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Resumo

Arenales, Amanda. Avaliação da resiliência de uma empresa de saneamento frente
às mudanças climáticas - Estudo de caso do município de Araraquara/SP.
118 p. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Paulo, 2019.

Esta pesquisa tem por objetivo a adaptação de um modelo de avaliação da resiliência
do sistema de abastecimento de água frente às mudanças climáticas (cenário de seca)
aplicada ao estudo de caso do município de Araraquara/SP. Há consenso mundial de
que os impactos das mudanças climáticas irão afetar o setor de saneamento devido à
escassez ou concentração de chuvas. Alguns dos problemas que podem ocorrer são: danos
físicos à infraestrutura de esgotos e águas, contaminação dos mananciais e mudanças na
sazonalidade. Diante da intensificação dos prejuízos no setor de saneamento, vale ressaltar
a necessidade da resiliência a longo prazo dos serviços de abastecimento de água e esgoto.
Para alcançar o objetivo proposto, o modelo The Argonne Laboratory Resilience Index
foi modificado com foco no sistema de abastecimento de água com captação superficial,
considerando um cenário de seca, visando suprir a necessidade por ferramenta deste tipo. No
seu processo de adequação foram consideradas: características locais, a universalização ao
acesso a água, o clima, além das políticas nacionais existentes. Para o cálculo da resiliência
são propostas 90 perguntas separadas em cinco níveis hierárquicos. Após a aplicação do
modelo junto a autarquia do município de Araraquara/SP, o índice de resiliência obtida
foi de 24, 84%. Embora seja um valor relativamente baixo, foi constatado que vêm sendo
desenvolvidas diversas atividades que irão contribuir para o aumento da sua resiliência.
Apesar dos resultados serem promissores quanto a acurácia do modelo, foi observado que
este necessita de contínuo estudo e adaptação para que se torne mais preciso e ao mesmo
tempo possa representar outros cenários.

Palavras-chave: Saneamento, Mudanças Climáticas, Resiliência.





Abstract

Arenales, Amanda. Resilience Assessment of an water and sanitation company
against climate change - Case study of the Araraquara city/SP. 118 p. Master
Thesis – São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, 2019.

This research project aims to adapt a model for the assessment of resilience of the water
supply system against climate changes (drought scenario) applied to the study case of
the Araraquara/SP city. There is a worldwide consensus that the impacts of climate
changes will affect the water and sanitation sector due to scarcity or concentration of
rainfall. Some of the problems that may occur are: physical damage to the infrastructure
of sanitation and water, contamination of water sources, as well as changes in seasonality.
Against the intensifying losses in the water and sanitation sector, it is worth emphasizing
the need for long-term resilience of water and sanitation services. In order to reach the
proposed objective, the Argonne Laboratory Resilience Index was modified with focus
on the surface water supply system considering a drought scenario to meet the need for
this type of tool. In its adequacy process, were considered: the local characteristics, the
universalization of access to water, the climate, and the existing national policies. For
the calculation of resilience, 90 questions are proposed at five hierarchical levels. After
applying the model to the Araraquara/SP city, the resilience index obtained was 24.84%.
Although it is a relatively low score, was verified that several activities are being developed
that will contribute to increase its resilience. Despite the promising results regarding the
accuracy of the model, it was observed that this model requires continuous study and
adaptation in order to becomes more precise and at the same time be able to represents
others scenarios.

Keywords: Water and Sanitation, Climate Change, Resilience.
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Capítulo 1

Introdução

Em julho de 2017, a Organização Mundial de Saúde estimou que no mundo cerca
de 2,1 bilhões de pessoas não tinham acesso a água potável, e mais do que o dobro
não possuíam sistemas de esgotamento sanitário adequados (WHO, UNICEF, 2017). A
ausência dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário gera consequências
sociais, ambientais e econômicas. Isto porque impede o desenvolvimento socioeconômico,
altera o equilíbrio dos ecossistemas, causa doenças devido à má qualidade ou falta de
água (PHILIPPI JR.; MARTINS, 2005).

Segundo o Painel Intergovernamental em Mudanças Climáticas (Intergovernmental
Panel on Climate Change - IPCC) (BATES et al., 2008), o setor de saneamento será
fortemente impactado com a variabilidade e/ou mudança climática, podendo essa ter origem
em processos naturais internos ou forças externas, assim como por ações antropogênicas.

Vale ressaltar a diferença entre mudanças climáticas e variabilidade climática. A
mudança climática é uma alteração continua que pode ser identificada estatisticamente
por mudanças na média meteorológica e/ou na variabilidade das propriedades do clima
(temperatura, precipitação ou ventos) a longo prazo. Enquanto, que a variabilidade
climática se refere ao dinamismo anual do clima com relação ao valor médio a longo
prazo (BATES et al., 2008; MSG, 2010).

Há consenso nacional e internacional de que os impactos das mudanças climáticas
irão afetar de modo não uniforme os sistemas de infraestrutura, produtivo e naturais
(BATES et al., 2008; AMCOW, GPW, 2013; GEX-CIM, 2015). Essas mudanças irão
alterar a intensidade e a frequência das chuvas podendo causar, no setor de saneamento,
diversos impactos devido à escassez ou concentração de chuvas (BATES et al., 2008).

Problemas antigos poderão ser agravados e novas dificuldades surgirão devido
à vulnerabilidade dos recursos hídricos frente às variabilidades e mudanças climáticas.
Isto irá aumentar os riscos sobre a estrutura física dos sistemas de águas e de seus
serviços associados afetando, principalmente, a população mais carente e inviabilizando a
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sustentabilidade da própria empresa prestadora (BATES et al., 2008; EPA, 2015).

Alguns dos principais problemas esperados incluem danos à infraestrutura de
redes de água; redução da recarga de águas subterrâneas devido longos períodos de seca;
aumento na competição entre os usos; contaminação mananciais; alteração na vazão e
na qualidade de água dos mananciais; redução da diluição dos poluentes; eutrofização
nos reservatórios; aumento do consumo de produtos químicos utilizado pelas empresas
de saneamento; efluentes mais concentrados; diminuição da disponibilidade de água para
a geração de hidroeletricidade, como apresentado na Figura 1 (OLIVEIRA; MATOS;
MONTEIRO, 2015; BATES et al., 2008; EPA, 2015).

Figura 1 – Consequências das mudanças climáticas sobre o Serviço de Abastecimento de
Água e Esgoto Sanitário (SAA&ES) em cenário de seca.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Um conceito chave para se conceber um modelo de avaliação do sistema de
saneamento em relação às variabilidades e mudanças climáticas é o da resiliência. Esta se
refere à capacidade de um sistema social ou ecológico de resistir, absorver, acomodar e se
recuperar dos efeitos de perturbações (climáticas) de maneira eficaz, bem como preservar
sua função e estrutura básicas.

Em outras palavras, a resiliência mostra o quanto um sistema é capaz de se reorga-
nizar, aprender e se adaptar (AMCOW, GPW, 2013; GEX-CIM, 2015; WALKER; SALT,
2006). Portanto, é importante o desenvolvimento de resiliência do setor de saneamento
para que assim os impactos das mudanças climáticas sejam reduzidos. Essa resiliência
poderá ser alcançada baseada em estratégias de caráter político-institucional, técnico,
ambiental, econômico e social (PAGELER, 2009).

No Brasil, a proposta para o fortalecimento da resiliência de diversos setores (como
por exemplo: recursos hídricos, povos e população vulneráveis, saúde, desastres naturais,
infraestrutura, etc.), diante das mudanças climáticas, vem por meio da Lei n° 12.187, de
29 de dezembro de 2009, isto é, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)
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juntamente com o Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática. Esses visam
incentivar a implementação de ações para a adaptação e mitigação que contribuam para a
diminuição dos efeitos adversos ocasionado pelas mudanças climáticas (BRASIL, 2009;
MMA & GF, 2016). Essas estratégias são integradas e propõem a participação das três
esferas do governo (federal, estadual e municipal), bem como o setor produtivo, o meio
acadêmico e a sociedade civil organizada (BRASIL, 2009; MMA & GF, 2016).

No centro do Estado de São Paulo estão localizadas as Bacias Hidrográficas do
Rio Mogi-Guaçu e do Rio Tietê-Jacaré (CBH-MOGI, 2018; CBH-TJ, 2018). Na di-
visa de ambas está situado o município Araraquara cuja autarquia responsável pelo
SAA&ES é o Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara, ou DAAE
Araraquara (PMA, WALM, 2014). Este município é o terceiro mais populoso da UGRHIs
nº 13, com 221 mil habitantes e, portanto é um dos maiores consumidores dos recursos
hídricos (abastecimento público de água e a diluição de efluentes) (CBH-TJ, 2018).

Araraquara é um município com situação crítica quando se analisa o balanço da
demanda com a disponibilidade de água superficial. Como consequência, ocorre o aumento
da demanda por água subterrânea (CBH-TJ, 2018). Além disso, a bacia hidrográfica do
Mogi-Guaçu compreendi apenas uma parte da área rural da cidade (CBH-MOGI, 2018).
Diante disso, é possível perceber que o município pode ter sua situação agravada devido
aos efeitos das mudanças climáticas, como ocorreu Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), no período de 2013 a 2015.

A situação vivenciada pelo Sistema Cantareira evidencia a vulnerabilidade dos
sistemas de saneamento quanto a variabilidade climática. Desde o início de maio de
2013, o sistema se encontrava com o nível de água abaixo do normal, porém, somente
em janeiro de 2014, a SABESP anunciou a crise hídrica, sendo este evento o mais seco
desde 1961 (COELHO; CARDOSO; FIRPO, 2016). Devido a isso, foi necessário realizar
racionamento de água em todas as regiões do Estado de São Paulo, assim a população dos
bairros mais altos e periféricos foram as mais impactadas, chegando a ficar até 20 horas
sem abastecimento (LEITE, 2016; LOBEL, 2017).

Além dos usuários residenciais, a crise hídrica também prejudicou os produtores
rurais causando a diminuição na produção agrícola e a morte de animais. Outros setores,
como o industrial e de geração de energia, sofreram com falta de água e muitas vezes
precisaram interromper suas atividades (MARTINS, 2015). Em março de 2016, a chuva
acima da média no manancial mudou o cenário crítico e aumentou para 51,5% o nível de
água no Sistema Cantareira (SABESP, 2016).

Nesse contexto, é possível verificar que a autarquia de Araraquara já vem encon-
trando dificuldades com o seu abastecimento por meio da captação superficial. Devido a
isso, essa pesquisa busca solucionar como medir a resiliência do DAAE Araraquara consi-
derando as características locais, ambientais, econômica e políticas. Sendo assim, espera
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que esse modelo irá proporcionar um direcionamento em quais setores são necessários
maiores investimentos e atenção para diminuir a vulnerabilidade que a empresa possui
diante de um evento extremo.

Além disso, busca-se compreender como esse modelo de avaliação poderá ser
utilizado em momentos de tomada de decisão. Desse modo, este trabalho busca responder
as seguintes perguntas: Como está o DAAE Araraquara em termos de resiliência diante dos
efeitos da mudança do clima? Como o conceito de resiliência para o setor de saneamento
pode ajudar na tomada de decisão? Como medir/avaliar a resiliência do DAAE Araraquara
diante de um período de seca ocasionado pelas variabilidade climática? Quais são os fatores
que devem ser considerados?

1.1 Objetivos
Este projeto de pesquisa tem por objetivo adaptar um modelo de avaliação da resili-

ência do sistema de abastecimento de água frente a um possível cenário de seca ocasionado
pelas mudanças climáticas aplicado ao estudo de caso do município de Araraquara/SP.

1.2 Contribuições e Relevância do Trabalho
Devido ao risco de intensificação de prejuízos no setor de saneamento diante

dos possíveis cenários de mudanças climáticas, é importante ressaltar a necessidade da
resiliência a longo prazo dos sistemas de abastecimento de água e esgoto. Desse modo, se
torna propício a realização de um planejamento, investimento e cumprimento de medidas
com o objetivo de gerenciar os recursos hídricos de maneira sustentável.

Diante disso, esse trabalho possui uma grande importância, pois tem por objetivo
o desenvolvimento de um modelo de avaliação de resiliência do sistema de abastecimento
de água aplicado ao estudo de caso no município de Araraquara/SP. Tal abordagem se
faz necessária já que não se tem conhecimento de métodos que realizem essa avaliação
para o município do caso de estudo. Nesse sentido, esse trabalho busca nortear o DAAE
Araraquara para tomar decisões de maneira eficaz, eficiente e pontual.

Portanto, esse projeto é justificável por sua contribuição na construção de conheci-
mentos a serem aplicados na realidade do DAAE Araraquara. Além disso, o cálculo da
resiliência irá favorecer não apenas a autarquia, mas também as iniciativas públicas e
privadas, bem como a população.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Saneamento Básico

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) devem orientar as políticas
nacionais e as atividades de cooperação internacional até 2030. Essa agenda possui
17 objetivos e 169 metas que envolvem diversas temáticas, algumas delas são: erradicação
da pobreza, saúde, educação, energia, água e saneamento (UN, 2017). O objetivo 6 da ODS
busca assegurar a disponibilidade, gestão sustentável da água e esgotamento sanitário para
todos. Para atingir esse objetivo são apontadas várias metas, das quais se destacam: a
universalização ao acesso a água potável e esgotamento sanitário; aprimoramento da gestão
da água e esgotamento sanitário; melhorar a qualidade da água e aumentar a reciclagem e
reutilização segura em âmbito mundial (UN, 2017).

Como estão esses dados no Brasil1? Essas metas serão alcançadas? Em 2016,
segundo os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento2

(SNIS), os índices médios de atendimento total de abastecimento de água, atendimento
total de rede de esgotos e, o tratamento total dos esgotos gerados no Brasil eram de
83,3%, 51,9% e 44,9%, respectivamente. Esses índices mostram que ainda há um desafio
no Brasil para alcançar as metas da ODS, sendo que esses valores representam que a falta
de acesso aos SAA&ES é caracterizada, principalmente, pelas desigualdades regionais e

1 O saneamento básico no Brasil é definido pela Lei n° 11.445/2007 como “conjunto de serviços,
infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável; esgotamento sanitário;
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e
fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas” (BRASIL, 2007). Entretanto, o foco dessa
pesquisa será nos Serviços de Abastecimento de Água (S.A.A.). O acesso a esse tipo de serviço é um
direito essencial para a qualidade de vida da população e um meio ambiente equilibrado. A ausência
desses serviços acarretará impactos no setor de saúde pública, meio ambiente, economia, social e
desenvolvimento (PHILIPPI JR.; MARTINS, 2005; GALVÃO JUNIOR, 2009).

2 É importante ressaltar que os índices de atendimento com rede foram calculados com base nas respostas
que os prestadores de serviços forneceram ao SNIS em 2016. Sendo que, dos 5.570 municípios do Brasil
5.171 municípios forneceram informações sobre o abastecimento de água e para o esgoto sanitário o
número de municípios participantes foi de 4.084.
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econômicas (SNIS, 2018).

De acordo com o diagnóstico divulgado pelo SNIS é possível verificar que o aten-
dimento referente ao acesso por meio de rede geral de abastecimento de água apresenta
diferenças regionais, como mostrado na Tabela1. Por exemplo, o índice de abastecimento
de água por rede na região sudeste é de 91,2%, enquanto apenas, 55,4% dos municípios
da região norte possuem acesso a esse serviço. Dentre os estados dessa região Amapá é
aquele com o menor índice médio de atendimento urbano, sendo este abaixo dos 40% de
atendimento (SNIS, 2018).

Tabela 1 – Índices de água, esgoto e perdas de água na distribuição.

Região
Atendimento com rede (%) Perdas de Tratamento de
Água Coleta de esgotos esgotos água na

Total Urbana Total Urbana gerados (%) distribuição (%)
Norte 55,4 67,7 10,5 13,4 18,3 47,3

Nordeste 73,6 89,3 26,8 34,7 36,2 46,3
Sudeste 91,2 96,1 78,6 83,2 48,8 34,7

Sul 89,4 98,4 42,5 49,0 43,9 36,3
Centro-Oeste 89,7 97,7 51,5 56,7 52,6 35,

Brasil 83,3 93,0 51,9 59,7 44,9 38,1

Fonte: Adaptado de SNIS (2018).

Além disso, nota-se a conservação das diferenças regionais para o índice de atendi-
mento com rede de coleta de esgoto, ou seja, a região Norte apresenta o menor percentual
(10,5%) e a região Sudeste o maior (78,6%). Com relação aos estados apenas o Distrito
Federal e três estados (São Paulo, Minas Gerais e Paraná) apresentam esse índice médio
de atendimento urbano acima de 70%, enquanto aqueles que apresentam seus índices
abaixo de 10% são Amazonas, Amapá e Rondônia. Quanto ao índice de tratamento dos
esgotos gerados, percebe-se que as Regiões Centro-Oeste (52,6%) possuem o melhor índice,
enquanto que a Região Norte trata apenas 18,3% do esgoto gerado (SNIS, 2018).

Outro aspecto importante que mostra a eficiência do SAA&ES é o índice de perdas
de água. Sendo este caracterizado pela diferença entre o volume disponibilizado da estação
de tratamento de água e o volume consumido.O índice médio de perdas é de 38,1% no
Brasil, sendo que a região com o menor índice é a Região Sudeste (34,7%) e a Região
Norte (47,3%) é a que apresenta o maior índice (SNIS, 2018).

