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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais relativo 

à Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Vitória da 

Conquista, Referente aos Quatro Componentes: Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. Conforme o Termo de Referência – TR, 

corresponde ao Plano de Emergência e Contingência dos Serviços de Abastecimento de 

Água Potável, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos Urbanos e Drenagem Pluvial 

Urbana. As direções são as seguintes: 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo apresentar o Plano de Emergência e Contingência 

na área de saneamento básico para Vitória da Conquista. O referido plano é composto de 

ações que estabelecem, em casos de emergência, medidas de gestão dos sistemas dos 

quatro componentes do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas), no sentido de mitigar e solucionar satisfatoriamente os efeitos advindos 

destes eventos extraordinários, que foram identificados com base nas informações 

coletadas na etapa do diagnóstico.  

Ao longo deste relatório, será observável elementos técnicos, ambientais e sociais que 

devem ser considerados para a conformação de um plano de ações de emergência e 

contingência com o objetivo de evitar e minimizar impactos ambientais1e sanitários, bem 

como prejuízos econômico-sociais decorrentes de possíveis problemas ocasionados pela 

interrupção temporária ou da prestação inadequada dos serviços de saneamento.  

A existência de um plano para lidar com as possíveis situações de emergência ou 

contingências que venham a surgir, diminui consideravelmente o tempo de resposta a 

eventuais problemas, garantindo mais segurança para a população. 

  

                                                 

1 A definição de impacto ambiental adotada decorre da Resolução 001/86 do Conama, conformando 

qualquer alteração de propriedade física, química e biológica do meio ambiente, causada pela ação humana 

que, direta ou indiretamente, afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população.  
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2. PLANO DE AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIAS 

O planejamento dos serviços de saneamento básico é função inerente aos titulares de tais 

serviços. O referido planejamento é consagrado no Plano de Saneamento Básico, 

instrumento indispensável para, por exemplo, celebrar contrato que tenha por objeto a 

prestação desses serviços. Na prestação de serviços de tamanha importância, como é o 

caso dos ligados aos quatro componentes do saneamento básico, a preparação adequada 

para lidar com eventos extraordinários que tenham o potencial de paralisar a operação 

pode evitar danos à saúde pública, ao meio ambiente e à ordem econômico-social. 

Em face dessa importância, a Lei nº 11.445 de 2007, marco legal do saneamento no Brasil, 

em seu artigo 19, IV, prevê que os planos de saneamento devem estabelecer ações 

emergenciais e contingenciais para os serviços dos quatro componentes. Em consonância 

com o disposto na referida lei, a equipe de projeto optou por entregar o Plano de Ações 

para Emergência e Contingências em relatório específico, sendo apresentado também 

nesse relatório os demais planos relacionados. 

2.1 ESTRUTURA BÁSICA PARA O PLANO DE AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E 

CONTINGÊNCIAS 

O plano de ações para emergências e contingências deverá contar com uma estrutura 

básica constituída por pessoas responsáveis pela implantação, coordenação e seu 

acompanhamento. Esta estrutura poderá ser apoiada por um comitê municipal instituído 

para tais fins, composto por agentes envolvidos nos serviços, pela sociedade em geral e 

membros de conselhos de políticas públicas municipais. 

a) Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência  

Poderá ser composto por membros representantes das seguintes instituições, sociedade 

civil e poder público: 

 Concessionária, quando houver (Embasa ou empresas privadas que prestam 

serviços de saneamento no município); 

 Secretaria Municipal de Infraestrutura ou departamento responsável pelo controle 

de obras no município; 
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 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou departamento 

responsável pelo controle ambiental no município; 

 Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelas ações de vigilância 

ambiental/sanitária; 

 Conselho Municipal de Saúde, quando houver; 

 Sociedade Civil; 

 Defesa Civil Municipal; 

 Corpo de Bombeiros; 

 Conselho Municipal de Saneamento Básico, ou outro conselho que detenha 

previsão em seu ato constitutivo de competências ligadas ao saneamento básico, 

em conformidade com o disposto na Lei nº 11.445 de 2007 e no Decreto nº 7.217 

de 2010 (responsável por regulamentar a Lei nº 11.445). 

O Comitê terá como principal atribuição desenvolver a gestão do Plano de Ações para 

Emergências e Contingências de forma descentralizada e participativa, observando os 

critérios de proteção dos mananciais, segurança hídrica e garantia à saúde da população 

do município de Vitória da Conquista. 

b) Brigada Municipal para Ações de Emergências e Contingências 

Poderá ser criada uma brigada municipal composta por representantes/ funcionários da 

empresa prestadora de serviços do saneamento, das secretarias municipais elencadas e de 

representantes residentes do município, para atuação nas ações voltadas a minimização 

dos danos ocasionados por emergências e contingências, bem como situações 

consideradas críticas. Os membros da Brigada deverão ser treinados pela defesa civil do 

município ou de outros municípios na região, atuando juntamente com o Comitê 

Municipal. O Comitê deverá dimensionar a equipe da Brigada e, também, ser responsável 

por sua convocação, bem como pela elaboração dos critérios de participação e de atuação 

dos membros da Brigada. 

c) Cadastros de Profissionais e Autoridades de Referência 

O Comitê deverá manter um cadastro de profissionais especializados atuantes no 

município – ou fora dele – para auxiliarem em questões técnicas demandadas em 
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situações de emergências e contingências. O Comitê deverá apontar a forma de 

contribuição de cada profissional (sanitaristas, geólogos, hidrólogos, epidemiologistas, 

engenheiros, biólogos e outros que exerçam atividade de suporte aos serviços de 

saneamento básico). 

Além desse cadastro, é importante que os profissionais responsáveis pelas ações rotineiras 

de vigilância e controle forneçam relatórios mensais sobre os serviços de saneamento 

prestados no município e que, por sua vez, deverão ser repassados ao Comitê. 

2.2 DIRETRIZES PARA ARTICULAÇÃO E DESENCADEAMENTO DE AÇÕES E 

COMUNICAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Na ocorrência de anormalidades em quaisquer sistemas de saneamento básico, a 

comunicação do fato deve seguir uma sequência de medidas que visem rapidez e 

eficiência em sanar tais anormalidades que caracterizam a situação, conforme ilustra a 

figura a seguir. 

Figura 1: Desencadeamento de Ações e Comunicação em Situações de 

Emergências 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Ji-Paraná/RO. Plano setorial de abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário, 2012. 
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2.3 ELABORAÇÃO DE MANUAL COM PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO 

Para ação, ou conjunto de ações similares, o Comitê para Ações de Emergências e 

Contingências deverá elaborar um protocolo de atuação específico. Protocolo é 

considerado um conjunto de regras, padrões e especificações técnicas que vão regular as 

ações, ou conjunto de ações, em casos de emergências ou contingências. É uma descrição 

detalhada de como e por que cada ação será conduzida, devendo ser registrada 

formalmente em um manual específico. Nesse manual devem figurar informações de 

todas as etapas previstas para o contingenciamento da situação enfrentada, considerando: 

 Como caracterizar a ocorrência ou o fato gerador da emergência e contingência; 

 Quais pessoas devem ser informadas; 

 Qual o responsável por centralizar e fornecer as informações sobre o tema; 

 Quais são os responsáveis para atuar em cada etapa do processo – diagnóstico, 

prevenção, correção; 

 Qual é a cadeia hierárquica de deliberações sobre a situação em pauta; 

 Para onde devem ser encaminhadas as pessoas que necessitam de cuidados 

especiais; 

 Quais são os insumos e equipamentos que devem estar estocados; 

 Qual é a legislação aplicada sobre a ocorrência; e 

 Quais cuidados necessários ao acolhimento das pessoas que estão precisando de 

apoio. 

Deverá existir um conjunto de protocolos: o primeiro para ações preventivas, um segundo 

de ações para o atendimento emergencial e um terceiro de ações para a readequação dos 

sistemas que tenham passado por avarias e adversidades. 

Os protocolos devem ser elaborados e periodicamente revisados por uma equipe técnica 

formalmente designada pelo Comitê para Ações de Emergências e Contingências, 

permitindo o seu aperfeiçoamento e a detecção e correção de erros, com base nas 

experiências acumuladas no município, ou mesmo fora dele. 

Os protocolos deverão conter normas de procedimento para atuação de todos os atores 

envolvidos nos processos instituídos pelas ações de emergência e contingência. 



 

CI 5312  6 

2.4 AÇÕES EMERGENCIAIS E DE CONTINGÊNCIAS PARA O SETOR DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

A seguir são apresentadas as ações emergenciais e de contingências para os componentes 

do saneamento básico no município de Vitória da Conquista. 

2.4.1 Ações Voltadas ao Sistema de Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água potável engloba as fases que vão desde a captação 

da água bruta, passando pelo tratamento, reservação e distribuição ao consumidor. Os 

acidentes e imprevistos que normalmente ocorrem nesse sistema deverão englobar todas 

as características ambientais do entorno dos mananciais de água, ao longo dos sistemas 

de tratamento até a distribuição. 

Assim sendo, as ações mitigadoras ou emergenciais terão que levar em conta o meio 

ambiente natural e urbano de modo a não abalar a sistemática de abastecimento ou ao 

menos minimizar os incômodos sucedidos pela suspensão ou racionamento do serviço. 

A Figura 2 exibe a forma esquemática do que foi descrito anteriormente. 

Figura 2: Fatores de Interrupção do Abastecimento 

 

Fonte: Fipe, 2020. 
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Os acidentes e imprevistos causadores de situações críticas no sistema de abastecimento 

de água potável acarretam, em geral, a falta de água generalizada. Entre as causas 

prováveis destas situações, estão: 

 Períodos de cheia do manancial com ocorrência de inundação, em geral, da 

captação, da elevatória de água bruta e da unidade de tratamento, comprometendo 

a qualidade e o funcionamento dos equipamentos e promovendo avarias em seus 

componentes e estruturas; 

 Períodos pluviométricos extensos com chuvas intensas levando à ocorrência de 

deslizamentos e movimentação do solo que atingirão tubulações e estruturas 

localizadas a jusante, causando o entupimento desses dispositivos e 

comprometendo a distribuição da água; 

 Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica às instalações de 

produção de água, o que ocasionaria a interrupção da captação de água bruta e o 

tratamento dessa água, prejudicando o abastecimento; 

 Situações de seca prolongada que venham a comprometer a vazão dos mananciais, 

fazendo com que funcionem em estado crítico por conta da diminuição no volume 

de água, afetando todo o sistema de abastecimento; 

 Contaminação dos mananciais por acidentes como derramamento de substâncias 

tóxicas na bacia a montante, alterando a qualidade da água que será captada, 

tornando-a inadequada ao consumo; 

 Ações de vandalismo ou sinistros. 

