios técnicos, socioeconômicos e ambientais para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo Silvino et al. (2013), a aplicação de técnicas de análise multicriterial no processo 

decisório ajuda a estruturar e a compreender melhor o problema, além de prover uma forma 

científica para levar em consideração as preferências individuais de cada decisor e, 

potencialmente, minimizar conflitos.  

No que se refere à tomada de decisão multicritério, existem duas principais linhas de 

pensamento: as Escolas Americana e Francesa. Essas duas correntes científicas surgiram com 

a finalidade de criar procedimentos claros e transparentes que conduzem para as melhores 

soluções possíveis, para situações em que o decisor se defronta com diversos critérios. De fato, 

as duas escolas concordam que, para uma decisão mais acertada, é primordial que sejam 

considerados outros aspectos além dos relacionados ao econômico (ACOLET, 2008; SANTOS, 

2009). 

Ceolim (2005) fez um paralelo entre as duas escolas e afirma que a francesa se concentra 

em metodologias onde as preferências pessoais dos decisores tenham menor influência na 

alternativa escolhida; por outro lado, a escola americana busca métodos para melhor explicitar 

essa preferência, o que teria uma grande influência na escolha final. 

A Escola Americana, baseada na teoria da utilidade, foi a pioneira, sendo sua origem 

atribuída ao trabalho desenvolvido por Bernoulli no século XVIII; caracteriza-se por auxiliar o 

decisor a construir uma função utilidade, conforme suas preferências, baseando-se na teoria 

axiomática que assegura a existência dessa função. Os métodos de decisão da Escola Francesa 

caracterizam-se por apresentar dois estágios. No primeiro, são realizadas comparações entre 

cada alternativa pertencente a um conjunto A e as demais. Com base nessas comparações são 

definidas relações de sobreclassificação entre cada par de alternativas, por exemplo, dadas a, b 

∈ A, se a é pelo menos tão bom quanto b, então pode-se dizer que a sobreclassifica b. No estágio 

seguinte, essas relações são exploradas por meio de um conjunto de diretrizes, tendo como 

objetivo ordenar as alternativas da melhor para a pior, classificar as alternativas em categorias 

predefinidas ou obter a melhor alternativa de A (PARREIRAS, 2006). 
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Nos últimos anos, têm sido propostos vários métodos MMAD para ajudar a selecionar as 

melhores alternativas de compromisso. O método PROMETHEE (Preferência Ranking Método 

Organização para Enriquecimento Evaluations) é um dos mais recentes métodos MMAD e foi 

desenvolvido por Brans (1982). PROMETHEE é um método da Escola Francesa, que consiste 

em construir uma relação de sobreclassificação de valores de um conjunto finito de ações 

alternativas para ser classificado e selecionado entre os critérios, que são, muitas vezes, 

conflitantes. PROMETHEE é também um método de classificação bastante simples na 

concepção e aplicação em comparação com os outros métodos de análise multicritério (BRANS 

et al., 1986). Portanto, o número de praticantes que estão aplicando o método PROMETHEE 

para vários problemas com critérios de decisão práticos e pesquisadores que estão interessados 

em aspectos de sensibilidade do método PROMETHEE aumenta, de ano para ano, como pode 

ser ilustrado por um número crescente de trabalhos acadêmicos e apresentações em 

conferências. 

Na literatura são descritos os seguintes membros da família PROMETHEE (ALMEIDA 

e COSTA, 2002; BRANS e VINCKE, 1985; BRANS et al., 1986; BRANS e MARESCHAL, 

2005; ABU - TALEB e MARESCHAL, 1995; SANTOS, 2009):  

• PROMETHEE I – a interseção entre os fluxos anteriores estabelece uma relação de 
sobreclassificação parcial entre as alternativas.  

• PROMETHEE II – classifica as alternativas, estabelecendo uma ordem decrescente de 
Φ(a) = Φ+ (a) – Φ– (a) (fluxo líquido); estabelece uma ordem completa entre as 
alternativas.  

• PROMETHEE III E IV – foram desenvolvidas para o tratamento de problemas de 
decisão mais sofisticados, em particular com um componente estocástico.   

• PROMETHEE V – nesta implementação, após estabelecer uma ordem completa entre 
as alternativas (PROMETHEE II), são introduzidas restrições, identificadas no 
problema para as alternativas selecionadas, incorporando uma filosofia de otimização 
inteira.   

• PROMETHEE VI – quando o decisor não está apto ou não quer definir precisamente os 
pesos para os critérios, pode-se especificar intervalos de possíveis valores em lugar de 
um valor fixo para cada peso.  

• PROMETHEE GAIA – Extensão dos resultados do PROMETHEE, através de um 
procedimento visual e interativo.  

Neste trabalho, será abordado o método multicriterial PROMETHEE II. O princípio 

básico baseia-se numa comparação par a par de alternativas ao longo de cada um dos critérios 

reconhecidos. As alternativas são avaliadas de acordo com critérios diferentes, e podem ser 

maximizadas ou minimizadas (BEHZADIAN et al., 2010).  
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Nesse método, a ordenação entre as alternativas pode ser realizada com a ajuda dos 

conceitos de dominância e eficiência. Uma alternativa domina a outra, a domina b, se gj (a) ≥ 

gj (b), j = 1, 2, ..., n onde gj (a) representa a avaliação da alternativa a, de acordo com o critério 

j. Uma alternativa é eficiente quando não é dominada por nenhuma outra. O decisor pode 

também expressar preferência (P), quando prefere uma ação à outra; indiferença (I), quando 

não há preferência entre as duas; e incomparabilidade (J), quando o decisor tem dificuldade em 

compará-las, não expressando nem preferência nem indiferença (ALMEIDA e COSTA, 2002). 

Segundo Brans et al. (1986) o método PROMETHEE consideram seis tipos de função de 

preferência. Almeida e Costa (2002 relatam como deve ser interpretada cada umas das seis 

formas diferentes para o decisor representar suas preferências, conforme apresentado na Tabela 

2.1 

 Tipo I: Não existe preferência entre a e b, somente se f(a) = f(b). Quando esses valores 
são diferentes, a preferência é toda para a alternativa com o maior valor.  

  Tipo II: Considera-se uma área de diferença constituída de todos os desvios entre f(a) 
e f(b) menores que q. Para os desvios maiores a preferência é total.  

  Tipo III: A intensidade das preferências aumenta linearmente até o desvio entre f(a) e 
f(b) alcançar p. Além deste valor, a preferência é total.  

  Tipo IV: Não existem preferências entre a e b, quando o desvio entre f(a) e f(b) não 
excede q; entre q e p, é considerado um valor de preferência médio (0,5); depois de p a 
preferência é total.  

  Tipo V: Entre q e p a intensidade das preferências aumenta linearmente. Fora deste 
intervalo, as preferências são iguais ao caso anterior.  

  Tipo VI: A intensidade das preferências aumenta continuamente e sem 
descontinuidade, ao longo de x. O parâmetro s é a distância entre a origem e o ponto 
de inflexão da curva.  

 

O decisor estabelece o peso Pj para cada critério, de acordo com sua importância, a 

preferência do decisor é estabelecida à medida em que a diferença entre o desempenho das 

alternativas para cada critério [gj(a) – gj(b)] aumenta, definindo assim uma função F(a, b) que 

assume valores entre 0 e 1. Esses valores tendem a zero, se a diferença entre as alternativas for 

igual ou inferior ao da outra; por outro lado, se aproximam de 1, se a vantagem em relação à 

outra aumenta, conforme apresentado na Tabela 2.1. Tem-se que o q representa um limite de 

indiferença, expresso como o maior valor para [gj(a) – gj(b)],  abaixo do qual há uma 

indiferença; e p representa o limite de preferência, o menor valor para [gj(a) – gj(b)], acima do 

qual há uma preferência estrita (ALMEIDA e COSTA, 2002). 

Em seguida, se desenvolve a segunda etapa do método quando se obtém o grau de 

sobreclassificação π (a,b) para cada par de alternativas (a,b), sendo calculado pela Equação 

2.14 (BEHZADIAN et al., 2010): 
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Tabela 2.1 – Critérios gerais para o PROMETHEE. 

TIPO I: 
Critério usual 

𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) > 0 
𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) ≤ 0 

 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 1 
𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 0 

TIPO II:  
Tipo U  

𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) > 𝑞𝑞 
𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) ≤ 𝑞𝑞 

 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 1 
𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 0 

TIPO III:  
Tipo V 

𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) > 𝑝𝑝 
𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) ≤ 𝑝𝑝 
𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) ≤ 0 

  
 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 1 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) =
𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏)

𝑃𝑃
 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 0 

TIPO IV:  
Tipo escada 

�𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏)� > 𝑝𝑝 
𝑞𝑞 < �𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏)� ≤ 𝑝𝑝 
�𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏)� ≤ 𝑞𝑞 

 

 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 1 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) =
1
2

 
𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 0 

Tipo V:  
Linear 

�𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏)� > 𝑝𝑝 
𝑞𝑞 < �𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏)� ≤ 𝑝𝑝 
�𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏)� ≤ 𝑞𝑞 

 
 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 1 
𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = ( �𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝)− 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏)� − 𝑞𝑞) (𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)⁄  

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 

6 Critério 
Gaussiano  

𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) > 0 
𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑝𝑝) − 𝑔𝑔𝑓𝑓(𝑏𝑏) ≤ 0 

 
 

A preferência aumenta segundo uma 
distribuição Normal 

𝐹𝐹(𝑝𝑝, 𝑏𝑏) = 0 

Fonte: Almeida e Costa (2002). 

 

Em seguida, as alternativas são ordenadas de duas maneiras: em ordem decrescente de 

( ),a+Φ  onde ( ) ( )∑=Φ+ baa ,π  - que denota o fluxo positivo de sobreclassificação, que 

representa a intensidade de preferência de a sobre todas as alternativas, ou seja, quanto maior 
+Φ  melhor a alternativa e em ordem crescente de )(a−Φ , onde ( ) ( )∑=Φ− aba ,π  - chamado 

de fluxo negativo de sobreclassificação, que representa a intensidade de preferência de todas as 
alternativas sobre a, ou seja quanto menor )(a−Φ , melhor a alternativa.  

Para finalizar, as alternativas são classificadas em uma ordem decrescente de 
−+ Φ−Φ=Φ )(a , estabelecendo uma ordem entre as alternativas. 
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2.5.3 Métodos multicriteriais ordinais 

 

Embora MMAD tenha formalmente surgido como um ramo da pesquisa operacional na 

década de 1970, alguns métodos ordinais básicos, como os de Borda e Condorcet, já existiam 

desde o século XVIII. Na verdade, estes dois métodos são, respectivamente, os precursores das 

escolas francesa e americana de MMAD (RUBEM et al., 2015). 

As diferenças entre os métodos são basicamente devidas à maneira de especificar a 

estrutura de preferências. Quando um decisor enfrenta alguma dificuldade em estabelecer uma 

escala cardinal, precisa de preferências, e é aconselhável realizar a análise utilizando 

julgamentos ordinais. Os métodos ordinais são usados pelos tomadores de decisão para 

classificar a ordem das alternativas de acordo com suas preferências em cada critério (RUBEM 

et al., 2015).  

Na literatura, os três métodos multicritério ordinais mais referenciados são os de Borda, 

Condorcet e Copeland. 

 

2.5.3.1 Método de Borda 

 

O método Borda foi proposto por Jean Charles de Borda, em 1877, que indica 

essencialmente uma soma de pontos. Neste método, cada decisor deve ordenar as alternativas 

de acordo com suas preferências. A alternativa de maior pontuação de preferência marca um 

ponto; a segunda marca dois pontos; e assim por diante. Em caso de empate, o analista deve 

atribuir uma média de pontos para cada alternativa. Em seguida, para cada alternativa, o analista 

soma (Eq. 2,15) todos os pontos atribuídos por todos os decisores. 

 

𝑃𝑃𝐴𝐴 = ∑ 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1        (2.15) 

Onde: 
PA = número total de pontos obtidos pela alternativa A, 
𝑟𝑟𝐴𝐴𝑖𝑖 = classificação da alternativa A, segundo o critério i. 

 

O método classifica as alternativas em ordem crescente de acordo com esta soma, isto é, 

menor o número de pontos, melhor a classificação. 

O método de Borda não satisfaz o axioma de independência de alternativas irrelevantes 

da Arrow. Este fato pode trazer alguns inconvenientes, como uma votação em que o último 

eleitor percebe as preferências dos anteriores e altera suas preferências para proporcionar 
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maiores chances à sua alternativa preferida, possibilitando assim a manipulação dos resultados 

(CALDAS e AZEVEDO, 2009). 

 

2.5.3.2 Método Condorcet 

 

O método de Condorcet foi idealizado pelo matemático e filósofo francês do século XVIII 

Jean Marie Antoinie Nicolas de Caritat, Marquês de Condorcet, sendo considerado precursor 

da atual escola francesa de multicritério e trabalha com relações de superação. Verifica - se, em 

cada par de alternativas, qual delas foi preferida pela maioria dos decisores. Nesse caso, diz-se 

que esta alternativa é preferível em relação à outra (MONTE, 2013).  

A relação de preferência também pode ser representada por um grafo, que facilita a 

determinação de alternativas dominantes e dominadas (quando existem). No entanto, este 

método nem sempre induz a uma pré-ordem no conjunto das alternativas, pois pode conduzir a 

situações de intransitividade, levando ao célebre “paradoxo de Condorcet”, que ocorre quando 

A é preferível a B, B é preferível a C e C é preferível a A (GOMES JUNIOR et al., 2014).  

 

2.5.3.3 Método Copeland 

 

O método de Copeland foi proposto pelo matemático americano Arthur Herbert 

Copeland. O método de Copeland usa a mesma matriz de adjacência que representa o grafo do 

método de Condorcet e consiste em calcular a soma das vitórias menos as derrotas em uma 

votação por maioria simples. As alternativas são então ordenadas pelo resultado dessa soma. O 

método de Copeland reúne a vantagem de fornecer uma ordenação total. Quando não apresenta 

nenhum ciclo de intransitividade, pode dar o mesmo resultado do método Condorcet. No 

entanto, quando esses ciclos existem, o método de Copeland permite fazer a ordenação e 

mantém a classificação das alternativas (VALLADARES et al., 2008). 

Este método sempre fornece uma resposta e, apesar de não eliminar, reduz bastante a 

influência de alternativas irrelevantes. O método de Copeland agrega, dentro do possível, as 

vantagens dos métodos de Borda e Condorcet e foi a abordagem escolhida neste trabalho. 
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3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPINA GRANDE 

 

Campina Grande é um município do estado da Paraíba, Região Nordeste do Brasil, 

localizado na latitude 7º 13’ 50” (Sul) e longitude 35º 52’ 52” (Oeste); com altitude média de 

552 m acima do nível médio do mar. Distante 120 km da capital do Estado da Paraíba, João 

Pessoa, e ocupa uma área de 594,18 km². Sua sede é uma típica cidade de porte médio, com 

uma população de aproximadamente 400 mil habitantes, sendo, portanto, o principal 

aglomerado urbano do Agreste Paraibano, Região Oriental do Planalto da Borborema. Possui 

um clima com temperaturas mais moderadas, considerado tropical, e estação seca de acordo 

com a classificação climática de Köppen-Geiger (IBGE, 2010). 

O primeiro sistema de abastecimento de água de Campina Grande foi inaugurado em 

1927, e as fontes de água eram os açudes de Puxinanã e Grota Funda. A adutora tinha 15.510 

m e transportava água até o reservatório localizado no bairro do Monte Santo. Não havia rede 

de distribuição e a população, de aproximadamente 10.000 habitantes, coletava água em 

chafarizes (MENESES, 2011, RANGEL JUNIOR e SOUSA, 2013).  

Em 1938, foi concluída a construção do manancial de Vaca Brava, no município de Areia, 

que passou a abastecer o novo sistema de Campina Grande. A adutora tinha uma extensão de 

30km e diâmetro de 350mm, e a estação de tratamento era localizada no bairro do Alto Branco, 

onde está também o atual reservatório R1. Havia mais dois reservatórios, o R2 localizado no 

centro, e o R3 no Monte Santo. A rede de distribuição tinha a extensão de aproximadamente 

35km, de ferro fundido com diâmetros que variavam entre 50 e 400mm (RANGEL JUNIOR e 

SOUSA, 2013, MENESES, 2011). 

A partir de 1958, Campina Grande passou a ser abastecida pelo reservatório Epitácio 

Pessoa, denominado Boqueirão, e a água aduzida é tratada na estação de tratamento localizada 

em Gravatá, município de Queimadas. No início, a água tratada era transportada por uma 

adutora de ferro fundido de 500mm de diâmetro e com aproximadamente 20km de extensão, 

até o reservatório R5, no bairro da Prata. A rede de distribuição foi ampliada para atender a 

demanda de uma população de mais de 150 mil habitantes (IBGE – Censo de 1960).   

Na década de 1960, o sistema era gerenciado pela empresa de sociedade mista 

Saneamento de Campina Grande – SANESA e, na década de 1970, passou a ser gerenciado 

pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. 

Nesse período, foram implementadas melhorias em todas as unidades do sistema. Na 

adução da água bruta, foi construída uma nova adutora de 900 mm, e a estação de tratamento 

foi ampliada com a duplicação da quantidade de filtros, de decantadores e implantação de 
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floculadores mecânicos. Foi aumentada também a capacidade de adução da água tratada, com 

a construção de uma nova adutora de 700mm com mais de 20km de extensão, que alimentava 

também o R5. Outros dois reservatórios foram construídos para atender à vazão aduzida, o R4 

no bairro da Palmeira e o R6 no Distrito industrial, perfazendo uma capacidade de reservação 

de 24.270m3 (MENESES, 2011). 

Na década de 1980, foi executado o projeto concebido pela empresa pernambucana 

ACQUA PLAN, contratada para desenvolver um diagnóstico do sistema de distribuição de água 

de Campina Grande, na época, e daí elaborar uma nova proposta de rede de distribuição. Foram 

construídos mais 6 reservatórios R-9, R-10, R-11, R-13, R-14 e R-15, duas estações elevatórias 

EE - 3 e EE – 4, trechos de adutoras para interligar as estações e os reservatórios R-10 e R-13, 

89.500 m de rede de distribuição de PVC e ferro dúctil e mais de 10.000 ligações domiciliares 

(MENESES, 2011). 

Em 1994, foram realizadas as últimas ampliações no sistema até o presente, ainda 

resultantes de ações planejadas no projeto da ACQUA-PLAN, quando foram ampliadas a 

adução da água bruta e tratada, das estações elevatórias, da estação de tratamento e do 

reservatório R–9, o maior e principal de todo o sistema (MENESES, 2011). Desde 2008, está 

em andamento a construção da quarta adutora de 600mm, que substituirá a de 500mm. 

Atualmente, este sistema atende a Campina Grande e mais oito municípios, sendo eles 

Barra de Santana, Queimadas, Caturité, Lagoa Nova, Lagoa Seca, São Sebastião de Lagoa de 

Roça, Pocinhos e Matinhas. No período de seca, outras localidades são atendidas com carros-

pipa abastecidos com água tratada na Estação de Gravatá (MENESES, 2011). 

O sistema de abastecimento de água de Campina Grande (SAACG) é composto por 

manancial superficial, adutoras de água bruta, estações elevatórias de água bruta e tratada 

(EEAB, EEAT), estação de tratamento de água (ETA), adutoras de água tratada, sistema de 

reservação e rede de distribuição. Como este sistema (Figura 3.1) já foi amplamente descrito 

em trabalhos anteriores (ALBUQUERQUE, 2007, MENESES, 2011 e LEAL, 2012), cada 

unidade do sistema será brevemente descrita no decorrer deste capítulo.
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Figura 3.1 – Esquema do sistema de abastecimento de água de Campina Grande 
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3.1 Manancial Epitácio Pessoa – Boqueirão 

 
O SACG tem apenas uma fonte de água, o açude Epitácio Pessoa – Boqueirão, inserida na 

Região Hidrográfica do Alto curso do rio Paraíba, e o lago formado cobre uma área de 2.680 

ha, com uma área de drenagem de 12.400 km², com capacidade de acumular um volume de 

411.686.287 m3 (AESA, 2015) (Figura 3.2), localizado no município de Boqueirão, (7° 28' 

56.91" Sul e 36° 7' 52.99" Oeste), Agreste Paraibano, situado a 42 km de Campina Grande, 

região com precipitação média anual de 540 mm (DNOCS, 2015). 

 
Figura 3.2 – Imagem do açude Epitácio Pessoa – Boqueirão. 

 
Fonte: Rangel Junior e Sousa (2013). 

 
3.2 Sistema de captação e adução de água bruta 
 

A água é captada por descarga de fundo da barragem através de uma tubulação de aço 

com diâmetro de 1500mm, que se deriva em outras duas tubulações de 1100 e 900mm, que 

conduzem a água para duas estações elevatórias, cada uma com quatro (4) conjuntos 

motobomba, que recalcam a água bruta para duas adutoras de aço com de 900 e 800mm, que 

conduzem uma vazão média de 1,3 m3/s, a água bruta por, aproximadamente, 22 km até a ETA 

em Gravatá.  
 

3.3 Estação de tratamento de água – ETA 
 

A Estação de Tratamento de Água – ETA/Gravatá está localizada no distrito de Gravatá, 

município de Queimadas, estado da Paraíba, é do tipo convencional, constando das etapas de 

coagulação, floculação, decantação, filtração, correção de pH e desinfecção. Tem capacidade 

para tratar até 1.500 l/s de água. 
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Na unidade de mistura rápida (calha Parshall) é aplicado o coagulante sulfato de alumínio. 

Em seguida, a água é encaminhada pelo canal de admissão aos 24 floculadores mecânicos de 

eixo verticais, tipo paletas, com um volume total de 1.341,20 m³ e, posteriormente, para os nove 

(9) decantadores do tipo convencional, com escoamento horizontal e área total de 6.730 m².  

Dos decantadores, a água é conduzida aos onze (11) filtros rápidos, de seção quadrada, 

com uma área total de 475m2 e taxa de filtração máxima de 360 m³/m²/dia, com meio filtrante 

formado por uma camada de antracito (carvão em grãos) e outra de areia (grãos de quartzo), 

tendo no final uma de seixo rolado, daí é encaminhada para receber a cal para correção de pH 

e dosagem de cloro para desinfecção, utilizando cloro gasoso, armazenados em cilindros de aço 

(Figura 3.3). Após a adição do cloro, a água passa pelas câmaras de contato cujo volume total 

é de 4.000 m³ (ALBUQUERQUE, 2007; MENESES, 2011). 
 

Figura 3.3 – Detalhe do local de aplicação do cloro e os cilindros com o cloro. 

 
Fonte: Leal (2012). 

 
Após o processo de desinfecção, a água é encaminhada ao reservatório R0 e, daí, para os 

principais reservatórios de distribuição, designados de R9 e R5, recalcada por duas estações 

elevatórias através de três adutoras, sendo duas em tubos de aço, uma com 500mm, com 18.950 

m, em funcionamento desde o ano de 1957, e a outra com 700mm, possui 20.800 m, construída 

em 1972. A terceira adutora tem 800mm, executada em ferro fundido em 1994, com 18.950 m 

(MENESES, 2011). 

3.4 Reservatórios de distribuição 

 

O sistema possui ao todo 29 reservatórios de armazenamento, sendo que destes, quatro 

(4) foram desativados por perderem sua função devido à ampliação no sistema e três (3) estão 

inativos. 
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O R9 é o maior reservatório do sistema, com capacidade de armazenamento de 29.000m3, 

localizado no bairro de Santa Rosa (Figura 3.4), é do tipo apoiado e alimentado pelas adutoras 

de 500 mm, 800 mm e por uma derivação da adutora de 700 mm, e abastece as duas maiores 

zonas de pressão, A e D, que correspondem a aproximadamente 70% da rede. 

 
Figura 3.4 – Detalhe do reservatório R-9. 

 
Fonte: Leal (2012). 

 

O R5 é um reservatório importante porque redistribui a água para as outras duas zonas de 

pressão, B e C, está localizado no bairro da Prata, é do tipo semienterrado (Figura 3.5), sendo 

alimentado pela adutora de 700 mm, com capacidade de armazenamento de 8000m3. 

 
Figura 3.5 – Detalhe do reservatório R5. 

 
Fonte: Leal (2012). 

 
3.5 Rede de distribuição  

 

A concepção da rede de distribuição de água, pela empresa ACQUAPLAN em 1980, foi 

ditada pelas bacias hidrográficas dos dois riachos, da Depuradora e de Bodocongó e pela 

topografia acidentada da área a ser abastecida. Na intenção de amenizar os efeitos dos desníveis 

acentuados, a rede foi dividida em quatro zonas de pressão: A, B, C e D (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 – Representação das zonas de pressão da rede de 
distribuição de água de Campina Grande. 

 
Fonte: Adaptado de Menezes (2011). 

A rede tem a extensão total de aproximadamente 1.351 quilômetros, constituída por 

tubulações de materiais variados; nas regiões mais antigas há predominância de cimento 

amianto e ferro fundido, já nas execuções mais recentes o material utilizado é o PVC. 

A Tabela 3.1 apresenta a distribuição dos bairros por zona de pressão e os números de 

economias de cada zona, em setembro de 2014. Quanto às zonas B e C, apesar de terem os seus 

limites bem definidos, não há separação de fato entre essas duas zonas.  
 

Tabela 3.1 – Descrição das zonas de pressão do sistema de abastecimento de água de Campina Grande. 

ZONA LOCALIDADES NÚMERO DE 
ECONOMIAS 

A 
Quarenta, Liberdade, Cruzeiro, Santa Rosa, Jardim Paulistano, 
Catolé, Mirante, José Pinheiro, Malvinas, Presidente Médici e 
Distrito Industrial.  

97.315 

B  Centro, Santo Antônio, São José, Prata, Centenário, 
Laurintiz, Monte Castelo, Prata, Monte Santo, Castelo 
Branco, Nova Brasília, Jardim Tavares, Conceição, Pedregal, 
Conjunto dos Professores. 

33.628 

C Alto Branco, Juracy Palhano, Nações, Cuités, Palmeira, o 
distrito de Jenipapo e cidades de Lagoa Seca, Alagoa Nova, 
São Sebastião de lagoa de Roça e Matinhas. 

29.996 

D Jeremias, Bodocongó, São Januário, Severino Cabral, Lagoa de 
Dentro, São José da Mata, zona rural de São José da Mata e a cidade 
de Pocinhos.  

20.514 

TOTAL 180.453 
Fonte: CAGEPA (2015).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Levantamento dos dados 

 

A atividade de levantamento de dados foi organizada conforme o esquema (Figura 4.1) a 

seguir, a fim de facilitar a tarefa da obtenção dos dados e garantir a qualidade das informações.  

 

Figura 4.1 – Sequência das atividades desenvolvidas 

 
 

As informações de qualidade da água, na rede e na ETA, foram obtidas através de dados 

coletados pelo Grupo de Pesquisa Saúde Ambiental, da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). Os comportamentos do cloro residual livre (CRL), bactérias heterotróficas e 

coliformes totais foram analisados em quatro campanhas de coletas, nos anos de 2009, 2010, 

2011 e 2014. Foram também utilizadas como fonte de informação os bancos de dados gerados 

no Laboratório de Análise Físico-Química e Microbiológica da CAGEPA. 

As informações de operação foram coletadas a partir de planilhas de controle operacional 

do sistema de abastecimento de Campina Grande (SAACG), que eram desenvolvidas pelo 

Centro de Controle Operacional da CAGEPA, até maio de 2014, atividade cessada com a 

implementação do sistema de automação que registra instantaneamente as leituras de vazão e 

de níveis nos reservatórios. No entanto, até o presente, o sistema automatizado não está gerando 

um banco de dados para armazenar estas informações. O setor de cadastro da Borborema 

disponibilizou informações sobre constituintes estruturais do sistema e números de contas de 

águas, também conhecidas por economias. 

Análise das Variáveis

Econômicas Sociais Sanitárias

Visitas à Concessionária 
Visitas às unidades 

operacionais 
Conhecimento de procedimentos 

de gerenciamento do sistema 
Identificação de 

falhas

Levantamento Documental
Delimitação do referencial 

teórico
Caracterização do sistema 

de abastecimento 
Estruturação de bancos de 

dados
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Foram realizadas visitas às unidades operacionais do sistema, principalmente a ETA em 

Gravatá e aos reservatórios R5 e R2, como também aos gestores responsáveis pela operação do 

sistema, a fim de levantar informações sobre o gerenciamento do sistema e identificar pontos 

susceptíveis à falha, seja pela forma de operação e/ou manutenção. Foi realizada uma entrevista 

estruturada com técnico responsável pela estação de tratamento em Gravatá, para obter 

informações mais detalhadas sobre a operação e a manutenção da ETA. 

Além do levantamento, junto aos gestores, dos possíveis eventos perigosos que podem 

causar contaminação no tratamento e na distribuição da água, e das visitas, a identificação de 

perigos também se baseou nas recomendações do Manual do Plano do Segurança da Água da 

OMS (WHO, 2011). 

Os dados econômicos foram obtidos no Sistema Nacional de Informação Sobre 

Saneamento - SNIS, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice na Construção Civil - 

SINAPI e de empresas privadas que atuam na área de manutenção de sistemas de 

abastecimento. 

Informações sobre possíveis impactos na saúde dos usuários do SAACG foram obtidas 

junto à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, particularmente no setor de 

vigilância sanitária. A respeito da qualidade da água e sua adequação ao uso hospitalar, os dados 

foram obtidos junto ao Hospital Universitário Alcides Carneiro, no setor de controle de 

infecções.  