A melhor gestão dos serviços de abastecimento de água e esgoto pode beneficiar
diversos setores, como por exemplo: saúde, social, meio ambiente, energia, dentre outros.
Além disso, irá colaborar para o alcance do desenvolvimento da resiliência frente as
mudanças climáticas e impactos de desastres naturais (AMCOW, GPW, 2013).
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2.1.1 Sistema de Abastecimento de Água

De acordo com a Portaria n° 2914 de 12 de dezembro de 2011, as obras de engenharia,
desde a zona de captação até as ligações prediais, que visam fornecer água potável utilizando
redes de distribuição a uma determinada comunidade sem riscos à saúde é denominada
Sistema de Abastecimento de Água (S.A.A.) para consumo humano (BRASIL, 2011).
Conforme apresentado na Figura 2, esse sistema contempla as unidades de captação,
estação elevatória, adução (água bruta ou água tratada), tratamento, reservatórios, redes
de distribuição e ramal domiciliar (GOMES, 2004; PHILIPPI JR.; MARTINS, 2005):

Figura 2 – Diagrama simplificado de um Sistema de Abastecimento de Água.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

• Manancial: é a responsável pelo fornecimento da água que será processada. Existem
dois tipos de mananciais: superficial (córregos, rios, represas, lagos e todos os meios
de captação e contenção de águas pluviais) e subterrâneo (lençol freático ou aquíferos
livres).

• Captação: é onde ocorre a retirada da quantidade necessária e suficiente de água
do manancial para a atender a demanda da comunidade. Este processo pode ser
superficial ou subterrâneo.

• Adução: é o transporte da água (bruta ou tratada) por meio de linhas adutoras
entre o manancial, estação de tratamento de água, reservatório e rede de distribuição.
Dependendo das distâncias entre as unidades e as cotas, a condução da água pode
ocorrer por gravidade e/ou recalque (por meio de estações elevatórias).

• Tratamento: é o procedimento no qual a água bruta é tratada para possuir a
qualidade requerida para consumo humano e atender o padrão de potabilidade.
As tecnologias de tratamento destinadas ao consumo humano são: filtração em
múltiplas etapas (FIME), dupla filtração, filtração direta ascendente, filtração direta
descendente, floto-filtração e tratamento em ciclo completo (BERNARDO; DANTAS,
2005).
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• Reservatório: possui as funções de armazenar a água tratada e manter determinada
pressão na redes de distribuição, bem como permitir o abastecimento contínuo e/ou
controle de equilíbrio.

• Rede de Distribuição: é formada por um conjunto de tubulações, conexões e
peças especiais, que formam uma rede para distribuir a água dos reservatórios em
quantidade, qualidade e pressão suficiente até uma determinada região.

• Ramal domiciliar: são as interligações do encanamento da rede de distribuição
até o estabelecimento consumidor de água.

As unidades que compõem esse sistema podem apresentar vulnerabilidades frente
a uma variabilidade climática. Durante um período de seca, por exemplo, o sistema de
abastecimento de água pode não conseguir atender a demanda de uma determinada região
devido a variação no fluxo de um manancial superficial. Devido a isso, é importante
a construção de reservatórios que possam armazenar água para períodos com maior
escassez (VESILIND, 2013). Além disso, essa alteração na vazão irá proporcionar o
aumento do consumo de produtos químicos para o tratamento de água, especialmente os
utilizados nos processos de coagulação, floculação e desinfecção (OLIVEIRA; MATOS;
MONTEIRO, 2015).

Outro ponto que apresenta fragilidades, é o fornecimento de energia elétrica, este
que pode ser suspenso devido aos períodos de estiagem impactando negativamente o
funcionamento de todo o sistema de abastecimento de água, caso esse não possua outra
forma fonte para a obtenção de energia (WHO, 2009).

2.2 Mudanças Climáticas

Mudança climática é uma alteração continua do clima que pode ser estatistica-
mente quantificada por mudanças na sua média meteorológica e/ou na variabilidade
de propriedades (temperatura, precipitação ou ventos) a longo prazo, isto é, décadas
a milhões de anos. Outro conceito importante a ser apresentado é o de variabilidade
climáticas, que se refere ao dinamismo anual do clima com relação ao valor médio a longo
prazo (BATES et al., 2008; MSG, 2010).

O clima e o tempo são determinados pelo equilíbrio da energia absorvida, e emitida,
pela Terra na forma de radiação infravermelha de onda longa, podendo ser alterado por
meio de fatores naturais, bem como fatores antropogênicos (STOTT et al., 2001). Um dos
fatores naturais mais evidente que causa o alteração no clima é a orbita da Terra e seu
eixo em relação ao Sol (OLIVEIRA; NOBRE, 2008).
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O efeito estufa, outro importante fator natural, é responsável pelo aquecimento
da Terra de modo a possibilitar a manutenção da vida, sem ele a temperatura terrestre
seria muito fria. Como apresentado na Figura 3, esse efeito faz com que uma parte da
radiação de onda longa emitida pelo Sol seja absorvida pela superfície terrestre e pelos
oceanos enquanto que, uma outra parte é refletida para o espaço (setas em amarelo).
Consequentemente, essa radiação é absorvida principalmente por meio do vapor d’água e
dióxido de carbono (𝐶𝑂2) (WATSON et al., 1990).

Figura 3 – Diagrama simplificado sobre o efeito estufa com e sem a intensificação dos
gases do efeito estufa.
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Fonte: Adaptado de Watson et al. (1990).

O desenvolvimento das atividades antropogênicas, acentuadas após a Revolução
Industrial, está provocando um maior aquecimento da baixa atmosfera, intensificando o
efeito estufa (STOTT et al., 2001). Essas atividades, de origem humana, têm aumentado a
concentração de alguns gases na atmosfera, tais como: 𝐶𝑂2, metano (𝐶𝐻4) e óxido nitroso
(𝑁2𝑂), que são denominados Gases do Efeito Estufa (GEE) (IPCC, 2014b; TAYLOR;
PENNER, 1994).

Conforme exemplificado na Figura 3, uma parte da radiação infravermelha re-
fletida pela superfície terrestre não consegue passar pela a atmosfera devido a maior
concentração dos gases do efeito estufa. Sendo, portanto novamente refletida em direção
a Terra e absorvida pela camada de gases presente na atmosfera (setas em vermelho).
Com isso, a temperatura média da Terra aumenta ocasionando o aquecimento global e,
consequentemente, as mudanças climáticas (WATSON et al., 1990).

Além desses fatores, a desertificação ou desflorestamento influenciam na quanti-
dade de energia absorvida pela superfície da Terra devido a alteração na refletividade da
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crosta terrestre. Outros eventos que podem alterar o clima são: as mudanças no ozônio da
estratosfera, devido aos clorofluorcarbonetos (𝐶𝐹𝐶𝑠) cuja origem é exclusivamente devido
a atividade industrial; e aerossóis de sulfato presentes na atmosfera, advindos principal-
mente das erupções vulcânicas, bem como emitido pela queima de combustíveis fósseis
fósseis (STOTT et al., 2001; TAYLOR; PENNER, 1994). Vale ressaltar, que mesmo sem
nenhuma influência externa, o clima possui uma variabilidade natural com o passar do
tempo (WATSON et al., 1990).

Segundo o 5° relatório do IPCC (IPCC, 2014b), as atividades humanas têm interfe-
rido direta ou indiretamente no sistema climático. Muitos estudos apresentam resultados
de dados coletados por meio de, observações empíricas, resultados experimentais, modelos
estatísticos (descritivos e de simulações), que as mudanças climáticas representam riscos
tanto para os sistemas humanos, bem como para os sistemas naturais (SCHLEUSSNER et
al., 2016; IPCC, 2014b). Alguns dos riscos relacionados as alterações climáticas são: eventos
extremos (SCHIERMEIER, 2018) (ondas de calor (KING et al., 2016; PARENTE et al.,
2018), precipitações intensa (PALL et al., 2011; FISCHER; KNUTTI, 2016; DOTTORI et
al., 2018) e estiagem (SHAH; MISHRA, 2016)); ecossistemas marinhos, especialmente polar
e recife de corais (HOEGH-GULDBERG et al., 2007; DELEVAUX et al., 2018; WU et al.,
2018; BEAUGRAND et al., 2015; DOLAN et al., 2018); sistemas de produção e segurança
alimentar (HASEGAWA et al., 2018); e a elevação do nível do mar (VOUSDOUKAS et
al., 2018).

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário também sofrem com as
incertezas provenientes da variabilidade climática (WHO, 2009; NHAMO; NHEMACHENA;
NHAMO, 2019; HOWARD et al., 2010). Especificamente no cenário de seca, ocorre a
redução da disponibilidade de água podendo levar à secagem de poços (WHO, 2009; IPCC,
2014a; KHAN et al., 2015). Além disso as distâncias que deverão ser percorridas para a
coleta de água serão maiores e a qualidade da água será afetada (WHO, 2009; DELPLA et
al., 2009; HOWARD et al., 2010; LUH et al., 2017; IPCC, 2014a; KHAN et al., 2015). Um
exemplo indireto do efeito da variabilidade climática são as interrupções no fornecimento
de energia elétrica que podem inviabilizar a universalização do SAA&ES (WHO, 2009).

As Américas Central e Latina vêm apresentando diversos indicadores de uma
iminente seca. Vários pontos dessas regiões já sofrem secas intensas devido ao aumento da
área de cobertura dos sistemas de água encanada, que já atingem aproximadamente 75%,
situação que acompanha a expansão das áreas urbanas (WHO, 2009; HOWARD et al., 2010).
Tais dados mostram a urgência em se pensar em métodos para um melhor planejamento
tanto do uso da água quanto da expansão territorial (WHO, 2009; HOWARD et al., 2010;
DIAO et al., 2016). Além disso, empresas de saneamento precisam estar preparadas para
que não sejam afetadas em uma situação dessas. Assim, a aferição da resiliência vem a ser
um passo inicial para a mitigação dos danos que possam vir a serem causados.
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2.3 Resiliência e o Sistema de Abastecimento de Água

O conceito de resiliência vem da ecologia, onde foi definido em 1973 pelo ecólogo
Holling como sendo uma medida de como um sistema mantem suas características essenciais
de estrutura e função após sofrer perturbações (HOLLING, 1973). A definição sugere
que o equilíbrio em sistemas ecológicos ocorre apenas dentro de uma escala limitada de
tempo e espaço, ressaltando que nesses sistemas as mudanças não são lineares, portanto o
equilíbrio não é permanente (BUSCHBACHER, 2014).

A definição de Holling pode ser estendida para a área de saneamento, pois diante de
um cenário de mudanças climáticas os recursos hídricos, e as infraestruturas de saneamento
serão fortemente impactados (BRITTO; FORMIGA-JOHNSSON, 2010). Portanto, esses
sistemas devem ser capazes de se adaptarem e resistir às mudanças climáticas. A resiliência
poderá ser maior ou menor de acordo com a qualidade da infraestrutura urbana e pelas
estruturas governamentais que coordenam, planejam, gerenciam e implementam políticas
e serviços públicos (MARTINS, 2010).

Sendo assim, a Figura 4 mostra que resiliência às mudanças climáticas de um
sistema de abastecimento de água refere-se à capacidade do sistema de “projetar”, “operar”,
“recuperar”, “aprender”, “adaptar” e “manter” seus serviços em situações de alterações dos
regimes de chuva. Desse modo, tendo como base esses pontos críticos é possível mitigar os
efeitos das alterações climáticas e impactos na sua estrutura, bem como favorecer a rápida
recuperação na provisão dos serviços (EPA, 2015).

Figura 4 – Pontos críticos da resiliência que são essenciais para um S.A.A.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Um sistema resiliente possui várias características importantes que o torna pre-
parado para enfrentar os perigos causados pelas alterações climáticas com flexibilidade,
agilidade e rapidez. Tais características servem como meios para o próprio sistema desen-
volver atividades que o ajudem a retornar ao seu estado de equilíbrio anterior (EPA, 2015).
A Tabela 2, apresenta as ações necessárias que devem ser desenvolvidas em um sistema de
abastecimento de água visando diminuir sua vulnerabilidade, considerando um cenário de
seca e os atributos da resiliência.

Tabela 2 – Exemplos de ações a serem desenvolvidas no sistema de abastecimento de
água para aumentar a resiliência.

Atributos da Resiliência Exemplo de atividades que devem ser desenvolvidas
no sistema de abastecimento de água

Projetar

∙ Realização de um planejamento das suas atividades con-
siderando um cenário de seca.
∙ Realização de reuniões com a sociedade, bem como com
a reguladora, prefeito do município e ONGs que visem
cumprir e aprimorar seu compromisso de atingir o ODS 6
diante de uma situação adversa.

Operar

∙ Realização de treinamento para que seus funcionários
consigam trabalhar em situações adversas.
∙ Realização de manutenção dos equipamentos e monitora-
mento hidrológico visando não parar de operar durante um
evento adverso.

Adaptar
∙ Utilizar produtos que possam ser facilmente substituídos
por outros produtos.
∙ Possuir geradores.

Recuperar ∙ Possuir reserva financeira para a realização de obras emer-
genciais.
∙ Possuir equipamentos reservas.

Aprender

∙ Observar como outras empresas superaram os impactos
causados por variabilidade climática.
∙ Compartilhar informações com empresas do ramo relacio-
nadas aos impactos causados pela variabilidade climática.

Manter

∙ Possuir meios para manter o fornecimento de água tratada
durante períodos de estiagem. Por exemplo, caminhões pipa.
∙ Possuir parcerias com outras empresas para não deixar
de realizar suas atividades com qualidade e continuidade
devido a uma situação de emergência.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

A Figura 5 representa a resiliência de um sistema de abastecimento de água ao
longo de um período. Considerando um sistema operando em seu estado normal até o
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momento 𝑡𝑒, no qual ocorre um evento de alteração climática, por exemplo um período de
estiagem, o seu desempenho decai até atingir um estado mínimo (𝑡𝑑). Supondo que em
tal momento tenham sido desenvolvidas ações para minimizar os impactos negativos, o
sistema começa a se recuperar (𝑡𝑎) atingindo um estado estável em 𝑡𝑟 (EPA, 2015).

Figura 5 – Função do desempenho de um sistema antes, durante e após os impactos das
alterações climáticas.

Estado 

perturbado 

Resiliência

05/12/2018 3

R
es

il
iê

n
ci

a
2

Projetar

Operar

Recuperar

Aprender

Adaptar

Manter os 
serviços

F
(t

) 
=

 F
u

n
çã

o
 p

er
fo

rm
an

ce
 d

o
 s

is
te

m
a 

Tempo

Ação de 

resiliência

Alteração

climática

[2]  ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Systems 

measures of water distribution system resilience.  2015

trtatdte

F
(t

d
)

F
(t

0
)

Estado 

recuperado

Estado 

original

Fonte: Adaptado de EPA (2015).

Ao analisar a figura, percebe-se que para se obter um sistema resiliente é necessário
minimizar o tempo (𝑡𝑟 − 𝑡𝑒) e a magnitude absoluta das diferenças de desempenho
(𝐹 (𝑡0) − 𝐹 (𝑡𝑑)), bem como maximizar o desempenho do sistema após a sua recuperação
𝐹 (𝑡𝑟), para que após isso seu estado recuperado seja o mais próximo possível do seu estado
original 𝐹 (𝑡0) até 𝐹 (𝑡𝑒) (EPA, 2015). Os atributos da resiliência irão fazer com que o
sistema de abastecimento de água tenham os impactos causado pela variabilidade climática
sejam minimizados, fazendo com que sua recuperação seja mais rápida.

2.4 Trabalhos Correlacionados
No decorrer desta pesquisa foram consultadas diversas propostas para medir, de

maneira direta ou indireta, a resiliência de um sistema de abastecimento de água (HASHI-
MOTO; STEDINGER; LOUCKS, 1982; FISHER et al., 2010; LIU; CHEN; NAKATO,
2012; AMARASINGHE et al., 2016; SHIN et al., 2018). Os modelos propostos nesses
trabalhos foram analisados considerando alguns pontos importantes apresentados a seguir:
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• Reprodutibilidade: o modelo pode ser aplicado em situações similares;

• Facilidade de compreensão: o modelo não apresenta fórmulas complexas e pode
ser facilmente utilizado e interpretado pelo usuário, sem exigir grandes conhecimentos
matemáticos e estatísticos;

• Adaptação: é possível realizar alterações no modelo de modo que este seja mais
robusto para a situação no qual este esteja sendo aplicado;

• Representatividade: o modelo consegue absorver as particularidades de cada local.

Esses pontos são sumarizados na Tabela 3 para um rápido entendimento das carac-
terísticas dos trabalhos mais relevantes. Em seguida, ao longo desta seção é apresentado
um resumo trabalhos mais relevantes.

Tabela 3 – Relação dos trabalhos mais relevantes encontrados na literatura.