As ações corretivas devem ser executadas pelo prestador do serviço em tempo hábil, de 

forma a minimizar o impacto no abastecimento da população da área afetada dentro dos 

passos seguintes: 

 Comunicar à população, hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), quartéis, 

instituições, autoridades e Defesa Civil, entre outros, através dos serviços de 

comunicação disponíveis; 

 Contratar obras emergenciais de reparos das instalações atingidas; 

 Disponibilizar caminhões pipa para fornecimento emergencial de água; 



 

CI 5312  8 

 Comunicar à concessionária de energia elétrica para a disponibilização de gerador 

de emergência na falta continuada de energia; 

 Formalizar convênio com a concessionária de energia elétrica com o intuito de 

priorizar e agilizar reparos, sempre que for acionada pelo órgão operador do 

sistema; 

 Controlar a água disponível nos reservatórios; 

 Executar rodízio de abastecimento conforme plano que deve ser estabelecido pela 

operadora; 

 Comunicar à polícia no caso de vandalismo ou sinistros; 

 Criar projeto de ação em conjunto com os órgãos de gestão de recursos hídricos 

para o controle do uso da água dos mananciais utilizados para o abastecimento. 

O Quadro 1 apresenta, de maneira sumarizada, o citado acima, com indicação dos 

principais eventos que causam situações críticas nos sistemas de abastecimento de água, 

os órgãos competentes para atuar, bem como mediadas de prevenção e ações para 

emergência e contingência. 
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Quadro 1: Ações para Emergências e Contingência do Setor de Abastecimento de Água 

Ocorrência Origem Órgão competente Prevenção Ação para Emergência e Contingência 

Racionamento 

Paralisações por falhas 

de manutenção e 

operação dos sistemas. 

Empresa concessionária dos 

serviços de abastecimento 

de água e esgotamento 

sanitário. 

Secretaria Municipal 

responsável por obras. 

Secretaria Municipal 

responsável por Agricultura 

e Meio Ambiente. 

Secretaria Municipal de 

Saúde, responsável pelas 

ações de vigilância 

ambiental/sanitária. 

Conselho Municipal de 

Saúde. 

Defesa Civil Municipal. 

Bacia Hidrográfica de captação: proibições e limitações 

aos usos do solo, registro de produtos químicos 

utilizados na bacia de contribuição, controle de 

atividade humana dentro dos limites da bacia, controle 

de descargas de águas residuárias, fiscalização regular 

na bacia hidrográfica e prevenção de atividades 

poluidoras clandestinas. 

Desenvolvimento de plano de emergência que 

especifique: 

1) Os responsáveis pela coordenação das 

medidas; definição de equipes, equipamentos, 

veículos e procedimentos para a pronta atuação 

na correção do problema; 

2) Estabelecimento de esquemas 

alternativos para o abastecimento de água em 

caso de emergência; 

3) Plano de comunicação para alertar e 

informar a população, os órgãos responsáveis e 

secretarias envolvidas; 

4) Contratar obras emergenciais de 

reparos; 

5) Criar projeto de ação em conjunto com 

os órgãos de gestão de recursos hídricos para o 

controle do uso da água dos mananciais 

utilizados para o abastecimento. 

Desastres naturais: 

secas e cheias. 

Manancial de captação: garantia de capacidade de 

armazenamento de água tanto para momentos de seca 

quanto de cheia, localização e proteção adequada dos 

mananciais, estabelecimento de programa de 

monitoramento e implementação de vigilância analítica 

destinada a identificar, no menor tempo possível, 

anormalidades nas características físico-químicas e 

biológicas na água.  

Contaminação por 

acidentes. 

Tratamento: capacitação dos operadores da ETA, com o 

objetivo de possibilitar a caracterização físico-química e 

microbiológica da água; controle de produtos químicos 

usados no tratamento para sua otimização e garantia de 

dosagens eficientes; disponibilização de fornecimento 

de energia em caso de parada; prevenção de sabotagem 

e atividades ilegais não autorizadas. 

Danos aos sistemas por 

ações propositais 

humanas 

Distribuição: manutenção programada, controle da 

concentração residual de desinfetante na rede, 

disponibilização de fornecimento de energia em caso de 

parada, garantia de pressão adequada na rede, prevenção 

de sabotagem e atividades ilegais não autorizadas.  

Aumento de 

demanda 

temporária 

Incremento 

populacional transitório 

decorrente de feriados e 

datas festivas 

Empresa concessionária dos 

serviços de abastecimento 

de água e esgotamento 

sanitário. 

Secretaria Municipal 

responsável por obras. 

Dimensionamento de sistema que suporte aumento da 

demanda, reservação de água e plano de alerta em caso 

de interrupção. 

Planejamento de sistema de reservação para 

garantir o suprimento de água no período 

considerado. 

Executar rodízio de abastecimento conforme 

plano que deve ser estabelecido pela operadora. 

Agendamento dos eventos para que haja a 

prevenção e planos de operação para o 

atendimento à população flutuante. 
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Ocorrência Origem Órgão competente Prevenção Ação para Emergência e Contingência 

Secretaria Municipal 

responsável por Agricultura 

e Meio Ambiente. 

Secretaria Municipal de 

Saúde, responsável pelas 

ações de vigilância 

ambiental/sanitária. 

Conselho Municipal de 

Saúde. 

Defesa Civil Municipal. 

Veiculação de campanha para uso racional de 

água no período de aumento da demanda. 

Interrupção 

temporária dos 

serviços 

Falhas no fornecimento 

de energia elétrica ou de 

bombas e motores 

Empresa Concessionária 

dos serviços de 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

Secretaria Municipal 

responsável por obras. 

Secretaria Municipal 

responsável por Agricultura 

e Meio Ambiente. 

Secretaria Municipal de 

Saúde, responsável pelas 

ações de vigilância 

ambiental/sanitária 

Conselho Municipal de 

Saúde. 

Defesa Civil Municipal. 

Treinamentos, capacitação de recursos humanos e 

programa permanente de educação ambiental. 

Desenvolver plano de emergência que 

contemple: 

1) Formas de comunicação dos problemas 

às secretarias envolvidas; 

2) Disponibilização de equipe para 

atendimento agilizado para sanar os 

problemas; 

3) Realização de manutenção corretiva, 

com equipes treinadas para diminuir o 

tempo de intermitência no serviço. 

Paralisações por falhas 

de manutenção e 

operação dos sistemas 

Realizar monitoramento e controle operacional nos 

sistemas. 

Fonte: Fipe, 2020. 
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2.4.2 Ações Voltadas ao Sistema de Esgotamento Sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário engloba as fases que vão desde a coleta dos efluentes 

por meio das redes de esgoto, passando por elevatórias e interceptores que os conduzem 

até as estações de tratamento. Os possíveis eventos que afetam essa sistemática, levando 

a possíveis focos de contaminação estão vinculados ao comprometimento dos 

dispositivos e equipamentos desse sistema, seja por condições climáticas ou por ação 

antrópica. 

As ações mitigadoras devem levar em conta as obras de reparo emergenciais de possíveis 

equipamentos e instalações que porventura tenham sido danificadas. Além disso, é 

importante tornar parceiros não somente a população, mas também órgãos ambientais que 

colaborem no sentido de gerenciar possíveis danos ao meio ambiente ocasionados por 

vazamentos. 

A Figura exibe de forma esquemática os eventos que podem interromper o sistema de 

esgotamento sanitário e os efeitos para o meio ambiente e a população. 

Figura 3: Eventos e Consequências que Podem Interromper o Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

 

Fonte: Fipe, 2020. 

No caso do sistema de esgotamento sanitário, as situações críticas se caracterizam pela 

paralisação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE ou extravasamento de elevatórias 

de maior porte. Entre as causas possíveis dessas situações estão: 

 Extravasamentos das instalações da ETE com danificação de equipamentos; 

 Interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica às instalações 

comprometendo todo o sistema de tratamento; 
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 Chuvas intensas com ocorrência de movimentação do solo atingindo tubulações e 

estruturas da ETE, de emissários e tubulações de recalque, comprometendo o 

tratamento de efluentes; 

 Vandalismo, sinistros e outros acidentes. 

O Prestador do serviço deve adotar as ações corretivas a seguir: 

 Comunicar à população, hospitais, UBS, quartéis, instituições, autoridades e 

Defesa Civil, entre outros, através dos serviços de comunicação disponíveis; 

 Instalar tanque de acumulação para armazenamento do esgoto durante o período 

de interrupção do sistema de tratamento de forma a não ocorrer extravasamentos 

e, consequentemente, contaminar o solo e a água; 

 Instalar equipamento reserva no caso de danos aos equipamentos; 

 Contratar de forma emergencial obras de reparo das instalações atingidas; 

 Comunicar aos órgãos de controle ambiental; 

 Comunicar à concessionária de energia elétrica para a disponibilização de gerador 

de emergência na falta continuada de energia; 

 Comunicar à polícia no caso de vandalismo ou sinistros; 

 Sinalizar e isolar a área como medida preventiva de acidentes; 

 Implantar sistema de desvio e isolamento do trecho avariado para não prejudicar 

as áreas circunvizinhas em caso de acidentes em coletores de esgoto; 

 Executar trabalhos de limpeza e desobstrução. 

O Quadro 2 apresenta, de maneira sumarizada, o citado acima, com indicação dos 

principais eventos que causam situações críticas nos sistemas de esgotamento sanitário, 

os órgãos competentes para atuar, bem como mediadas de prevenção e ações para 

emergência e contingência. 
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Quadro 2: Ações para Emergências e Contingência do Setor de Esgotamento Sanitário 

Ocorrência Origem Órgão competente Prevenção Ação para Emergência e Contingência 

Interrupção 

temporária dos 

serviços 

Riscos de poluição de cursos 

d’água e lençol freático pelo 

transbordamento de esgoto 

bruto das Estações de 

Tratamento devido a falhas no 

fornecimento de energia 

elétrica ou de bombas e 

motores. 
Empresa Concessionária dos 

serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. 

Secretaria Municipal responsável 

por obras. 