 

4.2 Descrição da área de estudo – Zona de Pressão B 

 

O perímetro desta região é o mesmo da zona de qualificação urbana definida pelo Plano 

Diretor/2006. Esta região abrange os bairros mais centrais da cidade, que já dispõem de 

infraestrutura instalada e apresentam dinâmica de crescimento urbano associada à 

verticalização. 

Esta zona é constituída por 14 bairros: Centro, Quarenta, Conceição, Jardim Tavares, 

Santo Antônio, São José, Prata, Centenário, Lauritzen, Monte Santo, Pedregal, Castelo Branco, 

Monte Castelo e Nova Brasília. Esses contam com uma população de aproximadamente 80.000 

habitantes, compreendendo uma área de 10,1 km2 e 33.650 economias. A rede de distribuição 

de água possui 170 km de canalizações, sendo constituída por 46,7% de PVC, 34,9% de cimento 

amianto e 18,4% de ferro fundido (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Delimitação da Zona de Pressão B. 

 
Fonte: Google Earth (2016) 

 

A zona de pressão B é abastecida pelo reservatório R5 (8000 m³), que redistribui para os 

reservatórios R2 (2290m3) e R4 (10.000m3). O R2 está localizado no centro da cidade e é 

alimentado, por gravidade, por uma adutora de diâmetro 600 mm e abastece o bairro do São 

José, sendo que os outros bairros são abastecidos por vazões aduzidas do R5 e do R4. 

 

4.3 Simulação  

 

A simulação do comportamento da qualidade da água foi desenvolvida no software 

EPANET 2.0, com malha construída a partir do modelo real do sistema de abastecimento de 

água da cidade de Campina Grande. Para simular a qualidade da água na zona de pressão B, 

foram escolhidos dois bairros: Prata e São José.  

O bairro da Prata está localizado na zona oeste de Campina Grande, é um dos bairros 

mais antigos da cidade, com uma população de 8507 habitantes, entre residentes e flutuantes, e 

se caracteriza por concentrar diversos centros médicos, clínicas e hospitais particulares, além 

de colégios e igrejas (Figura 4.3). O bairro conta ainda com a feira da Prata, onde comerciantes 

de diversas cidades vêm aos domingos vender seus produtos (IBGE, 2010). 

O bairro de São José está situado na parte sul da cidade, com uma área de 715.142 m² e 

uma população de 8.016 habitantes (Figura 4.4). Há dois hospitais públicos, Hospital 

Universitário Alcides Carneiro e Hospital Municipal Pedro I, bem como escolas e igrejas. 

Os bairros da Prata e São José possuem similaridades tais como: localização na zona de 

pressão B, idades semelhantes, predominância de canalizações de cimento amianto na rede 

secundária e são alimentados por um único reservatório. 
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Figura 4.3 – Delimitação do bairro da Prata. 

 
Fonte: Google Earth (2016) 

 
Figura 4.4 – Delimitação do bairro de São José. 

 
Fonte: Google Earth (2016) 

 

Além das semelhanças, outros fatores para a escolha destes foram as diferenças entre os 

comportamentos com relação à qualidade da água, observados em estudos anteriores 

(SANTOS, 2011; ALVES, 2014) e, por possuírem fontes de alimentação e regimes hidráulicos 

distintos, uma vez que o bairro da Prata é atendido pelo R5, em regime contínuo, enquanto que 

o bairro do São José, abastecido pelo R2 em regime de batelada, é um setor confinado da rede 

de distribuição, que favorece a estagnação da água. 

O tempo de duração total da simulação escolhido foi de 168 horas. Teve como 

configuração básica intervalos iguais (5 segundos) para os cálculos hidráulicos e de qualidade, 

com vistas a representar melhor o comportamento hidráulico e, consequentemente, a 

distribuição do cloro residual livre na rede. A utilização de um mesmo tempo para os intervalos 

auxilia na coesão da simulação, pelo fato dos módulos computacionais que determinam as 

condições de qualidade serem dependentes do modelo hidráulico. 
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Com base em dados fornecidos pelo Centro de Controle de Operações (CCO) da 

CAGEPA, foram estabelecidas curvas de padrão temporal para descrever o comportamento do 

consumo-base e dos níveis e volumes atribuídos aos objetos (reservatórios e nós). Para os 

cenários estudados, o intervalo de tempo para as curvas de padrão temporal foi de uma (1) hora. 

A porcentagem de cada valor da curva em relação ao valor mais frequente foi introduzida no 

EPANET 2.0 como fator multiplicativo.  

 

4.3.1  Traçado da malha 

 

A concepção da malha no programa EPANET foi realizada a partir da planta da rede de 

distribuição de água da cidade de Campina Grande (Figura 4.5), fornecida pela CAGEPA, na 

extensão dwg, a imagem capturada dos bairros da Prata e São José foi convertida no formato 

bitmap e, em seguida, importada para o software EPANET. 

 
Figura 4.5 – Planta baixa da rede de abastecimento de Campina Grande – PB. 

 

 
 

Posteriormente, a malha da rede foi traçada. Em princípio, foram localizados os 

reservatórios R5, R2 e as válvulas borboleta, depois foram colocados 165 nós e representados 

210 trechos com base no traçado da rede de distribuição dos bairros (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 – Esquema da rede de distribuição dos bairros Prata e São José, simulada no EPANET 

 

 
 

Ambos os reservatórios são de nível variado; porém, como a simulação tratou de apenas 

uma parcela do sistema de abastecimento, foi admitido que o R5 seria representado 

computacionalmente como um reservatório de nível fixo (RNF) e o R2 como reservatório de 

nível variado (RNV). Entre as várias opções de válvulas disponíveis para a simulação, foram 

adotadas as de controle de perda de carga ou borboletas, encontradas na rede nas saídas dos 

reservatórios. 

 

4.3.2 Propriedades dos objetos 

 

A simulação é composta por vários tipos de objetos, por isso se faz necessária uma breve 

descrição desses elementos. 

 

4.3.2.1 Reservatório de nível fixo – RNF 

 

O RNF é objeto da simulação que pode representar vários componentes do sistema de 

abastecimento, como o manancial, o reservatório da ETA, dependendo do que se pretende 

simular. Dentre os parâmetros requeridos pelo software EPANET, estão as coordenadas X e Y, 

o nível de água, que corresponde à cota do terreno mais a altura de água, o padrão de nível, que 

estabelece o comportamento do nível de água ao longo do tempo de simulação, e a qualidade 

inicial, que permanece constante durante a simulação e determina o comportamento dos valores 

na malha sem sofrer interferência (ROSSMAN, 2000). 
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4.3.2.2 Reservatório de nível variado – RNV 

 

O RNV é o componente da rede que, assim como o RNF, armazena volume de água que, 

neste caso é limitado, e pode representar estações elevatórias e poços de sucção. Os parâmetros 

necessários para a simulação são: coordenadas X e Y, cota do terreno, altura de água inicial, 

altura de água máxima e mínima, volume mínimo, curva de volume, que determina o 

comportamento do volume de água do reservatório em relação à sua geometria, coeficientes de 

reação com o cloro, qualidade da água inicial e origem de qualidade, além das propriedades de 

operação, como concentração, reforço de massa e reforço de concentração (ROSSMAN, 2000). 

 

4.3.2.3 Nós 

 

Os nós são elementos da rede por onde a água entra e sai. São pontos de união entre os 

trechos de canalização. A numeração e as coordenadas x e y dos nós são pré-definidas pelo 

EPANET, outras devem ser informadas, como as cotas, consumo base, padrão de consumo e a 

qualidade inicial da água. 

 

4.3.2.4 Trechos 

 

A água é transportada por trechos de tubulações e o escoamento ocorre sob pressão de 

um ponto de carga hidráulica mais elevada para um de carga menor. Para simulação no 

EPANET, são inseridos parâmetros, tais como, nó inicial e final, diâmetro e comprimento do 

trecho de tubulação, se o trecho está aberto ou fechado, válvulas e coeficiente de rugosidade, 

que depende do material e determina a perda de carga, calculada com base na fórmula de Hazen 

– Williams. Para a simulação da qualidade da água, são informados os coeficientes de reação 

no volume do escoamento e nas paredes das canalizações. 

 

4.3.2.5 Válvulas 

 

As válvulas são descritas como trechos que regulam vazão ou pressão e, para a simulação, 

são fornecidos os seguintes dados: tipos de válvula, nós iniciais e finais, diâmetros, perda de 

carga singular, parâmetros de controle da válvula e o estado (aberta ou fechada). 
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4.3.2.6 Resumo hidráulico 

 

Na malha simulada, é necessário estabelecer a unidade de vazão que expressa a massa 

escoada em um determinado espaço e tempo, podendo ser em litros ou em metros cúbicos por 

uma unidade de tempo. 

O trabalho realizado pelas forças resistentes promove a perda de carga hidráulica na 

tubulação, que pode ser determinada pelas fórmulas de Hazen-Williams, de Darcy-Weisbach e 

de Chezy-Manning. A fórmula de Hazen-Williams é uma das mais utilizadas para o cálculo da 

perda de carga.  

Todas as fórmulas para calcular a perda de carga se baseiam na mesma expressão 

(Eq.4.1): 

ℎ𝐿𝐿 = 𝐴𝐴×𝑞𝑞𝐵𝐵        (4.1) 

Onde: 
hl = perda de carga (unidade de comprimento) 
q = vazão (volume/tempo) 
A = termo de perda de carga e B = expoente da vazão. 
 

A fórmula Hazen-Williams é definida pela Equação 4.2: 

 

ℎ𝐿𝐿 = 10,643×𝐶𝐶−1,85×𝑑𝑑−4,87×𝐿𝐿×𝑞𝑞1,85    (4.2) 

Onde: 
C = coeficiente da fórmula de Hazen-Williams 
d = diâmetro da tubulação (m) 
L = comprimento da tubulação (m) 
q = vazão (m3/s). 

 

O Coeficiente das fórmulas de perda de carga é adimensional e depende do material das 

tubulações. Outros parâmetros que controlam o modo como o cálculo hidráulico da rede é 

efetuado é a densidade relativa, que consiste na razão entre a densidade do fluido a ser modelado 

e a densidade da água a 4ºC (adimensional), e a viscosidade relativa adimensional, razão entre 

a viscosidade cinemática do fluido e a viscosidade da água a 20ºC (1,01x10-6 m2/s).  
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4.3.2.7 Parâmetros de qualidade 

 

O EPANET simula o comportamento do cloro residual livre na água em intervalos de 

tempo. Em cada trecho, a água é submetida a reações com diferentes espécies químicas, nos 

nós são registradas as vazões e a massa total acumulada.  

Nos reservatórios, a concentração do cloro depende do tipo de modelo de mistura adotado. 

O de mistura completa, denominado por MIXED, admite que a água que entra se mistura com 

a que já está no reservatório. Outro modelo é o de mistura com dois compartimentos (2Comp), 

que admite que a água armazenada em cada compartimento é misturada completamente. Os 

outros dois modelos que existem são o de escoamento em êmbolo FIFO, que admite não ocorrer 

mistura entre as parcelas de água que entram no reservatório, e o modelo de escoamento de 

êmbolo LIFO, que também assume que não há mistura entre as parcelas, mas que estas se 

acumulam umas sobre as outras e entram e saem pelo fundo do reservatório. 

Na simulação, são especificadas um valor superior de tolerância de qualidade da água, 

em mg/l, introduzidos a partir da caixa de diálogo de opções de qualidade da água.  

 

4.3.2.8 Coeficientes de reações químicas 

 

Para a simulação da qualidade da água no EPANET, é necessário determinar a taxa de 

reação do cloro na água, utilizando leis da cinética de primeira ordem, o que permite 

acompanhar o decaimento do cloro no escoamento (Kb) e na parede das canalizações (Kw). O 

EPANET também acompanha o comportamento do decaimento do cloro no interior do 

reservatório de nível variado. 

 

4.3.3 Dados de entrada da rede 

 

4.3.3.1 Reservatório de nível fixo – RNF 

 

A cota do terreno foi obtida através da carta de curvas de nível do município de Campina 

Grande, em AutoCAD, e o nível de água utilizado foi o máximo mais frequente num período 

de 12 meses, entre 2013 e 2014, obtidos dos relatórios diários do centro de controle operacional 

da CAGEPA (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Boletim diário do sistema de abastecimento de Campina Grande – PB. 

 
Fonte: CAGEPA (2014).  
 

Os relatórios também foram necessários para o estabelecimento do comportamento do 

nível de água no RNF. O padrão de nível foi traçado a partir de leituras de nível horárias durante 

as 24 horas, no mesmo período de 12 meses, resultando em 8640 leituras, que foram 

relacionadas com o volume mais frequente durante o ano, resultando em valores incrementais 

ao nível de água adotado para o R5 (Eq. 4.3). A Figura 4.8 apresenta o padrão de nível, que 

representa o comportamento do nível de água ao longo do tempo no R5. 

𝐼𝐼 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑏𝑏𝑁𝑁 
𝑉𝑉𝑉𝑉

    (4. 3) 
Onde, 
I – valor incremental (m/m3) 
Nobs – Nível de água observado (m) 
Vm – Volume modal (m3).     

Figura 4.8 – Padrão de comportamento do nível de água no R5. 

 
 

A concentração inicial de cloro residual livre adotada foi de 2,38 mgCl2/l, obtida do 

trabalho de dissertação anteriormente desenvolvido por Leal (2012), no sistema de adução de 
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água de abastecimento de Campina Grande- PB, que resultou de coletas realizadas em uma 

torneira após o R5 quando, além do cloro residual livre (CRL), foram analisados o cloro residual 

combinado (mono, di e tricloraminas), a turbidez, o pH e a temperatura (apresentados na Tabela 

4.1). 

 
Tabela 4.1 – Parâmetros descritivos dos indicadores monitorados no R5. 
 pH 

 

T 
(°C) 

Turbidez
(uT) 

CRL 
(mgCl2/L) 

MONO 
(mgCl2/L) 

DI 
(mgCl2/L) 

TRI 
(mgCl2/L

 Média 6,9
 

24,4 2,94 2,38 0,59 0,50 1,18 
Mediana 6,9

 
24,7 2,62 2,32 0,61 0,47 1,07 

Moda 6,7
 

25,0 2,02 2,25 0,75 0,42 1,57 
Desvio 0,2

 
1,07 1,49 0,78 0,18 0,19 0,34 

Fonte Leal (2012). 

 

4.3.3.2 Reservatório de nível variado – RNV 

 

A cota do terreno adotada foi obtida da mesma forma que a cota do R5, altura de água 

inicial, máxima, mínima e o volume mínimo utilizados foram os valores mais frequentes no 

período adotado.  

A curva de volume foi elaborada a partir dos níveis máximos e mínimos, estabelecendo 

os valores intermediários para os níveis de 25%, 50% e 75% acima do nível mínimo, sendo 

estes relacionados com os seus respectivos volumes, para representar o comportamento do 

volume com relação à geometria retangular do R2. A Figura 4.9 representa a curva obtida. 

 
Figura 4.9 – Curva de volume com relação à geometria do R2 
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O coeficiente de reação no escoamento adotado para o R2 foi de 2,73 d-1, de acordo com 

os resultados das análises do teste da garrafa, realizado na adutora de 700 mm que alimenta o 

R5, reservatório responsável pelo abastecimento do R2. Obtido por Leal (2012), esse valor 

descreve o decaimento do cloro na massa de água nas condições atuais de operação e 

manutenção da rede. 

A operação de controle do volume no ciclo diário do R2 foi introduzida através do editor 

de origem de qualidade, selecionando a opção reforço de massa, que serve para variar o volume 

com o tempo de acordo com os fatores multiplicativos estabelecidos na curva de padrão 

temporal, desenvolvido a partir dos relatórios diários do Centro de Controle de Operações 

(CCO) da CAGEPA. A Figura 4.10 demonstra a curva de padrão temporal que representa o 

comportamento diário do volume do R2. 

 
Figura 4.10 – Padrão de comportamento do nível de água no R2. 

 
4.3.3.3 Válvulas 

 

O sistema de distribuição e controle do R5 e do R2 possui três (3) válvulas de controle de 

perda de carga (TCV) ou válvula borboleta, e para a simulação foi considerada apenas a válvula 

localizada na tubulação que atende ao bairro da Prata. A válvula, operada sempre aberta, possui 

diâmetro de 500mm na tubulação de ferro fundido, recebe água do nó que está ligado à saída 

de água do R5, para a malha de distribuição que atende as regiões da Prata e do Centro, e o 

coeficiente de perda de carga singular adotado foi 0,3, calculado com base na equação Hazen-

Williams (AZEVEDO NETO, 1998).  
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4.3.3.4 Nós 

 

A malha simulada contém 142 nós, sendo as cotas correspondentes a cada nó sido obtidas 

a partir da base cartográfica de Campina Grande contendo curvas de nível e altitude. 

 O reservatório R5 é operado como um poço de sucção, que alimenta os reservatórios R4 

e R2, bem como o bairro da Prata. A vazão fornecida ao bairro da Prata (𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕𝑃𝑃) foi calculada 

subtraindo-se a soma das vazões de entrada no R4 (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑅𝑅4) e no R2 (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑅𝑅2) da vazão de saída do 

R5 (𝑄𝑄𝑁𝑁𝑅𝑅5), conforme a Eq. 4.4. 

 

𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑅𝑅5 − (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑅𝑅4 + 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑅𝑅2)                (4.4) 

 

O consumo base foi estabelecido com base nos relatórios do CCO da CAGEPA, em um 

período de 12 meses, entre os anos de 2013 e 2014. A estimativa de consumo foi realizada a 

partir do balanço de vazão nos reservatórios R2, R4 e R5. Para o cálculo dos volumes, foram 

utilizadas as informações de controle de níveis horários dos reservatórios, resultando em perfil 

diário de variação da vazão. 

A vazão total consumida em um ano, em cada reservatório, foi obtida dos somatórios 

das variações das vazões horárias. As Equações 4.5 a 4.9 descrevem o procedimento de 

cálculo para os R4 e R5, que são operados em regime contínuo: 

 

𝑄𝑄(𝑖𝑖+1) − 𝑄𝑄(𝑖𝑖) = ∆𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 �
𝑖𝑖 = 0 … 23
𝐾𝐾 = 1            ( 4.5 ) 

 

𝑄𝑄(𝑖𝑖+1) − 𝑄𝑄(𝑖𝑖) = ∆𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 �
𝑖𝑖 = 0 … 23
𝐾𝐾 = 2         (4.6) 

 

𝑄𝑄(𝑖𝑖+1) − 𝑄𝑄(𝑖𝑖) = ∆𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 �
𝑖𝑖 = 0 … 23
𝐾𝐾 = 365     (4.7) 

. 

.. 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑑𝑑𝑘𝑘 = ∑ ∆𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖
23
𝑖𝑖=1                           (4.8) 

 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆 = ∑ [𝑉𝑉𝑆𝑆𝑑𝑑𝑘𝑘]365
𝑘𝑘=1                           (4.9) 

 
𝑄𝑄 = Vazão (m³/h); 
∆𝑄𝑄 = Diferença entre as vazões horárias (m³/h); 
𝑘𝑘 = Índice do dia calculado; 
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𝑄𝑄𝑆𝑆𝑑𝑑 = Vazão diária consumida (m³/d); 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆 =Vazão total consumida (m³/ano). 

 

As mesmas equações foram utilizadas para obtenção da vazão total consumida no R2, no 

entanto, como o reservatório é operado em regime de batelada, os cálculos foram realizados 

subtraindo-se da vazão inicial a vazão final, para cada intervalo de hora. 

A vazão total consumida, estimada foi de 548.331,83 m3/ano para o bairro da Prata, e 

369.207,63 m3/ano para o bairro do São José. 

A população de cada bairro foi obtida da contagem do número de lotes, a partir das plantas 

baixas dos bairros e das imagens de satélites fornecidas pelo software Google Earth, admitindo 

3,3 habitantes por lote, conforme o plano de saneamento básico da cidade de Campina Grande 

(PMSB, 2015). A população do bairro da Prata foi estimada em 8.507 habitantes e a do São 

José em 8016 habitantes. 

Após a obtenção dos volumes consumidos e da população, foi calculado o consumo per 

capita para cada bairro, através da razão entre a vazão e a população. O consumo per capita do 

Bairro do São José foi de 126 l/hab.dia e o da Prata foi 176 l/hab.dia.  

Os padrões de consumo dos bairros simulados foram estimados com base nos dados de 

variação de volume dos reservatórios nos relatórios do CCO, sendo calculadas todas as vazões 

para cada hora. Assim, para cada mês considerado, foi estimada a média para cada hora. Desse 

modo, foi obtido o padrão de consumo para cada mês. Os resultados mensais foram utilizados 

para obtenção do padrão que descreve o comportamento em um ano. As Figura 4.11a e 4.11b 

ilustram as curvas de padrão de consumo nos bairros da Prata e do São José. 

Para a malha simulada a concentração inicial de cloro residual livre da água nos nós foi 

admitida zero, com o objetivo de avaliar o comportamento e a distribuição do cloro fornecido 

pelos reservatórios na rede estudada. 

 

4.3.3.5 Trechos 

 

A malha dos bairros simulados é constituída de 181 trechos, dentre eles uma válvula 

borboleta, os diâmetros e os comprimentos das redes primária e secundária foram determinados 

a partir da planta baixa em formato de arquivo do Autocad e os diâmetros variaram entre 50 e 

600 mm, sendo admitido estado sempre aberto para toda a rede. 

Os coeficientes de rugosidade foram estabelecidos a partir dos materiais das canalizações 

identificados na planta e os valores escolhidos, para a aplicação, na fórmula de Hazen – 

Williams, foram adotados 105 para ferro fundido, 120 para cimento amianto e 135 para PVC.  
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Figura 4.11 – Curvas de consumo diário de água nos bairros Prata (a) e São José (b). 

(a) 

(b) 

 

4.3.3.6 Parâmetros de qualidade 

 

Nos reservatórios, foi adotado o modelo de mistura completa (MIXED). 

Com relação à concentração de tolerância de qualidade da água, foi de 0,2mgCl2/l, o 

mínimo admitido pela Portaria 2914/2011.  

4.3.3.7 Coeficientes de reações químicas 

 

Para o cálculo do coeficiente de decaimento do cloro residual livre no escoamento (kb), 

foram considerados os dados obtidos por Leal (2012), que utilizou o teste da garrafa com 

procedimentos adaptados por diversos autores (POWELL et al., 2000; VIEIRA et al., 2004; 

TRIMBOLI, 2005). As coletas das amostras foram realizadas nas válvulas de descarga (Figura 

4.12), das três adutoras (500mm, 700mm e 800mm), localizadas a 6600 m da ETA.  
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Figura 4.12 – Detalhe da coleta na válvula de descarga da adutora de 500 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Leal (2012). 
 
A determinação da concentração de cloro residual livre foi realizada, em duplicata, pelo 

método DPD-SFA, em intervalos de aproximadamente 30 minutos, durante um período de 5 

horas, em 6 campanhas.  

A determinação do coeficiente kb foi realizada pelo método gráfico (ROSSMAN, 2000), 

para um modelo de 1ª ordem. A partir dos dados de CRL da adutora de 700mm, no teste da 

garrafa, foi gerado um gráfico (Figura 4.13) que descreve o comportamento do decaimento do 

cloro no decorrer do tempo, sendo observado que todas as curvas tendem a representar um 

modelo de 1ª ordem. A taxa de decaimento obtida pelo teste da garrafa é menor do que 

ordinariamente ocorre na rede, pois, na prática, outros fatores interferem na rede, como 

temperatura, material e idade das canalizações, além de problemas de operação e de 

manutenção da infraestrutura que podem acentuar o decaimento. 

 
Figura 4.13 – Decaimento do cloro residual livre no decorrer do tempo em amostras coletadas na 

adutora de 700 mm 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 100 200 300 400

CR
L(

m
gC

l 2
/L

)

Tempo (min)

14/out

03/nov

01/dez

06/dez

16/dez



79 
 

Para calibração do modelo de qualidade, no EPANET, foi adotado o coeficiente kb, 

médio de 2,73 dia-1, cujo valor representa o comportamento do cloro na massa da água fornecida 

pelo SAACG, que reproduz o decaimento do cloro nos trechos e no reservatório de nível variado 

R2. 

O coeficiente da taxa de reação na parede (kw) foi ajustado pelo método da tentativa, 

sendo adotado kw = 0,4 m/dia, valor que resultou em melhor aproximação entre as análises 

feitas em campo e os dados simulados.  

 

4.4 Análise de risco 

 

A avaliação de risco com foco na saúde dos usuários do SAACG foi realizada com 

aplicação do método Failure Mode and Effect Analysis– FMEA, uma técnica indutiva que 

consiste em estudar processos complexos, analisando sistematicamente todos os modos de 

falha, isto é, buscando o que poderá falhar e identificando os efeitos resultantes das falhas 

(SNOOKE e PRICE, 2012).  

A quantificação do risco é feita através da multiplicação dos escores atribuídos a quatro 

aspectos dos perigos, sendo eles a severidade (S), a ocorrência (O), a detecção (D), e a 

abrangência (A), conforme a Equação 4.10.  
 

Risco = S*O*D*A           (4.10) 
 

A finalidade da aplicação desta avaliação ao SAACG foi a estimativa do risco à saúde 

dos usuários, no cenário atual e em outros que preveem alterações estruturais na rede e na ETA, 

e nas rotinas de operação e manutenção da rede e na ETA. 

A avaliação de risco foi realizada com base em falhas estruturais, operacionais e de 

manutenção na SAACG, que podem comprometer a qualidade da água e, consequentemente, a 

saúde do usuário.  

As principais falhas potenciais avaliadas foram especificadas com base no Guidelines for 

Drinking-Water Quality (WHO, 2011), nos levantamentos realizados em visitas à ETA e em 

resultados experimentais obtidos em trabalhos anteriores do Grupo de Pesquisa Saúde 

Ambiental. O Quadro 4.1 apresenta os efeitos e as causas associados aos perigos identificados. 
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Quadro 4.1 – Descrição dos efeitos e das causas associados aos perigos identificados. Continua. 

PERIGO FALHA CAUSA EFEITO 
F1 Reservatórios com 

furos na cobertura 
Falha de manutenção Degradação da qualidade da água. 

F2 

Utilização de 
canalizações com 
materiais e 
revestimentos 
inadequados. 

Falha na manutenção e 
falta de um programa de 
reabilitação da rede. 

Favorece a formação de biofilmes, 
degradação da qualidade da água, 
aumento do número de rupturas, 
infiltração. 

F3 
Erosão das paredes dos 
reservatórios e 
corrosão das redes de 
condutos 

Falha na manutenção e 
falta de um programa de 
reabilitação dos 
equipamentos do 
sistema. 

Favorece a formação de biofilmes, 
degradação da qualidade da água, 
aumento do número de rupturas, 
aumento de vazamentos/infiltração. 

F4 Crescimento de 
microrganismos em 
biofilmes e sedimentos 

Falhas de operação e 
manutenção na ETA e 
nos reservatórios. 

Degradação da qualidade da água. 

F5 Rupturas de 
condutos/fissuras 

Canalizações antigas, 
falha no controle das 
pressões, falha na 
instalação das 
canalizações. 

Desabastecimento, perda de água, 
degradação da qualidade da água. 

F6 
Operações inadequadas 
de reparação, 
manutenção e limpeza 
de reservatórios 

Falha na operação e 
manutenção 

Degradação da qualidade da água, 
desabastecimento, perda de água. 

F7 Variações de 
vazões/pressões 
inadequadas 

Falta de equipamentos 
de controle de pressão e 
de vazão, expansão da 
rede de distribuição de 
forma desordenada. 

Ruptura das canalizações, 
desabastecimento, perda de água, 
infiltração de contaminantes. 

F8 Residual de cloro 
inadequado 

Falha na operação e 
manutenção da ETA e da 
rede distribuição 

Degradação da qualidade da água. 

F9 Formação de 
subprodutos da 
desinfecção 

Presença de precursores 
de thihalometano na 
água, principalmente 
matéria orgânica, 
associados a altas 
concentrações de cloro 

Formação de substâncias 
halogenadas que podem causar 
efeitos danosos a saúde do usuário. 

F10 Deterioração da 
qualidade da água nos 
reservatórios 

Falha na manutenção 
Degradação da qualidade da água 
com consumo exagerado do CRL 
nos reservatórios. 

F11 
Processos unitários de 
tratamento 
inadequados ou 
equipamento deficiente 

Falta de protocolos de 
operação e manutenção 
da ETA 

Redução da eficiência da ETA na 
remoção de compostos orgânicos, 
inorgânicos e de microrganismos. 
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Quadro 4.2 – Descrição dos efeitos e das causas associados aos perigos identificados. Continua. 

PERIGO FALHA CAUSA EFEITO 

F12 Incapacidades no 
controle de processos 
de tratamento 

Falta de um programa de 
capacitação e 
treinamento dos técnicos 
operadores da ETA. 

Operação da ETA baseada somente 
em conhecimentos práticos. 

F13 Utilização de reagentes 
de qualidade 
inadequada 

Falta de especificações 
técnicas, por parte da 
empresa concessionária, 
para a aquisição de 
produtos químicos. 

Comprometimento a qualidade da 
água e da eficiência da operação das 
diferentes unidades da estação. 

F14 Deficiências na 
dosagem de produtos 
químicos 

Falta de protocolos de 
operação da ETA. 