Autores Reprodutibilidade Facilidade de Adaptação Representatividade
compreensão

HASHIMOTO et al. (1982) X

FISHER et al. (2010) X X X X

LIU et al. (2012) X X

AMARASINGHE et al. (2016) X

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

De todos os trabalhos pesquisados o primeiro com o objetivo de classificar e avaliar
o desempenho de um sistema de recursos hídricos foi publicado em 1982, sob o nome
de Robustness of Water Resources Systems (HASHIMOTO; STEDINGER; LOUCKS,
1982). Nele, Hashimoto et al. (1982) quantificaram a resiliência por meio de um modelo
estatístico no qual, quanto maior a probabilidade de recuperação rápida e satisfatória
da funcionalidade de um sistema, após uma falha ocorrer, maior seria sua resiliência. Os
autores reportam que a sua validação foi feita por meio da aplicação do modelo proposto
em um reservatório de água. É observado que as informações obtidas, por meio do cálculo
da resiliência, devem ser utilizadas para complementar outros critérios de avaliação, como
por exemplo, custos de projetos e impactos sociais e ambientais.

Pesquisadores do Argonne National Laboratory desenvolveram um método, conhe-
cido por The Argonne National Laboratory Resilience Index (ANLRI), para estimar e
promover a comparação da resiliência para a infraestrutura crítica e dos seus subseto-
res (FISHER et al., 2010). Essa metodologia avalia três componentes-chave da resiliência:
“Robustez”; a “Capacidade de superação” e; a “Recuperação”. O índice de resiliência para a
infraestrutura crítica é calculado com base em mais de 1500 variáveis coletadas. Esses dados
estão organizados em cinco níveis hierárquicos de acordo com os componentes-chave e, para
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cada um é atribuído um peso determinado por especialista. Esse método foi desenvolvido
para auxiliar o governo americano com o objetivo de combiná-lo com outros índices para
proporcionar uma visão mais ampla dos possíveis riscos, melhorando assim, as ferramentas
de tomada de decisão.

O artigo Resilience Assessment of Water Resources System, publicado em 2012,
propõe que a medida de resiliência baseada na lei de Hooke (LIU; CHEN; NAKATO,
2012). Essa lei possui uma similaridade com a resiliência na mecânica, que busca analisar
a capacidade de um objeto retornar a sua forma anterior após sofrer uma deformação. Os
autores propuseram então um método quantitativo para estimar a resiliência do sistema
de recursos hídricos, considerando a dinâmica do sistema sócio-ecológico. A validação foi
realizada em cada cidade da província de Zhejiang (China). Os autores constataram um
resultado favorável, porém ressaltam a importância de se ter um modelo adaptado para
cada caso e, as dificuldades de se realizar tal medição.

A resiliência de um sistema de abastecimento de água em relação a variação
da precipitação, afetada pelas mudanças climáticas, foi foco do trabalho Quantitative
Assessment of Resilience of a Water Supply System Under Rainfall Reduction Due to
Climate Change (AMARASINGHE et al., 2016). Neste, foi proposto que a resiliência
fosse obtida por meio de indicadores que relacionassem, a funcionalidade do serviço de
abastecimento com um determinado limiar de falha juntamente com a capacidade total de
atendimento. Assim, o sistema será considerado resiliente de acordo com a sua capacidade
de absorver as disrupções e o seu potencial de redução no uso da água. Para mostrar
o potencial de utilização dos indicadores propostos foi realizado um estudo de caso no
estado de Queensland (Austrália), onde foi comprovado que a resiliência obtida foi capaz
de identificar condições críticas no sistema.

Como pôde ser observado, resumidamente na Tabela 3, os modelos brevemente
apresentados anteriormente possuem a sensibilidade de identificar pontos em que o sistema
apresenta vulnerabilidades e precisa de maior atenção para que assim, o mesmo se torne
mais resiliente diante de eventos adversos (SHIN et al., 2018). Além disso, é mostrado
que independente do modelo selecionado, se faz necessário uma adaptação, na qual devem
ser consideradas as características: locais, climáticas, econômicas, etc. Essa adaptação é
extremamente necessária, pois uma única definição matemática desses conceitos não será
apropriada e útil para todas as situações (HASHIMOTO; STEDINGER; LOUCKS, 1982).

Dentre os modelos estudados, o ANLRI é o que melhor atende as características
desse projeto (FISHER et al., 2010), conforme é apresentado na Tabela 3 e também
justificado nos parágrafos anteriores. Assim, ele foi adaptado de modo a considerar as
particularidades do cenário local. Na Seção 4.2.2 o processo de estruturação e adequação
do modelo será apresentado em maiores detalhes.
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Capítulo 3

Estudo de Caso: Município de
Araraquara/SP

O município de Araraquara está localizado no interior do estado de São Paulo
(Figura 6) (21°47′40′′ de latitude sul e 48°10′32′′ de longitude oeste), na região sudeste do
Brasil, com uma área de 1.003, 625𝑘𝑚2 (IBGE, 2010).

Figura 6 – Localização geográfica do município de Araraquara/SP.

Fonte: Abreu (2006).

O clima do município é tropical de altitude e apresenta invernos secos. O índice
pluviométrico médio anual é de 1.352𝑚𝑚, sendo fevereiro o mês mais quente com tempe-
ratura média de 24, 1°𝐶 e o mês com com temperatura média mais baixa é julho, com
18, 2°𝐶 (PMA, WALM, 2014).
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Araraquara se encontra na área de abrangência das Unidades de Gerenciamentos de
Recursos Hídricos Tietê-Jacaré (UGRHIs nº 13) e Mogi-Guaçu (UGRHIs nº 9). Os cursos
d’água que passam pelo município são: o rio Anhumas, rio Chibarro, rio Cabeceiras, rio
Araraquara, córrego Ouro e o Ribeirão das Cruzes. Esses pertencem as bacias hidrográficas
do rio Mogi-Guaçu (a leste, afluente do rio Pardo) e a do rio Jacaré-Guaçu (a oeste, do
afluente do rio Tietê) (PMA, WALM, 2014).

Neste município o Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara
(DAAE Araraquara) é uma autarquia criada em 2 de junho de 1969. Ele é responsável pela
prestação de serviços de coleta, tratamento e distribuição de água; coleta, afastamento e
tratamento de esgoto; bem como o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana (PMA,
WALM, 2014). Segundo esta autarquia, o índice de abastecimento de água é de 100% e o
índice de coleta e afastamento é de 99,9% (apenas 2 bairros de chácaras de recreio não
possuem coleta e afastamento de esgotos); e, o índice de tratamento de esgoto sanitário
urbano é de 100%, com 82% de eficiência média na remoção de matéria orgânica (PMA,
WALM, 2014; ARES-PCJ, 2014).

O sistema de abastecimento do município de Araraquara é misto, isto é, a captação
de água ocorre por meio de mananciais subterrâneos e superficiais. O volume total captado
é de 3.683𝑚3/ℎ do qual: aproximadamente 65% é realizado por meio da captação profunda
no aquífero Guarani e; 35% corresponde aos mananciais superficiais. Tal situação ocorre
devido a escassez de mananciais superficiais e também pelo comprometimento das fontes
existentes.

O volume referente a captação superficial é decorrente de três mananciais distintos:
Represa das Cruzes, Ribeirão Anhumas e Córrego do Paiol. O município possui duas
Estações de Tratamento de Água (ETA): Fonte e a Paiol, onde são realizados o trata-
mento completo (coagulação, floculação, decantação, filtração, bem como desinfecção e
fluoretação). O volume decorrente da captação subterrânea é obtido por meio dos 21 poços
profundos que se encontram distribuídos pela cidade.

Vale ressaltar que, o objetivo deste trabalho será analisar a resiliência do DAAE
Araraquara considerando apenas o abastecimento de água de captação superficial frente
ás mudanças climáticas. Além disso, o município está em fase de contratação de terceiros
para a elaboração de um plano de segurança hídrica. Sendo assim, este trabalho poderá
vir auxiliar nesse planejamento.



Capítulo 4

Materiais e Métodos

4.1 Classificação da Pesquisa
Este projeto possui características de uma pesquisa aplicada, pois buscou-se de-

senvolver um conhecimento que foi destinado ao uso do DAAE Araraquara (GIL, 2008;
CERVO; BERVIAN, 1996; COLLIS; RUSSEY, 2005). Visto que, o presente trabalho tem
por objetivo adaptar um modelo de avaliação de resiliência da autarquia, foi definida
uma abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO,
2006). Assim, buscou-se não apenas medir as variáveis que dão resiliência à operadora de
saneamento (nesse caso, o DAAE Araraquara), mas também entendê-las.

Como estratégia de pesquisa e, visando alcançar o objetivo proposto, o DAAE
Araraquara foi utilizado como estudo de caso (GIL, 2008). Este tipo de estudo, segundo
Yin, busca fazer uma investigação empírica de um fenômeno moderno dentro da realidade
do seu contexto (YIN, 2018). Portanto, esse método foi escolhido devido a necessidade de
verificar a aplicabilidade do modelo de avaliação de resiliência.

4.2 Procedimentos Metodológicos
O método de abordagem foi dividido em seis etapas (Figura 7), descritas a seguir:

1. Revisão da literatura;

2. Estruturação e adequação do modelo;

3. Mobilização dos atores;

4. Coleta de dados;

5. Validação do modelo e análise dos resultados; e,

6. Modelo finalizado.
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Ao final de algumas dessas etapas foram realizadas reuniões com todos os atores
envolvidos para discutir a continuidade da pesquisa e possíveis adaptações.

Figura 7 – Procedimentos metodológicos utilizados na adaptação do modelo.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

É necessário ressaltar que, esse protótipo foi desenvolvido de maneira iterativa,
conforme é sugerido na Figura 7. A sua validação se deu com a aplicação do modelo no
DAAE Araraquara, responsável pelo serviço de saneamento neste município. Após as
análises e reunião com os parceiros, foram realizadas novas adequações do modelo visando
uma maior robustez e confiabilidade.

4.2.1 Etapa 1: Revisão da Literatura

Esta etapa tem como objetivo conhecer a problemática a ser resolvida, construindo
assim um referencial teórico para a melhor compreensão das contribuições mais relevantes
acerca do objeto de estudo (CERVO; BERVIAN, 1996). Além disso, o desenvolvimento
de material que sustente o tópico da pesquisa propiciando o seu avanço científico, se
faz necessário (COLLIS; RUSSEY, 2005). Assim, foi primordial uma revisão contínua
da literatura por meio de pesquisas em livros, artigos de revistas científicas nacionais e
internacionais, jornais, websites, etc.
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A revisão bibliográfica foi utilizada para verificar as implicações de uma variabilidade
climática sobre as operadoras do serviço de abastecimento de água e esgoto, bem como as
práticas que podem tornar este setor mais resiliente diante de um evento extremo. Para
isso, as seguintes bases de dados foram utilizadas: Web of Science, Scopus e Science Direct.
As palavras-chave da pesquisa incluíram termos como: “resilience”, “water and sanitation”,
“climate change”, “water crises”, “climate change and sanitation” e “resilience of water
and sanitation sector”. Além disso foram utilizadas variações dessas, bem como em língua
portuguesa.

É necessário ressaltar que, apesar da Etapa 1 ser exclusiva da revisão da literatura,
nesse momento ela serve como um ponto inicial, porém sua realização se faz necessária
nas demais etapas.

4.2.2 Etapa 2: Estruturação e Adequação do Modelo

Dado o escopo deste trabalho, o método proposto foi desenvolvido de modo que
seu foco fosse o sistema de abastecimento de água de captação superficial. Dessa maneira,
o modelo contém os pontos críticos para medir a resiliência do sistema, como foi discutido
na Seção 2.3.

Os pontos críticos da resiliência (“projetar”, “operar”, “adaptar”, “recuperar”,
“aprender” e “manter”) foram incorporados no modelo em forma de questões. Essas são
apresentadas como subitens de três componentes-chave do modelo adaptado: a “robustez”
(habilidade de manter as operações e funções importantes); a “capacidade de superação”
(habilidade de se preparar, responder e manter os serviços) e; a “recuperação”(a capacidade
de retornar os serviços a níveis aceitáveis de maneira rápida e eficiente).

Deste modo, os cinco níveis apresentados no ANLRI foram adaptados, seguindo
a sistemática apresentado na Figura 8 para que seus componentes pudessem mensurar
corretamente a resiliência desse sistema no contexto a ser explorado. Para isso, no seu
processo de adequação, algumas temáticas foram consideradas, como por exemplo: o déficit
da universalização ao acesso a água, o clima e as políticas existentes. Assim, os indicadores
de resiliência que se encontram no quinto nível estão estruturados em forma de questionário
(apresentado no Apêndice B), o qual apresenta questões diferenciadas do modelo ANLRI.

Além disso, foi realizada uma revisão crítica do modelo proposto por meio de uma
comparação entre os métodos: “Modelo de indicadores do grupo Balaton”; “Pontos de
alavancagem sistêmica” e “Princípios de Gibson” (MEADOWS, 1998; MEADOWS, 1999;
GIBSON, 2006).
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Figura 8 – Procedimentos realizados para a estruturação e adequação do modelo.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Uma referência cruzada foi feita com o objetivo de tornar o modelo proposto mais
robusto e completo. Desse modo, foi possível verificar se ele possui interdisciplinaridade
e integrabilidade do conceito de sustentabilidade, bem como se é possível constatar a
priorização da qualidade de vida da população mesmo em situações adversas. Para atender
esses requisitos, os princípios que faltavam foram inseridos por meio de questões que
pudessem representar tais características.

4.2.2.1 Cálculo da Resiliência

A resposta esperada para cada pergunta do quinto nível será 1 ou 0, ou seja, se a
autarquia realiza ou não determinada ação que irá favorecer a resiliência da empresa. Além
da resposta, para cada pergunta desse nível, é possível ser estipulado um peso (entre 0 e
10) que está relacionado com o seu grau de importância. Este peso deve ser determinado
por um especialista, visando que nem todas as perguntas possuem o mesmo nível de
importância do ponto de vista da resiliência. O cálculo da resiliência é obtido de acordo
com a média ponderada, apresentada na Equação 1:

𝑅 =

𝑛𝑞∑︁
𝑖=1

(𝑞𝑖 · 𝑝𝑖)

𝑛𝑞 · 10 · 100, (1)

na qual:

• 𝑅: é a resiliência percentual resultante;

• 𝑞𝑖: é a 𝑖-ésima questão;

• 𝑝𝑖: é o 𝑖-ésimo peso;

• 𝑛𝑞: é o número de questões avaliadas em um determinado setor ou subsetor da
operadora.
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Se o usuário não quiser utilizar os pesos, estes devem ser definidos como 1 e, a
Equação 1 converge para a média aritmética das respostas. É importante ressaltar que,
para um melhor aproveitamento da resposta do modelo, é necessária a análise de cada um
dos subsetores, ou seja, outros níveis da hierarquia.

4.2.3 Etapa 3: Mobilização dos Atores

A mobilização dos atores envolvidos foi por meio de encontros e entrevistas durante
desenvolvimento do modelo. Essa atividade foi de grande importância, pois nela foram
realizadas consultas de opinião, principalmente em momentos de tomada de decisão e
coleta de dados (apresentada na Seção 4.2.4). Os atores mobilizados foram os funcionários
do Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAEE) de Araraquara.

Essas mobilizações, previamente agendadas por e-mails, tiveram por objetivo
apresentar o projeto de pesquisa, construir e remodelar a teoria, bem como discutir e
avaliar as componentes do modelo e os dados coletados. Desse modo, foi possível tornar a
participação dos atores efetiva durante o processo de desenvolvimento do modelo (TOZONI-
REIS, 2010; BRANDÃO; BORGES, 2007; PHILIPPI JR. et al., 1999). Essas contribuições
foram fundamentais para o desenvolvimento deste projeto, bem como para aumentar sua
precisão.

Com o modelo pronto, este foi apresentado e aplicado aos atores da operadora por
meio de um questionário on-line disponível para o preenchimento. A coleta dos dados e a
sua manipulação é tratada na Etapa 4, Seção 4.2.4.

4.2.4 Etapa 4: Coleta de Dados

Os dados coletados foram obtidos de fontes primárias e/ou secundárias (COLLIS;
RUSSEY, 2005; GIL, 2008). Portanto, uma parte desses foram obtidos após a finalização
do esboço do modelo por meio da aplicação do questionário online junto aos atores do
DAAE Araraquara. Pois esses possuem os conhecimentos necessários para responder de
maneira adequada as questões (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

Os outros dados foram coletados por meio de consultas em sites de órgãos oficiais,
tais como: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS), o Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde (DATASUS), e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação
Seade).

4.2.5 Etapa 5: Validação e Análise dos Resultados

A validação ocorreu por meio do cálculo do índice de resiliência da autarquia.
Em casos, onde o índice obtido for inferior a 100%, as respectivas perguntas em que a



46 Capítulo 4. Materiais e Métodos

operadora não atendeu aos requisitos solicitados devem ser recuperadas para que em um
segundo momento elas possam ser discutidas em reunião.

De acordo com o estabelecido em reunião, se necessário, o modelo deverá passar por
uma nova etapa de adaptação com o objetivo de ajustá-lo, de modo que este represente com
maior fidelidade a realidade da operadora. Essa “Readaptação” é representada por meio
do fluxo iterativo apresentado na Figura 7. Após as remodelagens necessárias, o modelo
é considerado pronto para indicar os pontos que apresentam fragilidades e necessitam
de ajustes para tornar o sistema mais resiliente de acordo com a variabilidade climática.
Desse modo, é possível a elaboração de um planejamento mais eficaz que vise aumentar a
resiliência da operadora.

Vale ressaltar, que o retrabalho do modelo se dará para atender os requisitos
necessários para que este possa representar a resiliência da operadora. Por outro lado, este
também deverá ser modificado para que possa refletir a realidade da companhia em estudo,
assim, em momento algum o modelo será apenas adaptado com foco na pontuação a ser
atingida.