Secretaria Municipal responsável 

por Agricultura e Meio 

Ambiente. 

Secretaria Municipal de Saúde, 

responsável pelas ações de 

vigilância ambiental/sanitária. 

Conselho Municipal de Saúde. 

Defesa Civil Municipal. 

Técnicos de manutenção 

devidamente capacitados e 

treinados; existência de 

programa sistematizado de 

manutenção de redes; Programa 

permanente de educação 

ambiental, contemplando 

aspectos sanitários. 

Desenvolver plano de emergência que contemple:  

 Comunicação dos problemas às secretarias 

envolvidas;  

 Disponibilizar equipe para atendimento agilizado para 

sanar os problemas;  

 Realização de manutenção corretiva, com equipes 

treinadas para diminuir o tempo de espera para a 

execução dos reparos; 

 Instalar equipamento reserva. 

Paralisações por falhas de 

manutenção e operação dos 

sistemas. 

Realizar monitoramento e 

controle operacional nos 

sistemas. 

Acidente com trabalhadores 

durante a operação do serviço. 

Plano de proteção ao 

trabalhador e segurança no 

ambiente de trabalho; utilização 

de EPI. 

Desenvolver Plano de emergência que contemple: 

 Sistema de atendimento médico à equipe; 

 Alocar equipe para atendimento permanente no local 

da ocorrência; 

 Comunicação dos problemas às secretarias 

envolvidas. 

Danos aos sistemas de 

esgotamento sanitário devido a 

ações humanas propositais ou 

por movimentação do solo 

decorrente de chuvas intensas. 

Disponibilidade de sistemas de 

prevenção de atos de 

sabotagem e de atividades 

clandestinas. 

Explosões em atmosferas 

contendo metano e gás 

sulfídrico, tais como em 

reatores anaeróbios, e espaços 

confinados, como poços de 

visitas. 

Averiguação prévia da 

concentração de oxigênio e da 

presença de gases tóxicos antes 

de se adentrar em espaços 

confinados, providenciando 

exaustão/ventilação adequadas; 

Treinamento de trabalhadores 

quanto às medidas preventivas. 

Aumento de 

demanda 

temporária 

Incremento populacional 

transitório decorrente de 

feriados e datas festivas. 

Empresa Concessionária dos 

serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. 

Secretaria Municipal responsável 

por obras. 

Dimensionamento de sistema 

que suporte aumento da 

demanda. 

Desenvolver plano de emergência que contemple a 

realização da manutenção corretiva, diminuindo tempo de 

espera para a execução dos reparos em função do aumento 

da demanda. 
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Ocorrência Origem Órgão competente Prevenção Ação para Emergência e Contingência 

Secretaria Municipal responsável 

por Agricultura e Meio 

Ambiente. 

Secretaria Municipal de Saúde, 

responsável pelas ações de 

vigilância ambiental/sanitária. 

Conselho Municipal de Saúde e 

Defesa Civil Municipal. 

Fonte: Fipe, 2020. 

 



 

CI 5312  15 

2.4.3 Ações Voltadas ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos engloba as fases que vão desde 

a coleta de resíduos, passando pela limpeza urbana até a fase disposição final. Os 

possíveis eventos que comprometem o sistema, levando ao acúmulo de resíduos em locais 

abertos e ruas, estão geralmente vinculados à frequência com que o caminhão passa nos 

bairros, guarnição, transporte dos resíduos e destinação final, ou seja, são atinentes à 

gestão da coleta (Figura 4). As ações mitigadoras de acidentes devem estar relacionadas 

a essas atividades, aos serviços de comunicação, à conscientização da população e ao 

gerenciamento das equipes de trabalho. 

Figura 4: Eventos que Podem Interromper o Sistema de Limpeza Urbana 

 

Fonte: Fipe, 2020. 

As situações críticas no caso do sistema de limpeza urbana normalmente ocorrem por 

conta de paralisação no serviço de coleta e limpeza, ou no serviço de operação da 

destinação final.  

No caso da coleta e limpeza, as causas de possíveis interrupções se dão por: 

 Paralisação dos serviços do pessoal responsável pelo serviço; 

 Avaria/falha mecânica nos veículos coletores; 

 Rompimento ou escorregamento em célula de disposição final; 
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 Ações de vandalismo ou sinistros. 

No caso da destinação final, as causas possíveis podem ocorrer por: 

 Inundação ou processo erosivo da área; 

 Avaria/falha mecânica nos equipamentos; 

 Operação na área de destinação final sem critérios e normas; 

 Falha humana; 

 Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica às instalações. 

As ações corretivas a serem tomadas pelo prestador do serviço devem ser realizadas de 

acordo com os seguintes passos: 

 Comunicar à população, hospitais, UBS, quartéis, instituições, autoridades e 

Defesa Civil, entre outros, através dos serviços de comunicação disponíveis; 

 Reordenar as equipes responsáveis pelo atendimento a outras áreas do município 

e deslocá-las para a limpeza e coleta dos locais classificados como críticos; 

 Contratar empresa especializada em caráter de emergência para disponibilização 

de pessoal, ou veículos e equipamentos; 

 Providenciar o reparo e/ou substituição de veículos avariados; 

 Caso o problema esteja ocorrendo na disposição final, providenciar o transbordo 

dos resíduos para instalação similar em município vizinho; 

 Comunicar aos órgãos de controle ambiental; 

 Reparar as instalações danificadas; 

 Comunicar à polícia em caso de vandalismo. 

O Quadro 3 apresenta, de maneira sumarizada, o citado acima, com indicação dos 

principais eventos que causam situações críticas no sistema de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, os órgãos competentes para atuar, bem como mediadas de prevenção 

e ações para emergência e contingência. 
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Quadro 3: Ações para Emergências e Contingência do Setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Ocorrência Origem Órgão competente/Acionar Ações para Emergência e Contingência 

Paralisação dos serviços de 

coleta regular 

Greve dos funcionários ou 

outro fator administrativo  

Secretaria ou Departamento 

responsável pelos serviços de 

limpeza. 

Serviço de fiscalização da Prefeitura. 

Secretaria de Educação. 

Secretaria de Saúde. 

Acionar funcionários e equipamentos de outros departamentos municipais para 

efetuarem a limpeza dos locais críticos. 

Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para manter a 

cidade limpa, no caso de paralisação da temporária dos serviços. 

Contratar empresa especializada em caráter de emergência para execução dos 

serviços interrompidos.  

Interrupção do acesso ao 

local de disposição de 

resíduos ou problemas de 

operação do aterro 

Excesso de chuvas 

Secretaria ou Departamento 

responsável pelos serviços de 

limpeza 

Obter autorização para utilizar (ou construir) caminhos alternativos. 

Identificar área alternativa de disposição final ambientalmente adequada 

para o recebimento temporário dos resíduos gerados no município. 

Explosão, incêndio, 

vazamentos tóxicos e 

desabamentos no aterro 

Secretaria ou Departamento 

responsável pelos serviços de 

limpeza. 

Defesa Civil. 

Corpo de bombeiros. 

Interdição imediata da área afetada. 

Obras de contenção. 

Identificar área de disposição final ambientalmente adequada alternativa para o 

recebimento temporário dos resíduos gerados no município. 

Invasão e ocupação de 

áreas contaminadas 
 

Serviço de fiscalização da Prefeitura 

e  

Defesa Civil Municipal. 

Órgãos de segurança pública. 

Desocupar área invadida. 

Relocação (provisória ou permanente) da população. 

Paralisação dos serviços de 

coleta e destinação dos 

resíduos de serviços de 

saúde 

Greve ou problemas 

operacionais  

Serviço de fiscalização da Prefeitura 

Municipal. 

Secretaria ou Departamento 

responsável pelos serviços de 

limpeza. 

Secretaria de Saúde. 

Contratar empresa especializada em caráter de emergência para execução dos 

serviços interrompidos. 

Disposição inadequada de 

resíduos 
 

Serviço de fiscalização da Prefeitura. 

Secretaria ou Departamento 

responsável pelos serviços de 

limpeza. 

Notificar, multar e/ou imputar sanções cabíveis ao autor do despejo. 

Recolher e dar destinação correta aos resíduos. 

Acidentes com produtos 

perigosos 
 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. 

Polícia Civil e Polícia Rodoviária 

(Se pertinente). 

Isolar e sinalizar área. 

Identificar e tipificar o produto perigoso. 

Determinar limpeza/remoção e destinação adequada do produto. 

Determinar e acompanhar a recuperação ambiental da área. 

Identificar, notificar, multar e/ou imputar as sanções cabíveis ao autor do acidente. 

Fonte: Fipe, 2020. 
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2.4.4 Ações Voltadas ao Sistema de Drenagem Pluvial 

Planejar a drenagem urbana significa definir a melhor maneira de transportar, armazenar 

e infiltrar as águas pluviais, identificando onde se localizam e prevendo pontos onde 

localizarão os setores voltados às atividades econômicas e todos os demais usos do espaço 

urbano. É precisamente por meio desse planejamento que se permitirá garantir melhores 

condições de salubridade para o município, para o desenvolvimento econômico e para o 

aumento da qualidade de vida da população. 

Acidentes e imprevistos em sistemas de drenagem urbana geralmente ocorrem em 

períodos de intenso índice pluviométrico que, associados à falta de permeabilidade do 

solo, ou da ausência ou dimensionamento incorreto dos dispositivos de coleta da água 

pluvial, acabam por gerar problemas sérios para a população como: deslizamentos de 

terra, inundações, doenças de veiculação hídrica, entre outros. 

Ações mitigadoras de acidentes devem estar relacionadas a um melhor gerenciamento do 

uso do solo, ao dimensionamento e construção de equipamentos voltados à contenção de 

encostas, retenção de águas pluviais, coleta e direcionamento dessas águas até rios e 

córregos. 

Segundo o Marco de Ação de Hyogo 2005-2015 (MAH), as prioridades para sistematizar 

a implementação e execução das estratégias de redução de riscos são: 

 Priorizar a redução dos riscos de desastres: Garantir que a redução de risco de 

desastres (RRD) seja uma prioridade nacional e local com uma sólida base 

institucional para sua implementação; 

 Conhecer o risco e tomar medidas: Identificar, avaliar e observar de perto os 

riscos dos desastres, e melhorar os alertas prévios; 

 Desenvolver uma maior compreensão e conscientização: Utilizar o 

conhecimento, a inovação e a educação para criar uma cultura de segurança e 

resiliência em todos os níveis; 

 Reduzir o risco: Reduzir os fatores fundamentais do risco; 

 Estar preparado e pronto para atuar: Fortalecer a preparação em desastres para 

uma resposta eficaz a todo nível. 
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Figura 5: Condições que Podem Interromper o Sistema de Drenagem 

 

Fonte: Fipe, 2020. 