Afeta negativamente a eficiência da 
ETA. 

F15 Falhas na monitoração 
na ETA 

Falta de protocolos de 
operação. 

Comprometimento do 
conhecimento da qualidade da água 
bruta e tratada. 

 

Um grupo de seis especialistas contribuiu no estabelecimento de escores para os 

aspectos severidade, ocorrência, detecção e abrangência, com base no seu conhecimento sobre 

a qualidade da água e atividades de operação e de manutenção do SAACG. Uma categoria e 

um valor foram associados a cada aspecto: alto (3 pontos), médio (2 pontos) e baixo (1 ponto). 

Informações adicionais sobre operação e manutenção levantadas junto à concessionária 

CAGEPA, sobre a vigilância da qualidade da água junto à Secretaria Municipal de Saúde de 

Campina Grande, sobre a qualidade da água e sua adequação ao uso hospitalar junto aos 

hospitais, dados de qualidade de água do Grupo de Pesquisa Saúde Ambiental e informações 

da simulação da qualidade para cada cenário se mostraram importantes na tarefa de estimar e 

categorizar os riscos. 

 

4.4.1 Escores para os aspectos severidade, ocorrência, abrangência e detecção. 

 

Na reunião de avaliação, a equipe entrou em consenso sobre quais escores eram mais 

representativos para cada falha analisada. As Tabela 4.2 a  

Tabela 4.18, apresentam as descrições e escores estabelecidos para os aspectos 

severidade, ocorrência, detecção e abrangência, com base em critérios estabelecidos no Manual 

do PSA e na bibliografia.  

O aspecto severidade foi estimado com base nos efeitos sobre a saúde do usuário, quanto 

mais grave e crítico é o efeito, maior é o escore de severidade. O manual do PSA (WHO, 2011) 
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recomenda que seja atribuída severidade alta a situações que possam causar doenças e ou 

impactos potenciais na saúde, severidade moderada para condições que comprometam o padrão 

estético da água, e baixa severidade quando o impacto negativo na qualidade da água é 

insignificante ou não há comprometimento à saúde. 
 

Tabela 4.2 – Escores para o aspecto severidade 
SEVERIDADE DESCRIÇÃO ESCORE 

Alta Verificação de um ou mais dos seguintes fatores: Não conformidade 
com o valor mínimo do CRL e/ou presença de bactérias coliformes 
totais, integridade do sistema fortemente comprometida, falta de 
protocolos de rotinas de operação e manutenção em todas as etapas do 
sistema, estruturas antigas (canalizações, reservatórios, estações 
elevatórias) com reparos corretivos. 

3 

Média Verificação de um ou mais dos seguintes fatores: Não conformidade 
com turbidez e ou bactérias heterotróficas facultativas mesófilas 
(BHFM), integridade do sistema parcialmente comprometida, 
protocolos de rotinas de operação e manutenção somente parcialmente 
implementados, programa de reabilitação das estruturas (reservatórios, 
tubulações e acessórios) parcialmente desenvolvido. 

2 

Baixa Verificação de todos os seguintes fatores: Integridade do sistema não 
comprometida, protocolos de rotinas de operação e manutenção 
aplicados em todas as etapas do sistema, programa consolidado de 
reabilitação das estruturas, conformidade com os padrões de turbidez, 
CRL, BHFM e ausência de coliformes totais. 

1 

 
A variabilidade total de cada indicador de degradação de uma matriz ambiental, como 

um SAA, inclui a distribuição desses fatores de degradação no sítio de amostragem. Logo, o 

plano de amostragem se constitui num elemento fundamental para a descrição desse indicador. 

Também a coleta, preservação e análise de amostras e o manuseio e relato dos dados influirão 

nessa variabilidade. O erro de amostragem, devido à variabilidade do fator, é significativamente 

maior que o erro devido ao sistema de medição, embora usualmente o erro de amostragem não 

seja mensurável. Portanto, um nível de incerteza aceitável deve ser atribuído na estimativa do 

indicador de degradação. 

Em SAA, indicadores de degradação da qualidade da água devem atender a padrões 

estabelecidos em função de perigos à saúde da população abastecida. A presença de coliformes 

totais, por exemplo, é admitida em até 5% das amostras analisadas mensalmente, havendo a 

necessidade de recoleta de amostra e investigação no ponto de amostragem. Coliformes totais 

não são diretamente relacionados à contaminação fecal, mas sua presença/ausência é indicadora 

da integridade do sistema, a qual tem relação com sua operação, mas mais diretamente com sua 

manutenção. Fatores como existência de furos, incrustações e infiltrações nos reservatórios e 
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nas canalizações podem comprometer a integridade do sistema e, consequentemente, a 

qualidade da água, embora esse comprometimento esteja relacionado a níveis de incerteza.  

Na análise do efeito desses fatores sobre a degradação da qualidade da água e suas 

consequências sobre a saúde da população, na falta de dados históricos sobre a monitoração de 

SAA, é aceitável também admitir o nível de incerteza de 5% como referência da distribuição 

de frequência de ocorrência desses fatores. 

Para o aspecto ocorrência, foram estabelecidos os escores 3, 2 e 1, para as frequências 

alta, média e baixa respectivamente. 
 

Tabela 4.3 – Escores para ocorrência de fendas na cobertura de reservatórios de distribuição. 
OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Fendas na cobertura em mais de 5% dos reservatórios 3 

Média Fendas na cobertura em até 5% dos reservatórios 2 

Nula Reservatórios íntegros 1 
 

Tabela 4.4 – Escores para ocorrência de utilização de canalizações com materiais e revestimentos 
inadequados.  

OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Presença de canalizações de cimento amianto e de fofo sem 
revestimento em mais de 5 % da rede. 

3 

Média  Presença de canalizações de cimento amianto e de fofo sem 
revestimento em até 5% da rede. 

2 

Baixa Ausência de canalizações de cimento amianto e de fofo sem 
revestimento. 

1 

 
Tabela 4.5 – Escores para ocorrência de crescimento de microrganismos em biofilmes e sedimentos. 
OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Predominância dos fatores (BRASIL, 2006a; XU et al., 2011; 
KELLY et al., 2014) - Ocorrência cumulativa de 5 ou mais dos 
fatores: 
1. redes com idade ≥ 16 anos;  
2. temperatura elevada, acima de 28 ºC ; 
3. concentrações de matéria orgânica e de sedimentos no 
manancial e nos reservatórios, COT acima de 2mg/l; 
4. CRL abaixo de 0,2 mgCl2/L em mais de 5% das amostras;  
5. canalizações de fofo;  
6. presença de corrosão nas canalizações; 
7. velocidade de escoamento baixa, abaixo de 0,4 m/s;  
8. presença de nutrientes minerais (nitrato e amônia). 

3 

Média  Ocorrência parcial dos fatores referidos anteriormente - 
Ocorrência cumulativa de até 4 dos fatores. 

2 

Baixa Ausência de todos os fatores referidos anteriormente. 1 
 



84 
 

Tabela 4.6 – Escores para ocorrência de rupturas de condutos/fissuras 
OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Predominância de canalizações com idade > 50 anos 
(vida útil presumida) e D< 100mm; 

3 

Média  Predominância de canalizações com idade entre 16 e 50 
anos e 100 ≤ D ≤ 300 mm; 

2 

Baixa Predominância de canalizações com idade ≤ 15 anos e D 
> 300mm. 

1 

Nota – A Sabesp, de acordo com metodologia da IWA, considera aceitável, para quantificar o 
número de vazamento, o valor de 13 vaz.rede/100km.ano (Sabesp – 2008), no entanto há uma 
dificuldade de estabelecer o escore intermediário, por isso foram adotadas as considerações de 
Xu et al. (2011) que desenvolveram um estudo que relacionou as idades da canalização e 
diâmetros com o número de reparos.  

 

Tabela 4.7 – Escores para ocorrência de operações inadequadas em reparação, manutenção e 
limpeza de reservatórios. 

OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Não atendimento de 3 ou mais/ todos os critérios de 
reparação, manutenção e limpeza de reservatórios (EPA, 
2011): 
1.serviço de inspeções externas e internas de 
reservatórios, tendo em conta os requisitos legais de 
saúde e segurança; 
2.serviço eficaz de limpeza dos reservatórios e 
treinamento de operadores para as práticas padrão de 
limpeza; 
3. a desinfecção dos reservatórios; 
4. a eliminação segura de sedimentos e água de lavagem; 
5. protocolos de manutenção rotineira dos reservatórios. 

3 

Média  Atendimento parcial/ não atendimento de até 2 dos 
critérios de reparação, manutenção e limpeza de 
reservatórios, referidos anteriormente. 

2 

Baixa Atendimento de todos os critérios de reparação, 
manutenção e limpeza de reservatórios, referidos 
anteriormente. 

1 

 

Tabela 4.8 – Escores para ocorrência de variações inadequadas de vazões/pressões. 
OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Pressão abaixo de 10 mca ou acima de 50 mca em mais 
de 5% da rede. 

3 

Média  Pressão abaixo de 10 mca ou acima de 50 mca em até 5% 
da rede. 

2 

Baixa Não há variação inadequada de Vazões/Pressões. 1 
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Tabela 4.9 – Escores para ocorrência de residual de cloro inadequado. 

OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Não conformidade com os padrões de potabilidade para 
CRL em mais de 5% da rede. 

3 

Média  Não conformidade com os padrões de potabilidade para 
CRL em até 5 % da rede. 

2 

Baixa Em conformidade com os padrões de potabilidade de 
CRL em todos os pontos da rede. 

1 

 

Tabela 4.10 – Escores para ocorrência de formação de subprodutos da desinfecção. 
OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Atendimento de todos os fatores (EPA, 2011): 
1.carga orgânica total alta na saída da ETA, acima de 
2mg/l; 
2.alta concentração de CRL na saída da ETA, acima de 
2mg/l. 

3 

Média  1.carga orgânica total baixa na saída da ETA, abaixo de 
2mg/l; 
2.alta concentração de CRL na saída da ETA, , acima de 
2mg/l.. 

2 

Baixa 1. controle da carga orgânica no manancial, nas unidades 
de tratamento e na saída ETA; 
2.concentração de CRL na saída da ETA, atende aos 
padrões de potabilidade. 

1 

 

Tabela 4.11 – Escores para ocorrência de deterioração da qualidade da água nos reservatórios. 
OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Predominância dos fatores, em mais de 5% dos 
reservatórios: 
1.tempo de detenção hidráulica acima de 3 dias; 
2.CRL abaixo de 0,2mg/l; 
3.periocidade de limpezas dos reservatórios acima de 5 
anos. 

3 

Média  Predominância dos fatores, referidos anteriormente, em 
até 5% dos reservatórios. 

2 

Baixa Não ocorrência dos fatores referidos anteriormente. 1 
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Tabela 4.12 – Escores para ocorrência de processos unitários de tratamento inadequados ou 

equipamento deficiente na ETA. 
OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Ocorrência de todos estes fatores (EPA, 2002): 
1. os coagulantes químicos não são satisfatoriamente 
dispersos;  
2. o tempo de detenção hidráulica nas câmaras de 
floculação ≤  5 ou ≥ 20 minutos para sistemas de filtração 
direta e ≥ 30 minutos para filtração convencional; 
3. não retirada de lodo dos decantadores o que pode resultar 
em um acúmulo de sólidos e sobrecarga dos filtros;  
4. não há protocolos de manutenção dos equipamentos e 
infraestruturas.  

3 

Média  Ocorrência parcial dos fatores (EPA, 2002), referidos 
anteriormente. 

2 

Baixa Não ocorrência de todos os fatores (EPA, 2002), referidos 
anteriormente. 

1 

 
Tabela 4.13 – Escores para ocorrência de incapacidades no controle de processos de tratamento na 

ETA. 
OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Não há programas de capacitação e treinamento de pessoal, 
para todos os níveis. 

3 

Média  Há programas de capacitação e treinamento de pessoal 
somente do pessoal técnico. 

2 

Baixa Há programas de capacitação e treinamento de pessoal, para 
todos os níveis. 

1 

 
Tabela 4.14 – Escores para ocorrência de utilização de reagentes de qualidade inadequada na ETA. 

OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Não há controle de qualidade de todos os reagentes 
utilizados 

3 

Média  Há controle de qualidade de apenas alguns reagentes. 2 

Baixa Há controle de qualidade de todos os reagentes utilizados 1 
 
Tabela 4.15 – Escores para ocorrência de deficiências na dosagem de produtos químicos. 

OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Não atendimento a protocolos de aplicação de reagentes em 
função da qualidade da água 

3 

Média  Atendimento parcial a protocolos de aplicação de reagentes 
em função da qualidade da água 

2 

Baixa Atendimento total a protocolos de aplicação de reagentes 
em função da qualidade da água 

1 
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Tabela 4.16 – Escores para ocorrência de falhas no monitoramento da ETA. 

OCORRÊNCIA FATORES ESCORE 

Alta Não atende aos requisitos de parâmetros a serem 
analisados, periodicidades e/ou frequências 
recomendados pela Portaria de potabilidade vigente. 

3 

Média  Atende aos requisitos de parâmetros a serem analisados, 
mas não às periodicidades e/ou frequências 
recomendadas pela Portaria de potabilidade vigente. 

2 

Baixa Atende aos requisitos de parâmetros a serem analisados e 
às periodicidades e/ou frequências recomendadas pela 
Portaria de potabilidade vigente. 

1 

 
Tabela 4.17 – Escores para o aspecto detecção.  

DETECÇÃO DESCRIÇÃO ESCORE 

Alta Utilização de tecnologias sofisticadas 3 

Média Medição simples 2 

Baixa Percebido a olho nu 1 
 
Tabela 4.18 – Escores para o aspecto abrangência. 

ABRANGÊNCIA DESCRIÇÃO ESCORE 

Alta Fonte: Manancial, ETA 3 

Média Fonte: Reservatórios 2 

Baixa Fonte: Canalizações 1 
 

Na reunião de avaliação das falhas potenciais listadas anteriormente, a equipe entrou em 

consenso sobre quais escores eram mais representativos para cada evento perigoso e para cada 

cenário. 

 
4.5  Descrição de cenários de simulação 

 

O levantamento das informações necessárias à simulação do cenário atual no Software 

EPANET e o estudo de análise de risco permitiram uma visão mais acurada do panorama atual 

do sistema de abastecimento de água de Campina Grande e, com base nesta realidade, foram 

construídos seis outros cenários. 

Dois cenários foram projetados com a implementação de medidas operacionais, 

relativamente simples que podem contribuir para a melhoria na qualidade da água em curto 

prazo, que seriam a adoção de rotinas de limpeza nos reservatórios e a realização de um reforço 

da desinfecção (recloração) nos reservatórios de distribuição.  
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Outros dois cenários foram construídos, na perspectiva de obtenção de resultados, mas 

em longo prazo, com adoção de melhorias nas estruturas das canalizações, reservatórios e na 

ETA, para conferir ao sistema maior integridade e, consequentemente, mais segurança na 

distribuição da água. Um cenário propõe uma programação para reabilitação da rede e dos 

reservatórios, e o outro sugerindo melhorias na infraestrutura da ETA, como também um 

programa de capacitação dos operadores que auxiliam os gestores da estação na operação da 

ETA.  

Mais dois outros cenários foram construídos associando os cenários descritos 

anteriormente, na intenção de verificar o impacto na melhoria dos resultados com a associação 

das ações. 
 

4.5.1 Cenário 1 - Situação Atual  
 

O cenário 1 (C1) que descreve a situação atual, foi elaborado com base no traçado da 

rede simulada no Software EPANET 2.0, nas pesquisas desenvolvidas no SAACG com foco na 

qualidade da água, nos levantamentos das informações junto à CAGEPA e no estudo de análise 

de risco.  

A calibração do modelo associado ao C1 foi realizada com base nas concentrações de 

CRL na rede e na ETA, obtidas de dados coletados pelo Grupo de Pesquisa Saúde Ambiental, 

da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). O comportamento da concentração do CRL na 

zona de pressão B foi analisado em quatro campanhas de coletas, nos anos de 2009, 2010, 2011 

e 2014. Nessas campanhas, foi verificada a existência de setores nos quais a qualidade da água 

apresentava níveis de degradação consideravelmente críticos, com concentrações nulas de CRL 

bastante frequentes. 

A manutenção do SAACG não segue protocolos que estabeleçam rotinas para 

frequências de limpeza e reparos nas unidades da ETA e da rede de distribuição, a exemplo dos 

tanques dos floculadores e decantadores, filtros, reservatórios e tubulações. 

Estudos desenvolvidos por Leal (2012), sobre a qualidade da água no SAACG, 

indicaram a necessidade de melhoria do desempenho das operações unitárias na estação de 

tratamento de água, considerando que elevadas concentrações de materiais orgânicos (2,2 mg 

COT/L) e redutores inorgânicos permanecem na água mesmo após o tratamento e representam 

considerável demanda de cloro em toda a distribuição da água. 

A concentração de CRL na saída da estação, se aproxima do valor máximo permitido 

(VMP) pela Portaria 2914/2011, variando entre 4 e 5 mgCl2/L, faixa adotada pela CAGEPA na 
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intenção de garantir que os pontos mais distantes da rede atendam ao padrão de potabilidade. 

No entanto, cerca de 40% dessa concentração são consumidos na adutora até a chegada no R5, 

sendo 2,38 mgCl2/L a concentração efluente nesse reservatório, conforme obtida por Leal 

(2012). No cenário atual, foi adotado o coeficiente de decaimento de cloro (kb) de 2,73 dia-1, 

com base nos resultados do "teste de garrafa", relatado por Leal (2012). O coeficiente de reação 

na parede (kw) foi ajustado usando o método de tentativa e erro, comparando os valores reais 

de CRL na rede com os valores simulados, sendo adotado o valor de 0,4 m/dia. 
 

4.5.2  Cenário 2 – Limpeza dos reservatórios de distribuição 
 

Protocolos de manutenção, que estabelecem uma rotina de limpeza regular dos 

reservatórios do sistema, reduzem potencialmente os problemas relacionados com alteração das 

características físico – químicas e microbiológicas da água reservada. 

O não estabelecimento de uma rotina de limpeza dos reservatórios, leva ao acúmulo de 

sedimentos, que pode aumentar a turbidez e o consumo do cloro, que leva à utilização 

desnecessária de quantidades excessivas de cloro que podem aumentar as reclamações de odor 

e sabor, como também, dependendo do volume e tempo de residência no reservatório, favorecer 

a formação de subprodutos da desinfecção.  

A frequência de limpeza deve variar de um reservatório para outro. No entanto, os 

gestores do sistema devem estabelecer uma frequência regular de limpeza levando em conta os 

riscos inerentes aos fatores anteriormente citados. 

Alguns cuidados devem ser tomados no serviço de limpeza. Todos os tubos de saída do 

reservatório devem ser fechados antes de qualquer limpeza da estrutura interna do reservatório, 

para evitar que qualquer sedimento entre na rede de distribuição. As superfícies internas devem 

ser lavadas sob pressão para remover todos os contaminantes, concreto solto, produtos químicos 

e partículas de matéria estranha que podem afetar a qualidade da água. Na limpeza do piso, os 

resíduos sólidos devem ser raspados para um fosso e removidos a vácuo sendo eliminados de 

forma adequada. 

Este cenário foi considerado porque foi constatado junto aos funcionários da CAGEPA, 

que não há rotinas de limpeza, havendo relatos de que existem reservatórios que foram limpos 

há mais de 10 anos. Portanto, será uma medida simples que, ao ser adotada, pode vir a conferir 

mais segurança à água distribuída.  

Após descrição do cenário e do motivo da sua adoção, cabe explicar como foi realizada a 

simulação, no EPANET, da limpeza do reservatório R2. Partindo do pressuposto de que a 



90 
 
limpeza do reservatório proporciona uma demanda menor de cloro, para simulá-lo foi adotada 

a concentração de cloro inicial de 2mgCl2/L, concentração máxima recomendada pela Portaria 

2914/2011, que equivale ao efeito de uma limpeza. 
 

4.5.3 Cenário 3 – Controle do desinfetante no reservatório 
 

A desinfecção na ETA tem a finalidade de eliminar organismos patogênicos, capazes de 

causar doenças que, eventualmente, possam ter resistido aos processos e operações de 

tratamento anteriores e sua ação estende-se ao sistema de distribuição de água por meio da ação 

residual do agente desinfetante. 

A eficiência da desinfecção depende de vários fatores, destacando-se são as 

características físicas, químicas e biológicas da água, o tipo e a concentração de 

microrganismos, o tipo e a concentração do desinfetante e o tempo de contato com a massa 

líquida. 

A redução da eficiência da desinfecção, em decorrência das características da água, está 

relacionada à presença de compostos orgânicos e inorgânicos oxidáveis que irão comprometer 

o poder de ação do desinfetante sobre os microrganismos. 

O agente desinfetante comumente utilizado no tratamento de água é o cloro, por causa 

das suas diversas características, como sua capacidade de inativação de microrganismos em 

tempo relativamente curto, por não ser tóxico nas dosagens usualmente empregadas, por ser de 

custo viável, de fácil manuseio, armazenamento e aplicação, e por produzir residuais de cloro 

livre. No entanto, esses residuais sofrem redução na medida em que a água é transportada pelo 

sistema. 

O decaimento do CRL pode assumir uma intensidade que compromete criticamente a 

qualidade da água distribuída, sendo a recloração nos reservatórios uma das medidas que pode 

ser adotada para assegurar a qualidade da água na rede de distribuição, particularmente em 

pontos críticos. 

Nesse cenário, é proposta a adoção da recloração no reservatório R2, com o propósito de 

amenizar o acentuado decaimento do cloro na rede.  

Será adotado como desinfetante alternativo o dicloisocianurato de sódio, por ser o que já 

está sendo utilizado pela CAGEPA, como também pelas vantagens de ser estável, de fácil 

manuseio e pela baixa capacidade de formação de trihalometanos (THMs). A dosagem 

adequada será obtida a partir da simulação do cenário no EPANET 2.0. 
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Dentro desse cenário, foram realizadas três simulações distintas, a fim de avaliar os 

diferentes métodos para a operação da recloração. A recloração no R2, em todas as simulações, 

foi feita a partir da taxa de reação obtida através do teste da garrafa, sendo utilizada para 

elaboração das curvas de padrão temporal para o reforço de concentração, que corresponde à 

diminuição das concentrações de CRL durante o ciclo diário. Cada curva teve a finalidade de 

descrever o comportamento do CRL adicionado no reservatório, considerando tanto a 

concentração inicial como as metodologias de aplicação. Intransigentes 

A primeira simulação representou as condições atuais de recloração, realizada 

diariamente, de maneira pontual, na mesma hora e local. São aplicadas 25 pastilhas de 160g de 

dicloroisocianurato de sódio, totalizando 4000g, dissolvidas no volume do reservatório 

(2290m3), resultando em 0,33 mgCl2/L no R2. 

A segunda simulação levou em consideração a aplicação pontual de cloro, num 

determinado horário do dia e com a concentração máxima de 2,0 mgCl2/L, recomendada pela 

Portaria 2914/2011. A curva do padrão temporal do comportamento de CRL foi obtida com 

base na mesma taxa de reação determinada pelo teste da garrafa, sendo admitido que as 

características da água permanecem as mesmas, ou seja foram mantidos kb e kw  do cenário 

atual. 

A terceira simulação diferiu da anterior apenas com relação à metodologia de 

aplicação, passando a dosagem de 2,0 mgCl2/L a ser continua resultando em uma curva do 

padrão temporal sem margem de variação. 
 

4.5.4  Cenário 4 – Reabilitação da rede e dos reservatórios 
 

A necessidade de planejamento para a reabilitação das estruturas envelhecidas que 

compõem o sistema de distribuição de água é uma preocupação mundial. Vários estudos foram 

desenvolvidos na última década, a fim de propor estratégias e táticas operacionais (ORELLANA, 

2011, MALM et al., 2012, SCHOLTEN et al., 2014). 

O planejamento da reabilitação depende do conhecimento sobre o tempo de vida útil 

esperado e condições das estruturas, o conhecimento sobre as consequências de alternativas de 

reabilitação (modelos de reabilitação), do apoio dos gestores às ações planejadas e de relatório 

completo listando os possíveis empecilhos à implementação da reabilitação. 

Nesta realidade, é proposta a reabilitação da rede da zona B, que está envelhecida e 

susceptível a rupturas e fissuras. Em torno de 53% das canalizações têm mais de 50 anos de 
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vida útil. A renovação da rede será simulada e realizada de forma planejada, levando em conta 

o tipo de material, que associa, de certa forma, a idade da canalização à qualidade da água. 

Além da substituição das canalizações, serão instaladas válvulas retentoras de pressão, 

será realizada a interligação entre redes (da rede do bairro do São José com a da Prata) e alterado 

o regime de operação do R2, com o propósito de minimizar os efeitos negativo da operação 

atual. 
 

4.5.5  Cenário 5 – Melhorias na infraestrutura e de recursos humano na ETA 
 

O cenário 5 (C5) propõe alterações na ETA para que a água tenha, ao longo de toda a 

rede, características físicas, químicas e microbiológicas que correspondam aos padrões de 

potabilidade, estabelecidos pela Portaria 2914/2011. Em termos de cloro residual livre, o 

objetivo é a obtenção de concentrações acima do mínimo recomendado de 0,2 mgCl2/L em toda 

a rede de distribuição de água. 

Dependendo da origem e qualidade da água bruta, o tratamento convencional nem 

sempre consegue livrar a água de contaminantes químicos, orgânicos e inorgânicos, e 

biológicos, sendo necessário o acréscimo de mais operações unitárias para a remoção de 

contaminantes específicos. 

As alterações propostas no presente cenário (C5) incluem tanto reabilitação e expansão 

das unidades de tratamento instaladas quanto novas fases de tratamento, com o objetivo de 

compensar limitações na configuração atual para maximizar a eficiência da unidade global e 

processo, além de reduzir produtos secundários da desinfecção. 

Além das mudanças estruturais, esse cenário contempla também a implementação de 

um sistema de automação em todas as unidades da ETA, a criação de um manual, incluindo 

protocolos de operação e manutenção das unidades da estação, bem como um programa 

contínuo de capacitação técnica e formação de pessoal. 

Vários estudos já foram desenvolvidos (GIBERT et al., 2013; LYON et al., 2012; 

YAPSAKLIE e ÇEÇEN, 2010; CHEN et al., 2007; DANTAS et al., 2011; LIU et al., 2013; 

ZHAN et al., 2010) a fim de avaliar a eficiência na remoção de compostos orgânicos, em 

particular os responsáveis pelo sabor e odor desagradáveis, em diferentes combinações de 

operações de tratamento de água. Unidades de pré-tratamento e tratamento avançado, como 

unidades de adsorção, juntamente com a configuração convencional, são relatados 

apresentando diferentes eficiências, entre 50 e 60%, em relação à remoção de materiais 

orgânicos e inorgânicos. Obviamente, uma melhoria da qualidade da água teria impactos 
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positivos sobre a cloração, resultando em menor demanda de cloro tanto na rede de distribuição 

quanto na ETA. 

Simulação foi realizada para prever resíduos de cloro livre na rede de distribuição de 

água como resultado da melhoria da qualidade da água devido a alterações na ETA. Melhoria 

da qualidade da água, através da redução de carbono orgânico total (COT) e de concentrações 

de redutores inorgânicos, foi representada na simulação pela redução de valores de kb e kw, 

associadas à cinética do cloro. 

Vários modelos matemáticos já foram desenvolvidos com o objetivo de descrever o 

decaimento do cloro na massa líquida (KASTL et al., 1999; MUNAVALLI e KUMAR, 2005; 

FISHER et al., 2011; 2012). Fisher et al. (2011) avaliaram 21 diferentes modelos de decaimento 

de CRL na massa líquida, com o propósito de propor um conceito geral mais adequado para 

auxiliar no planejamento e gestão da qualidade da água do SAA. Eles concluíram que o mais 

simples e potencialmente adequado era o modelo desenvolvido por Kastl et al. (1999), que 

envolve dois grupos de agentes redutores que, respectivamente, reagem rapidamente e 

lentamente com o cloro, em um SAA, conforme as Equações 4.11, 4.12 e 4.13 

 
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑒𝑒

= −𝑘𝑘𝑓𝑓 ∗ 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑙𝑙 ∗ 𝐶𝐶𝑓𝑓                        (4.11) 

 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑒𝑒

= −𝑘𝑘𝑠𝑠 ∗ 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑙𝑙 ∗ 𝐶𝐶𝑠𝑠                          (4.12) 

 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑒𝑒

= 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑒𝑒

+ 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑒𝑒

                                (4.13) 

 
Onde, Ccl - concentração de cloro livre (mgCl2/L); Cf e Cs - concentrações de agentes de 

redução rápida e lenta (mg Cl2-equiv/L), respectivamente; ks e kf - coeficientes da taxa de reação 

rápida e lenta (L/mgCl2/h), respectivamente. 

O cálculo do kb para C5 foi baseado no modelo de Kastl et al. (1999), sendo admitido 

que seu valor decorre da adição das taxas de reação de compostos que reagem mais rapidamente 

com as taxas de reação dos que são mais lentamente oxidados pelo cloro, ideia consolidada por 

Deborde e Gunten (2008), que realizaram uma revisão crítica com o propósito de avaliar 

diferentes mecanismos e velocidades de reação de compostos orgânicos e inorgânicos com o 

cloro. Durante todo o período da simulação, o valor do kb foi admitido constante. Foi adotado 

o valor de kb estimado por Leal (2012), de 2,73d-1 e a concentração de COT da água tratada de 

2,2 mg/L. 
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Com base na relação (Eq. 4.14) envolvendo kb, matéria orgânica e temperatura proposta 

por Kiéné et al. (1998), foi possível estimar como 5% a fração de kb associada às reações 

envolvendo compostos orgânicos e cloro, a 28ºC. Portanto, esse valor reforça a ideia de que há 

uma predominância de compostos inorgânicos e que eles reduzem a maior parte do cloro para 

desinfecção de água. 