4.2.6 Etapa 6: Capacitação de Potenciais Usuários

Após a adaptação do modelo proposto, este poderá ser divulgado e readaptado
para outras realidades. Com isso, sugere-se os seguintes passos:

1. Apresentação do modelo mostrando como foi desenvolvido, quais são suas dimensões,
o funcionamento do sistema de pontuação e a sua relevância para momentos de
tomada de decisão dentro da operadora;

2. Apresentação de algum outro ator que já utilizou o modelo, expondo sua experiência
ao utilizá-lo, destacando: a sua facilidade de operação; suas considerações acerca das
dificuldades durante a coleta de dados e; por fim, o quanto os resultados obtidos
auxiliaram em momentos de tomada de decisão.
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Conforme apresentado na Tabela 4, o modelo de resiliência, proposto por Fisher et
al. (2010), possui três componentes-chave que são “Robustez”, “Capacidade de superação”
e “Recuperação”. O modelo buscou medir e avaliar a resiliência do DAAE Araraquara por
meio da utilização 90 questões, como apresentado no Trabalho 2 (Apêndice F). Para isso,
o modelo inclui questões que buscam captar características que são relevantes para cenário
local, como por exemplo: o clima e déficit da universalização ao acesso a água, como pode
ser observado no modelo completo (Apêndice A).

Com todas as modificações que foram realizadas é possível verificar que o modelo
possui embasamento teórico que permite medir a resiliência da autarquia, bem como sua
sustentabilidade. Sendo que, as questões foram estruturadas de maneira a verificar se a
autarquia consegue manter a qualidade e a continuidade do serviço de abastecimento de
água durante uma crise hídrica. Portanto, o modelo apresenta características que o tornam
promissor, possibilitando seu uso.

O primeiro contato com os atores do DAAE Araraquara foi por meio de uma
carta (apresentada no Apêndice D), na qual foi solicitada uma reunião com os atores
da autarquia para apresentação do projeto. A primeira reunião foi realizada na sala de
Planejamento Estratégico da autarquia e estavam presentes: o gerente de planejamento
estratégico; o gerente de controle de perdas; o gerente de engenharia; e, representantes da
universidade.

Após essa reunião, foi realizado a coleta de dados conforme foi descrito na Etapa
4 (Subseção 4.2.4). O Apêndice B apresenta as questões com resultado de acordo com a
seguinte legenda de cores:

• Verde: respostas positivas (1);

• Vermelho: respostas negativas (0);

• Azul: respostas parcialmente positivas. Se tratam de situações onde a empresa
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ou já desenvolve algo naquele sentido ou, atende parcialmente ao requisito
dependendo da intensidade do evento ou prioridade da empresa em um dado
momento (0,5).

Tabela 4 – Relação dos quatro primeiros níveis do modelo proposto.

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

R
es

ili
ên

ci
a

R
ob

us
te

z

Redundância

Manancial
Adução

Tratamento
Reservatório

Rede de distribuição
Ramal domiciliar

Prevenção Mitigando os danos
Proteção de dependências

Manutenção das funções essenciais Planejamento

C
ap

ac
id

ad
e

de
su

pe
ra

çã
o

Treinamento
Plano continuo de treinamento

Plano de segurança
Sistema de teste

Consciência Vulnerabilidade
Compartilhamento de informação

Medidas de proteção
Comunicação e notificação
Plano inicial e preparação

Reserva Energia elétrica
Produtos

Resposta Financeiro
Planejamento

Novos recursos Segurança
Produtos similares

Locais alternativos

Suporte
Equipamentos

Modo alternativo de
obter produtos

R
ec

up
er

aç
ão

Restauração
Perdas devido a

desastres naturais
Características de restauração

Coordenação Coordenação interna
Coordenação externa

Fonte: Adaptado de Fisher et al. (2010).
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Embora inicialmente não se tenha determinado considerar a variação “depende”,
após a aplicação do questionário e a reunião com os atores percebeu-se a importância
de se considerará-la, visto a diversidade no nível dos danos que um evento adverso pode
causar. Portanto, além das respostas positivas (valor 1) e negativas (valor 0), aquelas cuja
resposta foi “depende” foram consideradas com uma pontuação de 0, 5. Para facilitar a
visualização das respostas, o gráfico apresentado na Figura 9 foi elaborado.

Figura 9 – Percentual das respostas obtidas ao aplicar o questionário.

38,89

52,22

8,89

Percentual das Respostas Obtidas

Sim Não Depende

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

É possível verificar que 38,89% das ações que envolvem as questões do quinto
nível do modelo vem sendo de alguma maneira desenvolvida. Como pode ser observado, a
maioria (52, 22%) das questões apresentadas no quinto nível do modelo, obtiveram respostas
negativas. Além disso, é possível observar que 8,89% do questionário teve “depende” como
resposta, recebendo assim uma pontuação de 0,5.

Para melhor interpretação dos dados coletados, estes foram analisados em duas
análises distintas:

• Análise 1: análise dos setores prioritários de acordo com autarquia estudada;

• Análise 2: cálculo da resiliência.

A análise 1 e análise 2 serão apresentadas, respectivamente, nas Seções 5.1 e 5.2. Ao
final desse capítulo será realizada a comparação dos resultados obtidos nas duas análises.

5.1 Análise 1: Setores Prioritários para a Autarquia
Para poder analisar a resiliência da autarquia, foi solicitado Aos atores que avalias-

sem as perguntas quanto ao seu grau de relevância. Todas as perguntas deveriam receber
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um valor entre 0 e 10 (de menor para maior importância), o Apêndice C apresenta as
questões e os seus respectivos graus de importância. Com o objetivo de analisar o nível
de adequação modelo do ponto de vista dos especialistas, foi realizada a contagem das
perguntas que tiveram um grau de importância acima de acima de cinco. Na Figura 10 é
possível verificar que 78 perguntas foram classificadas com grau de importância maior que
5, enquanto que apenas 13 ficaram abaixo desse valor.

Figura 10 – Quantidade de perguntas com o grau de importância acima de cinco (em
verde) e abaixo (em lilás).

13

78

Título do Gráfico

1 2

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Para analisar quais setores a autarquia assume ser de maior relevância, foi con-
siderada uma situação hipotética na qual todas as questões do quinto nível obtiveram
respostas positivas, ou seja, valor 1. Desse modo, ao aplicar a Equação 1 foi possível fazer
uma análise aprofundada dos graus de importância.

Os gráficos apresentados nesta seção mostram a porcentagem de relevância (em
verde) de cada setor de acordo com a opinião da autarquia. A Figura 11 ilustra os
resultados obtidos para cada um dos setores do quarto nível. Nele é possível verificar que
100% das questões de setores como “Coordenação externa”, “Equipamentos”, “Suporte”,
“Planejamento”, “Financeiro”, “Energia elétrica”, “Compartilhamento de informação”,
“Comunicação e notificação”, “Plano inicial e preparação”, “Planejamento”, “Plano continuo
de treinamento”, “Plano de segurança”, “Sistema de teste”, e, “Mitigando os danos”
obtiveram grau de importância 10 em todas as questões do quinto nível. Mostrando que
o questionário desenvolvido, além de possuir uma fundamentação teórica consistente,
expressa uma grande significância e representatividade nas atividades desenvolvidas dentro
da autarquia.
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Figura 11 – Relevância percentual (em verde) dos setores do quarto nível.
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Na Figura 12 é apresentado a relevância dos setores presentes no terceiro nível do
modelo. Dentre eles, os setores “Respostas”, “Medidas de proteção”, “Treinamento”, e,
“Manutenção das funções essenciais” indicando um percentual de 100% dentro do modelo.
Desse modo, como pode ser observado, as questões apresentadas no quinto nível e com
alto grau de importância passam a interferir nos níveis com maior abstração.
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Figura 12 – Relevância percentual (em verde) dos setores do terceiro nível.
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Os setores do segundo nível do modelo, conforme apresentado na Figura 13, não
obtiveram uma relevância de 100%, no entanto dois deles apresentam uma relevância
acima de 80%. Isso ocorre, pois os setores deste nível são influenciados pelo grau de
importância estipulado nos níveis posteriores que não são considerados no momento como
prioritários para a autarquia. Com isso, é possível observar os setores como “Treinamento”,
“Consciência”, “Medidas de proteção”, “Reserva” e, “Respostas” possuem alto grau de
importância, o que consequentemente contribui para que a componente “Capacidade de
superação” possua uma maior relevância para a autarquia dentre as componentes do
segundo nível.

Figura 13 – Relevância percentual (em verde) dos setores do segundo nível.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

O gráfico apresentado na Figura 14 mostra a propagação do grau de importância
no mais alto nível de abstração, ou seja, o valor obtido para cada questão do quinto nível
propaga para os outros. Assim, é possível constar que o grau de importância fornecido
pela autarquia interfere no resultado final de resiliência que será obtido.
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Figura 14 – Relevância percentual dos setores (em verde) do primeiro nível.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Ao analisar o primeiro nível do modelo, é possível verificar que apesar das 90
questões terem sido construídas baseada na fundamentação teórica aproximadamente 75%
delas possuem um alto grau de relevância para a realidade da empresa. Vale ressaltar, que
restante das questões (aproximadamente 25%) possuem relevância, porém seu grau de
importância possui um valor menor que 5.

5.2 Análise 2: Aplicação do modelo

Nesta Seção serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação do modelo no
DAAE Araraquara, conforme é apresentado no Anexo B (página 81). É possível verificar
no gráfico, apresentado na Figura 15, que alguns subsetores do quarto nível do modelo
obtiveram 0% de resiliência. Um desses subsetores é o de “Energia elétrica”, visto que a
operadora não é auto-suficiente e, em caso de ausência de energia elétrica seus serviços
de abastecimento de água podem ser interrompidos. Diante disso, o DAAE Araraquara
realizou alguns estudos para verificar a possibilidade de obter energia de outras fontes
como biogás e/ou solar. Porém, devido ao alto custo, ficou constatado que por enquanto a
empresa não poderia investir nesse projeto.

Outro subsetor com índice de resiliência 0% é o de “Compartilhamento de infor-
mação”. Nesse foi constatado que não existe o compartilhamento de informações sobre
mudanças climáticas e seus possíveis impactos dentro do DAAE Araraquara bem como en-
tre outras operadoras da bacia. Sabe-se que a difusão de informações auxilia no aprendizado
e adaptação aos eventos extremos, melhorando assim o desempenho da autarquia.

Nos subsetores de “Equipamento” e “Comunicação e notificação”, a operadora
obteve o índice de resiliência máximo (100%). Visto que ela realiza manutenção de seus
equipamentos e possui equipamentos reservas com o objetivo de não interromper seus
serviços caso algum equipamento venha a falhar. Além, disso, a autarquia possui uma
Assessoria de Comunicação (ASCOM) que tem como função de comunicar todos os afetados
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de forma clara e passível de compreensão qualquer problema que ocorra nos serviços de
abastecimentos aos consumidores.

Figura 15 – Percentual de resiliência (em verde) obtida no quarto nível
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Na Figura 16, é possível observar o percentual de 0% de resiliência no subsetor
de “Manutenção das funções essenciais”, isto se deve ao fato de que a autarquia nunca
sofreu impactos decorrentes da crise hídrica. Logo, ela nunca precisou realizar nenhum
planejamento visando esse tipo de situação. Como já foi apresentado, anteriormente, 65%
do seu abastecimento do município é proveniente de águas subterrâneas o que, até o
presente momento, faz com que o DAAE Araraquara seja de certo modo privilegiado.
Durante a crise hídrica ocorrida entre 2014-2016, o abastecimento da cidade não passou
por momentos críticos. Entretanto, devido a uma solicitação da Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES - PCJ)
o município terá que elaborar um “Plano de segurança hídrica”.

Além dos subsetores de “Medidas de proteção” e “Locais alternativos”, o subsetor
“Coordenação”, no terceiro nível, é outro que merece destaque. Apesar de ainda apresentar
uma resiliência de 38,89% (Figura 16), as atividades que estão em desenvolvimento
fortalecem a sua resiliência, como por exemplo o estabelecimento de políticas internas que,
mesmo diante de danos ocasionados por eventos extremos, priorizam a universalização,
bem como a continuidade e qualidade dos seus serviços. Outra prioridade é a busca por
melhorias no sistema de abastecimento considerando as metas do ODS 6. Para isso, são
realizadas reuniões com a sociedade, reguladora, prefeito e ONGs nas quais são discutidas
quais são as melhores ações para atingir tais objetivos.

Figura 16 – Percentual de resiliência (em verde) obtida no terceiro nível.
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Dentre os três componentes-chave da resiliência, o DAAE Araraquara apresentou o
melhor índice no item “Recuperação”, com o índice de 40,00% (Figura 17). Isso mostra que
existem algumas iniciativas na autarquia para sua rápida recuperação, como o fornecimento
de água por meio de caminhões-pipa quando ocorre a interrupção dos serviços. Entretanto,
ainda existem pontos com fragilidades que precisam ser trabalhadas para que os impactos
de um evento extremo sejam totalmente mitigados e/ou prevenidos. É possível verificar
que ainda não existem políticas que visem a punição ou a restrição do uso indevido de
água como, por exemplo, a não utilização de água potável durante um evento extremo ou
políticas que incentivem o uso de água de reúso.

Figura 17 – Percentual de resiliência (em verde) obtida no segundo nível.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Neste segundo nível o menor índice alcançado foi da componente “Robustez”, com
um percentual de 17,07%. Nesta, é possível verificar que a autarquia precisa desenvolver
alguns setores de modo a conseguir se preparar e proteger seu sistema de abastecimento de
água frente aos possíveis impactos de uma crise hídrica. A questão da energia elétrica, por
exemplo, é um ponto importante e que na sua ausência levaria à interrupção dos serviços.

Na componente “Capacidade de superação” é possível verificar o índice de 28,24%.
Este que pode ser melhorado com: ações de preparação e treinamento dos funcioná-
rios visando uma melhor atuação em situações com impactos de mudanças climáticas;
compartilhamento de informações; planejamento; dentre outras. Assim a autarquia irá
desenvolver habilidades para se preparar, responder e gerenciar os possíveis danos causados
por um evento extremo. Ao fortalecer essa componente consequentemente as outras duas
componentes-chave (“Robustez” e “Recuperação”) da resiliência estarão sendo fortalecidas.

O índice de resiliência total do DAAE Araraquara foi de 24, 84%, podendo ser melhor
observado na Figura 18. Esse valor representa a capacidade do sistema de abastecimento
de água manter seus serviços diante de um evento climático (cenário de seca) de acordo
com as atividades que são desenvolvidas até o presente momento.
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Figura 18 – Percentual de resiliência total (em verde) do DAAE Araraquara.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Embora, os resultados observados não são os melhores, é possível verificar que o
DAAE Araraquara vem desenvolvendo ações, como o “Plano de segurança hídrica”, que
poderá proporcioná-la uma maior capacidade de: projetar; operar; recuperar; e adaptar de
maneira mais eficiente de modo que seu índice de resiliência aumente.

5.3 Dados qualitativos dos resultados obtidos
As Seções 5.1 e 5.2 apresentaram os resultados das análises 1 e 2. Nesta seção estas

análises foram comparadas, de modo a facilitar a compreensão da situação atual do DAAE
Araraquara considerando a situação ideal dada pelos atores da autarquia. Vale ressaltar
que, o grau de importância utilizado em ambas as análises é o mesmo. Entretanto, no
primeiro caso foi simulada uma situação na qual todas as atividades eram realizadas e, no
segundo foram utilizados os dados reais fornecidos pela autarquia.

A Figura 19, apresenta a relação das atividades realizadas (em rosa) e as atividades
que precisam ser executadas (em azul) com relação aos setores prioritários da autarquia.
Ao observar o setor de “Manancial” é possível verificar que as atividades desenvolvidas
atingem uma porcentagem de 23%, faltando apenas 3% para alcançar uma situação ideal
segundo o grau de importância estipulado pela autarquia. Entretanto, existem situações
nas quais a diferença entre o ideal e o obtido pelo DAAE chega a 100%, como pode
ser observado nos setores: “Mitigando os danos”, “Planejamento”, “Plano contínuo de
treinamento”, “Sistema de teste”, “Compartilhamento de informação”, “Plano inicial e
preparação”, “Energia elétrica”, e “Suporte”. Essa diferença é reflexo da ausência de ações
que podem aumentar a resiliência em tais setores, mostrando assim pontos que necessitam
imediata atenção e investimento.



58 Capítulo 5. Resultados e Discussões
Fi

gu
ra

19
–

C
om

pa
ra

çã
o

da
s

an
ál

ise
s

1
e

2
no

qu
ar

to
ní

ve
l.