As situações críticas do sistema de drenagem de água pluvial ocorrem por conta de longos 

e intensos períodos chuvosos, acarretando: 

 Transbordamento dos talvegues, cursos d’água, canais e galerias; 

 Deslizamentos de encostas. 

Os transbordamentos podem resultar das condições seguintes: 

 Precipitação de intensidade acima da capacidade de escoamento do sistema 

(talvegue, curso d’água ou dispositivos de drenagem); 

 Mal funcionamento do sistema por assoreamento, presença de resíduos e entulho, 

comprometendo a capacidade de escoamento por diminuição da área útil do 

conduto/curso d’água; 

 Obstrução das calhas de cursos d’água, ocasionada pelo colapso de estruturas e 

obras (pontes, viadutos); 

 Obras e intervenções estruturais diversas ao longo dos cursos d’água; 

 Efeitos de remanso provocados pela interação de cursos d’água em área de várzea 

e, consequentemente, formação de pontos de alagamento. 

Os deslizamentos resultam das seguintes situações: 

 Saturação do solo em épocas de chuvas intensas, aliada à declividade excessiva 

de encostas e da geologia local; 
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 Ocupação inadequada das encostas ou interferência indevida de construções ou 

infraestruturas diversas. 

As ações corretivas a serem tomadas pelo prestador do serviço devem ser realizadas de 

acordo com os seguintes passos: 

 Comunicar à população, hospitais, UBS, quartéis, instituições, autoridades e 

Defesa Civil, entre outros, através dos serviços de comunicação disponíveis; 

 Reparar as estruturas de micro e macrodrenagem que porventura estejam 

danificadas como medida emergencial; 

 Informar às autoridades de tráfego a respeito do problema de forma que essa tome 

providencias quanto ao desvio do tráfego no local afetado; 

 Implantar sistema de alerta e monitoramento de inundações que deve identificar a 

intensidade da enchente e acionar alerta. 

O Quadro 4 apresenta, de maneira sumarizada, o citado acima, com indicação dos 

principais eventos que causam situações críticas no sistema de drenagem pluvial urbana, 

os órgãos competentes para atuar, bem como mediadas de prevenção e ações para 

emergência e contingência. 
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Quadro 4: Ações para Emergências e Contingência do Setor de Drenagem Pluvial Urbana 

Ocorrência Origem 
Órgão 

competente/Acionar 
Ação para Emergência e Contingência 

Alagamentos 

localizados 

Boca de lobo assoreado/ 

obstruído ou sub-

dimensionamento da rede 

existente. 

Defesa Civil. 

Corpo de Bombeiros. 

Comunicar órgãos competentes sobre o alagamento e acionar o socorro e 

desobstrução. 

Secretaria de obras e 

responsáveis pela limpeza 

pública. 

Sensibilizar e mobilizar a comunidade por meio de iniciativas de educação 

ambiental para evitar o lançamento de resíduos em via pública e sistemas de 

drenagem. 

Processos erosivos 

Inexistência ou ineficiência de 

rede de drenagem urbana. 
Secretaria de Infraestrutura. 

Elaborar e implantar projetos de drenagem urbana a iniciar prioritariamente 

nas áreas afetadas por processos erosivos. 

Inexistência ou ineficiência de 

dissipadores de energia. 
Secretaria de Infraestrutura. Construir ou readequar sistemas dissipadores de energia. 

Inexistência de APPs/Áreas 

desprotegidas. 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. 

Secretaria de Infraestrutura. 

Recompor APPs dos principais corpos hídricos, principalmente daqueles que 

recebem contribuição da drenagem urbana. 

Executar obras de contenção de talude e aterros. 

Ampliar a fiscalização e o monitoramento de área de recomposição de 

APPs. 

Mal cheiro 

exalado pelo 

sistema de 

drenagem 

Interligação clandestina de 

esgoto nas galerias pluviais 

Prefeitura Municipal 

Comunicar órgãos competentes sobre a possibilidade de existência de 

ligações clandestinas de esgotos na rede de drenagem urbana para posterior 

detecção do ponto de lançamento, regularização da ocorrência e aplicação de 

penalidades. 

Resíduos lançados nas bocas de 

lobo 

Sensibilizar e mobilizar a comunidade por meio de iniciativas de educação 

ambiental para evitar o lançamento de resíduos em via pública e sistemas de 

drenagem. 

Ineficiência da limpeza das bocas 

de lobo 
Intensificar frequência de limpeza e manutenção do sistema de drenagem. 

Inundações e risco 

de deslizamento 
Eventos climáticos extremos 

Defesa Civil. 

Corpo de bombeiros  

Cadastro de famílias atingidas, transporte, manutenção e organização de 

abrigos e serviços básicos de saúde. 

Fonte: Fipe, 2020. 
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3. PLANOS PARA SITUAÇÃO DE RACIONAMENTO E AUMENTO DE 

DEMANDA TEMPORÁRIA 

O presente capítulo visa apresentar determinadas ações que devem ser observadas em 

casos de racionamento (questão de importante observação na cidade, em face dos dados 

climatológicos e índices pluviométricos levantados, bem como da experiência recente, na 

qual Vitória da Conquista passou por períodos de racionamento) e eventuais aumentos de 

demandas. Essas situações e as devidas ações estão disciplinadas nos itens a seguir. 

3.1 POSSIBILIDADE DE RACIONAMENTO DE ÁGUA E MEDIDAS MITIGADORAS 

Acidentes relacionados a avarias em equipamentos e instalações do sistema de 

distribuição de água ou situações que provoquem secas prolongadas de grande impacto 

sobre o manancial são eventos considerados como críticos e imprevistos, e geram ações 

de racionamento no fornecimento de água potável à população. 

No primeiro caso, as possibilidades de mitigação dependem mais da agilidade operativa 

do prestador em adotar as medidas corretivas, mencionadas anteriormente, onde a ação 

central consiste na contratação emergencial de obras de reparos das instalações atingidas, 

fazendo com que a situação do abastecimento possa ser rapidamente solucionada e 

retornar ao normal. 

Contudo, na ocorrência de seca prolongada onde o manancial não atenda às condições 

mínimas de captação, o impacto é mais duradouro e as ações deverão ser voltadas ao 

planejamento operacional, entre estas: 

 O controle da água disponível nos reservatórios; 

 A realização de rodízio do abastecimento; 

 A disponibilidade de caminhões pipa para fornecimento emergencial de água; 

 Campanhas de comunicação e educação para o uso racional da água. 

3.2 POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA DEMANDA E MEDIDAS MITIGADORAS 

As possibilidades de aumento temporário da demanda existem, em geral, como 

decorrência do aumento do afluxo turístico em algumas ocasiões festivas ou religiosas ou 
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mesmo do verão onde há aumento de temperatura e, consequentemente, de consumo de 

água. Vale destacar que Vitória da Conquista, pela sua importância e influência na 

macrorregião, acaba atraindo a população de municípios vizinhos por ser a cidade da 

região com maior “leque” de opções de lazer, além de festas típicas e outros eventos que 

atraem pessoas de outros municípios. Vale ressaltar que o papel desempenhado pela 

Prefeitura de Vitória da Conquista pode influenciar em aumentos de demandas em 

determinados momentos. 

Como medida preventiva, devem-se estabelecer ações mitigadoras caso a demanda 

temporária venha a se tornar significativa e os mananciais não consigam suprir a 

demanda, como no caso de períodos extensos de seca e calor, onde o volume de água per 

capita consumido aumenta por conta da alta temperatura. 

No caso do abastecimento de água, as medidas seriam similares às situações de 

racionamento, entre as quais estão a disponibilização de caminhões pipa e os 

procedimentos operacionais de manobras na distribuição e controle de reservatórios. 

Contudo, dada a previsibilidade dos eventos que acarretam aumento da demanda, há que 

se planejar de forma mais consistente, através da existência de contrato prévio para 

caminhões pipa, rodízio organizado, comunicação à população para que faça a reserva 

domiciliar prévia e o controle ordenado do consumo. 

Também para a coleta de resíduos, as medidas se assemelham a algumas situações já 

abordadas, a quais dizem respeito à disponibilização de frota adicional para coleta, 

funcionários extras para a realização dessa coleta, varrição e capina, e ainda equipamentos 

adicionais no aterro sanitário para suportar o aumento do volume de resíduos gerados e 

coletados. 
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4. REGRAS PARA SITUAÇÕES CRÍTICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

E TARIFAS DE CONTINGÊNCIA 

Neste item se apresentam as regras de atendimento e funcionamento operacional para 

situações críticas de prestação de serviços de saneamento, considerando inclusive as 

tarifas de contingência para essas situações. 

4.1 REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA SITUAÇÃO 

CRÍTICA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Um funcionamento seguro dos sistemas de saneamento, que minimize os potenciais de 

risco, compreende todo um conjunto de ações compreendidas pelos planos de manutenção 

preventiva das instalações e de monitoramento constante do funcionamento operacional. 

Para tanto, a identificação das responsabilidades é fundamental e envolvem todos os 

níveis institucionais, conforme se observa na Figura 6. 

Figura 6: Contexto Institucional das Responsabilidades 

TITULAR  PRESTADORES  ENTE REGULADOR 

Executivo municipal: 

através do Grupo ou 

Comitê de Planejamento 

recebe as informações e 

monitora o andamento 

da situação emergencial. 

 

É a quem se atribui a 

responsabilidade operacional das 

ações emergenciais. 

As ações são aquelas listadas nos 

itens anteriores deste produto, em 

relação as quais os prestadores 

deverão ter planos emergenciais 

detalhados, que serão submetidos a 

aprovação prévia do Ente 

Regulador. 

 

Aprova os planos detalhados 

das ações previstas para 

situações críticas, 

acompanhando o 

cumprimento das operações 

nos períodos de ocorrência de 

emergências. 

  

Fonte: Fipe, 2020. 