𝑘𝑘𝑏𝑏 = 1,8𝜕𝜕106

3600
(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 �−6050

𝑇𝑇−273
�         (4.14) 

Onde:  
kb - coeficiente de reação do cloro no escoamento (s-1);  
COT - carbono orgânico total (mg/L);  
T- temperatura (ºC) 
 

Admitindo uma concentração efluente de cloro residual livre no R5 de 2,0 mgCl2/L, que 

é o máximo recomendado na rede de distribuição, pela Portaria 2914/2011, e visando conseguir 

a máxima adequação do CRL com o padrão mínimo de 0,2 mgCl2/L, a simulação tomou por 

base o par kb de 0,5 d-1 e kw de 0,2 m/dia. Essa simulação implicaria uma remoção de 83% de 

COT, com base na relação proposta por Kiéné et al. (1998), o que parece ser um resultado 

possível com as alterações propostas para ETA. 
 

4.5.6  Cenário 6 - Limpeza do reservatório e controle do desinfetante no reservatório 
 

O cenário 6 (C6) consiste na combinação das ações operacionais implementadas no 

cenário 2, que contempla o estabelecimento de rotinas de limpezas de reservatórios, com o 

cenário 3, que sugere a recloração no R2, com o intuito de averiguar o impacto destas ações na 

qualidade da água. 

A finalidade é atestar o quanto medidas operacionais, relativamente simples, podem 

refletir em melhorias da qualidade da água em curto prazo. 

 A simulação do C6 se deu com adoção dos mesmos parâmetros adotados nas simulações 

dos cenários C2 e C3. 
 

4.5.7  Cenário 7 – Reabilitação da rede e dos reservatórios e melhoria na ETA – infraestrutura 

e recursos humanos 

 
O cenário 7 (C7) consiste na conciliação das alterações estruturais realizadas na rede (C 

4), com a implantação de um planejamento de reabilitação da rede e na ETA (C5), com 



95 
 
ampliação das unidades de operação e estabelecimento de protocolos para operação e 

manutenção da ETA, além da implantação do programa de capacitação. 

O objetivo deste cenário é mensurar o impacto das alterações nas estruturas que compõem 

o sistema sobre a qualidade da água. A simulação do C7 foi realizada com os mesmos 

parâmetros adotados nos cenários C4 e C5. 

 

4.6 Método Multicriterial PROMETHEE 

 

A gestão de sistema de abastecimento de águas pode ser apresentada conforme vários 

modelos, cada um com suas peculiaridades, requerendo critérios particulares. O presente 

trabalho propõe uma ferramenta de gerenciamento de SAA com foco na qualidade da água e 

seu impacto negativo na saúde do usuário, auxiliando a tomada de decisões sobre critérios 

operacionais e financeiros (Figura 4.14). 

 
Figura 4.14 – Estrutura esquemática dos indicadores do modelo 

 
 

A complexidade da tomada de decisão na gestão de sistema de abastecimento de água 

justifica a utilização de métodos de apoio à decisão. Entre outros, destaca-se o método 

multicritério de apoio a decisão PROMETHEE II. A aplicação deste método visa apoiar o 

processo decisório, com o propósito de resolver dilemas entre objetivos conflitantes, entre 

critérios econômicos, sociais e sanitários, que impossibilitam a existência de uma “solução 

ótima”, mas conduz a “soluções de melhor acordo”, que prioriza as ações. Para tanto, será 
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utilizado o software Visual Promethee. As dimensões contempladas no modelo foram 

sintetizadas na Figura 4.15. 
 

Figura 4.15 – Estrutura das dimensões do modelo 
 

 

Os resultados esperados no processo decisório satisfarão um conjunto de critérios 

econômicos, sociais e sanitários, apoiando assim os decisores a alcançarem mais de um 

objetivo, priorizando os possíveis impactos nesses três contextos. 

Os subcritérios associados a cada critério serão, para fins deste estudo, apresentados nas 
Figuras esquemáticas 4.16, 4.17 e 4.18. 

 

Figura 4.16 – Esquema do critério e subcritério social. 
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Figura 4.17 – Esquema dos critério e subcritérios econômicos. 

 

Figura 4.18 – Esquema dos critério e subcritérios sanitários. 
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4.6.1 Construção de indicadores 

 

Esta etapa consiste na seleção de indicadores e de métricas que descrevem o desempenho 

de cada atributo nos cenários construídos.   

 

4.6.1.1 Critério Econômico 

 

a) Cenário 1 – Situação atual 

Os dados financeiros foram obtidos das séries históricas disponibilizadas pelo Sistema 

Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) e do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Campina Grande (PMSB-CG) – Prognóstico e alternativas para universalização dos serviços 

de saneamento básico; 

O SNIS é o sistema de informações do setor de saneamento no Brasil, constituído por 

informações institucionais, administrativas, operacionais, econômico-financeiras e de 

qualidade sobre a prestação de serviços de água, como também de esgotos e de manejo de 

resíduos sólidos urbanos. 

As informações de despesas financeiras de manutenção e operação foram estimadas com 

base nas despesas totais com serviços (DTS) de água e esgoto, que correspondem aos valores 

de custeio, compreendendo despesas com pessoal próprio, produtos químicos, energia elétrica, 

serviços de terceiros, água importada, esgoto exportado, despesas fiscais ou tributárias 

computadas - chamada de despesas de exploração (DEX).  

Também são consideradas as despesas com juros, encargos e variação cambial do serviço 

da dívida, despesas com depreciação, amortização e provisão para devedores duvidosos – DPA, 

despesas fiscais ou tributárias não incidentes na DEX e outras despesas da DTS. Cabe ressaltar 

que as despesas totais com os serviços – DTS correspondem ao custo dos serviços que a tarifa 

deve cobrir. 

Para estimar o valor correspondente às despesas de água de abastecimento, foi utilizada 

a despesa total com serviços por m3 faturado em R$/m3 (DTSF), que é a razão entre DTS e o 

volume total faturado (VTF) de água mais esgoto, Eq (4.15). 

 

𝐷𝐷𝐶𝐶𝑆𝑆𝐹𝐹 = 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑆𝑆
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉�Á𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴+𝐸𝐸𝑆𝑆𝐺𝐺𝑂𝑂𝑇𝑇𝑂𝑂�

                             (4.15) 
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As despesas com manutenção e operação do sistema de abastecimento de água, DMOA, 

podem ser estimados a partir do produto entre despesa total com serviços por m3 faturado e o 

volume de água faturado (VAF) (Eq. 4.16 ). 

 

𝐷𝐷𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴 = 𝐷𝐷𝐶𝐶𝑆𝑆𝐹𝐹 ∗ 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐹𝐹                               (4.16) 

 

Para desenvolvimento dos cálculos foi utilizada a base municipal de dados do SNIS, 

que corresponde às informações de cada município, consolidadas a partir das informações 

fornecidas pelos prestadores de serviços, no ano de 2014, e apresentadas no  

Quadro 4.3.  

O valor estimado das despesas para operação e manutenção se refere a todo o sistema de 

abastecimento de água e, como este trabalho se detêm à zona de pressão B, que corresponde a 

aproximadamente 13% da rede, logo, o valor estimado da despesa para a zona B será de 

aproximadamente R$ 7.210.277,20/ano. 
 
Quadro 4.3 – Informações das despesas na operação e manutenção do sistema de abastecimento de água 

de Campina Grande. 
Informações Unidades Valores 

Despesas com exploração – DEX R$/ano 70.813.428,00 
Despesa total com serviços – DTS R$/ano 94.369.614,25 
Despesa total com serviços por m3 faturado – DTSF R$/m3 2,51 
Volume de água faturado – VAF 1000 m3 /ano 22.097,08 
Volume de esgoto faturado – VEF 1000 m3 /ano 15.461,26 
Despesas com manutenção e operação do sistema de 
abastecimento de água -  DMOA R$/ano 55.463.670,8 

Fonte: Série histórica SNIS, base de dados municipal (2014). 
 

O SNIS admite que os investimentos em água se referem aos equipamentos e instalações 

incorporados aos sistemas de abastecimento de água, contabilizados em obras em andamento, 

no ativo imobilizado ou no ativo intangível. Já outros investimentos consideram a aquisição de 

bens de uso geral, equipamentos e instalações, não contabilizados nos investimentos realizados 

em abastecimento de água.  

O valor de investimento em água, no ano de referência de 2014, consiste no somatório 

dos investimentos realizados no abastecimento de água pelo prestador de serviços, pelo Estado 

e pelo Município, em R$/ano, que totalizou R$ 1.121.926,45, sendo o valor adotado 13% do 

valor total. 
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b) Cenário 2 – Limpeza dos reservatórios  

A zona de pressão B é alimentada pelos reservatórios R5, R2 e R4, e nenhum deles possui 

rotina de frequência de limpeza. Sendo um dos possíveis motivos do aumento do consumo de 

cloro nos reservatórios. Alves (2014) realizou 25 amostragens no R2 e todas as amostras não 

apresentaram cloro residual livre. 

O serviço de limpeza é realizado por empresas especializadas contratadas para esse fim, 

e os custos para limpeza dos reservatórios dependem de vários fatores, tais como: material, 

dimensões e localização do reservatório, o tempo desde a última limpeza, o material da 

desinfecção, entre outros aspectos. Diante da dificuldade de estimar o valor do serviço, foi 

realizada uma tomada de preços junto a empresas especializadas e os valores médios estão 

apresentados no Quadro 4.4. 

 
Quadro 4.4 – Custo de limpeza dos reservatórios da zona de Pressão B em um ano. 
Reservatório Volume (m3) Custo de limpeza - R$ ( m3/ano) 

R2 2.290 140.337,00 
R4 10.000 613.000,00 
R5 8.000 490.400,00 

TOTAL 1.243.737,00 

 

c) Cenário 3 – Controle do desinfetante no reservatório 

A proposta para este cenário é de que seja implantada no R2 uma unidade de desinfecção, 

que se trata de um sistema simples que utiliza pastilhas e que será instalado de modo que a água 

na saída do R2 seja continuamente clorada com uma dosagem de 2mgCl2/L. A estimativa do 

investimento para implantação foi realizada com base nos levantamentos feitos junto a 

empresas do segmento de equipamentos para estações de tratamento de água e foi estimado um 

valor de investimento médio de R$ 15.000,00.  

Os custos para operação da instalação ficam reduzida basicamente à compra das pastilhas 

de dicloroisocianurato de sódio, aproximadamente 9000 kg/ano, e o valor foi estimado em 

média em R$ 50.000,00, após levantamento feito no mercado. 

 

d) Cenário 4 - Reabilitação da rede e dos reservatórios 

A rede de abastecimento de água de Campina Grande possui canalizações com mais de 

50 anos, principalmente de cimento amianto e ferro fundido, que necessitam ser substituídas. 
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A zona de pressão B tem cerca de 95 km de rede que necessitam ser trocadas, sendo 

aproximadamente 62km de canalizações de cimento amianto e 33 km de ferro fundido. 

No Quadro 4.5 é apresentado o orçamento para troca dos 95 km de rede do sistema de 

abastecimento de água, que deverá ser realizada nos próximos cinco (5) anos. Os valores do 

orçamento foram levantados nas tabelas de preço de insumos e de composição do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, e os custos de 

contratação da empresa para desenvolver e executar o projeto foi estimado em 3% do valor do 

projeto, conforme praticado no mercado por empresas da área. 

 
Quadro 4.5 – Estimativa orçamentária dos serviços e materiais para a reabilitação da rede da zona de 

pressão B. 

Descrição de serviços e materiais Unidade Quantitativo 
Valor (R$) 

Unitário 
R$ 

Total  
R$ 

Demolição de pavimento asfáltico, incluindo 
transporte e limpeza dos materiais retirados. m2 56340 17,98 1.012.993,00 

Corte mecanizado e escavação mecânica de 
valas até 1,5 m de profundidade c/ escavadeira 
hidráulica 

m3 84510 14,81 1.251.593,0 

Assentamento tubo PVC com JE - 50 mm para 
água m 35653,55 1,12 39.931,98 

Assentamento tubo PVC com JE - 75 mm para 
água m 7500 1,50 11.250,00 

Assentamento tubo PVC com JE - 100 mm para 
água m 13552,36 1,88 25.478,44 

Assentamento tubo PVC com FOFO com JE ,  
150 mm  para água m 2551 2,10 5.357,1 

Assentamento tubo PVC com FOFO com JE,  
200 mm  para água m 1740 2,45 4.263,00 

Assentamento tubo PVC com FOFO com JE,  
250 mm  para água m 2435,5 2,80 6.819,40 

Assentamento tubo PVC com FOFO com JE,  
300 mm para água m 5426,13 3,50 18.991,46 

Reaterro de vala c/ retroescavadeira e 
compactador vibrat. c/ mat. reaproveitado. m3 56340 7,86 442.832,40 

Tubo PVC PBA -Classe 20 - JE NBR 5647 
p/rede água 50/DE60 mm m 35653,55 11,76 419.285,70 

Tubo PVC PBA -Classe 20 - JE NBR 5647 
p/rede água 75/DE82 mm m 7500 23,40 175.500,00 

Tubo PVC PBA -Classe 20 - JE NBR 5647 
p/rede água 100/DE110 mm m 13552,36 39,18 530.981,50 

Tubo PVC de FOFO EB-1208  P/ Rede de água 
JE 1 MPA 150 mm m 2551 47,15 120.279,70 
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Quadro 4.6 – Estimativa orçamentária dos serviços e materiais para a reabilitação da rede da zona de 

pressão B (Continuação) 

Descrição de serviços e materiais Unidade Quantitativo 
Valor (R$) 

Unitário 
R$ 

Total  
R$ 

Tubo PVC de FOFO EB-1208  P/ Rede de água 
JE 1 MPA 200 mm m 1740 80,24 139.617,60 

Tubo PVC de FOFO EB-1208  P/ Rede de água 
JE 1 MPA 250 mm m 2435,5 122,09 297.350,20 

Tubo PVC de FOFO EB-1208 P/ Rede de água 
JE 1 MPA 300 mm m 5426,13 172,69 937.038,40 

Remoção e bota fora de material impróprio, 
D.M.T. = 6,0 km m3 84510 6,41 541.709,10 

Fornecimento e aplicação de imprimação 
betuminosa ligante m2 56340 4,77 268.741,80 

Contratação de empresa para desenvolver e 
executar o projeto 

   250.500,00 

TOTAL 6.500.514,00 
 
Portanto, os custos da implementação da reabilitação em um ano são de aproximadamente 

R$ 1.300.000,00. 

Os investimentos para ligação de ramal e aquisição de acessórios (válvulas, medidores de 

vazão etc.) foram estimados, com base em planos municipais de saneamento básico de cidades 

de porte médio, em R$ 2.100.000,00. 
 

e) Cenário 5 – Melhorias na infraestrutura e de recursos humanos na ETA. 

Os investimentos para implementação das melhorias na infraestrutura e recursos humanos 
na ETA foram estimados com base nos levantamentos feitos em planos municipais de 
saneamento básico de estações com porte similar e do orçamento de plano de ampliação da 
estação de Gravatá, já prevista pela CAGEPA, com prazo de implementação previsto de cinco 
(5) anos. O Quadro 4.7 descreve em detalhes os itens a serem implementados. 

Quadro 4.7 – Estimativa orçamentaria da implementação das melhorias na ETA 

Atividade Unidade Quant. Valor (R$) 
Unitário Total 

Dosadores de cloro no pré tratamento unid 1 234.400,00 234.400,00 
Manutenção nos decantadores, floculadores e 
reservatório (impermeabilização) unid 1 1.200.000,00 1.200.000,00 

Ampliação das unidades (unidade de pré-
oxidação, floco-decantadores, decantadores, 
filtros, reservatório de sucção e canal de água 
decantada) 

unid 1 21.000.000,00 21.000.000,00 

Implantação da automação com sensores de 
qualidade da água unid 1 900.000,00 900.000,00 

TOTAL 23.334.400,00 
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O orçamento do cenário 6 resulta da soma dos orçamentos dos cenários 2 e 3 e o do 

cenário 7 da soma dos cenários 4 e 5. 

 

4.6.1.2 Critério Social  

 

O critério social foi estimado em relação ao impacto na saúde do usuário, sendo todos os 

cenários foram avaliados com base no estudo de análise de risco pelo método FMEA e 

calculado o percentual de redução do risco em relação ao cenário atual conforme a Equação 

4.17. 

Is = (1- 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑅𝑅𝐶𝐶1

 )x100      (4.17) 

Onde: 
 Is = indicador do impacto à saúde 
RC + risco no cenário i 
RC1 = risco no cenário 1. 

 

4.6.1.3 Critério Sanitário 

 

a) Na Rede de Distribuição  

Variação de pressão no sistema de abastecimento 

 

A CAGEPA não possui estações pitométricas na rede e, com isso, o controle da pressão 

fica a cargo da operação dos níveis dos reservatórios, que são operados não apenas com o 

objetivo de reservar a água para atender os picos de consumo no decorrer do ciclo diário, mas 

também para controlar a pressão na rede. 

A partir do simulador, foi possível observar o comportamento da pressão no ciclo diário 

nos bairros São José e Prata, e também foi possível estimar o comportamento da pressão na 

zona B, para todos os sete (7) cenários. 

 

Frequência de consertos dos condutos por fissuras ou rompimento 

A descrição do número de consertos dos condutos por fissuras ou rompimentos foi 

realizada com base nos números de reparos por vazamento, levantados pela divisão 

administrativa e financeira da CAGEPA, no período de junho de 2013 a junho de 2014 (Quadro 

4.8), junto à equipe responsável pela microrregião do Monte Santo, que também é responsável 

pelo gerenciamento dos reparos nos bairros que compõem a zona de pressão B. 
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Quadro 4.8 – Número de reparos por bairro da zona B 
Bairros Números de reparos 
Prata 181 
São José 69 
Conceição 78 
Centro 211 
JardimTavares 68 
Monte santo 125 
Sto Antônio 160 
Centenário  62 
Pedregal 47 
Monte Castelo 53 
Castelo Branco 19 
Laurintz 68 
Nova Brasília 1 
Total 1142 

 

Isso resultou em aproximadamente sete (7) reparos por quilômetro, valor superior ao 

recomendado pela International Water Association (IWA) (SABESP, 2008), de 13 reparos/100 

km, adotado como ideal.  A avaliação desse subcritério foi feita com base na redução do 

percentual do risco entre o cenário atual e os outros cenários, conforme a Equação 4.18. 

Nº de reparos no cenárioi= ( 1 - 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑅𝑅1

 )×𝑁𝑁𝑃𝑃1         com i 𝛻𝛻 2 𝑝𝑝 7    (4.18) 

Onde: 
RCi  = valor do risco no cenário,  
RC1  = valor do risco no cenário 1  

NP1 = Nº de reparos no cenário 1. 

 

Bactérias heterotróficas e coliformes totais 

Os dados de bactérias heterotróficas facultativas mesófilas (BHFM) obtidas nas 

campanhas de 2010, 2011 e 2014 foram utilizados para descrever o comportamento das mesmas 

no cenário atual (C1), na zona B. Foi adotado então o valor médio do percentual de amostras, 

94,7 %, que estava em conformidade com o padrão de potabilidade para BHFM, ou seja, SEM 

ultrapassar o limite de 500 UFC/mL. 

Para análise da presença de coliformes totais, foram utilizados os dados coletados na 

campanha de 2014, na rede do bairro de São José, quando ficou constatada, em todas as 

amostras, a presença de bactérias desse grupo. No entanto, esse bairro é considerado um setor 

crítico do sistema em termos de qualidade da água, conforme já referido.  A extensão da rede 

do bairro corresponde a 7% da rede da zona de pressão B e, por isso, esse valor foi admitido 

como o indicador de não conformidade mínima para toda a área estudada.  
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Nos outros cenários, o percentual de presença de coliformes totais foi associado ao 

percentual de redução do risco do crescimento de microrganismos na rede, conforme a Equação 

4.20. 

 

% 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢çã𝑁𝑁 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 =  �1 −  𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑅𝑅𝐶𝐶1

� ∗ 100            (4.19) 

Onde: 
RCi = risco do cenário i e o RC1 =  risco do cenário 1. 

 

Já o percentual de conformidade, Eq (4.21), com o padrão de potabilidade para BHFM 

foi estimado a partir da relação do percentual de não conformidade com o risco do cenário atual 

e os outros cenários.  

% 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑛𝑛𝑐𝑐𝑁𝑁𝑟𝑟𝑉𝑉𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐹𝐹𝑀𝑀𝑖𝑖 = 1 − �𝑅𝑅𝐶𝐶1 ∗ % 𝑛𝑛ã𝑜𝑜 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑛𝑛𝑓𝑓𝑜𝑜𝑃𝑃𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖

� ∗ 100          (4.20) 

Onde: 
RCi  = risco do cenário i e o RC1 = risco do cenário 1. 
 

Residual de cloro 

A concentração de cloro residual na rede foi analisada a partir de dados coletados pelo 

grupo de pesquisa Saúde Ambiental, da Universidade Estadual da Paraíba. O comportamento 

do cloro na zona de pressão B foi analisado em quatro campanhas de coletas, nos anos de 2009, 

2010, 2011 e 2014.  

O formato de cada campanha foi sendo construído na medida em que os resultados das 

amostragens demonstravam um comportamento característico. 

Em 2009, foram analisados quatro (4) pontos de amostragem na zona de pressão B e, em 

um ponto em particular, Hospital Universitário Alcides Carneiro, a concentração de cloro 

residual não atendia ao padrão de potabilidade, acima de 0,2 mg/l, sendo assim esse ponto teve 

seu comportamento melhor detalhado com um número maior de coletas, na intenção de 

assegurar que não se alteraria com o tempo.  

Em 2010, foram adotados três (3) pontos de amostragem e, em 2011, dois (2) pontos, e, 

nesses dois anos, o número de coletas foi equilibrado para cada ponto. Diante do observado nas 

campanhas realizadas, uma região em particular, dentro da zona de pressão B, apresentava-se 

bastante vulnerável, que era o bairro do São José, e a campanha de 2014 focou nessa localidade, 

elegendo nove (9) pontos de coleta distribuídos pelo bairro.  

Diante dos diferentes critérios de cada campanha, foi adotada uma faixa percentual de 

atendimento à conformidade ao padrão de potabilidade, para melhor descrever o 
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comportamento do cloro residual na zona de pressão B. A Tabela 4.19 apresenta os níveis de 

conformidade do cloro residual livre com o padrão de potabilidade. 

 
Tabela 4.19 – Comportamento da conformidade do Cloro Residual Livre com o padrão de potabilidade 

nas campanhas realizadas. 
Campanha 2009 2010 2011 2014 
Nº de amostras (n) 111 90 61 265 
Conformidade (%) 48,65 56,67 36,07 0 
Não conformidade (%) 51,35 43,33 63,93 100 

 

A partir da constatação de que o bairro do São José é uma área em situação crítica na 

Zona B, com relação à qualidade da água, a simulação do comportamento da concentração de 

CRL no bairro do São José foi escolhida para estimar o percentual de conformidade em relação 

à concentração de CRL nos diferentes cenários. 

A partir da rede simulada, foi possível medir o comprimento dos trechos da rede que não 

atende ao padrão de potabilidade de CRL, para cada cenário, e o percentual de conformidade 

foi estimado pela razão entre o comprimento de rede que não atende à conformidade, no bairro 

do São José, e o comprimento total da rede (176,4 km) da zona B, conforme Equação 4.19. 

 
% de conformidade de CRLi = (1 − 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖

𝐶𝐶𝑇𝑇
) ∗ 100                     com i 𝛻𝛻 1 𝑝𝑝 7   (4.21) 

Onde: 
CRLi = cloro residual livre no cenário i,  
CRi = comprimento de rede que não atende à conformidade no cenário i ,  
CT = comprimento total da rede na zona B. 
 

Formação de subprodutos da desinfecção 

Diante da falta de dados de concentração de thiahalometanos (THMs), a estimativa da 

formação de subprodutos da desinfecção na rede foi realizada com base no percentual de 

redução dos riscos da possibilidade de formação em cada cenário i, RCi, em relação ao cenário 

atual (C1), RC1, expresso na Equação 4.22. 

% 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢çã𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑁𝑁𝑆𝑆𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑁𝑁𝑑𝑑𝑢𝑢çã𝑁𝑁 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑀𝑀 =  �1 −  
𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑅𝑅𝐶𝐶1

� ∗ 100  (4. 22 ) 
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b) Nos Reservatórios da Rede 

Frequência de limpeza dos reservatórios 

Os reservatórios de distribuição de água precisam ser periodicamente inspecionados e 

limpos para ajudar a manter a boa qualidade da água no sistema de distribuição e, para ajudar 

a prolongar a vida útil do tanque. Os reservatórios que não são limpos periodicamente podem 

causar eventos de contaminação que podem prejudicar a saúde humana ou podem contribuir 

para queixas dos clientes com relação à estética. 

Na regulamentação brasileira que trata do controle e vigilância da qualidade da água 

potável, não há padrões de periodicidade para manutenção e limpeza dos reservatórios e, por 

isso, foi adotado o padrão para a manutenção de sistemas de distribuição de água da American 

Water Works Association (AWWA), que estabelece que os intervalos de inspeção e limpeza 

podem variar com o tipo de reservatório e a qualidade da água. Geralmente, um reservatório de 

água deve ser inspecionado, pelo menos, a cada cinco anos ou mais frequentemente, 

dependendo das condições locais. Limpeza e reparos devem ser abordados com base nas 

conclusões da inspeção do reservatório. Com base neste padrão, estabelecido pela AWWA, foi 

adotado um intervalo máximo de cinco (5) anos entre as limpezas. 

As análises entre os cenários foram realizadas com base no estudo de avaliação de risco, 

sendo estimado o valor percentual de redução do risco em relação ao cenário atual. 

 

c) Na Estação de Tratamento de Água 

Frequência de limpeza dos decantadores 

A avaliação do subcritério frequência de limpeza dos decantadores e dos tanques de 

floculação foi realizada com base nos critérios de operação e manutenção recomendados pela 

EPA (2002), que sugere que devem ser esvaziados, no máximo, a cada dois (2) anos, para 

limpeza do lodo depositado no fundo e para remoção de sedimentos e algas aderidas às paredes. 

Também, para averiguar o estado das estruturas de concreto, que podem ser agredidas pelos 

produtos químicos usados no tratamento, além da ação do tempo. No entanto, se antes de 

completar o período recomendado, nas inspeções diárias foram detectadas bolhas na superfície 

dos decantares, é indicação de que o lodo está instável, comprometendo, assim, a eficiência da 

operação de clarificação nos decantadores, e deve ser realizada a ação de remoção do lodo.  

Na ETA de Gravatá, não há uma rotina de frequência de limpeza dos decantadores. Mas, 

segundo o gestor da ETA, as limpezas dessas estruturas são realizadas quando o lodo atinge 2/3 

da seção dos decantadores. 
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Frequência de limpeza dos filtros 

A avaliação do subcritério frequência de limpeza dos filtros seguirá um protocolo que 

estabelece valores limites predeterminados para perda de carga, acompanhadas por monitores 

de perda de carga; nível de turbidez na saída dos filtros, que não deve ultrapassar 0,5 uT em 

95% das amostras, e o tempo de execução decorrido, que determinará que o ciclo de operação 

de filtragem foi completado. Quando qualquer um destes níveis é atingido, o filtro é retirado de 

serviço e lavado. EPA (1995) recomenda que a uma taxa de filtração de 7,5 m/ hora, ou seja 

180 m3/m2 dia, e um intervalo mínimo entre as lavagens de 27 horas, que foi adotado como o 

período adequado para a o estabelecimento de uma rotina da limpeza. 

Na ETA de Gravatá, atualmente, a limpeza dos filtros é realizada com base no aumento 

da lâmina líquida sobre o leito da unidade de filtração, observada pelos operadores, pois os 

monitores de perda de carga estão quebrados, sendo outro parâmetro utilizado a medida de 

turbidez na saída dos filtros, a cada 6 horas. Segundo o técnico responsável pela gerência da 

estação, o meio filtrante de antracito e areia é lavado a cada 48 horas, e em cada lavagem são 

utilizados 183 m3 de água . A taxa de filtração é de 360 m3/m2 dia, ou seja, 15 m/h. 

 
Figura 4.19 – Equipamento utilizado para o comando das limpezas dos filtros 

 
 

 

4.6.2   Determinação dos pesos dos atributos 

 

No método multicriterial PROMETHEE, é utilizado um sistema de pesos para mensurar 

quantitativamente a relevância de cada critério. Com base nesses pesos é feita a ponderação dos 

critérios, estabelecendo uma ordem de preferência entre eles, a partir da opinião do decisor. 
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Para levantamento dos pesos para os critérios sociais, econômicos e sanitários, foi 

elaborado um questionário estruturado com a finalidade de determinar o grau de importância 

mais adequado à percepção do entrevistado em relação aos critérios e subcritérios adotados para 

avaliar o gerenciamento da qualidade da água em sistemas de abastecimento. O questionário 

foi dividido em dimensões correspondentes para cada critério, associando aos subcritérios uma 

escala ordinal de valores variando de 1 a 5, sendo que o valor 1 representa a menor importância 

dada ao critério e o valor 5 a maior importância atribuída ao critério. Cópia do questionário 

encontra-se no Apêndice I. O Quadro 4.9 apresenta os valores da escala ordinal associada ao 

grau de importância. 
Quadro 4.9 – Escala numérica associada ao grau de importância. 