2
3
,0

0
1
9
,0

0 1
1
,2

5

1
5
,7

1

3
,3

3

3
9
,0

0

5
,0

0

0
,0

0

2
7
,5

0

0
,0

0

3
3
,3

3

0
,0

0
0
,0

0
0
,0

0

2
5
,0

0

0
,0

0

2
5
,0

0

5
0
,0

0

0
,0

0

1
0
0
,0

0

3
0
,0

0

5
0
,0

0

3
3
,3

3
3
5
,7

15
0
,0

0

2
6
,0

0

5
8
,0

0

9
0
,0

0

3
8
,5

7

6
6
,6

7
6
6
,0

0

5
5
,0

0

1
0
0
,0

0

5
2
,5

0

1
0
0
,0

0

7
5
,0

0

1
0
0
,0

0

7
5
,0

0

1
0
0
,0

0

7
5
,0

0

5
0
,0

0

5
5
,0

0

8
3
,3

3

9
2
,8

6

1
0
0
,0

0

0
,0

0

2
0

,0
0

4
0

,0
0

6
0

,0
0

8
0

,0
0

1
0

0
,0

0

1
2

0
,0

0

A
n

ál
is

e 
1

A
n

ál
is

e 
2

Fo
nt

e:
El

ab
or

ad
o

pe
la

au
to

ra
,2

01
9.



5.3. Dados qualitativos dos resultados obtidos 59

Os dados apresentados no gráfico da Figura 20 mostram que apenas o setor
“Manutenção das funções essenciais” não possui ação alguma que contribua para resiliência,
entretanto esse mesmo setor é considerado de grande importância para a empresa. Observa-
se também, que a diferença entre as curvas possuem uma distância menor entre elas, isso
ocorre por que o terceiro nível possui um detalhamento menor que o quarto. Assim, é
possível verificar que as ações que são desenvolvidas na empresa em setores específicos dão
resiliência para a autarquia quando analisada em um contexto mais amplo, diminuindo a
diferença entre a situação real e a almejada.

Figura 20 – Comparação das análises 1 e 2 no terceiro nível.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

De acordo com a comparação das análises 1 e 2 no segundo nível, ilustrada na
Figura 21, é possível verificar que a autarquia ainda não alcançou a meta que ela considera
ideal conforme o grau de importância estipulado. Entretanto, a diferença entre o obtido e
o esperado não possui uma amplitude muito grande, como acontece nos níveis posteriores,
onde essa diferença chega a 100%.

A componente “Capacidade de superação” é a que possui a maior diferença entre
as situações analisadas, totalizando 63,23%. Essa discrepância se deve a não realização de
atividades que irão reduzir a vulnerabilidade de alguns setores como: “Energia elétrica” e
“Compartilhamento de informação”, dentre outros.
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Figura 21 – Comparação das análises 1 e 2 no segundo nível.
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O DAAE Araraquara possui uma resiliência de 24,84%, como exibido na Figura 22.
Se a autarquia desenvolvesse todas as atividades questionadas no modelo e, considerando
o grau de importância estipulado pelos atores envolvidos sua resiliência seria de 75,22%.
Pode se notar que, os atores já consideram importantes a grande maioria das atividades
questionadas no modelo que irão possibilitar uma maior resiliência para a empresa diante
de um cenário de seca. É possível verificar que a autarquia em seus planejamentos possui
projetos a médio e longo prazo que irão diminuir sua vulnerabilidade, e, consequentemente
aumentar o índice obtido na análise 2.

Figura 22 – Comparação das análises 1 e 2 no primeiro nível.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

É importante reforçar que este modelo deve ser adaptado para a realidade da
autarquia, pois de acordo com essa os setores deverão ser analisados. Assim, é possível
considerar quais são os setores que dentro da autarquia possui maior relevância e precisam
de maior atenção.
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Conclusões

O clima está mudando, principalmente, em decorrência das pressões antrópicas.
Com isso, os serviços de abastecimento de água provavelmente serão fortemente impactados
com os períodos mais longos de seca. Devido a isso, a população e a autarquia poderão
sofrer com as interrupções no fornecimento de água e prejuízos econômicos, por exemplo.

Com base nos recentes artigos e relatórios do IPCC, sobre os possíveis impactos
relacionados às mudanças climáticas, se faz necessário planejar estratégias de prevenção
e proteção do sistema de abastecimento de água. De fato, esse sistema é essencial para
o bem-estar da sociedade, por isso é de suma importância a sua adaptação às condições
climáticas com o objetivo de diminuir a vulnerabilidade social e econômica.

Nesse contexto, é de extrema importância a existência de uma ferramenta que
permita avaliar quais setores são mais vulneráveis frente as variabilidades climáticas e
o que contribui para essa vulnerabilidade. Assim, os atores envolvidos poderão planejar,
implementar e gerenciar as ações para que o sistema se torne mais sustentável e resiliente
diante de um contexto de incertezas.

Visto a ausência de uma ferramenta que possa medir e avaliar a resiliência de uma
operadora de saneamento no cenário nacional, esse projeto de mestrado buscou propor
uma solução que preencha essa lacuna. Assim, foram estudadas as ferramentas já existentes
a nível mundial, bem como as características dos SAA&ES e do clima brasileiro, visando a
compreensão do contexto nacional.

O modelo The Argonne National Laboratory Resilience Index - ANLRI que foi
desenvolvido pelo Argonne National Laboratory para estimar a resiliência da infraestrutura
crítica e seus subsetores sofreu modificações. Desse modo, foi possível incorporar os pontos
citados anteriormente para que o modelo proposto ficasse melhor moldado ao cenário
no qual ele foi aplicado. Assim, é possível responder as questões propostas no final da
Seção 1 (página 26). Portanto, o presente trabalho realizou adaptações no ANLRI, visto
que este possui características importantes que facilitaram sua reprodutibilidade, tais como
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facilidade de compreensão e alta representatividade.

Essas adaptações foram realizadas visando a aplicação do modelo para avaliar a
resiliência do sistema de abastecimento de água do município de Araraquara, considerando
seu abastecimento superficial e o cenário de seca. Durante esse processo, foram incorporadas
no modelo questões de sustentabilidade ao incluir os princípios presente no “Modelo de
indicadores de Balaton”, “Pontos de alavancagem sistêmica” e “Princípios de Gibson”.
Assim, os seis pontos críticos da resiliência (“projetar”, “operar”, “recuperar”, “aprender”,
“adaptar” e “manter”), mostrados anteriormente, foram inseridos no questionário de maneira
direta ou indiretamente.

Com o modelo adaptado para as condições na qual o DAAE Araraquara se encontra,
é possível verificar que com a sua aplicação a autarquia é capaz de avaliar quais são os setores
prioritários, bem como a resiliência do sistema de abastecimento de água (da captação
ao ramal domiciliar). Permitindo assim, um melhor planejamento e direcionamento dos
investimentos de suas atividades.

De modo a averiguar quais são os setores prioritários da autarquia analisou-se os
graus de importância das questões. Com isso, observou-se que mais de 70% das questões
são consideradas de grande importância, obtendo o valor 10. Se destacaram os setores
de “Coordenação externa”, “Equipamentos”, “Suporte”, “Planejamento”, “Financeiro”,
“Energia elétrica”, “Compartilhamento de informação”, “Comunicação e notificação”,
“Plano inicial e preparação”, “Planejamento”, “Plano continuo de treinamento”, “Plano de
segurança”, “Sistema de teste”, e, “Mitigando os danos”. Esses apresentam questões que
verificam ações que podem ser realizadas a curto prazo ou longo prazo, como por exemplo,
possuir caminhões pipas para o atendimento da população em caso de um evento adverso
ou a existência de um projeto de para obtenção e utilização de energia solar ou biogás.

Os setores que apresentam as maiores fragilidades são “Suporte”, “Financeiro”,
“Energia elétrica”, “Plano inicial e preparação”, “Compartilhamento de informação”,
“Sistema de teste”, “Plano continuo de treinamento”, “Planejamento” e, “Mitigando
Danos”. Assim, as informações obtidas podem ser utilizadas na elaboração e planejamento
de projetos futuros para esses e outro setores, como o “Plano de segurança hídrica”, bem
como pode servir de justificativa para investimentos como a obtenção de energia solar ou
biogás.

As análises apresentadas neste estudo elucidam que o cálculo da resiliência com o uso
do modelo proposto facilita a visualização (por meio de pontos atribuídos a cada questão)
de quais componentes possuem maior vulnerabilidade. Com isso, o DAAE Araraquara pode
compreender melhor quais são os setores que precisam de maior atenção e investimentos.

O modelo possibilitou também a analise da diferença entre os setores que a autarquia
considera de grande relevância no momento e as ações que vêm sendo desenvolvidas. Desse
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modo, foi possível verificar que o DAAE Araraquara atualmente possui uma pontuação de
24,84% de resiliência e almeja atingir um índice de 75,49%. É necessário ressaltar que a
autarquia vem desenvolvendo ações que visam impactar significativamente a resposta de
algumas perguntas aumentando assim sua resiliência. A elaboração do “Plano de segurança
hídrica” e os “Estudos sobre a obtenção de energia solar” são exemplos de algumas dessas
atividades que estão sendo realizadas.

Outro ponto positivo do modelo proposto está relacionado com a facilidade obter
as respectivas respostas para as perguntas propostas. Apesar da quantidade de perguntas,
quando questionados sobre a dificuldade em obter as respostas, os atores envolvidos
relataram que não houve dificuldade alguma.

É necessário enfatizar, que o modelo não indica qual a tomada de decisão que
precisa ser realizada para que ocorra o aumento da resiliência. Entretanto, é possível
averiguar quais pontos devem ser tratados com maior atenção, auxiliando os gestores na
avaliação dos pontos mais críticos no momento em que o modelo foi aplicado.

Por fim, os resultados apresentados aqui representam a resiliência parcial do DAAE
Araraquara. Visto que, o modelo foi desenvolvido e aplicado considerando apenas a
capitação por meio das águas superficiais. Essa forma de abastecimento representa 35%
do total de água utilizada no serviço de abastecimento do município.
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Trabalhos Futuros

O modelo de avaliação de resiliência apresentado nesse trabalho é um modelo
preliminar e que deve continuar sendo desenvolvido. A avaliação da resiliência é uma tarefa
muito complexa que melhor se define nos detalhes. Desse modo, existe a necessidade de
adaptações para cada caso, visto que não é possível ter um modelo único com perguntas
fixas que poderá ser utilizado em todas as situações.

Alguns pontos são importantes para que o desenvolvimento desse modelo alcance
uma maior acurácia em seus resultados. Um desses pontos é a participação de uma equipe
multidisciplinar como por exemplo: meteorologistas, engenheiros, gestores e hidrologistas.
Além disso, é necessário que ocorra a sua aplicação em outras cidades para um maior
refinamento no grau de importância das perguntas, pois este influenciará no índice de
resiliência.

Para promover uma abordagem mais detalhada dos eventuais problemas a serem
levantados é necessário especificar ainda mais as perguntas que compõem o quinto nível.
Além disso, é essencial a expansão do modelo de modo a considerar o abastecimento por
meio de águas subterrâneas e cenários como inundações. Outro ponto importante, é a
avaliação do comportamento econômico e social do município para que assim se analise as
demandas, bem como o uso e a ocupação do solo.
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APÊNDICE A

Modelo de avaliação de resiliência

O modelo de avaliação de resiliência completo é
apresentado a seguir.



Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Durante um evento extremo consegue 
abastecer as necessidades do município?

Possui ações de recuperação/preservação 
dos mananciais?

Precisa importar água para suprir as 
necessidades da cidade?
Faz monitoramento hidrológico em seus 
mananciais?

A empresa possui mais de um manancial?

O número de geradores existentes é 
suficiente?
Possui geradores?

Realiza reparos proativos?

Possui mais de um tipo de fonte de energia? 
Exemplo: solar ou biogás.

As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo? 
As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo?
Possui geradores?

O número de geradores existentes é 
suficiente para o sistema de adução?

Possui mais de um tipo de fonte de energia? 
Exemplo: solar ou biogás.
Realiza reparos proativos nas estações?

O número de ETAs existentes são 
suficientes para o abastecimento de toda a 
população do município?

Realiza constantemente as análises de 
qualidade da água?
Possui geradores?
O número de geradores existentes são 
suficientes para todas as ETAs do 
município?

As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo?

Possui mais de um tipo de fonte de energia? 
Exemplo: solar ou biogás.

Com a capacidade dos reservatórios 
existentes, a empresa consegue atender a 
população por uma semana durante um 
evento extremo?
Realiza reparos proativos?

Possui mais de um tipo de fonte de energia? 
Exemplo: solar ou biogás.

A empresa realiza reparos proativos?
Possui um plano de controle sobre as perdas 
de água distribuída?
Existe o monitoramento da pressão?
É possível manter a pressão constante 
durante um evento extremo?

Possui mais de um tipo de fonte de energia? 
Exemplo: solar ou biogás.

Os serviços de abastecimento são 
continuos? 

Redes de distribuição 

Captação

Adução 

Robustez

Redundância

Manancial 

Tratamento 

Reservatório 



Durante um evento extremo a empresa 
possui um plano para que o abastecimento 
não seja interrompido?
A empresa consegue atender 100% da 
população do município?
Existe algum plano visando manter 
qualidade da água dentro dos padrões 
estabelecidos para o abastecimento mesmo 
durante uma crise?

Existe algum planejamento que permitirá 
que os serviços de abastecimento não seja 
interrompido por mais de 5 dias?

Visto o período de estiagem ocorrido entre 
2014 e 2016 a empresa vem desenvolvendo 
ações que visam minimizar o possível 
impacto de um novo período de estiagem?

Existe um meio de comunicação eficiente 
entre os funcionários durante um evento 
extremo?
A infraestrutura da empresa possui um 
design pensando em não permitir danos as 
mesmas diante de eventos extremos?
 Existe um local em que os produtos 
químicos podem ser armazenados 
estrategicamente em caso de um evento 
extremo?

Ápos a água ser tratada existe um lugar em 
que a mesma pode ficar reservada por um 
longo período sem sua contaminação?

Existem ações planejadas e já testadas que 
serão executadas em caso de uma situação 
emergencial?

Existe um planejamento para que ocorra a 
continuidade dos serviços em situações 
adversas?

A empresa fornece treinamento para todos 
os funcionários visando um evento 
extremo?

Existe uma periodicidade nos treinamentos?

Existe algum treinamento visando a não 
interrupção dos serviços devido a
falta de energia elétrica?

Existe um plano de segurança hídrica?

Em caso de um evento extremo a empresa 
consegue realizar ações imediatas que irão 
minimizar o impacto de tal evento?

Existe um plano de segurança para 
funcionários diante de eventos adversos?

A empresa já realizou alguma 
ação/planejamento visando a falta de 
energia?

A empresa já simulou/realizou 
racionamento visando testar uma situação 
de estiagem em que o serviço de 
distribuição de água fosse interrompido?

Plano de segurança

Sistema de teste

Treinamento

Plano continuo de treinamento

Manutenção 
das funções 
essenciais

Planejamento

Prevenção

Mitigando os danos

Proteção de dependências

Ramal domiciliar 



A empresa consegue atender a demanda das 
áreas com maior vulnerabilidade?

Em caso de eventos extremos é possível 
atender a população de aglomerados 
subnormais?

A empresa se preocupa em conscientizar os 
funcionários sobre as 
mudanças/variabilidade climáticas?

Existe compartilhamento de informações 
entre as empresas de saneamento sobre 
possíveis medidas para mitigar os impactos 
causados por um evento extremo?

Existe compartilhamento de informações 
entre as empresas de saneamento sobre as 
mudanças climáticas e seus possíveis 
impactos no setor de saneamento?

As ações a serem tomadas como resposta é 
comunicada a todos os afetados de forma 
clara e passível de compreensão?

Existe algum setor para monitorar  e 
comunicar possíveis eventos extremos?

Existe uma equipe multidisciplinar 
responsável pelo por planos de 
ações/políticas a médio e longo prazo que 
visem mitigar os impactos das mudanças 
climáticas?

A empresa realiza workshops e eventos que 
visam a sensibilização da comunidade 
quanto ao uso consciente da água?

Existe algum projeto de para obtenção e 
utilização de energia renovável? Ex: solar 
ou biogás.

A empresa de energia possui mais de um 
tipo de fonte de energia que consegue
atender suas necessidades no caso de 
ausência de energia elétrica?

Em uma situação emergencial a empresa 
possui o plano de ação com relação ao
armazenamento dos produtos químicos?

Existe uma quantidade suficiente de 
materiais (cloro, tubos, etc) essenciais para 
que o abastecimento de água não seja 
interrompido diante de um evento adverso?

A empresa consegue continuar seu 
atendimento caso uma crise afete sua 
economia?

Em uma situação de crise hídrica, a 
empresa consegue não ser afetada 
financeiramente?

As respostas a um evento extremo fazem 
parte de um plano de ação emergencial
desenvolvido dentro da empresa?

Planejamento

Produtos

Respostas

Financeiro

Plano inicial e preparação

Reserva

Energia elétrica

Compartilhamento de informação

Medidas de 
Proteção

Comunicação e notificação

Vulnerabilidade 

Capacidade de superação

Consciência

R
es

ili
ên

ci
a



O planejamento das atividades não sofre 
interrupção devido a um evento extremo?

A empresa possui uma equipe de 
emergência que pode ser acionada em casos 
extremos?

A equipe de emergência recebe 
treinamentos juntamente com todos os 
funcionários visando solucionar problemas 
que são decorrentes das mudanças 
climáticas?

Produtos similares

Em casos emergenciais é possível a 
substituição dos produtos químicos 
utilizados normalmente por produtos 
similares?

Devido a um evento extremo a empresa 
possui parceria com outra empresa
para não deixar de realizar suas atividades 
com qualidade e responsabilidade?

Existe algum planejamento logístico da 
empresa caso alguma de suas sedes,
estações de tratamento sejam afetadas?

A empresa faz manuenção dos seus 
equipamentos?