Os planos detalhados do Prestador nas situações críticas deverão conter: 

 Situação de racionamento ou aumento do consumo temporário de água: 

o Instrumentos formais de comunicação entre Prestador, Regulador, 

instituições, autoridades e Defesa Civil; 

o Meios e formas de comunicação à população; 
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o Definição da quantidade mínima a disponibilizar e periodicidade de entrega 

de água pelos caminhões pipa; 

o Dimensionamento do número de caminhões e definição de preços unitários 

médios do fornecimento; 

o Listagem prévia dos caminhões disponíveis na região e seus fornecedores; 

o Minuta de contratos emergenciais para contratação de caminhões pipa; 

o Sistemas de controle dos reservatórios e de rodízio do fornecimento pela rede. 

 Situação de acidentes e imprevistos nas instalações de água e esgoto: 

o Instrumentos formais de comunicação entre Prestador, Regulador, 

Instituições, Autoridades e Defesa Civil; 

o Meios e formas de comunicação à população; 

o Minuta de contratos emergenciais para contratação de serviços; 

o Convênio com a concessionária de energia para priorizar e agilizar reparos 

emergenciais quando acionada pela Embasa; 

o Definição dos serviços padrão e seus preços unitários médios; 

o Listagem prévia dos fornecedores de geradores de energia e equipamentos 

usuais nas situações. 

 Situação de acidentes e imprevistos nas instalações do serviço de limpeza urbana: 

o Instrumentos formais de comunicação entre Prestador, Regulador, 

Instituições, Autoridades e Defesa Civil; 

o Meios e formas de comunicação à população; 

o Minuta de contratos emergenciais para contratação de serviços; 

o Definição dos serviços padrão e seus preços unitários médios; 

o Listagem prévia dos fornecedores de caminhões coletores, equipamentos e de 

locação de mão de obra; 

o Locais alternativos legalizados na região para disposição dos resíduos. 
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 Situação de acidentes e imprevistos nas instalações do serviço de drenagem 

urbana: 

o Instrumentos formais de comunicação entre Prestador, Regulador, 

Instituições, Autoridades e Defesa Civil; 

o Meios e formas de comunicação à população; 

o Minuta de contratos emergenciais para contratação de serviços; 

o Definição dos serviços padrão e seus preços unitários médios; 

o Plano de abrigo para as populações atingidas. 

4.1.1 Regras de Segurança Operacional dos Sistemas de Abastecimento de Água e 

de Esgotamento Sanitário 

Para o controle dos mananciais, devem ser observadas, no mínimo, as seguintes regras de 

segurança: 

 Controle de vazões: 

o Mananciais superficiais – medir e controlar a vazão nas estiagens; 

o Mananciais subterrâneos – medir os níveis e o rebaixamento, tempo diário de 

funcionamento.  

 Limitar os usos do solo na bacia de captação superficial; 

 Monitorar a bacia:  

o Registro de produtos químicos utilizados;  

o Controle sanitário e da atividade humana;  

o Controle das descargas de águas residuárias. 

 Fiscalizar regularmente a bacia hidrográfica contra atividades poluidoras. 

Para o controle das instalações de produção: 

 Realizar a medição de vazão na entrada das Estações de Tratamento de Água – 

ETAs e das Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs; 

 Monitorar à distância o bombeamento da captação e da elevatória de água tratada 

e das principais elevatórias de esgoto; 
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 Monitorar os pontos de controle de ETAs e ETEs. 

Quanto aos equipamentos dos sistemas de água e esgoto, deve ser realizado o controle: 

 Das horas trabalhadas e do consumo de energia; 

 Das variáveis – corrente, tensão, vibração e temperatura; 

 Dos equipamentos reservas. 

O monitoramento do sistema distribuidor consiste, no mínimo, no acompanhamento: 

 Das vazões encaminhadas aos setores; 

 Da pressão e regularidade na rede; 

 Da limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios. 

Quanto à gestão da manutenção deve-se: 

 Cadastrar equipamentos e instalações; 

 Programar a manutenção preventiva; 

 Programar a manutenção preditiva em equipamentos críticos; 

 Programar a limpeza periódica da captação; 

 Programar a inspeção periódica em tubulações adutoras; 

 Programar a limpeza periódica na ETA; 

 Registrar o histórico das manutenções. 

Para a prevenção de acidentes nos sistemas: 

 Elaborar plano de ação no caso de vazamento de produtos químicos; 

 Gerenciar riscos ambientais em conjunto com órgãos do meio ambiente. 

4.1.2 Regras de Segurança Operacional do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos 

Quanto à gestão da manutenção deve-se: 

 Cadastrar equipamentos e instalações; 

 Programar a manutenção preventiva; 

 Programar a manutenção preditiva em equipamentos críticos; 
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 Programar inspeção periódica em equipamentos e veículos; 

 Registrar o histórico das manutenções. 

Para a prevenção de acidentes no sistema: 

 Elaborar plano de ação no caso de acidente com coleta ou transporte; 

 Gerenciar riscos ambientais em conjunto com órgãos de meio ambiente. 

4.1.3 Regras de Segurança Operacional do Sistema de Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais 

Quanto à gestão da manutenção deve-se: 

 Cadastrar as instalações; 

 Promover a limpeza e o desassoreamento dos talvegues, cursos d’água e 

instalações e dispositivos de microdrenagem; 

 Elaborar plano de manutenção preventiva de estruturas e obras (pontes, viadutos); 

 Registrar o histórico das manutenções; 

 Monitorar os níveis dos canais de macrodrenagem e cursos d’água. 

Para a prevenção de acidentes no sistema: 

 Proceder à montagem do Sistema de ALERTA, que consiste em sinal de vigilância 

usado para avisar uma população vulnerável sobre uma situação em que o perigo 

ou risco é previsível em curto prazo (pode acontecer); 

 Proceder à montagem do Sistema de ALARME, que consiste em sinal e 

informação oficial usado para avisar sobre perigo ou risco iminente, e que deve 

ser acionado quando existir certeza de ocorrência da enchente (vai acontecer). 

4.2 MECANISMOS TARIFÁRIOS DE CONTINGÊNCIA 

O emprego das tarifas de contingência é assegurado pela Lei Federal nº 11.445/2007 

através do seu Art. 46, o qual estabelece: 

“Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue 

à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente 

regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir 
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custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação de serviços e 

a gestão da demanda”. 

O responsável pela instituição da tarifa de contingência é o ente regulador, que, para tanto, 

adotará os procedimentos regulatórios a seguir: 

 Sistematização dos custos operacionais e dos investimentos necessários para 

atendimento dentro das regras de fornecimento; 

 Cálculo tarifário e quantificação das receitas e subsídios necessários. 

Normalmente o subsídio pode ser tarifário caso integrem a estrutura tarifária, ou 

pode ser fiscal, neste caso quando decorrerem de alocação de recursos 

orçamentários, inclusive por meio de subvenções que, de acordo com o Programa 

de Subvenção Econômica, “é uma modalidade de apoio financeiro que consiste 

na aplicação de recursos públicos não reembolsáveis diretamente em empresas, 

para compartilhar com elas os custos e os riscos inerentes a tais atividades”. 

A Lei nº 11.445/2007 permite a aplicação e a coexistência de diferentes esquemas de 

subsídios, que podem ser orientados para a oferta (subsídios indiretos), destinados aos 

prestadores de serviços, ou para a demanda (subsídios diretos), destinados aos usuários 

dos serviços de saneamento básico que estejam em condições de vulnerabilidade. 

Conforme Bontes (2011), 

(...) “a aplicação de subsídios diretos ao consumo permite que o prestador focalize as ações 

nas suas responsabilidades econômicas e operacionais inerentes às dos serviços fornecidos, 

devolvendo o compromisso de aplicar as políticas sociais ao Estado”. Nesse caso, “o Estado 

ou órgão público por meio de algum procedimento administrativo, transfere diretamente ao 

prestador de serviços o montante equivalente à somatória das frações do valor da conta 

mensal dos usuários que recebem o subsídio” (...) 

No caso da tarifa de contingência com quantificação de subsídios, torna-se necessário 

proceder-se ao cálculo da tarifa de prestação dos serviços de maneira a incluir-se a 

formatação do subsídio direto à parte, de forma tal que o benefício destinado ao prestador 

no caso de situações emergenciais, não prejudique o usuário com nível de pobreza maior, 

que deve ter o consumo do serviço prestado beneficiado por este recurso. 
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5. PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

Os problemas advindos da poluição do meio ambiente são antigos e provenientes de um 

processo de urbanização muitas vezes desregrado e sem planejamento. A partir do 

momento que áreas vão sendo ocupadas sem qualquer ordenamento, percebe-se que o 

meio ambiente passa a ser impactado, exemplo disso são os terrenos situados às margens 

de rios e córregos que acabam por ser comprometidos com a extração da mata ciliar e, 

consequentemente, com a modificação da qualidade das suas águas, seja por conta do 

assoreamento proveniente do solo carreado de terrenos situados em cotas mais altas para 

o seu canal de drenagem, seja pelo lançamento de efluentes de origem doméstica ou, 

principalmente, industrial e agrícola. Sendo assim, é importante o atendimento às 

diretrizes impostas pela legislação e definição de ações pertinentes às características 

físicas das bacias, procedendo-se ao planejamento territorial e hidrológico por bacia 

hidrográfica, desta forma as ações são dimensionadas em função de cada área e seus 

aspectos específicos. 

Dentre as várias formas de poluição e, consequentemente, fontes de doenças e atração de 

vetores, estão aquelas veiculadas pela água que muitas vezes não possui os devidos 

parâmetros de potabilidade impostos por norma. Essa situação ocorre ou por conta da 

disposição incorreta de resíduos, ou pela ausência de redes de coleta e tratamento de 

esgotos, por redes de drenagem pluvial, muitas vezes mal dimensionadas, ou totalmente 

ausentes, o que leva à ocorrência dos episódios de inundação cada vez mais frequentes 

nos centros urbanos. Outro ponto de conflito é a ausência de locais onde a população 

possa viver de forma correta e salutar, fazendo com que a fixação de habitações em áreas 

irregulares e de risco seja cada vez maior, produzindo fenômenos que levarão ao impacto 

tanto do meio natural quanto antrópico. 