Grau de importância Escala numérica 
Nenhum 1 

Baixa 2 
Média 3 
Alta 4 

Muito alta 5 
 

No total, foram entregues 12 questionários aos gestores dos setores de manutenção e 

operação do SAACG, a professores especialistas e a engenheiros sanitaristas, que atuam na área 

estudada, mas apenas oito (8) retornaram.  

 

4.6.3 Funções de preferência  

 

As funções de preferência do método PROMETHEE expressam basicamente a 

preferência de uma alternativa sobre a outra, com relação a cada atributo, e com o valor variando 

entre 0 (indiferença) e 1 (preferência total) (BEHZADIAN et al., 2010). Cabe ao decisor 

escolher, entre os seis (6) tipos, os critérios generalizados a serem adotados e os limiares de 

preferência (p) e de indiferença (q) que, segundo Monte (2013), possibilitam a correção de erros 

associados a imprecisões dos dados e de informações nos quais se baseia o processo de 

avaliação. 

Assim, as funções de preferências para cada subcritério foram definidas, sendo 

calculados seus respectivos valores de p e q, para cada dimensão.  

Os subcritérios da dimensão econômica, custos e investimentos da operação e 

manutenção do sistema de abastecimento, foram avaliados com base na função de preferência 

tipo V, função linear, a mais usual quando se trata de atributos financeiros. Para o cálculo do 
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parâmetro q, foi admitido o erro de 10% do maior valor, que é o mais usualmente adotado para 

estimativas de projetos, já o parâmetro p consiste na diferença entre o maior e o menor valor 

estimado para o subcritério. O Quadro 4.10 apresenta as funções de preferência e os valores dos 

parâmetros p e q utilizados na dimensão econômica. 
Quadro 4.10 – Funções de preferência e parâmetros da dimensão econômica. 

Dimensão Subcritério Mín ou Máx Função de preferência 
Tipo p q 

Econômica 

Custos da operação e 
manutenção  Mín V 2.310.000,00 957.027,72 

Investimentos na 
operação e manutenção Máx V 6.799.999,56 694.585,00 

 

Os subcritérios das dimensões social e sanitária foram avaliados utilizando a função de 

preferência do tipo I, referente à preferência usual, pois os valores atribuídos levam o decisor 

preferir a alternativa com o maior valor e, neste caso, não é necessário definir os limiares de 

preferência. 

 

4.6.4  Método multidecisor Copeland 

 

Foi utilizado método ordinal ou multidecisor de apoio à decisão Copeland para fazer a 

ordenação entre as alternativas, escolhido por aliar a vantagem de fornecer uma ordenação total 

e por manter a classificação das alternativas que não pertencem a nenhum ciclo de 

intransitividade. 

O método de Copeland é derivado de outro método ordinal, o Condorcet, pois utiliza a 

mesma matriz de adjacência desse método, gerada pela ordenação de todas as alternativas de 

cada decisor, de acordo com suas preferências.  

No método Condorcet cada alternativa (cenário) possui uma matriz de adjacência, 

construída com a comparação entre as posições ocupadas por cada alternativa, por decisor, a 

partir das relações de superação para cada par de alternativas verifica-se qual foi preferida pela 

maioria dos decisores, cada superação assume os valores 0 ou 1. Por exemplo, para um 

determinado decisor é comparada a posição ocupada pela alternativa i em relação a outra 

alternativa j, se 𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 < 0 então a relação assume o valor 1, caso contrário adota-se o valor 0. 

Dessa forma, fica estabelecida qual alternativa é preferível em relação à outra. Conforme 

demonstrado no Quadro 4.11. 
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Quadro 4.11 - Descrição da matriz de Condorcet 

Alternativa i Decisor 1 Decisor 2 Decisor n TOTAL 

Alternativa i 0 0 0 0 

Alternativa j 𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 < 0 = 1 

𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 > 0 = 0 

𝑅𝑅1𝑗𝑗 

𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 < 0 = 1 

𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 > 0 = 0 

𝑅𝑅2𝑗𝑗 

𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 < 0 = 1 

𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑗𝑗 > 0 = 0 

𝑅𝑅𝑛𝑛𝑗𝑗 

�𝑅𝑅𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Onde 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑗𝑗 é o resultado do decisor i na alternativa j 

As colunas da matriz do método Copeland são formadas pela coluna dos totais das 

matrizes adjacentes. A partir dessa matriz, calcula-se a soma das vitórias menos as derrotas, ou 

seja, subtraem-se as linhas pelas colunas, em uma votação por maioria simples. As alternativas 

são ordenadas pelo resultado dessa soma (SANTOS, 2009). Para aplicação do método de 

Copeland, foi utilizado o Software Microsoft Excel® . 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Simulação dos cenários 

 

Na apresentação dos resultados da simulação foram escolhidos pontos estratégicos 

ilustrados na Figura 5.1. No bairro da Prata, é apresentado o comportamento do CRL na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Elpídio de Almeida - Prata (nó 27), na Feira da Prata 

(nó 33), no Hospital João XXIII (nó 44), na Igreja do Rosário (nó 67) e no Mosteiro das 

Clarissas (nó 58). No bairro do São José, os pontos foram: Hospital Universitário Alcides 

Carneiro (nó 109), Estádio Presidente Vargas - Campo do Treze (nó 102), Hospital Municipal 

Pedro I (nó 18), Casa da Criança Dr. João Moura (nó 117) e Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Clementino Procópio (nó 136). 

No cenário C1, possivelmente devido à proximidade com o R5, todos os nós da rede de 

distribuição no bairro da Prata apresentaram concentrações de CRL de acordo com a Portaria 

2914/2011, durante todo o período de simulação. Nó 27, o mais próximo de R5 entre os 

selecionados, apresentou um valor máximo de 1,58 mgCl2 / L, o que indica um consumo de 

CRL de 33,6% em comparação com a concentração do efluente do reservatório, ao longo de 

uma trajetória de 475 metros, devido ao elevado (2,73 d-1) coeficiente de decaimento de cloro 

na massa líquida. 

 
Figura 5.1 – Ilustração dos pontos estratégicos escolhidos na simulação nos bairros do São José e Prata. 

  
 

A Figura 5.2 ilustra o comportamento do CRL durante um período de 168 horas, no bairro 

da Prata, simulando a situação em que a água entra na rede pela primeira vez. Durante a primeira 

hora, a água atinge o nó selecionado mais próximo (27) com concentração elevada, que varia 
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ao longo do dia, seguindo um padrão de repetição, que coincide com o ciclo de consumo diário. 

Variações do CRL simuladas ao longo do dia são influenciadas por vários fatores, tais como a 

curva de demanda nos nós, o padrão de nível no reservatório, o consumo base especifico de 

cada nó e o kb. No bairro da Prata, a curva de demanda nos nós terá um impacto maior sobre as 

concentrações do CRL do que os outros fatores, devido ao curto intervalo de detenção da água 

na rede, promovendo uma renovação contínua de grande quantidade de água. Assim, mesmo 

com um elevado valor de kb, pode ser observado que as concentrações de CRL estão em 

conformidade com o padrão de potabilidade. 

 
Figura 5.2 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós distribuídos no bairro da Prata no Cenário 

C1. 

 
 

Também foi verificado que, à medida em que a distância entre o nó selecionado e o 

reservatório que o abastece aumenta, a concentração de CRL diminui proporcionalmente. Os 

pontos mais distantes do reservatório sofrem um efeito mais intenso dos coeficientes de reação, 

resultando em uma maior degradação da qualidade da água. As curvas que representam os nós 

33 e 58 apresentaram concentrações semelhantes de CRL e, apesar de estarem espacialmente 

afastados um dos outros, a água percorre distâncias equivalentes a partir do R5 para o respectivo 

nó. No geral, as concentrações de CRL nos nós são diretamente influenciados pela passagem 

da água através de pontos de rede com demandas base diferentes e inversamente relacionadas 

com distâncias percorridas pela água desde o reservatório R5. Mesmo com pequenas diferenças, 

os nós 44 e 58 possuem curvas com variações de CRL ligeiramente mais suaves, enquanto os 

nós 27, 33 e 67 têm variações de CRL mais abruptas sobre o ciclo de simulação diária. Por se 
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tratar de um sistema, tipicamente em malha, em um bairro planejado e com características 

homogêneas (idade de tubos e materiais), as curvas têm um comportamento mais sincronizado, 

que tende a um mesmo padrão de distribuição temporal das concentrações de CRL. 

A Figura 5.3 ilustra as variações temporais do CRL, em C1, no bairro São José. A água 

atinge o nó 117, o mais próximo do R2, após a primeira metade do primeiro dia de simulação, 

enquanto que os nós extremos são alcançados apenas no segundo dia. A mudança do padrão de 

comportamento das curvas de variação de CRL no bairro São José, em comparação com as do 

bairro Prata, é principalmente um resultado da operação do sistema. São José é abastecido pelo 

R2, que é um reservatório operado em batelada, abastecido, por sua vez, pelo R5, que também 

alimenta, continuamente, a Prata. 

No cenário C1 todos os nós do bairro do São José apresentaram, durante todo o período 

da simulação, concentração de CRL abaixo do padrão mínimo de potabilidade de 0,2 mgCl2 / 

L, sendo o valor máximo de 0,14 mgCl2/L, no nó 117. 

 
Figura 5.3 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós selecionados no bairro do São José no 

cenário C1. 

 
 

Presumivelmente, os fatores que exercem um papel importante em tal degradação são a 

operação do reservatório em batelada, o esquema de manutenção precária no R2, a estagnação 

de água na rede e os coeficientes de decaimento do cloro muito elevados. De fato, tanto a 

operação como a manutenção do R2 podem ser classificados como aspectos críticos em relação 

à qualidade da água. Sua operação favorece a estagnação da água, no reservatório e na adutora 

que o abastece. Há uma diminuição de 60% na concentração de CRL na adutora. Em relação 

ao esquema de manutenção, foi detectado que o reservatório não foi limpo durante 10 anos ou 
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mais. O armazenamento de sedimentos intensifica a redução do CRL. Além disso, não há saída 

na rede do São José e toda água que entra torna-se estagnada.  

Os picos de CRL observados no São José são associados à operação do R2, uma vez que 

coincidem com o seu horário de alimentação, que começa às 19h, diariamente, com uma 

duração de duas horas. Esses picos podem ser interpretados como representando a renovação 

de água, com as concentrações de CRL aumentadas, ao contrário do comportamento na Prata, 

onde esse aumento está relacionado com o horário em que há um consumo de água mais 

elevado. No São José, após o valor máximo ser alcançado, há um decaimento nas 

concentrações, com variações ao longo do ciclo diário, decorrentes do padrão temporal de 

consumo na rede, do padrão de nível do R2 e do kb. 

As concentrações de CRL, em relação à distância entre a fonte de alimentação, também 

divergem a partir dos resultados na Prata. Os nós 136 e 102 apresentaram concentrações 

semelhantes, no entanto, o nó 136, que representa a Escola Estadual Clementino Procópio, 

sendo o mais próximo do R2, apresentou a pior qualidade da água entre os pontos selecionados, 

possivelmente devido às características particulares da rede no São José, que tem um traçado 

mais desordenado e é constituída de tubos com diferentes materiais e idades. Além disso, o nó 

136 está localizado em um setor com tubos mais antigos, sendo a água transportada apenas por 

canalizações de ferro fundido e cimento amianto. Por outro lado, o nó 102 está localizado no 

ponto mais distante em relação ao reservatório, mas em um setor mais recente da rede, estando 

a água em contato, principalmente, com condutos de PVC. Água estagnada é um fator chave 

para a formação de biofilmes sendo tal efeito, presumivelmente, mais acentuado nas partes mais 

antigas da rede de São José. 

A Figura 5.4 demonstra a degradação da qualidade da água no R2, com base no 

comportamento do CRL no reservatório, que sofre influência considerável do regime de 

operação em batelada e do elevado coeficiente de reação do cloro na massa líquida. No R2, a 

concentração de CRL atende as recomendações da Portaria 2914/2011, entretanto, fornece para 

a rede concentrações próximas do mínimo, que não garantem segurança à água distribuída no 

restante da rede. 
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Figura 5.4 – Simulação da variação temporal de CRL no R2 no cenário C1. 

 
 

A Figura 5.5 ilustra o comportamento do CRL na rede de distribuição do bairro de São 

José no cenário C2, que foi desenvolvido na intenção de avaliar o impacto da limpeza dos 

reservatórios R2 e R5 na qualidade da água distribuída, como também no comportamento da 

concentração do cloro nos reservatórios, obedecendo a uma curva de decaimento do cloro já 

observada por Leal (2012), pois foram mantidas as características da água e da estrutura do 

sistema, observadas no cenário atual (C1). 

 
Figura 5.5 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós selecionados no bairro do São José no 

cenário C2. 

 
 

A limpeza foi simulada admitindo que a concentração do cloro no reservatório será o 

máximo (2 mgCl2/L) recomendado pela Portaria 2914/2011. Na Figura 5.5, pode ser constatado 

que o efeito positivo da limpeza do reservatório R2 é apenas observado até as primeiras horas 
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do segundo dia e, em seguida, o efeito das características da rede e da água são mais 

preponderantes, já que todos os nós apresentam concentrações abaixo de 0,2 mgCl2/L. No nó 

mais próximo do R2, o 117, é observado um pico instantâneo de 0,5 mgCl2/L na concentração 

de cloro, logo que a água o alcança, após 7 horas. Isso decorre da baixa demanda e do menor 

percurso. Este comportamento que não é observado nos outros nós, onde o aumento ocorre após 

um tempo de contato, gerando picos menos acentuados. No nó mais distante, o 102, a 

concentração observada foi 0,18 mgCl2/L e o menor valor apresentado, 0,1 mgCl2/L, foi no nó 

136, devido aos motivos relatados no C1. 

No decorrer do período de simulação, outro aumento menos acentuado na concentração 

é observado em todos os pontos, coincidindo com o momento do enchimento do R2, ou seja, 

associado ao regime de operação em batelada. A partir do comportamento observado na Figura 

5.5, é possível associar ao comportamento do consumo do cloro na rede a influência da idade 

da rede, do estado das canalizações e das características da água fornecida.  

O comportamento do cloro no reservatório R2, ilustrado na Figura 5.6, é similar ao 

observado na rede sendo a ação da limpeza perceptível apenas nas primeiras 24 horas, quando 

a concentração de CRL reduz gradativamente de 2 mgCl2/L e tende a 0,21 mgCl2/L já no 

segundo dia, obedecendo ao recomendado pela Portaria 2914/2011, mas, no entanto, não sendo 

suficiente para garantir toda a rede com CRL dentro dos padrões.  

 
Figura 5.6 – Simulação da variação temporal de CRL no R2 no cenário C2. 

 
 

A limpeza no R5 foi simulada adotando o valor de cloro inicial de 2,42 mgCl2/L, valor 

estimado com a adição à concentração de cloro inicial (2,38 mgCl2/L) do percentual de 2%, que 
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corresponde ao percentual de CRL consumido no curto tempo de permanência da água no 

reservatório. No entanto, não foram observadas alterações na concentração do cloro na rede, 

em relação ao cenário C1.  

Conclui-se que o aumento das concentrações de cloro na qualidade inicial da simulação 

não foi suficiente, como se julgava, para superar o decaimento do cloro (kb de 2,73d-1), 

agravado pelo regime de operação em batelada, que promove o consumo do cloro residual livre 

no interior do R2. No entanto, não pode ser negada a importância desta atividade para a 

melhoria de outros indicadores, como turbidez, presença de microrganismos e para reduzir a 

possibilidade da formação de subprodutos, uma vez que os depósitos de sedimentos são 

removidos. 

O cenário 3 representa a operação de desinfecção no reservatório de distribuição, o R2. 

Foram analisadas a simulação de três maneiras diferentes de recloração, na intenção de verificar 

qual apresentava melhor desempenho. Duas previram a aplicação de forma pontual, ou seja, a 

desinfecção realizada uma vez no dia, uma representando o modo como a CAGEPA já realiza 

no R2 e outra aumentando a dosagem para 2 mgCl2/L, haja vista que a adotada pela Companhia 

(0,33 mgCl2/L), não atende à concentração de CRL recomendada pela Portaria 2914/2011. 

Também foi simulada a colocação de 2 mgCl2/L de maneira contínua por meio de um dosador, 

tendo este último método apresentado o melhor desempenho e sido escolhido para representar 

o cenário 3. 

Na Figura 5.7, que ilustra o comportamento da concentração de CRL nos pontos 

escolhidos para representar o bairro São José, após a recloração no R2, pode ser observado que 

houve uma melhora significativa na concentração de CRL na rede, em relação ao cenário atual, 

pois todos os pontos analisados atenderam ao padrão recomendado para o CRL. O aumento da 

magnitude das concentrações é observado no primeiro ciclo diário, que se mantém no decorrer 

da simulação, mesmo os nós 102 e 136 que, apesar de continuarem com o comportamento mais 

desfavorável, apresentaram durante a simulação concentrações acima do mínimo recomendado.  

São observados picos de concentração, um inicial devido à demanda no percurso e a 

distância do nó ao R2 e os outros associados à operação de enchimento do R2, que promove a 

renovação da água na rede, e esses se tornaram mais acentuados em relação ao C1.  
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Figura 5.7 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós distribuídos no São José no cenário C3. 

 
 

No cenário 4, foi simulada a reabilitação da rede e dos reservatórios e, para representar 

essa situação, foram substituídas as canalizações de cimento amianto e as de ferro fundido com 

diâmetros abaixo de 300mm para PVC. As adutoras de maior diâmetro foram mantidas em ferro 

fundido e o coeficiente kw, que representa a reação do cloro na parede das canalizações, foi 

considerado nulo.  

O comportamento do cloro na rede do bairro da Prata é similar ao observado no cenário 

atual. No entanto, há um aumento substancial na magnitude das concentrações. No nó mais 

distante do R5, o 58, a menor concentração foi um pouco abaixo de 1,2 mgCl2/L, o dobro do 

valor observado na Prata atualmente. A Figura 5.8 ilustra esse comportamento. 

 
Figura 5.8 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós distribuídos na Prata no cenário C4 
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A Figura 5.9 ilustra a influência da substituição das canalizações da rede no desempenho 

do cloro no São José, podendo ser verificada a ação da idade dos condutos sobre a qualidade da 

água, e todos os pontos apresentaram o mesmo comportamento por possuírem as mesmas 

características, o que não é uma situação realista, pois dificilmente toda a rede seria substituída 

ao mesmo tempo, mas dá um indicativo da ação dos biofilmes nessa rede. Porém, a 

concentração de CRL ainda é crítica, o que demonstra que as características das canalizações 

da rede têm influência menor do que as da água distribuída, que continua com elevado kb em 

uma rede confinada e operada em batelada.  

 
Figura 5.9 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós distribuídos no São José no cenário C4. 

 
 

No cenário 5, as alterações na ETA refletiram positivamente na variação do CRL nas 
redes simuladas, tanto na Prata como no São José. Como mostrado nas Figura 5.10 e  

Figura 5.11, curvas simuladas da variação do CRL apresentaram comportamentos 
semelhantes, mas com concentrações mais elevadas em comparação com o cenário C1. 

Foi verificado que, mesmo que ocorra uma melhoria da qualidade da água na ETA, não 

é possível garantir as concentrações de CRL acima 0,2 mgCl2/L ao longo de toda a rede de 

distribuição. Embora tenha ocorrido melhoria na água, promover apenas alterações na ETA não 

é suficiente para cumprir com o padrão mínimo recomendado pela Portaria 2914/2011. Isso 

seria possível através da diminuição dos coeficientes de decaimento do cloro abaixo dos usados 

nessa simulação, o que só seria possível com a implementação de processos de tratamento 

avançados (RIZZO, 2011; YANG et al., 2011, YANG et al., 2010), exigindo maiores 

investimentos. 
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Figura 5.10 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós distribuídos na Prata no cenário C5. 

 
 

Figura 5.11 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós distribuídos no São José no cenário C5. 

 
 

No entanto, a simulação indicou que a mudança do modo de funcionamento do R2, 

passando-o para alimentação contínua, e interconexão das redes do São José e Prata (entre os 

nós 160-161 e 69-148), juntamente com pequenas alterações na ETA, iria melhorar 

consideravelmente a qualidade da água distribuída em São José. Essas alterações menores na 

ETA seriam operações de pré-tratamento, como pré-oxidação, o que também causaria efeitos 

positivos nos processos de clarificação, através da remoção de 50-60% dos compostos 

orgânicos e inorgânicos (LIU et al., 2013; CHEN et al., 2007). 

O comportamento do cloro no cenário C6, que associa a ação da desinfecção nos 

reservatórios com a de limpeza destes, não diferiu do observado no cenário 3, ou seja, o impacto 
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da operação de recloração predominou sobre o da limpeza, o que foi verificado na análise 

separado de cada cenário. 

As Figura 5.12 e Figura 5.13 ilustram a melhoria da qualidade da água tratada, que 

resultou em diminuição no valor de kb (0,5 d-1), associado à mudança das canalizações da rede 

que reduziu a influência do consumo de cloro na parede dos condutos (kw) e a rugosidade. Pode 

ser observado um impacto significativo dessas ações, uma vez que todos os nós apresentaram 

valores em conformidade com o padrão de potabilidade.  

Na Prata, o acréscimo nos valores das concentrações de CRL foi menor do que o 

observado no cenário 4, refletindo a influência do aumento das concentrações no bairro de São 

José, com a combinação das ações de substituição da rede e melhoria da qualidade da água 

tratada, revelando a real demanda do bairro. Os comportamentos das curvas no decorrer do 

tempo foram mais homogêneos do que os observados nos outros cenários. 

 
Figura 5.12 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós distribuídos na Prata no cenário C7.  

 
 

Neste cenário o que chama atenção é a diminuição do efeito da operação em batelada 

sobre a demanda decorrente do consumo, os picos mais acentuados estão associados aos 

horários de maior consumo e não mais ao período de enchimento do reservatório, como 

observado nos cenários anteriores, no bairro do São José. Os picos causados pela operação em 

batelada no R2 foram atenuados (Figura 5.13).  

No São José as menores concentrações observadas foram próximas de 0,6 mgCl2/L, os 

picos apresentaram valores mais acentuados (2 mgCl2/L) pois as perdas decorrentes das 

condições das canalizações e da qualidade da água foram minimizadas, mas continuam sendo 

observadas quedas acentuadas na concentração de CRL logo após o horário de maior consumo, 
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motivadas por esse aumento na demanda e pela operação em batelada, quando o consumo de 

água nos horários de pico leva à diminuição do nível do reservatório, mas, mesmo assim, 

ficaram dentro de limites aceitáveis.  

Figura 5.13 – Simulação da variação temporal de CRL nos nós distribuídos no São José no cenário C7. 

 
 

O comportamento das concentrações de CRL em relação à distância entre o nó e a fonte 

de alimentação foi alterado neste cenário no bairro do São José, que passou a ter o 

comportamento similar ao observado na Prata, ou seja, à medida que se distancia do R2 a 

concentração de CRL diminui. Este efeito pode ser constatado no traçado da curva que 

representa o nó 136, na Escola Municipal Clementino Procópio, que possuía a pior qualidade 

de água entre os nós selecionados, mas que passou a ter valores de CRL compatíveis com a sua 

distância ao R2. 

 

5.1.1 Conformidade com o padrão de potabilidade de cloro residual livre nos cenários 

 
O desempenho da conformidade com o padrão de potabilidade de CRL nos cenários 

simulados proporciona um indicativo do impacto na qualidade da água em cada cenário em 

relação ao atual. 

No cenário atual, C1, dos 142 nós, referentes aos bairros da Prata e São José, 91 não 

atenderam ao padrão de potabilidade para CRL, que corresponde a 64% de não conformidade, 

que está associada, principalmente, aos 90 nós do bairro do São José, que apresentaram 100% 

de não conformidade com CRL, enquanto que na Prata, apenas um dos 52 nós não atendeu ao 

padrão.  



124 
 

A Figura 5.14 mostra o comportamento temporal da conformidade dos nós com CRL no 

cenário 2 em comparação com o observado no cenário C1. Apenas nas primeiras horas do 

primeiro ciclo diário de enchimento, após a limpeza, é que pode ser constatado um pico no 

número de nós em conformidade, 86 nós, em seguida o comportamento da conformidade é o 

mesmo observado no C1, ou seja, no primeiro dia após a lavagem houve um aumento para 60% 

na conformidade posteriormente esta caiu para 36%. Comportamento que coincide com o 

verificado nos nós selecionados anteriormente para o cenário C2, demonstrando, assim, que 

somente a limpeza não oferece o impacto significativo na qualidade da água, no que se refere a 

CRL. 

 

Figura 5.14 – Comportamento dos nós da rede que estão em conformidade com o padrão de CRL no 
C2 em relação ao C1. 

 
 

O impacto da operação de recloração (C3) na conformidade do cloro com o padrão de 

potabilidade foi significativo, principalmente no bairro do São José (77% dos nós). No geral, 

dos 142 nós, cerca de 122 apresentaram CRL acima do mínimo recomendado, o que leva a uma 

conformidade máxima de 85% dos nós. Na Figura 5.15 é observada uma considerável 

regularidade do comportamento da conformidade com CRL no tempo, o que reflete a 

implementação da operação de recloração de forma contínua no R2. 
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Figura 5.15 – Comportamento dos nós da rede que estão em conformidade com o padrão de CRL no 
C3 em relação ao C1. 

 
 

A Figura 5.16 mostra o comportamento da conformidade do CRL no cenário 4, sendo 

observado que a contribuição positiva da melhoria da água apenas é vista com um tempo maior 

de simulação. No terceiro dia, este efeito retardado é motivado pela maneira de como será 

executada a substituição dos condutos, que ocorrerá de forma gradual. Dos 142 nós, 112 

apresentaram concentrações acima do mínimo recomendado, totalizando 78,8 % dos nós; no 

São José 60 nós passaram a exibir concentrações de CRL acima de 0,2mgCl2/L.  

 
Figura 5.16 – Comportamento dos nós da rede em conformidade com o padrão de CRL no C4 em 

relação ao C1. 

 
O comportamento da conformidade das concentrações de CRL no cenário 5, ilustrado na 

Figura 5.17, demonstra tendência de crescimento ao longo do tempo de simulação. A simulação 
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com um kb de 0,5 dia-1 e um kw de 0,2 m/dia resultou numa melhoria significativa em relação à 

conformidade com o padrão mínimo para o CRL; 106 dos 142 nós apresentaram concentrações 

acima de 0,2 mgCl2/L, ou seja, o valor máximo de conformidade constatado foi de 74,6%. O 

bairro da Prata manteve o mesmo status de conformidade do C1, enquanto o São José 

apresentou uma melhora relativa à conformidade com o padrão mínimo de potabilidade, que 

evoluiu de zero, no C1, para 60%, no C5. 

 
Figura 5.17 – Comportamento dos nós da rede que estão em conformidade com o padrão de CRL no 

C5 em relação ao C1. 

 
 

No cenário 6 o comportamento da conformidade do CRL com o padrão mínimo confirma 

que o efeito da limpeza do reservatório na qualidade da água é insignificante, pois a curva 

observada foi similar à do cenário 3, de recloração, com 85,5% de conformidade máxima. 

As alterações estruturais na rede e na ETA culminaram no melhor comportamento em 

relação a conformidade aos padrões de potabilidade, pois todos os nós simulados apresentaram 

concentrações acima do mínimo recomendado pela Portaria 2914/2011, conforme mostrado na 

Figura 5.18. 
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Figura 5.18 – Comportamento dos nós da rede em conformidade com o padrão de CRL no C7 em 
relação ao C1. 

 
 

Com base na Figura 5.19 é possível fazer um paralelo entre o comportamento de todos os 

cenários em relação à conformidade. As ações de combinação das alterações estruturais são 

consolidadas, com o maior número de nós em conformidade com CRL, como melhores opções, 

comportamento não observado quando implementadas separadamente. A segunda alternativa é 

a combinação das ações operacionais de recloração e limpeza de reservatório, onde a atividade 

de recloração predomina, pois, a curva que representa o cenário 3 coincide com o cenário 6. 
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Figura 5.19 – Comportamento dos nós da rede em conformidade com o padrão de CRL nos cenários simulados. 
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5.2 Análise de risco 

 

A avaliação de risco pela metodologia FMEA, nos 7 cenários, analisou as principais 

falhas, associadas à operação e manutenção da rede de distribuição e da ETA, que possuem 

potenciais efeitos deletérios para a saúde dos consumidores da água. A Figura 5.20 ilustra a 

quantificação do risco em todos os cenários. 

 
Figura 5.20 – Quantificação dos riscos para cada cenário. 

 
 

Com base na avaliação de risco pelo método FMEA quantificou-se os riscos das 15 falhas 

consideradas neste estudo, gerando valores de risco para cada cenário e para cada falha, 

resultante do produto dos escores atribuídos pelos especialistas, aos aspectos de severidade, 

ocorrência, detecção e abrangência. Esta análise é importante para avaliar comparativamente o 

nível de risco à saúde do usuário, entre os cenários propostos e o atual. O cenário atual foi 

avaliado com o valor de risco de 375. Os outros cenários apresentaram valores de risco menores. 