Existem equipamentos reserva ou maneira 
de realizar a conserto  de modo que a 
empresa não perca sua capacidade de 
manter a função essencial em caso dano 
devido a um evento extremo?

Existem outras regiões que a água possa ser 
obtida em caso de um evento
extremo?

Existem outros fornecedores de produtos 
químicos?

A empresa consegue prever as perdas que 
podem ocorrer diante de um período
longo de estiagem?

A empresa mantém seus serviços de 
fornecimento de água mesmo diante
de um evento extremo?

A população do município não foi afetada 
negativamente devido a interrupção
dos serviços de fornecimento de água 
devido a eventos extremos?

Em uma situação de crise financeira 
decorrente dos efeitos de um evento 
extremo a empresa consegue comprar novos 
materiais para que assim volte ao seu estado 
de atendimento normal?

A empresa realiza reuniões com a 
comunidade e outros atores para que assim 
decidam juntos a melhor maneira de retorno 
as atividades normais considerando os 
princípios de sustentabilidade?

Características de restauração

Restauração

Perdas devido a desastre naturais 

Locais 
alternativos

Suporte

Equipamento

Modo alternativo de obter 
produtos

Novos 
recursos

Segurança



Enquanto a restauração dos setores que 
realizam o abastecimento de água
não ocorre, a população tem o 
abastecimento por outros meios que não 
seja o convencional? Ex: caminhões pipas.

Existe alguma política interna da empresa 
que priorize as questões da universalização, 
bem como a garantia da continuidade e 
qualidade dos serviços mesmo frente a 
eventos extremos?

A empresa aplica multas para quem gastar 
mais que um limite de água
previamente estabelecido, bem como realiza 
fiscalização para verificar se há
desperdício de água?

A empresa possui alguma política de 
punição e restrições para o uso indevido
de água? Por exemplo: lavar carros ou 
calçadas em períodos de estiagem ou
não utilizando água potável.

A empresa possui alguma política de 
incentivo a redução do consumo?
A empresa se reúne com a sociedade, bem 
como com a reguladora, prefeito do
município e ONGs buscando cumprir e 
aprimorar seu compromisso de atingir o
ODS 6 mesmo diante de uma situação 
adversa?

A empresa visa melhorias contínuas no 
sistema de abastecimento de água 
considerando as metas do ODS 6 e as 
alterações climáticas de modo a fornecer
oportunidades para que as próximas 
gerações tenham acesso a esse 
abastecimento independente da situação 
climática?

Existe alguma política que incentive o uso 
de água de reúso quando possível?

Frente a impacto causado por um evento 
extremo a empresa consegue manter os
serviços mínimos de abastecimento. Por 
exemplo, possui um número suficiente
de caminhões pipas?

Existe alguma regulamentação, no âmbito 
municipal para o consumo e 
comercialização da água de reúso?

Coordenação externa

Coordenação interna:

Recuperação

Coordenação



APÊNDICE B

Questões do Quinto Nível

As questões a seguir compõem o quinto nível do modelo,
apresentado na Tabela 4.



Nível 4 Nível 5
Realiza ações 

relacionadas ao nível 5   
(0 ou 1)

Durante um evento extremo consegue 
abastecer as necessidades do município?

0,5

Possui ações de recuperação/preservação 
dos mananciais?

1

Precisa importar água para suprir as 
necessidades da cidade?

0

Faz monitoramento hidrológico em seus 
mananciais?

1

A empresa possui mais de um manancial? 1

O número de geradores existentes é 
suficiente?

0

Possui geradores? 0

Realiza reparos proativos? 1

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

0

As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo? 

0,5

As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo?

0,5

Possui geradores? 0

O número de geradores existentes é 
suficiente para o sistema de adução?

0

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

0

Realiza reparos proativos nas estações? 1

O número de ETAs existentes são 
suficientes para o abastecimento de toda a 
população do município?

0,5

Realiza constantemente as análises de 
qualidade da água?

1

Possui geradores? 0

O número de geradores existentes são 
suficientes para todas as ETAs do 
município?

0

As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo?

0,5

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

0

Captação

Adução 

Manancial 

Tratamento 



Com a capacidade dos reservatórios 
existentes, a empresa consegue atender a 
população por uma semana durante um 
evento extremo?

0

Realiza reparos proativos? 1

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

0

A empresa realiza reparos proativos? 1
Possui um plano de controle sobre as 
perdas de água distribuída?

1

Existe o monitoramento da pressão? 1
É possível manter a pressão constante 
durante um evento extremo?

0,5

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

0

Os serviços de abastecimento são 
continuos? 

1

Durante um evento extremo a empresa 
possui um plano para que o abastecimento 
não seja interrompido?

0

A empresa consegue atender 100% da 
população do município?

1

Existe algum plano visando manter 
qualidade da água dentro dos padrões 
estabelecidos para o abastecimento mesmo 
durante uma crise?

0

Existe algum planejamento que permitirá 
que os serviços de abastecimento não seja 
interrompido por mais de 5 dias?

0

Visto o período de estiagem ocorrido entre 
2014 e 2016 a empresa vem desenvolvendo 
ações que visam minimizar o possível 
impacto de um novo período de estiagem?

0

Existe um meio de comunicação eficiente 
entre os funcionários durante um evento 
extremo?

1

A infraestrutura da empresa possui um 
design pensando em não permitir danos as 
mesmas diante de eventos extremos?

0

 Existe um local em que os produtos 
químicos podem ser armazenados 
estrategicamente em caso de um evento 
extremo?

1

Ápos a água ser tratada existe um lugar em 
que a mesma pode ficar reservada por um 
longo período sem sua contaminação?

1

Mitigando os danos

Proteção de dependências

Redes de distribuição 

Ramal domiciliar 

Reservatório 



Existem ações planejadas e já testadas que 
serão executadas em caso de uma situação 
emergencial?

0

Existe um planejamento para que ocorra a 
continuidade dos serviços em situações 
adversas?

0

A empresa fornece treinamento para todos 
os funcionários visando um evento 
extremo?

0

Existe uma periodicidade nos 
treinamentos?

0

Existe algum treinamento visando a não 
interrupção dos serviços devido a
falta de energia elétrica?

0

Existe um plano de segurança hídrica? 0

Em caso de um evento extremo a empresa 
consegue realizar ações imediatas que irão 
minimizar o impacto de tal evento?

1

Existe um plano de segurança para 
funcionários diante de eventos adversos?

0

A empresa já realizou alguma 
ação/planejamento visando a falta de 
energia?

0

A empresa já simulou/realizou 
racionamento visando testar uma situação 
de estiagem em que o serviço de 
distribuição de água fosse interrompido?

0

A empresa consegue atender a demanda 
das áreas com maior vulnerabilidade?

1

Em caso de eventos extremos é possível 
atender a população de aglomerados 
subnormais?

1

A empresa se preocupa em conscientizar os 
funcionários sobre as 
mudanças/variabilidade climáticas?

0

Existe compartilhamento de informações 
entre as empresas de saneamento sobre 
possíveis medidas para mitigar os impactos 
causados por um evento extremo?

0

Existe compartilhamento de informações 
entre as empresas de saneamento sobre as 
mudanças climáticas e seus possíveis 
impactos no setor de saneamento?

0

As ações a serem tomadas como resposta é 
comunicada a todos os afetados de forma 
clara e passível de compreensão?

1

Compartilhamento de informação

Comunicação e notificação

Plano de segurança

Sistema de teste

Vulnerabilidade 

Plano continuo de treinamento

Planejamento



Existe algum setor para monitorar  e 
comunicar possíveis eventos extremos?

1

Existe uma equipe multidisciplinar 
responsável pelo por planos de 
ações/políticas a médio e longo prazo que 
visem mitigar os impactos das mudanças 
climáticas?

0

A empresa realiza workshops e eventos que 
visam a sensibilização da comunidade 
quanto ao uso consciente da água?

0

Existe algum projeto de para obtenção e 
utilização de energia renovável? Ex: solar 
ou biogás.

0

A empresa de energia possui mais de um 
tipo de fonte de energia que consegue
atender suas necessidades no caso de 
ausência de energia elétrica?

0

Em uma situação emergencial a empresa 
possui o plano de ação com relação ao
armazenamento dos produtos químicos?

0

Existe uma quantidade suficiente de 
materiais (cloro, tubos, etc) essenciais para 
que o abastecimento de água não seja 
interrompido diante de um evento adverso?

1

A empresa consegue continuar seu 
atendimento caso uma crise afete sua 
economia?

0

Em uma situação de crise hídrica, a 
empresa consegue não ser afetada 
financeiramente?

0

As respostas a um evento extremo fazem 
parte de um plano de ação emergencial
desenvolvido dentro da empresa?

0

O planejamento das atividades não sofre 
interrupção devido a um evento extremo?

1

A empresa possui uma equipe de 
emergência que pode ser acionada em 
casos extremos?

1

A equipe de emergência recebe 
treinamentos juntamente com todos os 
funcionários visando solucionar problemas 
que são decorrentes das mudanças 
climáticas?

0

Planejamento

Segurança

Produtos

Financeiro

Plano inicial e preparação

Energia elétrica



Produtos similares

Em casos emergenciais é possível a 
substituição dos produtos químicos 
utilizados normalmente por produtos 
similares?

1

Devido a um evento extremo a empresa 
possui parceria com outra empresa
para não deixar de realizar suas atividades 
com qualidade e responsabilidade?

0

Existe algum planejamento logístico da 
empresa caso alguma de suas sedes,
estações de tratamento sejam afetadas?

0

A empresa faz manuenção dos seus 
equipamentos?

1

Existem equipamentos reserva ou maneira 
de realizar a conserto  de modo que a 
empresa não perca sua capacidade de 
manter a função essencial em caso dano 
devido a um evento extremo?

1

Existem outras regiões que a água possa ser 
obtida em caso de um evento
extremo?

0,5

Existem outros fornecedores de produtos 
químicos?

1

A empresa consegue prever as perdas que 
podem ocorrer diante de um período
longo de estiagem?

1

A empresa mantém seus serviços de 
fornecimento de água mesmo diante
de um evento extremo?

1

A população do município não foi afetada 
negativamente devido a interrupção
dos serviços de fornecimento de água 
devido a eventos extremos?

1

Em uma situação de crise financeira 
decorrente dos efeitos de um evento 
extremo a empresa consegue comprar 
novos materiais para que assim volte ao seu 
estado de atendimento normal?

0,5

A empresa realiza reuniões com a 
comunidade e outros atores para que assim 
decidam juntos a melhor maneira de 
retorno as atividades normais considerando 
os princípios de sustentabilidade?

0Características de restauração

Perdas devido a desastre naturais 

Suporte

Equipamento

Modo alternativo de obter 
produtos



Enquanto a restauração dos setores que 
realizam o abastecimento de água
não ocorre, a população tem o 
abastecimento por outros meios que não 
seja o convencional? Ex: caminhões pipas.

1

Existe alguma política interna da empresa 
que priorize as questões da universalização, 
bem como a garantia da continuidade e 
qualidade dos serviços mesmo frente a 
eventos extremos?

1

A empresa aplica multas para quem gastar 
mais que um limite de água
previamente estabelecido, bem como 
realiza fiscalização para verificar se há
desperdício de água?

0

A empresa possui alguma política de 
punição e restrições para o uso indevido
de água? Por exemplo: lavar carros ou 
calçadas em períodos de estiagem ou
não utilizando água potável.

0

A empresa possui alguma política de 
incentivo a redução do consumo?

0

A empresa se reúne com a sociedade, bem 
como com a reguladora, prefeito do
município e ONGs buscando cumprir e 
aprimorar seu compromisso de atingir o
ODS 6 mesmo diante de uma situação 
adversa?

1

A empresa visa melhorias contínuas no 
sistema de abastecimento de água 
considerando as metas do ODS 6 e as 
alterações climáticas de modo a fornecer
oportunidades para que as próximas 
gerações tenham acesso a esse 
abastecimento independente da situação 
climática?

1

Existe alguma política que incentive o uso 
de água de reúso quando possível?

0

Frente a impacto causado por um evento 
extremo a empresa consegue manter os
serviços mínimos de abastecimento. Por 
exemplo, possui um número suficiente
de caminhões pipas?

1

Existe alguma regulamentação, no âmbito 
municipal para o consumo e 
comercialização da água de reúso?

0

Coordenação externa

Coordenação interna:





APÊNDICE C

Grau de Importância das Perguntas

A seguir será apresentado as questões referente ao quinto nível do modelo e
seus, respectivos, graus de importância.



Nível 4 Nível 5
Grau de importância da 

pergunta (0 a 10)
Durante um evento extremo consegue 
abastecer as necessidades do município?

1

Possui ações de recuperação/preservação 
dos mananciais?

5

Precisa importar água para suprir as 
necessidades da cidade?

1

Faz monitoramento hidrológico em seus 
mananciais?

5

A empresa possui mais de um manancial? 1

O número de geradores existentes é 
suficiente?

1

Possui geradores? 5

Realiza reparos proativos? 5

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

9

As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo? 

9

As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo?

9

Possui geradores? 9

O número de geradores existentes é 
suficiente para o sistema de adução?

9

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

9

Realiza reparos proativos nas estações? 5

O número de ETAs existentes são 
suficientes para o abastecimento de toda a 
população do município?

1

Realiza constantemente as análises de 
qualidade da água?

1

Possui geradores? 1

O número de geradores existentes são 
suficientes para todas as ETAs do 
município?

1

As bombas utilizadas conseguem manter 
sua função contínua durante um evento 
extremo?

9

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

9

Captação

Adução 

Manancial 

Tratamento 



Com a capacidade dos reservatórios 
existentes, a empresa consegue atender a 
população por uma semana durante um 
evento extremo?

10

Realiza reparos proativos? 1

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

9

A empresa realiza reparos proativos? 5
Possui um plano de controle sobre as 
perdas de água distribuída?

5

Existe o monitoramento da pressão? 5
É possível manter a pressão constante 
durante um evento extremo?

9

Possui mais de um tipo de fonte de 
energia? Exemplo: solar ou biogás.

9

Os serviços de abastecimento são 
continuos? 

1

Durante um evento extremo a empresa 
possui um plano para que o abastecimento 
não seja interrompido?

10

A empresa consegue atender 100% da 
população do município?

1

Existe algum plano visando manter 
qualidade da água dentro dos padrões 
estabelecidos para o abastecimento mesmo 
durante uma crise?

10

Existe algum planejamento que permitirá 
que os serviços de abastecimento não seja 
interrompido por mais de 5 dias?

10

Visto o período de estiagem ocorrido entre 
2014 e 2016 a empresa vem desenvolvendo 
ações que visam minimizar o possível 
impacto de um novo período de estiagem?

10

Existe um meio de comunicação eficiente 
entre os funcionários durante um evento 
extremo?

5

A infraestrutura da empresa possui um 
design pensando em não permitir danos as 
mesmas diante de eventos extremos?

10

 Existe um local em que os produtos 
químicos podem ser armazenados 
estrategicamente em caso de um evento 
extremo?

1

Ápos a água ser tratada existe um lugar em 
que a mesma pode ficar reservada por um 
longo período sem sua contaminação?

5

Mitigando os danos

Proteção de dependências

Redes de distribuição 

Ramal domiciliar 

Reservatório 



Existem ações planejadas e já testadas que 
serão executadas em caso de uma situação 
emergencial?

10

Existe um planejamento para que ocorra a 
continuidade dos serviços em situações 
adversas?

10

A empresa fornece treinamento para todos 
os funcionários visando um evento 
extremo?

10

Existe uma periodicidade nos 
treinamentos?

10

Existe algum treinamento visando a não 
interrupção dos serviços devido a
falta de energia elétrica?

10

Existe um plano de segurança hídrica? 10

Em caso de um evento extremo a empresa 
consegue realizar ações imediatas que irão 
minimizar o impacto de tal evento?

10

Existe um plano de segurança para 
funcionários diante de eventos adversos?

10

A empresa já realizou alguma 
ação/planejamento visando a falta de 
energia?

10

A empresa já simulou/realizou 
racionamento visando testar uma situação 
de estiagem em que o serviço de 
distribuição de água fosse interrompido?

10

A empresa consegue atender a demanda 
das áreas com maior vulnerabilidade?

10

Em caso de eventos extremos é possível 
atender a população de aglomerados 
subnormais?

5

A empresa se preocupa em conscientizar os 
funcionários sobre as 
mudanças/variabilidade climáticas?

10

Existe compartilhamento de informações 
entre as empresas de saneamento sobre 
possíveis medidas para mitigar os impactos 
causados por um evento extremo?

10

Existe compartilhamento de informações 
entre as empresas de saneamento sobre as 
mudanças climáticas e seus possíveis 
impactos no setor de saneamento?

10

As ações a serem tomadas como resposta é 
comunicada a todos os afetados de forma 
clara e passível de compreensão?

10

Compartilhamento de informação

Comunicação e notificação

Plano de segurança

Sistema de teste

Vulnerabilidade 

Plano continuo de treinamento

Planejamento



Existe algum setor para monitorar  e 
comunicar possíveis eventos extremos?

10

Existe uma equipe multidisciplinar 
responsável pelo por planos de 
ações/políticas a médio e longo prazo que 
visem mitigar os impactos das mudanças 
climáticas?

10

A empresa realiza workshops e eventos que 
visam a sensibilização da comunidade 
quanto ao uso consciente da água?