Sabe-se que toda e qualquer forma de poluição é tida como sendo foco de doenças e, 

consequentemente, casos de saúde pública. As doenças de veiculação hídrica são muitas 

vezes causas de epidemias sérias, como a dengue, gastroenterite, febre tifoide, hepatite, 

diarreia, entre outras. Doenças como estas podem, dependendo do grau de infecção, levar 

à morte, principalmente a de crianças e idosos, por serem esses os mais vulneráveis em 

termos de saúde. 
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Em face do supracitado, diversas leis objetivam a implantação de uma vigilância mais 

forte no que tange ao controle da poluição hídrica. De forma geral, a Constituição Federal 

de 1988 vislumbrou o tema, criando o Sistema Único de Saúde – SUS, sendo a saúde da 

população o centro das atenções. Dentre suas competências, está justamente “fiscalizar e 

inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como 

bebidas e águas para o consumo humano” – Item VI – artigo 200 (BRASIL, 1988) (grifo 

nosso). 

De acordo com World Health Organization Guidelines for Drinking Water Quality – 

WHO, o gerenciamento da qualidade da água baseado na prevenção do risco promove a 

garantia da segurança dessa água para o consumo humano. Para tanto foi criado o Plano 

de Segurança da Água – PSA, que para o Ministério da Saúde – MS, “é um importante 

instrumento para a identificação de possíveis deficiências no sistema de abastecimento de 

água, organizando-o e estruturando-o de forma a minimizar a chance de incidentes”. 

(...) “O PSA estabelece ainda, plano de contingência para responder a falhas no sistema ou 

eventos imprevistos, que podem ter um impacto na qualidade da água, como secas severas, 

fortes chuvas ou inundações. 

(...) 

Trata-se de uma ferramenta inovadora, pois aborda a gestão de riscos, com o foco no 

consumidor de água, que deve receber água segura e de qualidade e, assim, proteger sua 

saúde. (MS, 2012)”. (...) 

Conclui-se, portanto, que o controle da qualidade microbiológica e química da água 

potável requer o desenvolvimento de planos de gestão que promovam a proteção e a 

manutenção do sistema, além do controle do processo de abastecimento de água de forma 

a garantir que a poluição, seja de origem patogênica ou por substâncias químicas, não 

venha a comprometer ou representar risco à saúde da população, sendo aceitável por ela 

e mantendo a sua qualidade. 

5.1 DIRETRIZES PARA A FORMULAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

Conforme citado anteriormente, a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 200, 

que a vigilância da água é um dos compromissos e atividades desenvolvidas pelo SUS, 
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que deve promover ações de proteção à saúde desde o momento em que essa água é 

captada, até o seu consumo pela população. O programa Vigiágua – Programa Nacional 

de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano é um instrumento criado 

pelo Ministério da Saúde (2013) para o controle da água usada para consumo humano, 

cujos objetivos específicos são: 

 Reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica, por 

meio de ações de vigilância sistemática da qualidade da água consumida pela 

população; 

 Buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento 

de água para consumo humano; 

 Avaliar e gerenciar o risco à saúde das condições sanitárias das diversas formas 

de abastecimento de água para consumo humano; 

 Monitorar sistematicamente a qualidade da água consumida pela população, nos 

termos da legislação vigente; 

 Informar a população sobre a qualidade da água e riscos à saúde; 

 Adotar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização social; 

 Coordenar o sistema de informação de vigilância da qualidade da água (Siságua). 

De acordo com a Portaria MS nº 2914/2011, que dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, em seus Arts. 3º e 4º, tem-se que: 

“Art. 3º - Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de 

sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de controle 

e vigilância da qualidade da água. 

Art. 4º - Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa de 

abastecimento de água, independentemente da forma de acesso da população, está sujeita à 

vigilância da qualidade da água”. 

Compete também à Secretaria de Vigilância em Saúde, entre outras estabelecer as ações 

especificadas no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (Vigiágua), estabelecer diretrizes da vigilância da qualidade da água para 

consumo humano a serem implementadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 



 

CI 5312  33 

respeitados os princípios do SUS e prioridades, objetivos, metas e indicadores de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano a serem pactuados na Comissão 

Intergestores Tripartite. Aos municípios, compete adaptar as ações que foram 

estabelecidas no Vigiágua em função das suas características regionais. 

Ao responsável pelo sistema de abastecimento de água para consumo humano, ou da 

solução alternativa coletiva para esse mesmo fim, compete: 

 Exercer o controle da qualidade da água; 

 Garantir a manutenção das instalações destinadas ao abastecimento de água 

potável em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e demais normas pertinentes; 

 Manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída nos termos da 

Portaria nº 2914/2011, promovendo o controle operacional nos pontos de 

captação, adução, tratamento, reservação e distribuição; 

 Promover análises laboratoriais da água em amostras provenientes das diversas 

partes dos sistemas e das soluções alternativas coletivas, conforme plano de 

amostragem estabelecido pela referida Portaria. 

Manter avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa sob a perspectiva dos 

riscos à saúde, com base na ocupação da bacia contribuinte ao manancial, no histórico 

das características das águas, nas características físicas dos sistemas, nas práticas 

operacionais e na qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos Planos de 

Segurança da Água (PSA) recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou 

definidos em diretrizes vigentes no País.  

5.2 JUSTIFICATIVAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

Conforme abordado, o PSA é um instrumento cuja meta principal é a prevenção a partir 

de ações que minimizem ou eliminem possíveis focos de poluição e, consequente, a 

contaminação da água em todas as etapas pertinentes ao sistema de abastecimento, 

promovendo a qualidade e a saúde do consumidor. De acordo com a OMS, tornou-se 

evidente que o controle da qualidade da água apenas por análises laboratoriais não é 
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suficientemente eficiente e rápido para garantir a completa e total segurança da qualidade 

da água que segue para consumo. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), pode-se listar como sendo fatores que 

justificam a elaboração e a implantação de um PSA: 

 A fragilidade do controle da qualidade da água por análises laboratoriais, muitas 

vezes demoradas, o que compromete as ações de gestão; 

 A identificação rápida e eficiente de possíveis falhas no sistema a partir do 

momento em que o controle acontece de forma mais consistente e pontual; 

 O Plano de Segurança da Água torna a sistemática de gerenciamento e gestão do 

sistema de abastecimento mais eficiente, pois controla a qualidade da água desde 

a adução até o consumidor. 

5.3 OBJETIVOS DO PSA 

O PSA é um instrumento com abordagem preventiva, cujo objetivo é garantir a segurança 

da água para consumo humano. Seus objetivos específicos são (WHO, 2011): 

 Prevenir ou minimizar a contaminação dos mananciais de captação; 

 Eliminar a contaminação da água por meio do processo de tratamento adequado; 

 Prevenir a (re)contaminação no sistema de distribuição da água (reservatórios e 

rede de distribuição). 

O PSA tem como finalidade ajudar os responsáveis pelo abastecimento de água na 

identificação e priorização de perigos e riscos em sistemas e soluções alternativas 

coletivas de abastecimento de água, desde o manancial até o consumidor. A Figura 7, 

abaixo, resume os objetivos do PSA. 
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Figura 7: Objetivos do Plano de Segurança da Água 

 

Fonte: Bastos, 2010. 

5.4 IMPLANTAÇÃO DE UM PSA 

Conforme citado anteriormente, a água destinada ao consumo humano passa por diversas 

etapas que vão desde a captação até o seu uso propriamente dito. Nessas etapas, são 

diversos os momentos em que a sua qualidade pode ser afetada, podendo ocorrer a 

contaminação por esgotos sanitários, que promoveriam a infestação da água bruta por 

patógenos, ou pelo lançamento de efluentes de origem industrial levando à contaminação 

por substâncias tóxicas. 

A qualidade da água pode sofrer alterações bruscas ao longo do sistema, que muitas vezes 

não são detectadas em tempo real. Essa situação pode ser vislumbrada ao se fazer uma 

medição de algum parâmetro ao longo de um determinado período, onde se percebe a 

variação abrupta do seu valor. Como exemplo, cita-se o parâmetro turbidez, que é 

indicativo da existência de partículas dissolvidas ou em suspensão na água (argila, silte 

ou substâncias orgânicas), e que muitas vezes se torna um padrão de aceitação ou não por 

parte da população. O valor desse parâmetro pode ser maior ou menor dependendo de 

fatores externos, como por exemplo, chuvas intensas ou mesmo movimentação de solo 

na bacia contribuinte ao manancial. 

Os Planos de Segurança da Água são constituídos pelas seguintes etapas: 



 

CI 5312  36 

Tabela 1: Etapas de Elaboração do PSA 

Etapas Atividades 

Etapas Preliminares 

- Planejamento das atividades; 

- Levantamento das informações necessárias; 

- Constituição de equipe multidisciplinar de elaboração e implantação do 

PSA. 

Avaliação do Sistema 

- Descrição do sistema de abastecimento de água; 

- Construção e validação do diagrama de fluxo; 

- Identificação e análise de perigos potenciais e caracterização de riscos; 

- Estabelecimento de medidas de controle dos pontos críticos. 

Monitoramento 

Operacional 

- Controlar os riscos e garantir que as metas de saúde sejam atendidas; 

- Determinação de medidas de controle dos sistemas de abastecimento de 

água e seleção dos parâmetros de monitoramento; 

- Estabelecimento de limites críticos e ações corretivas. 

Monitoramento 

Operacional 

- Controlar os riscos e garantir que as metas de saúde sejam atendidas; 

- Determinação de medidas de controle dos sistemas de abastecimento de 

água e seleção dos parâmetros de monitoramento; 

- Estabelecimento de limites críticos e ações corretivas. 

Planos de Gestão 

- Possibilitar a verificação constante do PSA e o envolvimento de ações 

em situações de rotina e emergenciais; 

- Organização de documentação da avaliação do sistema; 

- Estabelecimento de comunicação de risco; 

- Validação e verificação periódica do PSA. 

Revisão do PSA 

- Deve considerar os dados coletados no monitoramento; 

- Alterações dos mananciais e das bacias hidrográficas; 

- Alterações no tratamento e na distribuição; 

- Implementação de programas de melhoria e de atualização; 

- Perigos e riscos emergentes; 

- Deve ser revisado após desastres e emergências para a garantia da não 

repetição do evento. 

Validação e verificação 

do PSA 

- Avaliação do funcionamento do PSA; 

- Verificação da eficiência e alcance das metas de saúde propostas. 

Fonte: MS, 2012. 