O cenário corrente foi seguido pelos cenários 3 e 2, desinfecção em reservatório de distribuição 

e limpeza de reservatório, que foram estimados com os valores de riscos, 337 e 315, 

respectivamente. O cenário 6, resultado da combinação dos cenários 2 e 3, apresentou um risco 

de 291. O cenário 4, reabilitação da rede e dos reservatórios, foi ponderado com valor de risco 

de 254 e no 5, alteração na ETA, com 240. No cenário 7, combinação dos cenários 3 e 4, foi 

observado o menor risco, 111. A planilha do método FMEA, com a análise de risco para os 7 

cenários, encontra-se no Apêndice II.  
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A Figura 5.21 ilustra as reduções dos riscos de cada cenário em relação ao atual. O cenário 

7, apresentou a maior redução, 70%, seguido pelo cenário 5, com aproximadamente 36%; o 

cenário 4 apresentou uma diminuição de cerca de 32% e o cenário 6 apresentou 22,4%, já os 

cenários 2 e 3 apresentaram reduções de 13% e 10%, respectivamente. 

 
Figura 5.21 – Percentuais de redução do risco de cada cenário em relação ao cenário atual C1. 

 
 

No cenário 1 (C1), os principais riscos foram associados às falhas F6, F7, F8 e F10, 

relacionadas com a operação e manutenção da rede de água, e F9, F11 e F14, com a operação 

e manutenção da ETA, todos avaliados com mesmo valor de risco, 36. 

O risco associado à operação e manutenção inadequada na rede foi considerado 

importante, F6, porque, com base nas informações levantadas, a operação de limpeza e 

reparação das estruturas não são realizadas de maneira programada, o que foi avaliado como 

muito severo, pois pode comprometer fortemente a qualidade da água. No mesmo nível de 

importância foram consideradas as variações inadequadas de vazões/pressões, F7, diante da 

falta de um controle sistemático desses fatores, a integridade da rede pode ser fortemente 

comprometida e, consequentemente, a qualidade da água distribuída.  

No SAACG, o risco da falha F8 é bastante real, desde que a análise das concentrações de 

cloro residual livre, realizadas por Santos (2011) e Alves (2014), indicou a existência de setores 

em que a degradação da qualidade da água é bastante crítica. De fato, considerando tanto as 

concentrações de CRL observadas e simuladas, todo o bairro São José, apresentou 100% de não 

cumprimento do padrão mínimo de potabilidade. Portanto, é razoável afirmar que os residentes 

no bairro São José estão sob risco, sempre que consumirem água do sistema de abastecimento. 

Os pacientes em tratamento em dois hospitais públicos importantes nessa área constituem uma 

população mais vulnerável aos perigos do uso da água. Além disso, a degradação da qualidade 

da água nos reservatórios de distribuição (F10), decorrente da falta de rotinas e protocolos de 
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limpeza e reparação de reservatórios de distribuição foi considerada pelos especialistas 

diretamente relacionada com a falha F8. 

Em relação à falha F9, a reação do cloro com matéria orgânica naturalmente presente na 

água, pode produzir subprodutos da desinfecção, tais como trihalometanos (THMs) e ácidos 

haloacéticos (HAAs), que podem ter efeitos crônicos adversos na saúde humana (HUA et al., 

2015; SUMMERHAYES et al., 2011; CHARISIADIS et al., 2015; LYON et al., 2012). Na 

avaliação dos riscos do SAACG, o risco relacionado com estas substâncias foi considerado 

relevante. Diante da falta de medidas de THMs, a ocorrência foi avaliada com base na qualidade 

da água na saída da ETA, uma vez que a estação não tem a capacidade de remover os 

precursores do THMs, principalmente a redução da concentração de COT da água bruta, sendo 

as concentrações de entrada e saída praticamente as mesmas, um pouco superiores a 2 mg/L, 

além da alta concentração de CRL na saída da ETA (entre 4 e 5 mgCl2 /L). Outros aspectos 

avaliados que contribuíram para o elevado valor do risco foi a detecção que exige equipamentos 

sofisticados e da grande abrangência associada a esta falha. No entanto, a severidade foi 

considerada moderada, este juízo foi baseado no efeito crônico dessas substâncias. 

Tal falta de capacidade parece estar associada, principalmente, com a configuração 

estrutural da estação de tratamento de água, que é constituída por operações unitárias 

convencionais, sem unidade de pré-tratamento adequada, agravado pela deficiente situação dos 

equipamentos da ETA, que são antigos precisando ser renovados (F11). Além disso, a operação 

é caracterizada pelo empirismo e pela tomada de decisões com base em critérios práticos (F14), 

como o não uso de coagulantes durante a estação seca, quando os valores de turbidez da água 

bruta afluente são muito baixos, sem considerar outros parâmetros de qualidade da água, como 

concentração de compostos orgânicos e inorgânicos. 

O perigo associado ao crescimento de microrganismos em biofilmes e sedimentos (falha 

F4) foi destacado como um risco significativo, com valor de risco 18, sendo a ocorrência destes 

associada à influência de materiais, idade e operação e manutenção inadequadas das 

canalizações, considerando que uma parte importante da rede da zona de pressão B foi 

construída na década de 1950.  

A severidade na falha F4 foi julgada moderada, pois mesmo com a presença de bactérias 

no biofilme estas necessariamente não vão levar à não conformidade com o mínimo de cloro 

recomendado, 0,2 mgCl2/l. Ao ser comparado o comportamento das concentrações de cloro em 

diferentes pontos da rede com mesma idade e material constituinte, que presumivelmente teriam 

o mesmo comportamento com relação à presença de BHFM, foi observado, tanto por simulação 

quanto analiticamente, que a influência no consumo de cloro não é significativa. 
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Outra falha considerada importante é a utilização de produtos químicos de baixa 

qualidade (F13), uma vez que o seu nível de pureza pode comprometer a qualidade da água e, 

consequentemente, a saúde do consumidor, comprometendo, por outro lado, a eficiência 

operacional das diferentes unidades na ETA (YANG et al., 2010a;. YANG et al., 2011b). A 

avaliação de risco levou em conta a falta de especificações técnicas, pela concessionária de 

água, na compra de produtos químicos.  

Na sequência, as falhas F5 e F12 foram consideradas expressivas, com valor de risco de 

18. A falha F5 está relacionada com o comprometimento da integridade da rede por rupturas/ 

fissuras dos condutos; associado a isto há a idade avançada da rede, sendo constituída por 

materiais suscetíveis a quebras (7 reparos/km.ano). Quanto à falha F12, concluiu-se que o 

responsável técnico pela operação da ETA é o único que possui habilitação suficiente para 

tomar decisões técnicas relativas às várias operações unitárias que afetam a qualidade da água, 

enquanto que o pessoal de nível técnico ainda requer um programa de formação contínua. 

As falhas F1, F3 e F15 foram avaliadas com o mesmo valor de risco, 12. A F1 está 

associada a integridade da cobertura dos reservatórios. Em visitas realizadas ao R5, para coleta 

de amostras, foram observado diversos furos de pequenas dimensões, o que foi julgado de 

severidade moderada, pois os furos não impactarão de forma significativa a grande massa de 

água armazenada nos reservatórios. A F15, relacionada com a deficiência de monitoramento na 

ETA, foi avaliada com base na informação de que há um esquema de rotina para monitorar a 

qualidade da água potável e de que sensores para monitorar continuamente o cloro residual livre 

e a turbidez foram instalados na saída da estação. A severidade moderada foi também a que 

contribuiu para o reduzido risco da F3, corrosão em reservatórios e em redes de condutos, no 

entanto a ocorrência foi julgada como alta, pois há tendência de formação de biofilme e estudos 

indicam que canalizações de ferro fundido são mais reativas, por serem susceptíveis a 

turberculinização, favorecendo a formação de biofilmes e a proliferação de BHFM (MALM et 

al., 2012; KELLY et al., 2014). 

A falha F2 foi considerada a de menor risco, com valor 9. A utilização de canalizações 

com materiais e revestimentos inadequados, apesar de ser considerada de severidade alta, pois 

o decaimento do cloro na parede das canalizações é influenciado pelo material e idade das 

canalizações (HUA et al., 2015; SALGADO, 2008; MELO e FORMIGA, 2007, HALLAM et 

al., 2002) e de elevada ocorrência, 36% da rede da zona B são constituídas de cimento amianto 

e ferro fundido, no entanto a abrangência é pequena, pois limita-se a apenas partes da rede.  
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No cenário 2 as falhas F4, F6, F9 e F10 apresentaram redução do risco em relação ao C1, 

as outras falhas permaneceram com o mesmo valor do cenário atual. A Figura 5.22 apresenta o 

comportamento comparativo dos riscos entre os cenários 1 e 2. 

Para a falha 4 foi estimada uma redução de 50% dos riscos em relação ao cenário C1, 

relacionada com a diminuição da contribuição de nutrientes proveniente dos sedimentos 

armazenados no reservatório, que são essenciais para o desenvolvimento do biofilme, ideia 

corroborada por Kiéné et al. (1998) que defendem a existência de uma correlação entre a 

quantidade de carbono orgânico assimilável presente na água e o número de bactérias do 

biofilme. 

A falha F6 foi avaliada com uma redução de 55,5% dos riscos em relação ao C1. A F6 

foi analisada com severidade moderada, pois foi considerado que, mesmo com as operações de 

limpeza ocorrendo de maneira inadequada, alguma melhoria na qualidade da água é obtida; o 

aspecto ocorrência também foi julgado moderado, pois foi admitido o atendimento parcial dos 

critérios de reparação, manutenção e limpeza de reservatórios. A falha F10 foi estimado com a 

maior redução, 77,7%, pois foi considerado que a limpeza do reservatório, impactará 

positivamente, diminuindo a deterioração da qualidade da água nos reservatórios. 

 
Figura 5.22 – Comportamento do risco entre os cenários 1 e 2 nas falhas analisadas. 

 
 

A falha F9 apresentou uma redução de apenas 33,3% em relação ao cenário atual, isto 

porque os avaliadores consideraram que a origem da água, ou seja, a matéria orgânica natural 

presente na água, como ácido húmico e fúlvico (precursores), tem maior influência na formação 

de subprodutos da desinfecção, que os sedimentos presentes nos reservatórios. Logo a limpeza 

reduzirá um pouco este risco, pois não haverá a contribuição decorrente dos sedimentos. 
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No entanto a falha F8, mesmo não apresentando diferença de risco em relação ao C1, 

merece ser discutida, pois esperava-se uma melhoria na concentração de CRL, com a limpeza 

do reservatório, porém ao ser avaliado o comportamento do cloro na simulação deste cenário, 

foi visto que o impacto é insignificante, apenas observados nas primeiras 24 horas após a 

limpeza, em seguida a operação e a infraestrutura da rede foram mais preponderantes sobre a 

qualidade da água. 

No cenário C3, relacionado com a implementação de reforço na desinfecção nos 

reservatórios de distribuição, apenas as falhas F8 e F10 apresentaram redução do risco. A Figura 

5.23 apresenta o comportamento do risco para cada falha  

A redução do risco associado à falha F8 (33%) está relacionada com a diminuição da 

ocorrência de pontos com residual de cloro inadequado, que passou de alta para moderada. Esta 

avaliação foi baseada no comportamento do residual de cloro livre na simulação, pois com a 

implementação da recloração, menos de 5% da rede não estão em conformidade com o mínimo 

de cloro recomendado. No entanto, ainda há pontos da rede com cloro abaixo de 0,2 mgCl2/L, 

o que levou à manutenção do escore alto para a severidade. 

 
Figura 5.23 – Comportamento do risco entre os cenários 1 e 3 nas falhas analisadas. 

 
 

Na falha F10, degradação da qualidade da água nos reservatórios, foi prevista uma 

redução de 66% do risco em relação ao C1, os aspectos severidade e ocorrência foram avaliados 

como moderados, pois ao controlar a concentração de cloro no reservatório não há garantia de 

conformidade da turbidez, pois neste cenário o reservatório continua sem limpeza, com 

sedimentos acumulados e a água continua sendo deteriorada ao ser armazenada. Neste cenário 

foi proposto o controle da desinfecção em dois reservatórios, R5 e R2, sendo considerados os 
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critérios de ocorrência em menos de 5% dos reservatórios com CRL abaixo de 0,2mgCl2/L e 

tempos de detenção hidráulica (TDH) abaixo de 3 dias. 

Neste cenário, o risco de formação de subprodutos continua elevada, pois mesmo 

considerando que esta falha está mais relacionada com a presença de ácidos fúlvicos e húmicos 

na água do manancial, a falta de limpeza no R2, que contribui com o acúmulo de sedimentos, 

a operação em batelada e a dosagem contínua de desinfetante favorecem o contato com o cloro 

e aumenta a chance de formação de halofórmios.  

A Figura 5.24 ilustra o comportamento do risco para cada falha no cenário C4, sendo 

observado que as falhas relacionadas com a estrutura da rede, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 e 

F10 foram impactadas. 

 
Figura 5.24 – Comportamento do risco entre os cenários 1 e 4 nas falhas analisadas. 

 
 

O risco associado à falha na integridade da cobertura dos reservatórios (F1) reduziu 

consideravelmente, cerca de 83%, pois com a implementação de um programa de reabilitação 

da rede e dos reservatórios há uma tendência de atendimento dos padrões de potabilidade e da 

integridade total no reservatório. Comparando com o cenário C1 as falhas F2 (Utilização de 

canalizações com materiais e revestimentos inadequados na rede) e F5 (Rupturas/fissuras de 

condutos) apresentaram uma redução de 55,6%, decorrente da diminuição da severidade e da 

ocorrência para média, motivada pela substituição das canalizações que é realizada de maneira 

gradual, assim a água continua sofrendo o efeito por passar por canalizações antigas com 

revestimento inadequado. 

Os riscos das falhas F3 (corrosão em reservatórios e em redes de condutos) e F4 

(crescimento de microrganismos em biofilmes e sedimentos) foram reduzidos em 66,7%. Com 
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a substituição das canalizações, a turbidez e as concentrações de bactérias heterotróficas 

facultativas mesófilas (BHFM) tendem a atender aos padrões de potabilidade, pois os trechos 

comprometidos com a corrosão e biofilmes serão reduzidos.  

As falhas F6 (operações inadequadas em reparação, manutenção e limpeza de 

reservatórios) e F8 (residual de cloro inadequado) apresentaram a mesma redução (33,3%) em 

relação a C1. Para F6 esta diminuição está associada ao aspecto ocorrência que passou a ser 

moderada, no entanto, para este cenário, a falha na operação de reparação mantem a severidade 

elevada, pois foi entendimento dos especialistas que o trabalho de restauração executado 

incorretamente, mesmo dentro de um programa de reabilitação da rede, levaria à permanência 

dos problemas associados a operação.  

A avaliação da adequação do residual de cloro na rede (F8) neste cenário, foi realizada 

com base nos dados observados na simulação, sendo constatado que, mesmo com substituição 

dos condutos, ainda há pontos da rede, que não atendem ao mínimo recomendado pelo padrão 

de potabilidade, logo a severidade ainda continua alta, mas a ocorrência é reduzida para até 5% 

da rede o que levou à redução do risco.  

A falha F7 (variações inadequadas de vazões/pressões) apresentou a maior redução, cerca 

de 89%, sendo a previsão baseada na idade da rede, que é bastante antiga. Variações 

inadequadas de vazões e pressões oferecem as condições propícias a rupturas e fissuras e, 

consequentemente, à infiltração de contaminantes que tanto comprometem a concentração de 

cloro como favorecem a presença de coliformes totais. Logo, com a substituição de maneira 

progressiva dos condutos, haverá uma redução da severidade para moderada, pois a água 

continuará a passar por trechos não reabilitados. No entanto, a ocorrência será baixa, sendo está 

avaliação fundamentada na simulação, que indica os pontos onde devem ser instaladas as 

válvulas redutoras de pressão. Outro aspecto importante analisado foi a abrangência que, diante 

do caráter gradual da implementação, teve o seu impacto reduzido para a rede.  

A deterioração da qualidade da água nos reservatórios, F10, foi reduzida em 55,5%, pois 

com a reabilitação das estruturas, possíveis falhas na integridade do reservatório serão sanadas. 

Consequentemente, o consumo das concentrações de cloro, decorrente destes aspectos 

reduzirão. No entanto, isto não garante que a operação de limpeza regular esteja sendo 

realizada, logo, admite-se a turbidez acima do recomendado e a presença de BHFM. Como o 

programa de reabilitação ocorre de forma progressiva, admite-se a ocorrência em até 5% dos 

reservatórios de TDH acima de 3 dias, CRL abaixo de 0,2mgCl2/L e a periocidade de limpezas 

dos reservatórios acima de 5 anos.  
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Figura 5.25 – Comportamento do risco entre os cenários 1 e 5 nas falhas analisadas. 

 
 

A Figura 5.25 mostra o comportamento do risco no cenário 5, associado a alterações na 

ETA. Observa-se que as falhas F8, F9, F11, F12, F13, F14 e F15 apresentaram redução em 

relação ao cenário C1. 

No que diz respeito à falha F8, foi estimada uma redução de 33% do risco, em comparação 

com C1. No julgamento pelos especialistas foi levado em conta que o cloro residual livre na 

rede não depende apenas das alterações na ETA, mas também de outros fatores relacionados 

com o SAA, especialmente os relacionados com a operação e manutenção de todo sistema de 

abastecimento. A simulação do comportamento do cloro neste cenário auxiliou na avaliação, 

indicando que, mesmo com promoção de melhoria na qualidade da água, estas não são 

suficientes para garantir o atendimento do padrão mínimo (0,2 mgCl2/L) na totalidade da rede. 

Na verdade, a ETA é apenas uma entre as muitas barreiras de segurança no controle da 

qualidade da água (WHO, 2011; VIEIRA e MORAIS, 2005). 

Em relação à falha F9 a avaliação de risco estima uma redução de 50%, que descreve, 

razoavelmente, o impacto significativo que as alterações propostas para a ETA poderiam causar 

sobre o risco relacionado a essa falha. Estas alterações poderiam causar uma redução 

significativa (até 83%) no COT e, consequentemente, de precursores de trihalometanos. 

As falhas F11, F12, F13, F14 e F15 são exclusivamente associadas à operação da ETA. 

Redução de 83% foi estimada para cada risco devido às falhas F11 ( processos unitários de 

tratamento inadequados ou equipamento deficiente na ETA), F12 (incapacidade no controle de 

processos de tratamento na ETA) e F14 (deficiências na dosagem de produtos químicos), 

exclusivamente associadas à operação da ETA, e reduções de risco de 75 e 50%, 
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respectivamente, foram previstas como resultado do controle das falhas F13 (utilização de 

reagentes de qualidade inadequada na ETA) e F15 (falhas na monitoração na ETA). Esse 

controle seria baseado na adoção de protocolos de operação e monitoramento automatizado da 

ETA. Para os especialistas as alterações na ETA promoveram a diminuição dos aspectos 

severidade e ocorrência. 

O comportamento do risco no cenário C6, que associa as ações do cenário C2 e C3, ou 

seja, a limpeza dos reservatórios e controle da desinfecção nos reservatórios está ilustrado na 

Figura 5.26. 

 
Figura 5.26 – Comportamento do risco entre os cenários 1 e 6 nas falhas analisadas. 

 
 

Neste cenário foram adotadas as maiores reduções para cada falha entre os cenários 

operacionais; por exemplo, a falha F6 tem redução 55,5% no C2 e não apresentou redução na 

recloração (C3), logo foi adotado para o cenário C6 o resultado obtido no cenário C2. No geral, 

as reduções dos riscos foram observadas nas falhas F4, F6, F9 e F10 referentes a limpeza do 

reservatório, e na F8  na qual foi observada uma queda de 33,3% em relação a C1 devida à 

recloração. Apenas a falha F4 apresentou uma redução diferente que a observada no C2, 55,5%, 

isto porque a severidade foi reduzida para baixa, pois há uma tendência maior de atender os 

padrões de potabilidade e, assim, maior chance de inibir o crescimento de bactérias. 
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Figura 5.27 – Comportamento do risco entre os cenários 1 e 7 nas falhas analisadas. 

 
 

A Figura 5.27 ilustra que a combinação de ações de melhoria na infraestrutura da rede, 

dos reservatórios e da ETA, promove uma melhoria na qualidade da água e do desempenho do 

sistema, pois todas as falhas sofreram redução no risco. A avaliação foi realizada de forma 

similar à do cenário C6. As reduções das falhas F1 a F7 e F10 são devidas a implementação de 

programa de reabilitação da rede e dos reservatórios e as das F11 a F15 referentes a melhorias 

na ETA. Já as falhas F8 e F9 apresentaram resultados particulares associados à combinação das 

ações do C4 e C5 que, isoladamente, não foram evidenciadas.  

Na falha F8 a severidade caiu para o nível baixo, pois foi julgado que a substituição nas 

canalizações antigas e melhorias na ETA levaria ao atendimento de todos os critérios previstos 

para considerar o risco baixo, a ocorrência também foi considerada menor o que implicou numa 

redução de 88,8%. Este julgamento também foi baseado no resultado da simulação. A falha F9 

também teve uma boa redução (75%), associada à melhoria da qualidade da água tratada e da 

concentração de cloro na saída da ETA, que passa a atender ao recomendado pelo padrão de 

potabilidade. 

A avaliação de risco indicou que os cenários (C4, C5 e C7) que propõem alterações 

estruturais, apresentaram maiores reduções dos riscos do que os operacionais (C2, C3 e C5). 

No entanto, as melhorias obtidas com as mudanças na operação, tanto as propostas, como outras 

que se apresentaram interessantes, como mudança do regime de operação do R2, interligação 

da rede do bairro da Prata com a do São José, podem, em curto prazo, promover melhoras em 

relação ao cenário atual (C1), até que mudanças estruturais sejam programadas e 

implementadas a longo prazo. 
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5.3 Método Multicriterial PROMETHEE 

 

5.3.1 Comportamento dos indicadores 

 
Nesta etapa são descritos os comportamentos dos indicadores adotados no modelo nas 

três dimensões: econômica, social e sanitária, que foram obtidos com base nos elementos 

indicados no capítulo Materiais e Métodos. A tabela que apresenta os resultados dos indicadores 

estudados no PROMETHEE II está no Apêndice III. 

 
5.3.1.1 Dimensão Social  

 
Na dimensão social foi adotado como indicador o impacto na saúde dos usuários da água 

distribuída na zona de pressão B, que foi estimado com base no percentual de redução dos riscos 

de cada cenário em relação ao cenário atual C1, obtido a partir do estudo de análise de risco 

pelo método FMEA. No geral, os cenários que propõem mudanças estruturais apresentaram 

maiores reduções do risco do que os operacionais. 

Na avaliação de risco, o cenário C7 foi o que apresentou a maior redução do risco à saúde, 

70%, pois foi entendido que as alterações estruturais na rede e na ETA, constituem uma decisão 

que contribuirá significativamente para a redução da severidade e da ocorrência de todas os 15 

perigos levantados e, consequentemente, garante uma segurança maior à saúde dos 

consumidores. 

A adoção de medidas de alterações estruturais, na rede e na ETA, separadamente (C4 e 

C5), oferecem impactos moderados na redução do risco à saúde dos usuários, 32% e 36%, 

respectivamente. Isto decorre porque no C4, mesmo com as estruturas renovadas, a ação da 

desinfecção é comprometida, pois a água tratada continua com elevados teores de redutores de 

cloro e no C5 as características da água melhoram, mas sua degradação ainda persiste, pois, a 

rede continua com suas estruturas precárias. 

Os cenários C2, C3 e C6, que estão associados às ações operacionais, como limpeza e 

recloração, apresentaram desempenhos piores, 16%, 10% e 22,4% respectivamente. O que se 

destaca é o C3, que contempla apenas a recloração que, apesar de apresentar na simulação das 

concentrações de CRL um significativo aumento no número de nós em conformidade com o 

padrão de potabilidade, foi estimado com a mais baixa redução de risco, pois, nesta situação, o 

reservatório R2, utilizado como uma unidade de recloração, passa a atuar como câmara de 

contato, requerendo, portanto, um esquema de manutenção mais efetiva, pois possibilita 

também contato do desinfetante com sedimentos ensejando a formação de THMs. Nesse 
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contexto, pode-se concluir que a tendência é o aumento lento e progressivo de THMs na água 

distribuída, até a residência do usuário. Tal julgamento teve como base estudos desenvolvidos 

que associam a exposição a estes subprodutos, a incidência de câncer humano e efeitos adversos 

na reprodução (NIEUWENHUIJSEN et al., 2000; CHARISIADIS, et al., 2015). De fato, tais 

evidências apenas serão consolidadas com estudos toxicológicos e epidemiológicos bem 

concebidos e planejados. 

Outro aspecto a ser discutido é o fato da limpeza do reservatório R2 (C2), oferecer um 

maior impacto positivo na saúde do que a desinfecção no reservatório, uma vez que a simulação 

mostra que a limpeza tem um desempenho insignificante nas concentrações de CRL na rede, 

no entanto garante uma melhoria nas condições sanitárias do reservatório, quanto à redução de 

microrganismos e sedimentos. 

Na verdade, como o estudo tem como objetivo assegurar a distribuição de água segura 

aos usuários do sistema, medidas operacionais, por si só, não garantem esta finalidade, o que é 

confirmado pela combinação dos cenários C2 e C3, C6, que demonstra um fraco desempenho, 

apenas 22,4% de redução dos riscos. 

Ao ser adotado o cenário com melhor desempenho, C7, com 70% de redução dos riscos, 

admite-se a aceitação de impacto de 30% na saúde dos usuários, o que é relativamente alto. De 

fato, resultados melhores seriam obtidos em cenários que combinassem, além de melhorias 

estruturais, mudanças na maneira de operação e manutenção do sistema. 

 
5.3.1.2 Dimensão Econômica 

 
Os subcritérios custos e investimentos na operação e manutenção da zona de pressão B 

do SAACG foram adotados para avaliar a dimensão econômica nos sete cenários. O 

comportamento dos custos em cada cenário está apresentado na Tabela 5.1. 
Tabela 5.1 – Valores estimados para os custos de operação e manutenção, em R$/ano, do sistema no 

período de um ano. 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 Cenário 7 

Atual Limpeza de 
reservatório Recloração Reabilitação 

da rede 
Melhoria na 

ETA 
Limpeza + 
recloração 

Reabilitação da 
rede + 

Melhoria na 
ETA 

7.210.277,20 8.454.014,20 7.260.277,20 7.460.777,20 8.270.277,20 8.501.030,00 9.794.217,20 
 

Os cenários estruturais apresentaram maiores incrementos nos custos comparados aos 

operacionais, uma vez que envolvem ações com maiores valores financeiros. A Figura 5.28 
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ilustra o aumento percentual dos custos de operação e manutenção nos cenários propostos, em 

relação ao cenário C1. 

 
Figura 5.28 – Percentuais do aumento dos custos de operação e manutenção em relação C1. 

 
 
Fazendo um paralelo entre os percentuais de incrementos dos custos com os de redução 

dos riscos à saúde, parece haver uma relação direta entre estas variáveis, quanto maiores os 

custos, maior a redução dos riscos, o que pode ser comprovado com a análise de correlação 

entre as duas variáveis. A Figura 5.29 ilustra o comportamento da dispersão dos dados em torno 

da linha de tendência, o valor do coeficiente de correlação foi 0,86, o que demonstra uma 

correlação positiva entre as variáveis. O modelo de regressão explicou 73,5% da relação entre 

os incrementos dos custos e a redução dos riscos. O teste de hipótese do coeficiente angular da 

reta igual a zero foi rejeitado, confirmando que o modelo pode ser aplicado para explicar a 

relação entre essas variáveis. 
Figura 5.29 – Diagrama de dispersão entre incremento dos custos e a redução dos riscos. 
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Os montantes de investimentos para implementação dos 7 cenários estão apresentados na 

Tabela 5.2. Nos cenários operacionais os recursos investidos são mínimos comparados aos 

exigidos pela implementação dos cenários estruturais. 

 
Tabela 5.2 – Valores estimados para os investimentos na operação e manutenção da rede no período de 

um ano. 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 Cenário 7 

Atual Limpeza de 
reservatório 

Desinfecção 
em 

reservatório 
de 

distribuição 

Reabilitação 
da rede 

Melhoria na 
ETA 

Limpeza + 
recloração 

Reabilitação 
da rede + 

Melhoria na 
ETA 

145.850,44 145.850,44 160.850,44 1.868.953,44 4.845.850,40 160.850,44 6.565.953,24 
 
Analisando os benefícios para a qualidade da água, em curto prazo, com a implementação 

dos cenários operacionais, principalmente o C3, que promoveu uma cobertura de CRL em 80% 

da rede simulada, com baixos investimentos, justifica a sua adoção até que alterações estruturais 

sejam executadas.  

 
5.3.1.3 Dimensão Sanitária 

 
A dimensão sanitária foi representada por 9 subcritérios, divididos em três etapas do 

sistema de abastecimento, no reservatório de distribuição, na rede de distribuição e na ETA.   

Reservatório de distribuição  

a) Frequência de limpeza dos reservatórios 

A frequência de limpeza dos reservatórios estabelecida como a ideal foi uma a cada cinco 

anos, adotada pela American Water Works Association (AWWA), como padrão para a 

manutenção de sistemas de distribuição de água. 