10

Existe algum projeto de para obtenção e 
utilização de energia renovável? Ex: solar 
ou biogás.

10

A empresa de energia possui mais de um 
tipo de fonte de energia que consegue
atender suas necessidades no caso de 
ausência de energia elétrica?

10

Em uma situação emergencial a empresa 
possui o plano de ação com relação ao
armazenamento dos produtos químicos?

10

Existe uma quantidade suficiente de 
materiais (cloro, tubos, etc) essenciais para 
que o abastecimento de água não seja 
interrompido diante de um evento adverso?

5

A empresa consegue continuar seu 
atendimento caso uma crise afete sua 
economia?

10

Em uma situação de crise hídrica, a 
empresa consegue não ser afetada 
financeiramente?

10

As respostas a um evento extremo fazem 
parte de um plano de ação emergencial
desenvolvido dentro da empresa?

10

O planejamento das atividades não sofre 
interrupção devido a um evento extremo?

10

A empresa possui uma equipe de 
emergência que pode ser acionada em 
casos extremos?

5

A equipe de emergência recebe 
treinamentos juntamente com todos os 
funcionários visando solucionar problemas 
que são decorrentes das mudanças 
climáticas?

10

Produtos similares

Em casos emergenciais é possível a 
substituição dos produtos químicos 
utilizados normalmente por produtos 
similares?

5

Planejamento

Segurança

Produtos

Financeiro

Plano inicial e preparação

Energia elétrica



Devido a um evento extremo a empresa 
possui parceria com outra empresa
para não deixar de realizar suas atividades 
com qualidade e responsabilidade?

10

Existe algum planejamento logístico da 
empresa caso alguma de suas sedes,
estações de tratamento sejam afetadas?

10

A empresa faz manuenção dos seus 
equipamentos?

10

Existem equipamentos reserva ou maneira 
de realizar a conserto  de modo que a 
empresa não perca sua capacidade de 
manter a função essencial em caso dano 
devido a um evento extremo?

10

Existem outras regiões que a água possa 
ser obtida em caso de um evento
extremo?

10

Existem outros fornecedores de produtos 
químicos?

1

A empresa consegue prever as perdas que 
podem ocorrer diante de um período
longo de estiagem?

5

A empresa mantém seus serviços de 
fornecimento de água mesmo diante
de um evento extremo?

5

A população do município não foi afetada 
negativamente devido a interrupção
dos serviços de fornecimento de água 
devido a eventos extremos?

5

Em uma situação de crise financeira 
decorrente dos efeitos de um evento 
extremo a empresa consegue comprar 
novos materiais para que assim volte ao 
seu estado de atendimento normal?

10

A empresa realiza reuniões com a 
comunidade e outros atores para que assim 
decidam juntos a melhor maneira de 
retorno as atividades normais considerando 
os princípios de sustentabilidade?

10

Enquanto a restauração dos setores que 
realizam o abastecimento de água
não ocorre, a população tem o 
abastecimento por outros meios que não 
seja o convencional? Ex: caminhões pipas.

5

Características de restauração

Perdas devido a desastre naturais 

Suporte

Equipamento

Modo alternativo de obter 
produtos



Existe alguma política interna da empresa 
que priorize as questões da universalização, 
bem como a garantia da continuidade e 
qualidade dos serviços mesmo frente a 
eventos extremos?

5

A empresa aplica multas para quem gastar 
mais que um limite de água
previamente estabelecido, bem como 
realiza fiscalização para verificar se há
desperdício de água?

10

A empresa possui alguma política de 
punição e restrições para o uso indevido
de água? Por exemplo: lavar carros ou 
calçadas em períodos de estiagem ou
não utilizando água potável.

10

A empresa possui alguma política de 
incentivo a redução do consumo?

10

A empresa se reúne com a sociedade, bem 
como com a reguladora, prefeito do
município e ONGs buscando cumprir e 
aprimorar seu compromisso de atingir o
ODS 6 mesmo diante de uma situação 
adversa?

10

A empresa visa melhorias contínuas no 
sistema de abastecimento de água 
considerando as metas do ODS 6 e as 
alterações climáticas de modo a fornecer
oportunidades para que as próximas 
gerações tenham acesso a esse 
abastecimento independente da situação 
climática?

10

Existe alguma política que incentive o uso 
de água de reúso quando possível?

10

Frente a impacto causado por um evento 
extremo a empresa consegue manter os
serviços mínimos de abastecimento. Por 
exemplo, possui um número suficiente
de caminhões pipas?

10

Existe alguma regulamentação, no âmbito 
municipal para o consumo e 
comercialização da água de reúso?

10

Coordenação externa

Coordenação interna:





APÊNDICE D

Carta de apresentação do projeto

Apresentação de projeto de pesquisa aplicado
e solicitação de parceria.
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Artigo 1: Economia circular como fator
chave de resiliência no setor de

saneamento

Primeiro artigo,
submetido para a “Revista DAE”, no dia 06/08/2019.



Economia circular como fator chave de resiliência  

no setor de saneamento. 

Amanda Arenales, Adriana Lagrotta Leles, Aldo Roberto Ometto, Tadeu Fabricio Malheiros 

Resumo 

Há consenso nacional e internacional de que as mudanças climáticas irão afetar o setor de 

saneamento, com o aumento de danos à infraestrutura dos serviços de água e esgoto; redução 

da recarga de águas subterrâneas devido longos períodos de seca; alteração na vazão e na 

qualidade de água dos mananciais; redução da diluição dos poluentes; eutrofização nos 

reservatórios; efluentes mais concentrados; aumento do consumo de produtos químicos 

utilizado pelas empresas de saneamento; entre outros. Diante da intensificação dos prejuízos no 

setor de saneamento, vale ressaltar a necessidade da resiliência a longo prazo dos serviços de 

abastecimento de água e esgoto. Este trabalho tem por objetivo discutir como os princípios da 

economia circular podem atuar como fator chave no planejamento do setor de saneamento, 

tornando-o mais resiliente frente a essas alterações climáticas. O cenário a ser analisado é 

composto pela Estação Produtora de Água de Reúso Capivari II, localizada no município de 

Campinas/SP. Para alcançar o objetivo proposto, analisou-se a aplicação de alguns príncipios 

do modelo de economia circular e as principais propostas de indicadores de avaliação no setor 

de saneamento. Os resultados mostraram que com a aplicação de alguns princípios da economia 

circular é possível tornar o setor de saneamento mais resiliente nas dimensões econômica, 

social, institucional e ambiental.  

Palavras chaves: Saneamento, Mudanças Climáticas, Resiliência. 

Abstract 

There is national and international consensus that the climate changes will affect the water and 

sanitation sector, with increased damage to the infrastructure of its services, reduction of the 

recharge of groundwater due to long periods of drought, changes in flow and  quality of springs 

of water, decreasing of the dilution of pollutants, eutrophication in the reservoirs, more 

concentrated effluents, increased consumption of chemicals used by sanitation companies; 

among others. Against the intensifying losses in the water and sanitation sector, it is worth 

emphasizing the need for long-term resilience of the services. This paper aims to discuss how 

the principles of circular economy can act as a key factor in planning of the water and sanitation 

sector, making it more resilient to these climate change. The scenario to be analyzed is 

composed by the Capivari II Water Reuse Station (Estação Produtora de Água de Reúso 

Capivari II), located in the municipality of Campinas/SP. To reach the proposed objective, the 

application of some principles of the circular economy model were analyzed, as well as, the 

main proposals of evaluation indicators in the water and sanitation sector. The results showed 

that with the application of some principles of the circular economy it is possible to make the 

water and sanitation sector more resilient in the economic, social, institutional and 

environmental dimensions. 

Keywords: Water and Sanitation, Climate Change, Resilience. 

  



Introdução 

Em julho de 2017, a Organização Mundial de Saúde estimou que no mundo cerca de 

2,1 bilhões de pessoas não tinham acesso a água potável e, 4,5 bilhões não possuíam acesso ao 

saneamento básico (WHO, UNICEF, 2017). Em 20015, o Brasil possuía os índices médios de: 

83% de abastecimento de água; 50,3% de rede de esgotos e; 42,7% dos esgotos gerados eram 

tratados (SNIS, 2018). A falta do acesso aos serviços de saneamento é principalmente 

caracterizada pelas desigualdades regionais e econômicas (SNIS, 2018). 

A ausência dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário possuem 

consequências sociais, ambientais e econômicas. Isto por que, impedem o desenvolvimento 

socioeconômico, alteram o equilíbrio dos ecossistemas e causam doenças devido à má 

qualidade ou à falta de água (PHILIPPI JR.; MARTINS, 2005).  

Visando ampliar as taxas de cobertura dos serviços de saneamento, em 2014 a 

Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o programa Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) com metas para 2030. Essa agenda possui 17 objetivos e 169 metas que 

envolvem diversas temáticas, algumas delas são: erradicação da pobreza, saúde, educação, 

energia, água e saneamento (UNDP, 2017). O objetivo 6 da ODS busca assegurar a 

disponibilidade e, gestão sustentável, da água e saneamento para todos. Para atingir esse 

objetivo são apontadas várias metas, das quais se destacam: a universalização ao acesso a água 

potável e saneamento; aprimoramento da gestão da água e saneamento; melhorar a qualidade 

da água e aumentar a reciclagem e reutilização segura em âmbito mundial (UN, 2017). Porém, 

com as mudanças climáticas aumenta-se o risco de não ser possível alcançar a universalização.  

Existe um consenso nacional e internacional que os impactos das mudanças climáticas 

irão afetar de modo não uniforme os sistemas de infraestrutura, produtivo e naturais 

(BATES et al, 2008; AMCOW, GPW, 2013; GEX-CIM, 2015). Essas alterações climáticas 

impõem mais riscos sobre a estrutura física dos sistemas de águas urbanas e de prestação dos 

serviços de saneamento. Alguns dos principais problemas são: danos físicos à infraestrutura de 

esgotos e águas, contaminação dos mananciais e transbordamento de sistemas unitários de 

saneamento (BATES et al, 2008; EPA, 2015). 

Estima-se também que a demanda global por água até 2030 aumentará 40% e, em países 

em desenvolvimento, esse aumento será de 50% (WRG, 2009; UNESCO, 2015). O déficit da 

relação entre a demanda e a oferta é em função do crescimento da população, das atividades 

industriais e agropecuárias (SANASA, 2017; UNESCO, 2015). Além disso, as mudanças 



climáticas poderão agravar essa estatística de demanda e oferta, aumentando as pressões 

existentes sobre os recursos hídricos (UNESCO, 2009).   

A  resiliência é a capacidade de um sistema social ou ecológico de resistir, absorver, 

acomodar e se recuperar dos efeitos de perturbações de maneira eficaz, bem como preservar 

sua função e estruturas básicas (AMCOW, GPW, 2013; WALKER; SALT, 2006). Esse 

conceito pode ser aplicado ao setor de saneamento para o planejamento de ações que reduzam 

os impactos das mudanças climáticas no sistema como um todo. Essa resiliência poderá ser 

alcançada baseada em estratégias de caráter político-institucional, técnico, ambiental, 

econômico e social (PAGELER, 2009). Como por exemplo, ações que visam a redução de 

perda de água tornam o setor de abastecimento mais resiliente diante de uma crise hídrica. Tais 

atuações proporcionam ganhos ambientais, bem como econômicos (SANASA, 2018b). 

Assim, percebe-se que o enfoque da economia circular pode fazer parte da solução desse 

problema, pois ao invés de seguir o modelo linear (pegar  fazer  descartar) ela possui 

princípios que visam a maior utilidade e valorização dos produtos por meio dos ciclos de vida 

(HAWKINS, 2015). No setor de saneamento os princípios de reúso, energia renovável, redução, 

dentre outros podem contribuir na resiliência do sistema frente as alterações climáticas (EMF 

& MC, 2014). 

O modelo de economia linear atualmente usado na gestão das águas na maioria das 

empresas de saneamento é ineficiente, o que o torna insustentável (ANTOLOVICH, 2015). 

Esse modelo, é baseado no processo: captação da água em um corpo hídrico  tratamento  

distribuição  uso sistema de coleta e tratamento de esgoto e, por fim, lançamento do esgoto 

tratado no corpo receptor (SPERLING, 1996).  

Portanto, se faz necessário repensar como fazer essa gestão de maneira sustentável. Uma 

solução é o modelo da economia circular, que dentre seus princípios visa o uso e a redução da 

pressão sobre os recursos naturais por meio do reúso. Nas empresas de saneamento o reúso dos 

recursos pode fortalecê-las e torná-las mais resilientes frente os potenciais impactos negativos 

causados pelas mudanças climáticas e a crescente demanda da água.  

Objetivo 

Esse trabalho visa discutir como os princípios da economia circular podem atuar como 

fator chave no planejamento do setor de saneamento, tornando-o mais resiliente frente a essas 

alterações climáticas. O cenário a ser analisado é composto pela Estação Produtora de Água de 

Reúso (EPAR) Capivari II, localizada no município de Campinas/SP. 



Materiais e métodos  

 A metodologia desse trabalho contempla uma revisão bibliográfica da teoria de 

economia circular, saneamento, resiliência e mudanças climáticas. Além disso, foram 

analisados os relatórios de sustentabilidade da empresa de saneamento “Sociedade de 

Abastecimento de Água e Saneamento S/A” (SANASA) para verificar como os princípios da 

economia circular estão tornando a empresa mais resiliente frente as alterações climáticas.  

Saneamento na cidade de Campinas 

O município de Campinas está localizado no interior do estado de São Paulo, na região 

sudeste do Brasil. Ela possui uma área de 794,571 km2 e 1.080.113 habitantes (IBGE, 2010). A 

empresa responsável pelo abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto é 

a SANASA.  Segundo a empresa, o índice de abastecimento de água é de 99,81% e o índice de 

coleta e afastamento de esgoto urbano é de 96,05, com 95% de tratamento do esgoto 

coletado (SANASA, 2018c). 

 As bacias naturais de esgotamento no município de Campinas são Atibaia, Quilombo e 

Capivari (SANASA, 2018a).  Elas foram subdivididas em 22 estações de tratamento de esgoto, 

possuindo uma diversidade nos seus processos, atingindo o nível secundário (SANASA, 

2018a). São exceções a Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR) Capivari II e a ETE 

Capivari I, sendo que na primeira foi implantado o nível terciário de tratamento e a segunda 

possui câmara anóxica para a remoção de nitrogênio (SANASA, 2018a). 

Estação de Produção de Água de Reúso – Capivari II 

Em abril de 2012, entrou em operação a Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR) 

Capivari II, que utiliza uma das tecnologias mais modernas do mundo. Sua área de cobertura 

compreende a região centro-oeste do munícipio de Campinas/SP, um total de 72 bairros. O 

tratamento do esgoto doméstico e até 18m3/h de contribuição de efluentes industriais com a 

produção de água de reúso emprega o sistema de biorreatores com membranas (MBR) 

(SANASA, 2015). 

As membranas utilizadas são de ultrafiltração (porosidade nominal de 0,04µm), 

submersas e com fibras ocas constituídas de bilhões de poros microscópicos, representando 

assim uma barreira física para as impurezas (SANASA, 2015). Essa tecnologia permite a 

remoção de matéria carbonácea, nitrogênio e fósforo, bem como garante a remoção da maioria 



dos vírus e bactérias, com baixo consumo de produtos químicos, produzindo uma água com 

99% de pureza (SANASA, 2017). 

O sistema utilizado na EPAR Capivari II possui a capacidade para tratar uma vazão 

média de 725 L/s de esgoto. Parte da água tratada é armazenada em reservatório subterrâneo 

para depois ser distribuída por caminhões tanques e o excedente é lançado no rio Capivari, 

enquanto o mercado não compra tudo (SANASA, 2015).  

No Brasil, a Portaria 54 do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos estabelece o uso 

da água não potável, porém não regulamenta o seu reúso (BRASIL, 2005; SANASA, 2017). A 

Resolução Conjunta SVDS/SMS Nº 9/2014, da legislação de Campinas, estabelece os possíveis 

usos não potáveis da água de reúso no munícipio, tais como: reúso para fins urbanos (irrigação 

paisagística de jardins; parques; controle de poeira em obras de aterro; controle de incêndios 

pelo corpo de bombeiros; lavagem automatizada de caminhões de coleta seletivas, dentre 

outros) e industriais (processos, atividade e operações industriais) (SANASA, 2015). 

Economia circular e saneamento 

Na natureza o mecanismo de transferência da água é a: precipitação  escoamento 

superficial  infiltração  evaporação e transpiração. Esse sistema é denominado ciclo 

hidrológico, sendo, portanto, um sistema circular (SPERLING, 1996). Atualmente, esse ciclo 

sofre alterações para atender as necessidades humanas e passa a se comportar como o modelo 

linear.  

Esse modelo de economia linear na gestão dos recursos hídricos é insustentável e já vem 

mostrando sinais de sua fragilidade, uma vez que para seu funcionamento utiliza grande 

quantidade de energia, custo elevado, e baseia-se na permanente busca de novas fontes, 

elevando assim seu custo e alta dependência de disponibilidade de água na 

bacia (ANTOLOVICH, 2015). Visando a resiliência desse setor, é preciso uma transformação 

do presente modelo em um de economia circular que tornará a gestão da água regenerativa por 

design. Dessa maneira a água passa a manter sua qualidade podendo ser usada diversas vezes 

(ING, 2017). 