5.4.1 Avaliação do Sistema 

Nesta etapa visa-se, principalmente, verificar os riscos aos quais o sistema de 

abastecimento de água está sujeito, identificando-se essa situação ao longo de todo o 

processo, desde a captação até o consumidor final. Note-se que são diversos os problemas 

que podem influenciar na contaminação da água ou, no caso do pós-tratamento, 

recontaminá-la. 

A. Descrição do sistema de abastecimento de água, construção e validação do 

diagrama de fluxo 

A avaliação do sistema de abastecimento de água deve acontecer através da descrição 

sucinta desse sistema, de uma análise simples e uma descrição da bacia hidrográfica do 
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manancial de captação, de todas as etapas constantes da estação de tratamento de água e 

do sistema de distribuição. Esta descrição será realizada após visita técnica para 

levantamento de dados primários e secundários, incluindo uma narrativa sobre o uso e a 

ocupação do solo na bacia hidrográfica à qual o manancial pertence, medidas de proteção 

utilizadas, informações sobre a quantidade e qualidade da água do manancial de captação, 

processos de tratamento aplicados, reservatórios componentes dos sistemas, suas 

dimensões e seu estado de conservação e dos sistemas de distribuição. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), esta avaliação pode ser feita sobre a 

infraestrutura existente, propostas de melhorias e de projetos para implantação de novos 

sistemas de abastecimento. 

A análise da qualidade da água deverá atestar se aquela que estiver sendo distribuída aos 

consumidores atende aos padrões de potabilidade estipulados por norma. 

Todas as informações levantadas deverão ser apresentadas em mapas da bacia, em 

fluxogramas do sistema de tratamento e no cadastro do sistema de distribuição, podendo 

ser utilizado o Sistema de Informação Geográfica (SIG) como ferramenta auxiliar. O 

diagrama de fluxo do sistema de abastecimento deverá ser o mais fiel possível à realidade, 

bem como a sua descrição, devendo possuir todos os elementos constantes dos 

dispositivos e estruturas, de forma que o gerenciador do sistema identifique todos os 

pontos de risco à contaminação da água ao longo de todo o processo de abastecimento. 

Além disso, as informações constantes desse documento deverão ser validadas pela 

equipe técnica responsável pelo PSA, inclusive com visitas de campo para a verificação 

da veracidade das informações apresentadas, propondo modificações de ajuste quando 

necessário, revisando-o periodicamente para a sua atualização. 

B. Identificação e análise de perigos potenciais e caracterização de riscos 

A etapa seguinte à descrição do sistema de abastecimento é a elaboração do diagrama de 

fluxo dos seus componentes, devendo-se identificar em cada uma das suas etapas os 

eventos e perigos que possam vir a comprometer a qualidade da água e relacioná-los aos 

possíveis efeitos que venham a afetar a saúde da população. Os perigos encontram-se 

identificados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Identificação dos Perigos 

Tipo de Perigo Ocorrências 

Biológicos 
- Presença de algas tóxicas; 

- Micro-organismos: bactérias, vírus ou protozoários. 

Químicos 
- Substâncias em concentrações de toxicidade que podem acontecer de forma 

natural ou surgir durante processos de tratamento e armazenamento da água. 

Físicos - Associados às características estéticas da água como cor, turbidez, gosto e odor. 

Radiológicos 

- Associados à exposição da água às fontes de radiação que pode ser transmitida 

de forma natural ou antrópica. Nesse segundo caso por meio de contaminação por 

efluentes industriais ou radionuclídeos. 

Fonte: Adaptado de MS, 2012. 

A partir da identificação dos eventos ditos perigosos, procede-se à avaliação do “Grau de 

Risco”, caracterizando-os e priorizando-os a partir das técnicas seguintes, que devem ser 

pautadas em função de um conhecimento aprofundado do sistema e suas características, 

utilizando dados históricos, experiências de operadores e técnicos, publicações recentes, 

estudos e pesquisas realizadas, além da opinião de especialistas (VIEIRA e MORAIS, 

2005). Ressalta-se que a definição das medidas de controle deverá se basear na 

priorização de riscos associados ao evento. 

 Matriz de Priorização de Risco (AS/NZS, 2004) 

A caracterização dos riscos pode ser conduzida a partir do uso de cada uma das técnicas 

listadas a seguir, ou, dependendo das circunstâncias de exposição dos indivíduos aos 

perigos, pela sua combinação. Assim, as técnicas utilizadas nessa atividade podem ser: 

Figura 8: Técnicas a Serem Utilizadas na Matriz de Priorização de Riscos 

 

Fonte: Adaptado de MS, 2012. 

CARACTERIZAÇÃO DO RISCO

Técnicas 
qualitativas –
expressa a 

probabilidade de 
ocorrência e a 

intensidade das 
consequências de 
determinado risco.

Técnicas 
semiqualitativas

Técnicas 
quantitativas

Técnica 
semiquantitativa: 

atribui valores 
numéricos às 

probabilidades e 
consequências, de 
forma que de seu 

cruzamento resulte 
em um valor 
numérico.

Combinação de 
todas as 
técnicas.
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Para a construção da Matriz de Priorização de Risco Qualitativa procede-se ao 

cruzamento dos níveis de probabilidade de ocorrência, levando-se à hierarquização dos 

riscos. A priorização desses riscos, levando-se em consideração a Técnica 

Semiquantitativa – Matriz Semiquantitativa de Priorização de Risco, acontece após a 

classificação de perigo com base nas escalas de 1 a 5, onde essas pontuações são obtidas 

por meio do cruzamento da escala de probabilidade de ocorrência (linhas) com a escala 

de severidade das consequências (colunas), baseadas na Tabela 3, a seguir, e construídas 

conforme as matrizes apresentadas nas Tabelas 4 e 5, na sequência. 

Tabela 3: Probabilidade de Ocorrência e de Consequência de Riscos 

CONSEQUÊNCIA OCORRÊNCIA 

Nível Descritor 
Descrição das 

consequências 
Nível Descritor 

Descrição da 

probabilidade de 

ocorrência 

1 Insignificante Sem impacto Detectável 16 
Quase 

Certo 

Frequência diária ou 

semanal 

2 Baixa 

Pequeno impacto sobre a 

qualidade estética ou 

organoléptica da água e/ou 

baixo risco à saúde, que 

pode ser minimizado em 

etapa seguinte do sistema 

de abastecimento. 

8 
Muito 

Frequente 

Frequência mensal ou 

mais espaçada 

3 Moderada 

Elevado impacto estético 

e/ou com risco potencial à 

saúde, que pode ser 

minimizado em etapa 

seguinte do sistema de 

abastecimento. 

4 Frequente 
Frequência anual ou mais 

espaçada 

4 Grave 

Potencial impacto à saúde, 

que não pode ser 

minimizado em etapa 

seguinte do sistema de 

abastecimento. 

2 
Pouco 

Frequente 
A cada 5 -10 anos 

5 Muito grave 

Elevado risco potencial à 

saúde, que não pode ser 

minimizado em etapa 

seguinte do sistema de 

abastecimento. 

1 Raro 
Apenas em circunstâncias 

excepcionais 

Fonte: Adaptado de MS, 2012. 

A Tabela 4 apresenta a Matriz Qualitativa de Priorização de Risco, na qual a análise do 

risco acontece da seguinte forma: 
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Tabela 4: Matriz Qualitativa de Priorização de Risco 

Ocorrência 
Consequência 

Insignificante Baixa Moderada Grave Muito grave 

Quase certo Baixo Médio Alto Muito alto Muito alto 

Muito frequente Baixo Médio Alto Muito alto Muito alto 

Frequente Baixo Baixo Médio Alto Muito alto 

Pouco frequente Baixo Baixo Médio Alto Muito alto 

Raro Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

Nota: Análise de risco 

Muito Alto: risco extremo e não tolerável; necessidade de ação imediata. 

Alto:   risco alto e não tolerável; necessidade de especial atenção. 

Médio:  risco moderado; necessidade de atenção. 

Baixo:   risco baixo e tolerável, controlável por meio de procedimentos de rotina. 

Fonte: Adaptado de MS, 2012. 

Apresenta-se em seguida a Matriz Semiquantitativa de Priorização de Risco, onde a 

análise do risco acontece da seguinte forma (MS, 2012): 

 Muito Alto > 32: risco extremo e não tolerável. Necessidade de adoção imediata 

de medidas de controle e/ou ações de gestão ou de intervenção física, a médio e 

longo prazo, sendo necessário, quando couber, o estabelecimento de limites 

críticos e monitoramento dos perigos para cada ponto identificado; 

 Alto – 16 a 24: risco alto e não tolerável. Necessidade de adoção de medidas de 

controle e/ou ações de gestão ou de intervenção física, a médio e longo prazo, 

sendo necessário, quando couber, o estabelecimento de limites críticos e 

monitoramento dos perigos para cada ponto identificado; 

 Médio – 8 a 12: risco moderado. Necessidade de adoção de medidas de controle 

e/ou ações de gestão ou de intervenção física, a médio e longo prazo, sendo 

necessário, quando couber, o estabelecimento de limites críticos e monitoramento 

dos perigos para cada ponto identificado; 

 Baixo < 8: risco baixo e tolerável, sendo controlável por meio de procedimentos 

de rotina, não constituindo prioridade. 

  



 

CI 5312  41 

Tabela 5: Matriz Semiquantitativa de Priorização de Risco 

Ocorrência 
Consequência 

Insignificante Baixa Moderada Grave Muito grave 

Quase certo - Peso 5 5 10 20 40 80 

Muito frequente - Peso 4 4 8 16 32 64 

Frequente - Peso 3 3 6 12 24 48 

Pouco frequente - Peso 2 2 4 8 16 32 

Raro - Peso 1 1 2 4 8 16 

Fonte: MS, 2012. 

I. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 

O Sistema APPCC é definido como um enfoque sistemático para identificar perigos que 

podem afetar a potabilidade da água, a fim de se estabelecer medidas para controlá-los 

(WHO, 1998). Essa metodologia tem como fundamento a detecção de Pontos de Controle 

(PC) e/ou Pontos Críticos de Controle (PCC) para o monitoramento dos mesmos e para 

adoção de ações de intervenção, quando forem detectadas alterações nos parâmetros 

selecionados para avaliação do sistema de abastecimento de água (MOSSEL; STRUI JK, 

2004). 

Os Pontos de Controle (PC) são pontos, ao longo do sistema de abastecimento de água, 

onde há um ou mais perigos que podem ser monitorados, de forma sistemática e contínua, 

sendo possível estabelecer limites críticos, de modo a prevenir, eliminar ou reduzir o 

perigo a um nível tolerável (AS/ NZS, 2004). 