Apenas os cenários C2 e C6 foram avaliados quanto à frequência de limpezas, prevendo 

uma limpeza a cada cinco anos. Os outros cenários mantiveram a mesma situação do cenário 

atual, pois nestes não foi estabelecida uma rotina de manutenção. 

 
b) Variação de pressão no sistema de abastecimento 

A análise do comportamento das pressões foi realizada com base na simulação da rede 

dos bairros da Prata e do São José, representando, de forma estimada, as pressões na zona de 

pressão B. O indicador adotado foi o percentual da rede que atende à faixa de pressão 

recomendada, 10 a 50 mca. 
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No C1 é possível observar um comportamento bastante variado no ciclo diário, 

principalmente no bairro de São José, no turno da tarde, quando é possível observar quedas 

bruscas de pressão, que podem ser explicadas pelo regime de operação do R2, em batelada. No 

período das 16 às 18 horas, o volume do reservatório já não atende ao nível mínimo exigido (10 

mca), para manutenção da pressão no extremo da rede. Dos nós simulados, 21,1 % apresentaram 

pressões abaixo de 10 mca. O comportamento oposto também é observado, em menor escala, 

cerca de 8,4 % dos nós apresentam, durante todo o ciclo diário pressão acima 50 mca, estando 

esses localizados nos pontos mais baixos de trechos com grande declive, com diferenças de 

cotas de até 40m. Portanto, aproximadamente 70,5% da rede são operados na faixa de pressão 

recomendada. 

Para resolver esses problemas foram implantadas, nos cenários C3 e C7, que contemplam 

alterações na rede, estações pitométricas e válvulas controladoras de pressão, estabelecendo, 

assim, um controle sistemático das pressões na rede evitando a ocorrência de pressões fora da 

faixa definida em todos os nós da rede. Já os outros cenários mantiveram o mesmo 

comportamento observado no C1. 

 

c) Frequência de consertos dos condutos por fissuras ou rompimento 

As rupturas de condutos de sistemas de abastecimento de água podem ser atribuídas a 

fatores hidráulicos e não hidráulicos. A alta pressão induzida por um transiente hidráulico pode 

provocar rompimento de tubos, a pressão negativa pode causar colapso na tubulação, cavitação 

pode causar erosão nos condutos e as forças transientes podem afrouxar as conexões dos tubos. 

Entre os fatores não hidráulicos destaca-se a idade da rede, corrosão dos tubos, a qualidade da 

construção da rede, falhas na fundação, etc. (WANG et al., 2014).  

No cenário C1 é possível constatar a influência desses dois fatores, uma vez que o número 

de reparos por quilometro é elevado, 7 reparos por km/ano, o que é consubstanciado por 

presença de rede antiga e falta de controle das pressões.  

O número de reparos na rede é um bom indicador da necessidade da implementação de 

programas de reabilitação das redes, na avaliação de risco os cenários C4 e C7 apresentaram 

redução no número de reparos, 3 reparos por km /ano, que é um valor ainda muito alto se 

comparado ao recomendado pela IWA, 0,13 reparos por km /ano, isto decorre da proposta de 

implementação de maneira gradual, ao longo de 5 anos, da substituição dos condutos, logo 

haverá setores onde a ocorrência de rupturas ainda será considerável. Nos outros cenários o 

número de reparos por quilometro se mantem igual ao cenário C1 (SABESP, 2008). 
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d) Residual de cloro 

O comportamento do CRL, além de ser um importante parâmetro da qualidade da água 

na rede, se mostrou também como um valioso indicador das condições estruturais, de operação 

e manutenção do sistema de abastecimento. O desempenho dele nos cenários demonstrou o 

quanto esse indicador é sensível, às características da água tratada e às condições da rede 

(Figura 5.30). 
 

Figura 5.30 – Comportamento da conformidade das concentrações de CRL na rede, em cada cenário. 

 
 
A estimativa dos percentuais de conformidade do CRL foi realizada com base nos 

percentuais de trechos da rede simulada que não estão em conformidade. Na Tabela 5.3 são 

mostrados os valores percentuais de cada cenário, que foram utilizados para a realização dos 

cálculos de conformidade. Foram simulados 23,42 km de extensão da rede da zona de pressão 

B, que correspondem a 14% do total.  
 

Tabela 5.3 – Extensão da rede, em percentual e em km, não conforme com os padrões de potabilidade 
de CRL, em cada cenário simulado. 

CENÁRIOS Comprimento da rede 
não conforme (km) 

Percentual da rede 
simulada 

Percentual da 
rede total 

Cenário 1 12,41 53% 7% 
Cenário 2 12,41 53% 7% 
Cenário 3 7,96 34% 4,5% 
Cenário 4 5,86 25% 3,3% 
Cenário 5 9,37 40% 5,3% 
Cenário 6 7,96 34% 4,5% 
Cenário 7 0 0% 0% 
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No cenário C2 a simulação indicou que não houve alteração em relação ao C1, cerca de 

7% da extensão da rede da zona B não estão em conformidade com os padrões de potabilidade, 

ou seja, 93% da rede atendem ao padrão mínimo de CRL. Os cenários que apresentaram 

melhores desempenhos foram os cenários que propõem alterações na estrutura; o C7, com 100% 

da rede em conformidade, e o C4 com 96,7%.  

A simulação indicou, também, que a ação de melhoria das concentrações de cloro na rede, 

95,5%, decorrente apenas da operação de recloração em reservatório de distribuição foi mais 

significativa do que a, 94,6%, devida à melhoria das características da água na ETA com a 

redução expressiva da contribuição do coeficiente de reação da massa líquida com cloro (kb), 

de 2,73 d-1 para 0,5 d-1, o que evidencia a sensibilidade do indicador CRL às condições 

estruturais e às de manutenção da rede na qualidade da água.  

De fato, apenas o cenário C7 atende o estabelecido pela Portaria 2914/2011, nos termos 

do art. 34, que torna obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mgCl2/L de CRL ou 2 mg/L 

de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema 

de distribuição (reservatório e rede). 
 

e) Bactérias heterotróficas facultativas mesófilas e coliformes totais 

As bactérias heterotróficas facultativas mesófilas (BHFM) e os coliformes totais são 

indicadoras de integridade do sistema e da qualidade microbiológica da água. As avaliações 

para o cenário C1 foram feitas com base em análises realizadas em estudos desenvolvidos pelo 

grupo de pesquisa Saúde Ambiental da UEPB. As análises de bactérias heterotróficas e 

coliformes totais indicam que 94,7% da rede estão em conformidade com BHFM e que em 7% 

da rede há presença de coliformes totais, conforme a Tabela 5.4. 
 

Tabela 5.4 – Comportamento dos indicadores microbiológicos na rede de distribuição nos 7 cenários. 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

% de conformidade de bactérias 
heterotróficas 94,7% 94,7% 96,50% 98,20% 96,50% 98,20% 98,20% 

% presença de coliforme totais 7% 7% 4,7% 2,4% 4,7% 2,4% 2,4% 
 

As análises desses indicadores microbiológicos se basearam na avaliação de risco da falha 

quanto ao crescimento de bactérias na rede, para cada cenário, sendo que, tanto as ações 

operacionais como as estruturais se mostraram eficientes na redução da presença das bactérias. 

No entanto, particularmente no cenário C2, não foram observadas mudanças nos resultados em 

relação ao C1. De fato, este comportamento está relacionado ao baixo impacto da limpeza no 
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reservatório de distribuição na concentração de CRL na rede. As reduções menores nos cenários 

C3 e C5 foram motivadas pela presença de fatores intervenientes importantes como sedimentos 

e redes antigas com mais de 16 anos. 

Outro aspecto importante a ser discutido são os altos percentuais de conformidade das 

bactérias heterotróficas, uma vez que a integridade da rede é altamente comprometida. De fato, 

um dos fatores que pode favorecer a está baixa presença seja a limitação de nutrientes, uma 

parte considerável do material nitrogenado foi reduzido pelo cloro na saída da ETA, conforme 

resultados obtidos por Leal (2012), sendo um dos motivos da interferência no potencial 

desinfetante do cloro na rede. Na verdade, são necessários estudos mais aprofundados, para 

investigar melhor a formação de biofilmes na rede do SAACG, e assim obter dados mais 

confiáveis e conclusões mais acertadas. Na verdade, a presença/ ausência de CT é um melhor 

indicador da integridade do sistema do que BHFM. 
 

f) Formação de subprodutos da desinfecção 

A avaliação do subcritério possibilidade de formação de subprodutos da desinfecção se 

baseou na presença de compostos orgânicos nas águas naturais submetidos a desinfecção com 

altas concentrações de cloro. Então, apenas nos cenários C5 e C7 foram observadas a redução 

nas chances de formação de THMs, 50 e 75% respectivamente, pois com a melhoria nos 

processos unitários na ETA haverá diminuição dos compostos orgânicos e inorgânicos e das 

concentrações de cloro na saída da estação. 
 

Na Estação de Tratamento de Água 

a) Frequência de limpeza dos filtros e dos decantadores 

O indicador adotado para avaliar o subcritério frequência de limpeza dos filtros foi o 

intervalo de tempo, em horas, entre as lavagens do filtro; como tempo ideal a EPA sugere 27 

horas entre as lavagens. No cenário atual, conforme informado pela companhia, o intervalo 

adotado é de 48 horas. 

A avaliação do desempenho do indicador se baseou nas alterações recomendadas para 

cada cenário. Assim apenas no C5 e no C7 serão adotadas as 27 horas entre as lavagens, nos 

outros permanecerá o que já é adotado no cenário C1. 

A frequência de limpeza dos decantadores foi avaliada com base também nas 

recomendações da EPA, que sugere como ideal uma limpeza a cada dois anos. Atualmente esta 

operação é indicada pela altura da lâmina de lodo nos decantadores, 2/3 da profundidade, 

ocorrendo essa operação de limpeza uma vez a cada 2 anos. Estudos preliminares da qualidade 
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da água que sai nos canais dos decantadores indicaram falha no desempenho dos decantadores, 

portanto este intervalo de tempo entre as limpezas precisa ser otimizado com alterações nas 

rotinas de operação da ETA, observadas nos cenários C5 e C7, passando a ser limpos uma vez 

por ano. 

Conforme apresentado no Capitulo 4, Materiais e Métodos, os subcritérios da dimensão 

econômica, custos e investimentos da operação e manutenção do sistema de abastecimento de 

água, foram avaliados com base na função preferência tipo V, função linear, e os subcritérios 

das dimensões social e sanitária pela função de preferência do tipo I, função usual. 
 

5.4 Aplicação do Método PROMETHEE 
 
5.4.1 Percepções dos entrevistados em relação aos critérios e subcritérios.  
 

Na aplicação dos questionários levou-se em conta a capacidade de decisão dos gestores. 

Assim, mesmo tendo várias pessoas envolvidas na execução das decisões tomadas, pouco são 

os tomadores de decisão nas concessionárias de abastecimento de água que, normalmente, são 

auxiliados pela academia. Na concessionária foram entrevistados os responsáveis pelos setores 

de operação e manutenção, de controle da qualidade da água, de cadastro e financeiro, além de 

professores da área de Engenharia Sanitária da UEPB.  

Os pesos dos critérios levantados nos questionários foram normalizados para equilibrar a 

avaliação entre os critérios e os subcritérios econômicos, social e sanitários. É importante 

ressaltar que toda a avaliação levou em conta as condições atuais do sistema, com suas 

deficiências e carências materiais e financeiras. O Quadro 5.1 apresenta os pesos atribuídos aos 

critérios avaliados pelos 8 entrevistados. O peso de cada variável expressa a percepção dos 

especialistas da área para quem o questionário foi enviado, a fim de indicar quais critérios e 

subcritérios são mais importantes, o que contribuirá para uma análise mais próxima da 

realidade. 
Quadro 5.1 – Pesos absolutos e relativos atribuídos, pelos decisores (Di), aos critérios econômicos, 

sociais e sanitários. 

Critério 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

N % N % N % N % N % N % N % N % 
Econômico 1 10 5 33 4 28 4 28 4 31 4 31 4 31 4 29 

Social 5 50 5 33 5 36 5 36 4 31 5 38 5 38 5 36 
Sanitário 4 40 5 33 5 36 5 36 5 38 4 31 4 31 5 36 

Nota: N = Peso absoluto; % = Peso relativo. 
Todos os critérios foram considerados importantes ou muito importantes por todos os 

entrevistados, sendo a dimensão social considerada muito importante por 7 dos 8 entrevistados. 
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O Quadro 5.2 apresenta os pesos atribuídos aos subcritérios associados às três dimensões, 

confirmando que a preocupação com a saúde do consumidor prevaleceu sobre os subcritérios 

sanitários e financeiros.  

Após a ponderação das opiniões dos decisores acerca da importância dos critérios e 

subcritérios, foi realizada a análise multicriterial – PROMETHEE II, que consiste na 

comparação par a par dos cenários com relação a cada critério. Ou seja, agregar as preferências 

dos decisores com as informações sobre os critérios, a fim de ordenar os cenários do melhor ao 

pior desempenho.   

Foram realizadas as simulações com apoio do Programa Computacional Visual 

PROMETHEE®, para cada decisor, uma vez que cada um conferiu pesos aos critérios, o que 

gerou 8 rankings parciais de ordem de preferência entre os 6 cenários propostos.  
 

Quadro 5.2 – Pesos relativos atribuídos, pelos decisores, aos subcritérios associados às dimensões 
econômicas, sociais e sanitárias. 

Critério Subcritério  
DECISOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Econômico 
Custo 0,15 0,17 0,14 0,12 0,15 0,15 0,17 0,13 

Investimento 0,15 0,17 0,14 0,16 0,15 0,15 0,13 0,16 
Social Saúde 0,4 0,33 0,36 0,36 0,31 0,38 0,38 0,36 

Sanitário 

Frequência de limpeza dos 
reservatórios de distribuição 0,03 0,043 0,03 0,04 0,035 0,04 0,03 0,03 

Variação de pressão no 
sistema de abastecimento  0,02 0,043 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 

Frequência de consertos dos 
condutos por fissuras ou 

rompimento 
0,05 0,034 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 

Níveis de Residual de cloro  0,06 0,043 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,05 
Concentração de Bactérias 

heterotróficas 0,06 0,043 0,05 0,04 0,06 0,04 0,03 0,03 

Concentração de Coliformes 
totais  0,06 0,043 0,05 0,04 0,06 0,04 0,04 0,05 

Formação de subprodutos da 
desinfecção  0,03 0,02 0,05 0,04 0,035 0,04 0,04 0,04 

Frequência de limpeza dos 
filtros 0,03 0,03 0,04 0,04 0,035 0,04 0,03 0,04 

Frequência de limpeza dos 
decantadores 0,03 0,03 0,04 0,04 0,035 0,04 0,03 0,04 

 

Todos os decisores foram unânimes quanto ao desempenho dos 6 cenários, ou seja, as 

simulações apresentaram a mesma ordem de preferência. Os cenários que apresentaram 

melhores desempenhos, ou seja, os com fluxos positivos maiores que os negativos, foram os 



150 
 
cenários C7 (reabilitação da rede e mudanças na ETA), C5 (mudanças na ETA) e C4 

(reabilitação da rede), nesta ordem, e os que apresentaram piores desempenhos, os com fluxos 

líquidos negativos, foram os cenários C6 (limpeza e desinfecção dos reservatórios), C2 (limpeza 

dos reservatórios) e C3 (desinfecção dos reservatórios). 

Os fluxos líquidos de sobreclassificação, que estabelecem uma ordem completa entre as 

alternativas, assumem valores entre 1 e -1, quanto mais próximo do extremo positivo melhor o 

comportamento e quanto mais próximo do extremo negativo pior o desempenho. Os fluxos 

líquidos dos 8 entrevistados estão ilustrados no Quadro 5.3.  
Quadro 5.3 – Fluxo líquido de sobreclassificação dos cenários referente a cada decisor. 

CENÁRIO DECISOR 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Cenário 7 0,68 0,51 0,54 0,52 0,5 0,56 0,55 0,57 
Cenário 5 0,24 0,26 0,27 0,26 0,24 0,3 0,28 0,29 
Cenário 4 0,19 0,14 0,12 0,13 0,14 0,13 0,15 0,15 
Cenário 6 -0,16 -0,16 -0,17 -0,18 -0,16 -0,17 -0,16 -0,17 
Cenário 2 -0,36 -0,30 -0,30 -0,32 -0,29 -0,33 -0,33 -0,34 
Cenário 3 -0,60 -0,45 -0,47 -0,50 -0,44 -0,49 -0,48 -0,5 

 

É possível observar a homogeneidade do comportamento entre os decisores, apenas o 

decisor 1 apresentou valores um pouco diferentes (Figura 5.31). O cenário C7 apresentou o 

melhor desempenho com um fluxo líquido médio de 0,55 e o cenário 3 o pior com fluxo médio 

de - 0,42. 

Figura 5.31 – Comparação dos desempenhos dos cenários entre os decisores. 

 
As Figuras 5.32 a 5.35 ilustram o comportamento da avaliação de cada um dos decisores, 

expostos como um esquema que apresenta uma ordem de preferência com os melhores cenários 

na parte superior e os piores na parte inferior, apresentando também os valores dos fluxos 

positivos e negativos. 

DECISOR 1      DECISOR 2    DECISOR 3  DECISOR 4   DECISOR 5  DECISOR 6 DECISOR 7 
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Figura 5.32 – Ranking parcial para o decisor 1 (a) e para o decisor 2 (b). 

(a) (b) 
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Figura 5.33 – Ranking parcial para o decisor 3 (a) para o decisor 4 (b). 

(a) (b) 
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Figura 5.34 – Ranking parcial para o decisor 5 (a) para o decisor 6 (b). 

(a) (b) 
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Figura 5.35 – Rankings parciais para o decisor 7 (a) e para o decisor 8 (b). 

 
(a) 

 
(b) 
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A escolha por esta ordem de preferência entre os cenários, ocorreu porque o critério 

social, que tem como objetivo mensurar o impacto da qualidade da água consumida na saúde 

dos usuários, sobrepôs os critérios econômicos e sanitários, o que pode ser constatado pelos 

pesos atribuídos e por apresentar uma maior possibilidade de acesso à água segura. 

De fato, as alterações estruturais e de gerenciamento da ETA, com a inclusão de 

protocolos e capacitação dos operadores, previstas no cenário C7, possibilitarão melhorias nas 

características das águas tratadas, com menores teores de compostos orgânicos e inorgânicos, 

que serão distribuídas em rede reabilitada, o que reduz consideravelmente a degradação da 

água, à medida que a mesma é transportada. O cenário que sugeri apenas alterações na ETA foi 

a segunda opção para os decisores, pois a melhoria na qualidade da água, com a redução do kb 

para 0,5d-1, garante um menor consumo do cloro a medida que a água é distribuída, já a terceira 

opção foi o cenário que propõe reabilitação da rede, reduzindo assim a influência das estruturas 

da rede na qualidade da água. 

Segundo as preferências atribuídas pelos decisores às dimensões e critérios, as três piores 

opções são os cenários que propõem alterações operacionais. Entre eles a associação de limpeza 

do reservatório e desinfecção nos reservatórios de distribuição foi a melhor opção, por conceder 

maior segurança, pois ao limpar o reservatório há uma melhoria de suas condições sanitárias, 

com a redução dos sedimentos acumulados, e a recloração contribuirá para melhorar as 

concentrações de CRL na rede. O cenário de limpeza garantirá apenas um menor consumo do 

cloro no reservatório deixando a rede desprotegida, no entanto o pior cenário é a recloração por 

oferecer um risco maior à saúde, pois a recloração no reservatório não limpo aumenta a 

possibilidade de formação de subprodutos da desinfecção. 

Como o critério social conduziu a uma decisão unânime, uma outra análise, apenas com 

os critérios econômicos e sanitários, foi desenvolvida a fim de observar qual destes será mais 

determinante. 

A alteração da estrutura hierárquica com a retirada da análise do critério social, levou à 

mudança nos valores dos pesos relativos atribuídos pelos decisores aos critérios e subcritérios 

associados às dimensões econômica e sanitária. Os pesos relativos dos critérios e subcritérios 

estão apresentados nos Quadro 5.4 e Quadro 5.5. 
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Quadro 5.4 – Pesos absolutos e relativos atribuídos, pelos decisores (Di), aos critérios econômicos e 

sanitários. 

Critério 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Econômico 1 17 5 50 4 44 4 44 4 44 4 50 4 50 4 44 

Sanitário 5 83 5 50 5 56 5 56 5 56 4 50 4 50 5 56 

Nota: N = Peso absoluto, % = Peso relativo. 
 

O comportamento dos pesos atribuídos aos critérios e subcritérios indica que a dimensão 

sanitária foi considerada mais importante que a econômica, sugerindo uma sobreposição dos 

subcritérios econômicos pelos sanitários (Quadro 5.5).  
Quadro 5.5 – Pesos relativos atribuídos, pelos decisores, aos subcritérios econômicos e sanitários. 

Critério Subcritério D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
Econômico Custo 0,07 0,25 0,22 0,19 0,22 0,22 0,29 0,20 

Investimento 0,09 0,25 0,22 0,25 0,22 0,22 0,21 0,25 

Sanitário 

Frequência de limpeza 
dos reservatórios de 

distribuição 
0,09 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,04 0,05 

Frequência de limpeza 
dos filtros 0,12 0,06 0,03 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 

Frequência de limpeza 
dos decantadores 0,09 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,07 0,06 

Frequência de 
consertos dos condutos 

por fissuras ou 
rompimento 

0,12 0,06 0,06 0,06 0,08 0,06 0,07 0,08 

Variação de pressão no 
sistema de 

abastecimento 
0,12 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,04 0,05 

Níveis de Residual de 
cloro 0,09 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,07 0,08 

Concentração de 
Bactérias heterotróficas 0,06 0,06 0,08 0,06 0,05 0,08 0,06 0,06 

Concentração de 
Coliformes totais 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,08 0,04 0,06 

Formação de 
subprodutos da 

desinfecção 
0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 

 

As simulações realizadas no software Visual PROMETHEE, geraram ordens de 

preferência diferentes para cada decisor. A hierarquia dos cenários e os valores dos fluxos de 

sobreclassicação de cada decisor estão apresentados nos esquemas gráficos, onde cada ação é 
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representada como um nó e preferências por setas. Os nós estão localizados em posições 

relativas de modo que as proximidades entre os valores de fluxo aparecem claramente. 

As Figura 5.37 (a), 5.37 (b) eFigura 5.38 apresentam os rankings de preferência entre os 

cenários dos decisores 1, 5 e 8; estes tiveram a mesma opinião quanto à ordem dos cenários, de 

acordo com os desempenhos. Para o decisor 1 os cenários que apresentaram o melhor 

desempenho foram apenas C7 e C4 e os que apresentaram piores resultados foram C3, C6, C2 

e C5. Já para os decisores 5 e 8 os cenários C7, C4 e C3 foram agrupados na parte superior das 

figuras, ou seja, apresentaram fluxo líquido positivo e os cenários 6, 2 e 5 na parte inferior com 

fluxo líquido negativo. O Quadro 5.6 mostra o comportamento dos fluxos líquidos de 

sobreclassificação.  

 
Quadro 5.6 – Fluxo líquido de sobreclassificação dos cenários referente a cada decisor. 

CENÁRIO 
DECISOR 

D1 D5 D8 

Reabilitação na rede e 
mudança na ETA 0,35 0,27 0,33 

Reabilitação da rede 0,17 0,1 0,12 

Mudança na ETA -0,07 0,09 0,11 

Limpeza e recloração -0,1 -0,14 -0,15 

Limpeza do Reservatório -0,13 -0,15 -0,19 

Desinfecção nos 
reservatórios -0,22 -0,18 -0,22 

 

Apesar de terem a mesma opinião quanto ao ranking, cada decisor apresentou sua 

hierarquia particular dos fluxos líquidos para cada cenário. Os valores que apresentaram 

similaridades foram os atribuídos ao melhor (C7) e ao pior (C3) desempenhos pelos decisores 

1 e 8; quanto ao decisor 5 foi observado uma proximidade nos valores dos cenários 

intermediários. 

Os decisores 2, 3 e 6 apresentaram a mesma ordem de preferência entre os cenários. Os 

cenários C7, C5 e C4 tiveram os melhores desempenhos e os piores resultados foram atribuídos 

a C2, C6 e C3, sendo os comportamentos particulares ilustrados nas Figura 5.38 (b),Figura 5.39 

(a) e 5.39 (b). O Quadro 5.7 apresenta os resultados dos fluxos líquidos para cada cenário, por 

decisor. Pode ser observado que a unanimidade não se deu apenas na ordem de preferência mas 
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também nos valores dos fluxos líquidos de sobreclassificação, que apresentaram pequenas 

diferenças entre os decisores. Quanto ao Cenário C7, para todos os decisores, os valores obtidos 

foram mais do que o dobro do que o do cenário seguinte (C5), o que não é observado nos outros 

cenários que se colocaram muito próximos entre si. 

 
Quadro 5.7 – Fluxo líquido de sobreposição dos decisores 2, 3 e 6. 

CENÁRIO 
DECISOR 

D2 D3 D6 
Reabilitação na rede e mudança na 

ETA 0,26 0,28 0,26 

Mudança na ETA 0,10 0,11 0,10 

Reabilitação da rede 0,10 0,08 0,07 

Limpeza do reservatório -0,14 -0,13 -0,13 

Limpeza e recloração -0,15 -0,15 -0,13 

Desinfecção nos reservatórios -0,17 -0,18 -0,17 

 

O ranking parcial do decisor 4 está ilustrado na Figura 5.40 (a), observando-se que C7 e 

C4 apresentaram os melhores resultados com os fluxos líquidos (Phi) de 0,35 e 0,17 

respectivamente, e C5, C2, C6 e C3 ficaram na parte inferior da figura com fluxos líquidos de 

-0,07, -0,10, -0,12 e -0,22.  

A Figura 5.40 (b) ilustra a ordem de preferência do decisor 7. Os cenários que 

apresentaram melhores desempenhos, que se posicionaram na parte superior da figura, foram 

C7, C4 e C5, nesta ordem, com fluxos líquidos (Phi) de 0,27, 0,14 e 0,08 respectivamente e os 

que apresentaram piores desempenhos, os com fluxos líquidos negativos, foram os C6, C3 e 

C2, com os respectivos valores de Phi, -0,14, -0,18 e -0,19. Este decisor foi o único que não 

considerou o C3 como o pior. 

A Figura 5.36 apresenta a comparação dos desempenhos dos cenários entre os decisores. 

Os resultados apresentaram homogeneidade entre os decisores, os valores dos fluxos líquido 

não apresentaram tendências nem para o extremo positivo e nem para o negativo, concentrando-

se mais ao centro, o que indica que as dimensões econômica e sanitária não são determinantes 

para tomadas de decisões; comparando-se com os resultados da análise que contemplou a 

dimensão social percebe-se o quanto esse aspecto domina as decisões dos gestores.  
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Figura 5.36 – Comparação dos desempenhos dos cenários entre os decisores 

 
.

DECISOR 1      DECISOR 2    DECISOR 3   DECISOR 4   DECISOR 5   DECISOR 6 DECISOR 7 DECISOR 8 
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Figura 5.37 – Ranking parcial para o decisor 1(a) para o decisor 5 (b). 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 5.38 – Ranking parcial para o decisor 8 (a) para o decisor 2 (b). F          

(a) (b) 
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Figura 5.39 – Ranking parcial para o decisor 3 (a) para o decisor 6 (b). 

(a) (b) 
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Figura 5.40 – Ranking parcial do decisor 4(a) e do decisor 7 (b) 

(a) (b) 
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5.5 Método Multidecisor de Ordenação Copeland 

 

Após as simulações e obtenção dos desempenhos dos cenários segundo cada uma das 

opiniões dos decisores, procedeu-se a ordenação final dos cenários através do Método 

Copeland, considerando as comparações que foram feitas após a aplicação do PROMETHEE 

II. Nesta etapa, foram construídas 6 matrizes (Apêndice IV) de comparações paritárias entre os 

cenários e posteriormente a matriz final que apresenta o ranking final dos cenários. 

O Quadro 5.8 apresenta as posições parciais de cada cenário, obtidas a partir das 

informações e pesos conferidos pelos decisores na aplicação do PROMETHEE II. A aplicação 

e análise do método de ordenação Copeland foi baseada nestas ordens de preferência. 

 
Quadro 5.8 – Posições parciais de cada cenário por decisor. 

CENÁRIO DECISOR 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

C2 5 4 4 4 5 4 6 5 
C3 6 6 6 6 6 6 5 6 
C4 2 3 3 2 2 3 2 2 
C5 3 2 2 3 3 2 3 3 
C6 4 5 5 5 4 5 4 4 
C7 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Em seguida, se buscou agregar essas informações em uma ordenação única final dos 

cenários que representará as preferências do grupo, utilizando as matrizes de Condorcet, que 

são obtidas pela comparação par a par das alternativas de cenários.  

Para realização da sua análise, as alternativas foram ordenadas por ordem de preferência 

e, em seguida, foi verificado em cada par de alternativas, qual delas foi preferida pela maioria 

dos decisores. Quando a alternativa fosse preferida à outra a ela era atribuído o valor “1”, caso 

contrário, “0”, obtendo desta forma a matriz de Condorcet para cada alternativa. A Tabela 5.5 

apresenta a matriz de Condorcet do cenário 4, as outras matrizes encontram-se no Apêndice IV. 