O tratamento do esgoto normalmente é classificado em uma, ou mais, das categorias: 

preliminar, primário, secundário e terciário (SPERLING, 1996). Os métodos de tratamento são 

divididos em processos unitários, processos químicos unitários e processos biológicos unitários 

(SPERLING, 1996; PHILIPPI JR.; MALHEIROS, 2005). No Brasil, a maioria dos processos 



de tratamento de água residuais são até o nível secundário e utilizam os tratamentos biológicos 

(PHILIPPI JR.; MALHEIROS, 2005). 

O tratamento do esgoto realizado na EPAR Capivari II possui tratamento a nível 

terciário composto por: a) gradeamento mecanizado com espaçamento de 15 mm; b) peneira 

rotativa com malha circular e 2 mm de abertura; c) desarenador mecanizado; d) biorreator que 

possui as seguintes subdivisões: anaeróbia, anóxica, aerada e desoxigenação; e) ultrafiltração 

por membranas submersas de fibra oca com poro nominal de 0,04 µm e desidratação 

mecanizada com centrífuga para a fase sólida (SANASA, 2017).  

Para esse processo de tratamento das águas residuárias as entradas são: esgoto sanitário, 

energia elétrica, produtos para limpeza química das membranas (hipoclorito de sódio e ácido 

cítrico) e, ao final obtém-se a água de reúso e o lodo desidratado.  

A Figura 1 foi elaborada a partir do tratamento de esgoto realizado pela EPAR 

Capivari II e com o objetivo de aplicar alguns dos princípios da economia circular. Visando 

assim, o fortalecimento do sistema, o maior aproveitamento e aplicação dos produtos gerados. 

Figura 1: Modelo de economia circular aplicado na gestão de águas residuais. 

 

Com base no modelo da Figura 1, e visando verificar os fatores que influenciam na 

resiliência do setor de saneamento, a Tabela 1 apresenta as possíveis propostas de indicadores 

de avaliação no setor de saneamento com suas dimensões, aspectos e indicadores. 

Posteriormente serão comentadas as principais propostas de indicadores relevantes para esse 

trabalho. 



Tabela 1 – Proposta de indicadores de avaliação no setor de saneamento. 

Dimensões Aspectos Indicador Unidades 

Ambiental 

Consumo de recursos 

não renováveis 

Consumo de energia 

elétrica  
kWh/m3 

Consumo de produtos 

químicos 
Kg/m3 

Qualidade do corpo 

hídrico receptor 
Análises químicas  

DBO, DQO, coliformes, 

sólidos totais, etc 

Produto gerado 

Água de reúso m3/dia 

Biogás m3/dia 

Lodo Ton./dia 

Social 

Geração de emprego Pessoas contratadas  nº de pessoas/mês 

Acesso a rede de coleta 

e tratamento do esgoto 
Famílias atendidas 

nº de casas com acesso 

ao esgotamento sanitário 

Qualidade de vida da 

população 
Saúde  

Redução do número de 

doenças relacionadas ao 

saneamento ambiental 

inadequado 

Econômica  

Novos negócios 

Venda da água de 

reúso para fins não 

potáveis  

R$ 

Gastos adicionais 
Custo de manutenção R$ 

Custo operacional  R$ 

Institucional 
Treinamento dos 

funcionários 

Redução de produtos Kg/m3  

Prevenção de 

acidentes  
nº de acidentes 

Resultados e discussões 

 O reúso da água para fins não potáveis é um dos fatores com maior influência na 

resiliência no setor de saneamento, pois minimiza os possíveis efeitos da crise hídrica devido à 

redução na necessidade de captação de água limpa.  

No último trimestre de 2014, a EPAR Capivari II que produziu 173.463 m3 água de 

reúso, sendo esta com alta qualidade, porém não potável. Desse total 1.109 m3 foi 

comercializado e o restante foi lançado no corpo hídrico, devido ainda à baixa capacidade do 

sistema urbano e industrial para absorção deste recurso.  

Inicialmente apenas a SANASA e a prefeitura utilizavam a água de reúso. A sua 

comercialização para as indústrias ocorreu após agosto de 2014 com a Resolução Conjunta 

SVDS/SMS nº 09/2014. Sendo assim, essa água é disponibilizada para fins não potáveis com 

um custo de R$ 1,40/m3. Tal valor é bem menor se comparado com o custo, de R$ 11,90/m3, 

gerado quando se utiliza a água potável. Portanto, esse é um aspecto importante, apresentado 

na Tabela 1, que fortalecerá economicamente a empresa. 



Como pode ser observado no gráfico da Figura 2, o uso predominante da água de reúso 

produzida foi na irrigação paisagística. Além desse, houve a utilização em menor escala na 

construção civil, lavagem de espaços públicos, corpo de bombeiros, desobstrução de redes e 

galerias e lavagem de veículos. Somente o corpo de bombeiros é responsável por uma redução 

de 80% no consumo de água potável. 

Figura 2 - Utilização da água de reúso na cidade de Campinas,  

produzida na EPAR Capivari II. 

 

        Fonte dos dados: Os autores. 

Além disso, com o tratamento desenvolvido na EPAR Capivari II há outro ganho 

ambiental com o lançamento de um efluente de alta qualidade no corpo receptor, contribuindo 

para a despoluição do mesmo. Outras vantagens do reúso da água são a qualidade de vida da 

população, que tem acesso ao saneamento básico, bem como o ganho econômico da empresa 

com a água de reúso que usualmente era lançada rio Capivari e agora pode ser comercializada.  

Entretanto, observando a Figura 1 e a Tabela 1, é ainda possível verificar que ao se 

aplicar outros princípios do modelo de economia circular é possível aumentar o grau de 

resiliência da empresa frente as mudanças climáticas. Como por exemplo, se a empresa passasse 

a utilizar energia solar ao invés da energia proveniente da rede convencional.  

Essa troca também poderia fortalecer a empresa de saneamento visto que em uma crise 

hídrica esse sistema se torna instável e de alto custo (energia caríssima), enquanto que a energia 

proveniente do sol é uma fonte ilimitada. Outra forma de obtenção de energia renovável que 



poderia ser utilizada e dar resiliência ao sistema é o biogás gerado no biorreator anaeróbico, 

suprindo assim parcialmente a necessidade energética da EPAR Capivari II. 

O diagrama apresentado na Figura 1 apresenta a possibilidade do uso do lodo de esgoto 

na agricultura como fertilizante, pois o lodo é rico em matéria orgânica, macro (fósforo e 

nitrogênio) e micronutrientes (zinco, cobre, ferro, etc). Entretanto, vale ressaltar que o lodo 

também pode apresentar elementos tóxicos e microrganismos patogênicos. Sendo assim, se faz 

necessário consultar a Resolução CONAMA 375/2006 que define os critérios e procedimentos 

para o uso do lodo de esgotos gerado na ETE (BRASIL, 2006). A comercialização do lodo fará 

com que a empresa tenha ganhos econômicos, bem como haverá ganhos ambientais devido a 

não extração de recursos da natureza e sua não disposição em aterro sanitário. 

Conclusão 

Neste trabalho foi proposto uma aplicação do modelo de economia circular que pode 

ser empregado em empresa de saneamento, com o objetivo de tornar a gestão das águas 

residuárias mais sustentável e resiliente frente as mudanças climáticas. Tal proposta tem como 

base um modelo regenerativo por meio, principalmente, do reúso e energia renovável. Após o 

tratamento do esgoto doméstico ou industrial a água retorna ao sistema com característica e 

qualidade de 99%. Além disso, ao utilizar energia renovável a empresa aumenta seu potencial 

energético, adquirindo parcialmente a independência energética. Como foi apresentado, haverá 

também ganhos econômicos, com a comercialização da água de reúso e do lodo como 

fertilizante. Além dos ganhos da empresa, econômicos e ambiental, toda a sociedade do 

município tem a ganhar, pois haverá maior qualidade de vida, geração de empregos diretos e 

indiretos, dentre outros.  
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Trabalho 2: Desenvolvimento de um
sistema de avaliação de resiliência de

uma empresa de saneamento frente às
mudanças climáticas: importância e

desafios
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE 

RESILIÊNCIA DE UMA EMPRESA DE SANEAMENTO FRENTE ÀS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS: IMPORTÂNCIA E DESAFIOS 

 
Eixo Temático: Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental 

 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças climáticas causadas devido a contribuição das atividades antropogênicas 

influenciam em eventos extremos, como exemplo: precipitação (PALL et al., 2011; FISCHER; 

KNUTTI, 2016; DOTTORI et al., 2018); ondas de calor (KING et al., 2016; PARENTE et al., 

2018),); e, secas (SHAH; MISHRA, 2016; WILLIAMS et al., 2015). Dentre os sistemas que 

serão impactados com esses eventos se encontram os sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário (KOHLITZ; CHONG; WILLETTS, 2017). 

Devido a vulnerabilidade das empresas do setor de saneamento frente às mudanças 

climáticas, os problemas antigos poderão ser intensificados e novos surgirão. Assim, ocorre o 

aumento dos riscos sobre a estrutura física dos sistemas de águas e serviços associados, como 

apresentado na Figura 1 (HOWARD et al., 2016; EPA, 2015). Dentre os principais problemas 

esperados, se incluem: os danos à infraestrutura de redes de água; redução da recarga de águas 

subterrâneas devido longos períodos de seca; aumento na competição entre os usos; 

contaminação mananciais; alteração na vazão e na qualidade de água dos mananciais; redução 

da diluição dos poluentes; eutrofização nos reservatórios; aumento do consumo de produtos 

químicos utilizado pelas empresas de saneamento; aumento da concentração dos efluentes; e, a 

diminuição da disponibilidade de água para a geração de hidroeletricidade (BATES et al., 2008; 

EPA, 2015; HOWARD et al., 2016; OLIVEIRA; MATOS; MONTEIRO, 2015). 

 
Figura 1: Consequências das mudanças climáticas sobre o Serviço de  Abastecimento de Água e Esgoto 

Sanitário (SAA&ES) em cenário de seca. Fonte: Elaborado pela autora. 

Visando mitigar os possíveis impactos das alterações climáticas e também realizar uma 

rápida recuperação na provisão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

(SAA&ES), as empresas de saneamento devem aumentar sua resiliência. Para isso, é importante 

que esta seja capaz de projetar, operar e manter seus sistemas e serviços com eficiência mesmo 

em situações adversas (EPA, 2015). 

 Sendo assim, é primordial mensurar a resiliência para que as estratégias sejam mais 

eficientes e que considere a análise de custo-benefício. Atualmente para o cenário brasileiro, 

não existe um modelo estabelecido que realize a avaliação de resiliência das empresas do setor 
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de saneamento diante dos possíveis cenários de mudanças climáticas. Desse modo, o 

desenvolvimento de um modelo possui grande relevância, visto que o mesmo deverá ser 

implementado, e adaptado, visando o cenário nacional. Para isso, deverão ser consideradas 

questões como: o clima; a população mais vulnerável e o déficit da universalização ao acesso a 

água e ao esgotamento sanitário. 

 Buscando suprir as necessidades pontuadas anteriormente, este trabalho tem por 

objetivo apresentar as etapas iniciais da implementação do primeiro modelo voltado à realidade 

brasileira. De modo a restringir a área de cobertura, bem como a dimensionalidade do problema, 

está sendo realizado o estudo de caso do município de Campinas, localizado no interior do 

estado de São Paulo. 

 

METODOLOGIA 

 

A implementação do modelo está sendo realizada visando avaliar a resiliência da empresa de 

saneamento do município de Campinas/SP. Dentre os aspectos que deverão ser mensurados 

diante de uma variabilidade climática estão: a continuidade dos serviços; a população atendida; 

a organização estrutural e operacional da empresa; disponibilidade e qualidade dos recursos 

hídricos; e as políticas existentes.   Portanto, para o seu desenvolvimento foram consultadas as 

abordagens já existentes, como apresentado na Figura 2, que medem diretamente ou 

indiretamente a resiliência do setor investigado (HASHIMOTO; STEDINGER; LOUCKS, 

1982; CHMIELEWSKI et al., 2016; LIU; CHEN; NAKATO, 2012; AMARASINGHE et al., 

2016). 

O modelo que está sendo desenvolvido é uma adaptação do The Argonne National 

Laboratory Resilience Index (ANLRI) (FISHER et al., 2010). As características que 

contribuíram para a sua escolha foram a reprodutibilidade, facilidade de compreensão, 

adaptação e por possuir uma alta representatividade. De acordo com esse índice, é possível 

verificar a resiliência de uma infraestrutura crítica, por meio de uma pontuação de 0 a 100, isto 

é, de menor para maior resiliência. Visto que o objetivo do trabalho é mensurar a resiliência da 

empresa do setor de saneamento, a proposta desse trabalho é apresentar uma versão modificada 

do ANLRI. 

Esse novo modelo é composto por 100 componentes que medem a “robustez”, a 

“capacidade de superação” e a “rápida recuperação” de uma empresa de saneamento.  A 

componente “robustez” mensura a capacidade de uma empresa manter suas funções e operações 

principais diante de uma crise, ou seja, é a habilidade da empresa absorver os impactos de modo 

a restringir e a se preparar para as possíveis consequências dos mesmos. A componente 

“capacidade de superação” completa a componente “robustez”, pois essa visa verificar a 

competência da empresa antes e durante a ocorrência de um evento adverso. Desse modo, 

considera-se suas habilidades em preparar e gerenciar as consequências do evento através do 

treinamento de funcionários, e planejamento de suas ações. Por fim, a componente “rápida 

recuperação” possui como característica medir a agilidade da empresa em retornar com 

eficiência à sua operação, caso as ações de prevenção e mitigação não sejam suficientes diante 

de um evento adverso. 

Esse método está sendo desenvolvido para avaliar a resiliência de uma empresa de 

saneamento diante dos diferentes cenários de mudanças climáticas projetadas para a região de 

Campinas. Sendo assim, o modelo visa verificar se a empresa possui instrumentos que possam 

contribuir para que o sistema mantenha em níveis aceitáveis seu abastecimento de água a 

população do município, por meio de questões como: (1) A empresa possui a quantidade 

suficiente de reservatórios para atender a população durante um evento extremo? (2) A empresa 

possui mais de um manancial?  
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Em um primeiro momento, o ANLRI foi adaptado de modo a incluir, especificamente, o sistema 

de abastecimento de água. O modelo proposto é composto por cinco níveis dos quais os quatro 

primeiros são apresentados na Tabela 1. O quinto nível possui incialmente 100 elementos e por 

questões de espaço este foi omitido. No entanto, este último nível é composto por questões que 

foram adaptadas para o contexto brasileiro, como por exemplo: 1) A empresa consegue atender 

100\% da população do município? 2) Visto o período de estiagem ocorrido entre 2014 e 2016 

a empresa vem desenvolvendo ações que visem minimizar o possível impacto de um novo 

período de estiagem?   
O modelo está sendo desenvolvido de maneira iterativa, conforme apresentado na 

Figura 2, visando sua completude a aplicação dessa primeira versão será na empresa SANASA 

(Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A), responsável pelo serviço de 

saneamento no município de estudo.  

 
Figura 2: Metodologia abordada.  

Implementações posteriores do modelo irão envolver outros atores do município, como 

por exemplo: prefeitura; ministério público e organizações não governamentais. Além disso, 

serão integrados instrumentos de gestão, tais como: plano de saneamento, plano diretor 

municipal, sistema de regulação, bem como os planos de bacia. Vale ressaltar que essas novas 

implementações fogem do escopo desse trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse modelo até o presente momento é teórico, porém é possível verificar o seu grau de 

confiabilidade para realizar a avaliação da resiliência da empresa SANASA diante das 

variabilidades climáticas. Isto é possível, pois em seu desenvolvimento foi realizado 

considerando o contexto brasileiro e os fatores que podem influenciar na resiliência da empresa 

de saneamento do município de Campinas, como por exemplo: a variabilidade climática; a 

universalização; os altos níveis de perdas distribuídas; treinamento dos funcionários; ausência 

de energia elétrica; e; alteração no consumo hídrico. 

Com a sua aplicação, será possível reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência da 

empresa por meio da definição de medidas mais eficientes de adaptação e implementação 

operacional. Desse modo, o modelo pode contribuir significativamente para análise de risco e 

de exposição da empresa diante dos eventos adversos do clima.  
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Tabela 1: Os quatro primeiros níveis do modelo proposto. 

Fonte de dados: Adaptado de Fisher et al. (2010). 

 

CONCLUSÃO 

 

É evidente que as mudanças climáticas podem agravar os riscos já existentes no setor de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esses riscos decorrem de eventos climáticos 

extremos, tais como: precipitação intensa ou logos períodos de estiagem. Devido à falta de 

preparação diante de situações tão singulares e a ausência de métodos eficazes para quantificar 
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o quão resiliente é a empresa frente a esses eventos, é de grande relevância a implementação de 

um modelo que possa avaliar sua resiliência. Desse modo, a empresa de saneamento se torna 

capaz enfrentar os perigos causados pelas alterações climáticas com flexibilidade, agilidade e 

rapidez. O protótipo do modelo apresentado aqui busca suprir essa necessidade, avaliando os 

diversos pontos que podem ou não contribuir para o aumento da resiliência de todo o sistema 

de abastecimento de água. É necessário ressaltar que além da própria empresa de saneamento, 

os maiores interessados são os governos, pois com um sistema eficiente a população e o meio 

ambiente serão beneficiados. 
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