Os Pontos Críticos de Controle (PCC) são pontos, ao longo do sistema de 

abastecimento de água, onde há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde. Podem 

ser monitorados de forma sistemática e contínua, com o estabelecimento de limites 

críticos e as respectivas medidas de controle, mas não existem barreiras que previnam, 

eliminem ou reduzam o perigo a um risco de nível tolerável (AS/NZS, 2004). 

Os Pontos Críticos de Atenção (PCA) são pontos, ao longo do sistema de abastecimento 

de água, onde há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde, que não são passíveis 

de monitoramento por meio de limites críticos, mas é possível estabelecer intervenções 

físicas e medidas de controle direcionadas a prevenir, reduzir ou eliminar o perigo a um 

nível tolerável (AS/NZS, 2004). 
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Os Pontos de Atenção (PA) são pontos, ao longo do sistema de abastecimento de água, 

onde há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde, em que as medidas de controle 

não podem ser realizadas de imediato ou são de difícil implementação como, por 

exemplo, a ampliação de estações de tratamento de esgoto ou o controle de fontes difusas 

de contaminação (AS/NZS, 2004). 

O World Health Organization Guidelines for Drinking Water Quality – WHO definiu a 

seguinte formatação com o intuito de facilitar a identificação dos pontos críticos de 

controle, conforme fluxograma adaptado pelo MS a seguir: 

Figura 9: Identificação de Pontos Críticos de Controle 

 

Fonte: MS, 2012. 
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5.4.2 Monitoramento Operacional 

Esta fase engloba a identificação e o posterior monitoramento dos pontos julgados como 

sendo críticos e que merecem sofrer controle, isso porque há a necessidade de se 

promover a redução dos riscos que são vislumbrados quando do levantamento em campo 

naqueles locais, e garantir que as metas de saúde sejam atendidas. 

Após a priorização dos perigos identificados e medidas de controle, há que se verificar a 

necessidade de associar programas de avaliação, e se os limites críticos foram atendidos, 

ou “se tais medidas se mantêm eficazes na eliminação desses perigos ou na minimização 

dos riscos”. (WHO, 2011). 

Para o desenvolvimento do monitoramento operacional deve-se: 

 Determinar medidas de controle dos sistemas de abastecimento de água; 

 Selecionar parâmetros de monitoramento; 

 Estabelecer limites críticos; e 

 Estabelecer ações corretivas. 

Quando identificadas as medidas de controle, deve-se definir estratégias para acompanhá-

las, de forma a garantir que falhas sejam prontamente detectadas. 

A identificação e a implementação de medidas de controle devem ser baseadas no 

princípio das múltiplas barreiras. Esta abordagem é eficaz, e a falha de uma barreira pode 

ser compensada pela utilização das barreiras remanescentes, minimizando-se, assim, a 

probabilidade de os contaminantes passarem por todo o sistema e estarem presentes em 

quantidades suficientes para causar danos aos consumidores. 

Muitas medidas de controle podem contribuir para controlar mais de um perigo, enquanto 

alguns perigos podem exigir mais de uma medida de controle para o controle efetivo. 

Contudo, todas as medidas de controle são relevantes e devem ser objeto de 

monitoramento operacional. 

Diversos parâmetros podem ser utilizados no monitoramento operacional, tais como: a 

ocorrência de floração de cianobactérias no manancial superficial de captação de água; a 

adequada concentração residual de desinfetante na saída da estação de tratamento de água 
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e a sua manutenção ao longo do sistema de distribuição, além da avaliação da pressão 

atmosférica positiva e do parâmetro turbidez ao longo do sistema de distribuição. 

Os indicadores microbiológicos e os parâmetros químicos são pouco utilizados para o 

monitoramento operacional, devido ao alto custo das análises e ao tempo necessário para 

processá-las, e não permitem que sejam realizados ajustes operacionais antes do 

fornecimento da água. 

5.4.3 Planos de Gestão 

Esta fase tem como objetivo a gestão e o controle dos sistemas de abastecimento de água, 

de forma a atender com qualidade e eficiência as operações, sejam de rotina, sejam as 

excepcionais ou de emergência, quando pode haver perda do controle desse sistema. 

Nesse caso, há a possibilidade de se promover a verificação constante do PSA. “Nesses 

planos de gestão há a possibilidade de se organizar a documentação da avaliação do 

sistema, a comunicação de risco à saúde, programas de suporte e a validação do PSA, 

garantindo o melhor funcionamento do sistema”. (VIEIRA e MORAIS, 2005). 

Além da verificação periódica do PSA e de sua eficiência, deverá haver uma sistemática 

de comunicação de risco à saúde, juntamente com procedimento para alerta em situações 

emergenciais e informação às autoridades de saúde, de acordo com o Decreto 

nº 5.440/2005. 

De forma resumida, o Quadro apresenta todas as ações a serem desenvolvidas para 

construção dos planos de gestão. 

Quadro 5: Ações do Plano de Gestão 

 Estabelecimento de ações em situações de rotina. 

 Estabelecimento de ações em situações emergenciais. 

 Organização da documentação de avaliação do sistema. 

 Estabelecimento de comunicação de risco. 

 Estabelecimento de programas de suporte. 

 Validação e verificação periódica do PSA. 

Fonte: Adaptado do MS, 2012. 
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De acordo com o Ministério da Saúde (2012), tem-se que a documentação a ser parte 

integrante do Plano de Gestão deve: 

(...) “abordar a descrição das atividades que serão realizadas e como os procedimentos 

serão desenvolvidos, além de incluir informações sobre a avaliação dos sistemas de 

abastecimento, incluindo-se diagramas de fluxo e perigos potenciais; medidas de controle, 

monitoramento operacional e planos de verificação; operações de rotina e procedimentos 

de gerenciamento; operação em situações de incidentes e planos de resposta a emergências, 

e medida do programa de suporte, incluindo-se programas de formação/treinamento, entre 

outros”. (...) 

5.5 DISPOSITIVOS NORMATIVOS DE INTERESSE AO PSA 

Além dos dispositivos normativo já apresentados neste capítulo, devem ser observados, 

também, as seguintes referências: Portaria MS nº 2.419/2011, que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade; Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos; Lei nº 11.445/2007, que estabelece os objetivos e diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; resolução Conama nº 357/2005, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água em águas doces, salobras ou salinas e sobre as diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, entre outras de igual relevância. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de saneamento 

básico apresenta alto grau de complexidade em vista de suas características intrínsecas. 

Cabe, portanto, ao operador dos respectivos sistemas, a responsabilidade de consolidar o 

documento.  

Para fins de complementaridade do Plano de Contingência e Emergência se fazem 

necessárias ainda as seguintes definições:  

 Estabelecimento de Mecanismo de Coordenação; 

 Atribuições e Responsabilidades das Instituições envolvidas (Diretorias e 

Departamentos Municipais; Corpo de Bombeiros; Coordenadoria de Defesa 

Civil); 

 Determinação de abrigos temporários nos casos de desastres. 

As inspeções rotineiras e os planos de manutenção preventivos devem ser exercitados 

incansavelmente, assim possibilitando antecipar a detecção de situações e condições que 

favoreçam as ocorrências anormais, evitando que as falhas se concretizem. Contudo, 

sabe-se que a possibilidade de que venha a acontecer um evento potencialmente danoso 

ocasionado por falha humana ou de acessórios ou por ações de terceiros, continuará 

existindo, mesmo com baixa probabilidade.  

É nesse momento que as ações devem estar perfeitamente delineadas e as 

responsabilidades bem definidas para minimizar as consequências da ocorrência e o 

restabelecimento da normalidade das operações em pequeno intervalo de tempo. 

  



 

CI 5312  47 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AS/NZS. Risk Management 4.360:2004. Sydney: Standards Australia, Wellington: 

Standards New Zealand, 30p, 2004. 

BASTOS, R.K.X. Roteiro de orientação para implantação de Planos de Segurança 

da Água – PSA. 87p. 2010. 

BRASIL. Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para 

o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, 

de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978, e dá outras providências. 

Publicação DOU em 08/01/2007 e retificado em 11/1/2007. 

BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras 

providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12305.htm>. Publicação DOU - 03/08/2010. Acesso em: 21 de 

maio de 2015.  

BRASIL. Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. Estabelece a Política Nacional de 

Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer 

usos e outros. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12334.htm >. Acesso em: 21 de maio de 2015. 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional – Secretária Nacional de Defesa Civil. 

Manual de Desastres Naturais - Volume I, 2003. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Plano de segurança da 

água: garantindo a qualidade e promovendo a saúde: um olhar do SUS/ 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2012. 



 

CI 5312  48 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016.  Define a 

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de 

saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 

nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. [Brasília, DF: Ministério 

da Saúde, Gabinete do Ministro, 2016]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html. 

Acesso em: 18 abr. 2019. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Curso de Capacitação de Técnicos Municipais para 

Prevenção e Gerenciamento de Riscos de Desastres Naturais em Municípios 

do Estado do Rio de Janeiro. / Elaborado pelo IPT e Ministério das Cidades, e 

ministrado pela CPRM. 2007/2008. 

BRASIL. Ministério das Cidades/Cities Alliance. Prevenção de Riscos de 

Deslizamentos em Encostas: Guia para Elaboração de Políticas Municipais / 

Celso Santos Carvalho e Thiago Galvão, organizadores – Brasília: Ministério das 

Cidades; Cities Alliance, 2006. 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Decreto nº 5.440/ 2005ª. Estabelece definições e procedimentos sobre o 

controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 

mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor 

sobre a qualidade da água para consumo humano. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Decreto/D5440.htm.>. Acesso em: 21 de maio de 2015. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA n°357/2005 

– Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 21 

de maio de 2015. 



 

CI 5312  49 

EIRB - Estratégia Internacional para a Redução de Desastres. Marco de Ação de Hyogo 

2005-2015 (MAH). Disponível em: http://www.integracao.gov.br/ 

cidadesresilientes/pdf/mah_ptb_brochura.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2015. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria MS nº 2.914/2011. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html >. 

Acesso em: 21 de maio de 2015. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Capacitação em Defesa Civil: 

prevenção e redução de desastres. Capacitação à Distância. Florianópolis, Ensino 

à Distância / UFSC, 2003. 

 