 
Tabela 5.5 – Matriz de Condorcet para o cenário 4 

CENÁRIO  4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Total 
C2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C5 1 0 0 1 1 0 1 1 5 
C6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A matriz do método Copeland foi construída com as colunas resultantes da soma das 

linhas das matrizes de Condorcet para cada cenário (Tabela 5.6). A partir dela calcula-se a soma 

das vitórias menos as derrotas, ou seja, subtraem-se as linhas pelas colunas. Logo as alternativas 

de cenários são então ordenadas pelo resultado dessa soma. 

 
Tabela 5.6 – Matriz do método COPELAND. 

 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ∑ Linhas 

D
ER

R
O

TA
S 

∑Vit-∑Der 
C2 0 1 8 8 4 8 29 -18 
C3 7 0 8 8 8 8 39 -38 
C4 0 0 0 3 0 8 11 18 
C5 0 0 5 0 0 8 13 14 
C6 4 0 8 8 0 8 28 -16 
C7 0 0 0 0 0 0 0 40 

∑ Colunas 11 1 29 27 12 40   
VITÓRIAS  

 
Tabela 5.7 – Ordenação das alternativas pelo método de Copeland. 

Ordenação Cenários 
1º Reabilitação da rede e mudanças na ETA (C7) 
2º Reabilitação da rede (C4) 
3º Mudanças na ETA (C5) 
4º Limpeza e recloração (C6) 
5º Limpeza de reservatório (C2) 
6º Desinfecção de reservatório (C3) 

 

A Tabela 5.7 apresenta a ordenação final obtida pelo método de Copeland. Como esta 

avaliação levou em conta apenas as dimensões econômicas e sanitárias, percebe-se que os 

critérios sanitários sobrepuseram os econômicos, isto pode ser afirmado pois os cenários que 

assumiram as três primeiras posições, que sugerem mudanças estruturais nos equipamentos que 

compõem a rede e a ETA, foram os que apresentaram orçamentos mais elevados, no entanto 

conferiram maior segurança à água distribuída. Logo os critérios que avaliam o atendimento 

aos padrões de potabilidade, o comprometimento da integridade da rede e os que sugerem boas 

práticas de operação e manutenção da rede e ETA foram considerados mais importantes, 

segundo a preferência dos decisores, do que o montante de recursos gastos na operação e 

manutenção do sistema. 

Nas três últimas ordens, que sugerem alterações operacionais, observa-se também que os 

critérios sanitários predominaram sobre os econômicos, visto que, entre estes três o C6 

apresenta o maior orçamento e o que oferece melhores resultados em relação à conformidade 

aos padrões de potabilidade e das condições sanitárias, portanto o que proporciona menor risco 
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à saúde dos usuários. A mesma lógica foi constatada nos outros dois cenários operacionais, o 

C3 foi a última opção e o que tem menor orçamento e oferece o maior risco à saúde do usuário. 

Comparando com a avaliação que levou em conta as dimensões econômica, social e 

sanitária observa-se apenas alternância na ordem ocupada pelos cenários de mudanças na ETA 

e reabilitação da rede, entre a segunda e terceira posições. Certamente esta mudança na ordem 

foi influenciada pelos critérios econômicos, uma vez que ambos conferiram melhorias na 

qualidade da água, no entanto as alterações na ETA requerem um investimento mais do que o 

dobro do que a reabilitação da rede, justificando assim a inversão de posição entre estes dois 

cenários, nesta avaliação. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O controle e a vigilância da qualidade da água são baseados em ações para garantir o 

acesso do consumidor à água segura, sendo o padrão de potabilidade o elemento referencial 

utilizado para isto; no entanto, este é constituído por um conjunto muito grande de indicadores, 

que pode tornar inviável o controle e a vigilância. Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde 

sugere, na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental 

(BRASIL, 2006), a utilização dos indicadores sentinelas, CRL e turbidez, como aqueles que 

podem dar informações precoces, que favorecem a tomada de decisão rápida, por serem 

levantados de uma maneira simples, sem exigir pessoal especializado e estrutura laboratorial 

complexa. 

O CRL reveste-se de importância fundamental, tanto nas ações de controle quanto de 

vigilância, por ser capaz de, em princípio, garantir a segurança da água até o ponto de consumo, 

devido à sua capacidade desinfetante residual. Além disso, por ser de determinação simples e 

prática e ter seu comportamento passível de modelagem e simulação, pode ser demonstrado 

como um indicador excelente não somente da qualidade e da segurança da água, mas, também, 

por sua sensibilidade com relação aos efeitos das ações de operação e manutenção, correntes 

ou projetadas.  

Neste trabalho, a simulação do comportamento do cloro residual livre permitiu, em 

diferentes cenários, verificar os efeitos de alterações estruturais e de operação e manutenção 

sobre a qualidade da água, objetivando a segurança para o consumo humano 

Para elaboração de um bom modelo de simulação é imprescindível que o serviço de 

abastecimento de água mantenha uma base de informações confiável sobre o comportamento 

hidráulico do sistema, estimativas de consumo, traçado da rede, materiais que a compõem, 

idade das canalizações, além de dados sobre a qualidade da água distribuída. De fato, a 

utilização de modelos de simulação de sistemas pode e deve ser um bom pretexto para integrar 

informações arquivadas nos diversos sistemas de dados, eventualmente existentes, no âmbito 

do serviço. Mas, diante do porte e complexidade que sistemas de abastecimento podem assumir, 

a simulação pode se constituir numa base para a construção de modelos conceituais que incluam 

metodologias de análise de risco e de tomada de decisão. A utilização do software EPANET se 

mostrou bastante eficiente para simulação do comportamento do cloro residual livre, apesar da 

sua limitação de conexão com outros softwares, como Autocad e planilhas eletrônicas. 

Contudo, sendo um software livre de código aberto, permite que desenvolvedores incluam 

módulos de integração livremente. Mas o acesso às informações referidas nem sempre é fácil, 
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no âmbito dos serviços de abastecimento de água, pela falta de um setor que centralize e 

armazene de forma sistemática tais informações, o que implica num esforço adicional para sua 

pesquisa prospectiva e consolidação. Isto fez parte da experiência de realização deste trabalho. 

Neste trabalho, a simulação da qualidade da água na rede de distribuição foi fundamental 

para a aplicação de análise de risco, fornecendo informações sobre a sensibilidade do indicador 

CRL com relação às alterações propostas nas estruturas e na operação e manutenção do 

SAACG, nos diversos cenários analisados.  

Para o desenvolvimento da análise de risco, foram levantadas falhas que favorecem a 

degradação da qualidade da água, as quais são previstas em manuais de planos de segurança da 

água (PSA) e de ocorrência comum no sistema estudado. Os resultados da análise de risco 

também podem contribuir para a avaliação das medidas existentes e na identificação de medidas 

adicionais de controle, com vistas à segurança do consumo da água. Também são de grande 

utilidade para o desenvolvimento do Plano de Segurança da Água (PSA), do sistema de 

abastecimento, uma vez que os manuais de orientação de PSA defendem a evolução das 

atividades de controle da qualidade da água, que atualmente utilizam apenas monitoração 

laboratorial, para utilização de metodologias técnicas de gerenciamento baseadas em análise e 

controle de riscos em pontos críticos do sistema de abastecimento. De fato, a aplicação de 

análise de risco auxilia na redução de incertezas no gerenciamento da qualidade da água, 

baseado principalmente no controle laboratorial, uma vez que possibilita a avaliação de riscos, 

gerados por falhas de operação e manutenção nos diversos cenários, com base em critérios 

técnicos. Neste trabalho, a simulação teve um papel fundamental neste processo, por fornecer 

aos especialistas resultados objetivos, ajudando na obtenção de avaliações mais precisas. 

Resultados obtidos pela combinação dessas ferramentas, aplicados a métodos de apoio à 

tomada de decisão, a exemplo do PROMETHEE, podem constituir um modelo conceitual para 

o planejamento de ações, em curto, médio e longo prazos, e tomada de decisões no âmbito do 

gerenciamento da qualidade da água, reduzindo conflitos entre decisores. Por seu turno, essas 

decisões também devem considerar questões econômicas, em vista das limitações 

orçamentárias e financeiras das empresas concessionárias dos serviços de abastecimento de 

água, além de levar em conta os critérios sociais, que priorizem a saúde dos usuários, e também 

os sanitários. Outra contribuição importante desse modelo de gerenciamento é o auxílio na 

construção de planos emergenciais que, partindo de cenários bem definidos, determinem e 

priorizem as ações a serem adotadas em situações críticas. 

Neste trabalho, a agregação entre as ferramentas foi considerada um aspecto bastante 

relevante, por possibilitar a obtenção de soluções mais consistentes para o gerenciamento da 



169 
 
qualidade da água. Por exemplo, o cenário envolvendo somente recloração no reservatório de 

distribuição apresentou, na simulação, maior conformidade do CRL com o padrão de 

potabilidade, mas, no estudo de análise de risco, apontou maior risco à saúde e foi a última 

opção de escolha no método multicriteral PROMETHEE II. Ou seja, nem sempre a presença de 

cloro residual na rede representa a garantia de acesso à água segura. Aspectos como boas 

práticas no gerenciamento da rede e da ETA, fatores que interferem no crescimento bacteriano 

nos condutos, estanqueidade da rede, monitoração dos indicadores de potabilidade, condições 

dos condutos e dos reservatórios, entre outros, foram elementos referenciais para a 

implementação das análises de risco e multicriterial, fundamentais para a hierarquização das 

soluções.  

Neste trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso que, ao apontar a melhor hierarquia 

entre os cenários propostos, também indicou que outros cenários poderiam ser projetados com 

associações entre ações operacionais e estruturais que poderiam levar a melhores soluções. Mas, 

mesmo assim, o resultado obtido após a aplicação dos métodos multicriterial e multidecisor foi 

bastante importante, uma vez que indicou a preocupação unânime dos gestores com o aspecto 

social, mais precisamente com a saúde do usuário, significando o comprometimento dos 

gestores com o usuário, o que é um bom indicativo quando se busca o acesso à água segura. 

A subestimação do critério econômico por parte dos gestores pode ser resultante do fato 

de que boa parte das empresas concessionárias é de economia mista, com maioria de capital 

público, sem competitividade pelo lucro, o que pode justificar a postura dos gestores de 

desvalorizar as questões financeiras, não se preocupando com os custos e investimentos 

necessários para um bom gerenciamento da qualidade da água no SAACG, embora deva ser 

considerado que essas questões são limitantes e que, no dia a dia, configuram-se como um fator 

que pesa na gestão.  

Do ponto de vista metodológico, para quem está envolvido na gestão de SAA, o modelo 

proposto torna possível visualizar, de forma integrada, quais medidas gerenciais podem ser 

adotadas para atingir os objetivos de qualidade da água. A Figura 6.1 apresenta de forma 

esquemática o modelo conceitual da metodologia proposta para o gerenciamento da qualidade 

da água para 
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Figura 6.1 – Esquema do modelo conceitual de gerenciamento da qualidade da água 

 

 



171 
 

  

consumo humano, em sistema de abastecimento de porte médio. Diante das evidências dos 

resultados, o modelo se apresenta como uma boa ferramenta de planejamento, de curto, médio 

e longo prazos, além de ser extremamente prático, de fácil implementação, e de cunho técnico 

consistente, levando à tomada de decisão mais razoável e com menor subjetividade.  

A implementação de uma ferramenta com essas qualidades deve derivar da definição de 

uma política inovadora do serviço de abastecimento como um todo, como o primeiro elemento 

de um processo de gestão da qualidade da água que objetive garantir o fornecimento de água 

segura para todos os usuários. Tal política deve direcionar, ser o fio condutor do planejamento 

de ações de curto, médio e longo prazos e determinar como as atividades que devem ser 

desenvolvidas na rotina diária serão gerenciadas, com vistas à contínua garantia da segurança 

da água de abastecimento e do bem-estar da população. 

Apesar dos instrumentos normativos brasileiros já incluírem recomendações mais amplas 

do controle da qualidade da água, para além do simples controle laboratorial, acompanhando 

os avanços do conhecimento técnico-científico, incorporando a promoção das boas práticas e 

avaliação e gerenciamento de risco em todas as etapas de produção e distribuição de água, essa 

abordagem ainda não ganhou espaço na maioria das companhias de água. 

Na realidade, a implantação desse conjunto de ações não é facilitada pelo status da 

maioria das empresas concessionárias, estatais, sujeitas a ingerências políticas na sua 

administração, ficando mais fácil caso se tratasse de empresas que tivessem de enfrentar 

competição no mercado, visando o lucro para os acionistas que as financiam. No entanto, 

mesmo assim, um dos méritos deste trabalho é justamente dar uma visão de possibilidades de 

fazer algo importante, mas com focos, pois está bem definido que o método permite visualizar 

os efeitos das alterações propostas, como, por exemplo, planejar a reabilitação da rede não só 

porque as canalizações são antigas, mas porque sua idade tem reflexo na qualidade da água. 

Portanto, a metodologia proposta possibilitará o estabelecimento de rotinas padronizadas 

e passíveis de serem documentadas, bem como a elaboração de um modelo de gestão para o 

controle da operação e manutenção que, depois de implantado, resultará no fornecimento de 

água segura pelo sistema de abastecimento, mesmo sabendo que isso pode representar elevação 

de custos operacionais.  

A gestão integrada e participativa de políticas públicas que envolvam ações conjuntas e 

ajustadas nos setores de desenvolvimento urbano, saneamento e saúde, e que visem a promoção 

e a proteção da saúde da população local com a finalidade de garantir o acesso à água segura, é 

um grande desafio, mas sua implementação é necessária num contexto amplo de 

sustentabilidade ambiental, econômica e social.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do trabalho foi alcançado, na medida em que foi possível propor um modelo 

conceitual de gerenciamento da qualidade da água em sistema de abastecimento de porte médio, 

fundamentado em bases conceituais e nas necessidades específicas do serviço de 

abastecimento, através de uma organização lógicorracional e inter-relacionada das dimensões 

da gestão e a utilização prática de conhecimentos técnico-científicos  para apoiar o processo de 

gestão. 

De fato, o uso de modelos de simulação da qualidade da água pode contribuir 

significativamente para a melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água, apoiando 

as atividades de planejamento, operação e manutenção do sistema, permitindo um 

conhecimento mais aprofundado do cenário atual e de outras possíveis situações. 

O modelo conceitual de gerenciamento da qualidade da água de sistemas de 

abastecimento de porte médio aqui proposto representa uma contribuição para auxiliar os 

gestores na elaboração de um planejamento com visão sistêmica, orientado para o atendimento 

das demandas dos usuários. 

A análise de risco mostrou ser uma ferramenta muito eficaz na caracterização dos riscos 

a qualidade da água potável distribuída por um sistema de abastecimento. O método FMEA 

apresentou resultados consistentes com base na discussão dos especialistas em abastecimento 

de água, em relação à importância das falhas indicadas para controle e vigilância da qualidade 

da água, elegendo os principais perigos para cada cenário.  

Os resultados obtidos da aplicação de cada ferramenta separadamente podem também 

apoiar a tomada de decisão dos gestores de setores específicos de uma companhia de água. No 

entanto, a associação de modelos de simulação, metodologias de análise de risco e métodos 

multicriterial PROMETHEE e multidecisor COPELAND promoveu uma hierarquização entre 

cenários com menor grau de incerteza. 

A aplicação das metodologias indica que os cenários que contemplam alterações 

estruturais, reabilitação da rede de distribuição e mudanças na estrutura da ETA apresentaram 

melhores desempenhos na qualidade da água do que os operacionais que propuseram limpezas 

periódicas e recloração contínua nos reservatórios de distribuição. 
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA RELATIVA DE ASPECTOS INERENTES 
AO GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Esta pesquisa faz parte do processo de elaboração de trabalho de tese no Programa de Pós-
Graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Assim 
sendo, solicitamos aos (às) senhores (as) pesquisados (as) a fidedignidade nas respostas, haja vista 
que o resultado final sobre os critérios e subcritérios de avaliação propostos, permitirá o 
desenvolvimento de uma metodologia para o gerenciamento de sistemas de abastecimento de água. 
Informamos, ainda, que as respostas serão mantidas em sigilo em relação à identificação do 
respondente.  
 
Nome do respondente (Opcional): 
 
Atividade 
Profissional 

Gestor Técnico Professor Especialista Outro 
     

 
Titulação: (  ) técnico    (    ) graduado   (    ) mestrado    (    ) doutorado 
 
Para todas as questões, marque a alternativa que represente o grau de importância mais 
adequado à sua percepção em relação aos critérios e subcritérios para avaliar o 
gerenciamento da qualidade da água em sistemas de abastecimento. 

 

CRITÉRIO 1 – ECONÔMICO 

 

A dimensão econômica será avaliada com base na importância atribuída a subcritérios 
referentes a custo e investimento, em operação e manutenção do sistema de abastecimento de 
água, sobre o desempenho do gerenciamento da qualidade da água. A avaliação será realizada 
com base no julgamento da importância de alterações na operação (rotinas de limpeza nos 
reservatórios de distribuição e nas unidades da ETA - floculadores, decantadores e filtros, 
recloração nos reservatórios de distribuição) e na estrutura da rede e da ETA (reabilitação da 
rede - programa de substituição de canalizações antigas e instalação e substituição de 
acessórios, de ampliação e melhorias na ETA - reabilitação e expansão das unidades de 
processos de tratamento instaladas, inclusão de novas etapas visando aprimorar a eficiência 
total e das unidades de processo), em termos de custo (despesas com pessoal próprio, produtos 
químicos, energia elétrica, serviços de terceiros, etc.) e de investimento (aquisição de 
equipamentos, de canalizações, de acessórios etc.). 
 

Subcritério Importância 
Nenhuma 

(1) 
Baixa 

(2) 
Média 

(3) 
Alta 
(4) 

Muito Alta 
(5) 

Custo de operação e 
manutenção do sistema      

Investimento na operação e 
manutenção do sistema      
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CRITÉRIO 2 – SANITÁRIO 
 
O critério sanitário, que identifica alguns dos mais usuais subcritérios que são gerenciáveis e que 
podem afetar direta ou indiretamente a qualidade da água, será avaliado com base no grau de 
importância a ser atribuído aos seguintes subcritérios: 

 
Subcritério 

Importância 

Nenhuma 
(1) 

Baixa 
(2) 

Média 
(3) 

Alta 
(4) 

Muito Alta 
(5) 

Frequência de limpeza 
dos reservatórios de 

distribuição 

     

Frequência de limpeza 
dos filtros 

     
Frequência de limpeza 

dos decantadores 
     

Frequência de consertos 
dos condutos por fissuras 

ou rompimento 

     

Variação de pressão no 
sistema de abastecimento 

     

Níveis de Residual de 
cloro 

     
Concentração de cloro na 

saída da ETA 
     

Concentração de 
Bactérias heterotróficas 

     
Concentração de 
Coliformes totais 

     
Formação de 

subprodutos da 
desinfecção 

     

 

Entendendo que o critério social está relacionado a potenciais impactos negativos na saúde 
dos usuários, numa escala de 1 (um) a 5 (cinco) indique, comparativamente, qual o grau de 
importância dos critérios econômico, social e sanitário num processo de gerenciamento de 
sistemas de abastecimento de água. 

Critério Importância 

Nenhuma 
(1) 

Baixa 
(2) 

Média 
(3) 

Alta 
(4) 

Muito Alta 
(5) 

Econômico      

Social      

Sanitário      
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APÊNDICE II 

PLANILHA DA ANÁLISE DE RISCO DOS 7 CENÁRIOS PELO MÉTODO FMEA – Continua. 

 Perigo Falha 
Cenário Atual 

CENÁRIO 2 - 
Limpeza de 

reservatórios 

CENÁRIO 3 - 
Controle do 

desinfetante no 
reservatório 

CENÁRIO 4 - 
Reabilitação da 

rede e dos 
reservatórios 

CENÁRIO 5 - 
Melhoria na ETA - 
infraestrutura e 

de RH 

CENÁRIO 6 -
Limpeza do 

reservatório + 
controle do 

desinfetante no 
reservatório 

CENÁRIO 7 - 
Reabilitação da rede 
e dos reservatórios + 

Melhoria na ETA - 
infraestrutura e de 

RH 
S O D A R S O D A R S O D A R S O D A R S O D A R S O D A R S O D A R 

Reservatórios com 
buracos na cobertura 

F1 2 3 1 2 12 2 3 1 2 12 2 3 1 2 12 1 1 1 2 2 2 3 1 2 12 2 3 1 2 12 1 1 1 2 2 

Utilização de 
canalizações com 
materiais e 
revestimentos 
inadequados na rede 

F2 3 3 1 1 9 3 3 1 1 9 3 3 1 1 9 2 2 1 1 4 3 3 1 1 9 3 3 1 1 9 2 2 1 1 4 

Corrosão em 
reservatórios e em 
redes de condutos 

F3 2 3 2 1 12 2 3 2 1 12 2 3 2 1 12 1 2 2 1 4 2 3 2 1 12 2 3 2 1 12 1 2 2 1 4 

Crescimento de 
microrganismos em 
biofilmes e 
sedimentos 

F4 2 3 3 1 18 2 3 3 1 18 2 2 3 1 12 1 2 3 1 6 2 2 3 1 12 1 2 3 1 6 1 2 3 1 6 

Rupturas/fissuras de 
condutos F5 3 3 2 1 18 3 3 2 1 18 3 3 2 1 18 2 2 2 1 8 3 3 2 1 18 3 3 2 1 18 2 2 2 1 8 

Operações 
inadequadas em 
reparação, 
manutenção e 
limpeza de 
reservatórios  

F6 3 3 2 2 36 2 2 2 2 16 3 3 2 2 36 3 2 2 2 24 3 3 2 2 36 2 2 2 2 16 3 2 2 2 24 

 Variações 
inadequadas de 
vazões/pressões  

F7 3 3 2 2 36 3 3 2 2 36 3 3 2 2 36 2 1 2 1 4 3 3 2 2 36 3 3 2 2 36 2 1 2 1 4 
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APÊNDICE II 

PLANILHA DA ANÁLISE DE RISCO DOS 7 CENÁRIOS PELO MÉTODO FMEA – Continuação. 

 Perigo Falha 
Cenário Atual 

CENÁRIO 2 - 
Limpeza de 

reservatórios 

CENÁRIO 3 - 
Controle do 

desinfetante no 
reservatório 

CENÁRIO 4 - 
Reabilitação da 

rede e dos 
reservatórios 

CENÁRIO 5 - 
Melhoria na ETA - 
infraestrutura e 

de RH 

CENÁRIO 6 -Limpeza 
do reservatório + 

controle do 
desinfetante no 

reservatório 

CENÁRIO 7 - 
Reabilitação da rede e 

dos reservatórios + 
Melhoria na ETA - 

infraestrutura e de RH 
S O D A R S O D A R S O D A R S O D A R S O D A R S O D A R S O D A R 

Residual de cloro 
inadequado F8 3 3 2 2 36 3 3 2 2 36 3 2 2 2 24 3 2 2 2 24 3 2 2 2 24 3 2 2 2 24 1 1 2 2 4 

 Formação de 
subprodutos da 
desinfecção 

F9 2 2 3 3 36 2 2 3 2 24 2 2 3 3 36 2 2 3 3 36 1 2 3 3 18 2 2 3 2 24 1 1 3 3 9 

Deterioração da 
qualidade da água 
nos reservatórios 

F10 3 3 2 2 36 1 2 2 2 8 2 2 2 2 16 2 2 2 2 16 3 3 2 2 36 1 2 2 2 8 2 2 2 2 16 

Processos unitários 
de tratamento 
inadequados ou 
equipamento 
deficiente na ETA 

F11 2 3 2 3 36 2 3 2 3 36 2 3 2 3 36 2 3 2 3 36 1 1 2 3 6 2 3 2 3 36 1 1 2 3 6 

Incapacidades no 
controle de 
processos de 
tratamento na ETA 

F12 2 3 1 3 18 2 3 1 3 18 2 3 1 3 18 2 3 1 3 18 1 1 1 3 3 2 3 1 3 18 2 1 1 3 6 

Utilização de 
reagentes de 
qualidade 
inadequada na ETA 

F13 2 2 2 3 24 2 2 2 3 24 2 2 2 3 24 2 2 2 3 24 1 1 2 3 6 2 2 2 3 24 1 1 2 3 6 

Deficiências na 
dosagem de 
produtos químicos 

F14 2 3 2 3 36 2 3 2 3 36 2 3 2 3 36 2 3 2 3 36 1 1 2 3 6 2 3 2 3 36 1 1 2 3 6 

Falhas na 
monitoração na 
ETA 

F15 1 2 2 3 12 1 2 2 3 12 1 2 2 3 12 1 2 2 3 12 1 1 2 3 6 1 2 2 3 12 1 1 2 3 6 
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APÊNDICE III   

INDICADORES ESTUDADOS NO PROMETHEE II – Continua. 

C
R

IT
ÉR

IO
S 

Atributos Sub Atributos 
Métrica 

e 
unidade 

Min 
ou 

máx. 
Ideal 

Situação 
atual 

Cenário 1 
Limpeza 

Cenário 2 
Recloração 

Cenário 3 
Reabilitaçã
o da rede 

Cenário 4 
Melhoria 
na ETA 

Cenário 5 
Limpeza + 
recloração 

Cenário 6-  
Reabilitação da 

rede +  
Melhoria na 

ETA 

Função de 
preferência 

TIPO 

EC
O

N
Ô

M
IC

O
 Custo da 

manutenção/o
peração 

Custo de 
manutenção e 
operação do 

sistema 

R$/ano Min 

 
7210277,20 8454.014,20 7.260.277,20 7.460.777,20 8270.277,20 8501.030,00 9794.217,20 V 

Investimento 
na 
infraestrutura 

Investimento na 
implementação 

dos cenários 
R$/ano Máx. 

 
145850,44 145.850,44 160.850,44 1.868.953,44 4845.850,40 160.850,44 6565.953,24 V 

SO
C

IA
 

Aspecto Saúde 
Impactos na 
saúde dos 
usuários 

% de 
redução 

dos 
riscos 

Máx  0 15 9 32 34 19 70 I 

SA
N

IT
Á

R
IO

 

 

Nos 
Reservatórios 

da rede 

Frequência de 
limpeza dos 

Reservatórios 
 

Nº de 
limpeza 
a cada 5 

anos 

Máx 1 limpeza a 
cada 5 anos 0 /5 anos 1/5 anos 0/5 anos 0/5 anos 0/5 anos 1/5 anos 0/5 anos I 

Na Rede de 
distribuição 

Variação de 
Pressão no 
sistema de 

abastecimento 
 

% da 
rede que 
atende 

ao 
recomen

dado 

 10-50 mca 70,5% 70,5% 70,5% 100% 70,5% 70,5% 100% I 

Frequência de 
consertos dos 
condutos por 
fissuras ou 

rompimento 

Nº de 
reparos / 
km ano 

 

Min 0,13/km ano 7 / km ano 7 / km ano 7 / km ano 3 / km ano 7 / km ano 7 / km ano 3 / km ano I 

Residual de 
cloro 

% 
Confor
midade 

Máx 0,2-2mg/l 93% 93% 95% 96% 95% 95% 100% I 
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APÊNDICE III 

INDICADORES ESTUDADOS NO PROMETHEE II – Continuação. 

C
R

IT
ÉR

IO
S 

Atributos Sub Atributos 
Métrica 

e 
unidade 

Min 
ou 

máx. 
Ideal 

Situação 
atual 

Cenário 1 
Limpeza 

Cenário 2 
Recloração 

Cenário 3 
Reabilitação 

da rede 

Cenário 4 
Melhoria 
na ETA 

Cenário 5 
Limpeza + 
recloração 

Cenário 6-  
Reabilitação da 

rede +  
Melhoria na 

ETA 

Função de 
preferência 

TIPO 

 

Na Rede de 
distribuição 

Bactérias 
heterotróficas 

% 
Confor
midade 

Máx < 500 
ufc/ml 94,7% 94,7% 96,50% 98,20% 96,50% 98,20% 98,20% I 

Coliformes 
totais 

 

% 
presença Min 

Ausência 
em 100 mL 
em 95% das 

amostras 
examinadas 

no mês. 

7% 3,5% 7% 2,4% 7% 2,4% 2,4% I 

Formação de 
subprodutos da 

desinfecção 
 

% de 
redução 

dos 
riscos 

Min 
Risco de 
formação de 
subproduto 

0% 0% 0% 0% 50% 0% 75% I 

Na ETA Frequência de 
limpeza dos 

filtros 

Tempo 
em 

horas 
Min 

Limpar a 
cada 27 
horas 

48 48 48 48 27 48 27 I 

Frequência de 
limpeza dos 
decantadores 

Nº de 
limpeza
s cada 2 

ano 

Máx 1 limpeza a 
cada 2 ano 0 /2 anos 0/2 anos 0 /2 anos  0 /2 anos 1 /2 anos 0 /2 anos 1 /2 anos I 
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APÊNDICE IV  

MATRIZES DE CONDORCET DO CENÁRIO C2 AO C7 – Continua. 

CENÁRIO 2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SOMA 
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C3 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C6 0 1 1 1 0 1 0 0 4 
C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
CENÁRIO 3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SOMA 

C2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
CENÁRIO  4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SOMA 

C2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C5 1 0 0 1 1 0 1 1 5 
C6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
CENÁRIO 5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SOMA 

C2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C4 0 1 1 0 0 1 0 0 3 
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
CENÁRIO 6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SOMA 

C2 1 0 0 0 1 0 1 1 4 
C3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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APÊNDICE IV  

MATRIZES DE CONDORCET DO CENÁRIO 2 AO 7 – Continuação. 

CENÁRIO  7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SOMA 
C2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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