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RESUMO 

O crescimento da população e da taxa de urbanização pressiona a demanda por serviços e 

infraestrutura urbana, sendo o abastecimento de água potável um dos mais importantes. Isso 

faz com que haja maior exigência de tais sistemas em relação ao seu desempenho e 

confiabilidade, como: características operacionais, de qualidade da água e de regularidade dos 

serviços. No entanto, o abastecimento de água potável é dependente de operações complexas 

e como em qualquer outra atividade, está sujeito à ocorrência de falhas. Nesse contexto, é 

necessário buscar novas metodologias de gestão para garantir maior eficiência e 

confiabilidade na operação desses serviços. No presente trabalho, buscou-se utilizar de uma 

técnica para identificação e apresentação de soluções de potenciais falhas, que podem 

prejudicar o desempenho adequado de um sistema de abastecimento de água (SAA). Isso foi 

realizado por meio da aplicação da FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) que é uma 

técnica para a Análise dos Modos e Efeitos de Falha em projetos e processos. O objeto de 

estudo foi um sistema de abastecimento de uma concessionária de águas de uma cidade de 

médio porte.  Os resultados mostraram potenciais falhas nas etapas do sistema, e por meio dos 

dados obtidos, foi possível apresentar sugestões de melhoria para a eliminação ou a mitigação 

dos problemas observados. Por meio desse estudo concluiu-se que a FMEA pode ser utilizada 

em SAA’s, tanto em relação à fatores ligados a problemas de qualidade quanto de 

regularidade dos serviços. 

 

Palavras-chave: FMEA; Avaliação de Riscos, Sistemas de Abastecimento de Água. 
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ABSTRACT 

Population growth as well as the growing rate of urbanization increase the demand for urban 

infrastructure and services, among which the provision of drinking water is one of the most 

important. That makes the demands concerning their performance and reliability even higher, 

such as: operational characteristics, water quality, and steadiness of services. Moreover, the 

supply of drinking water is dependent on complex operations, and as in any other activity, it is 

subject to failures. In this context, it is necessary to find new management methodologies to 

ensure greater efficiency and reliability in the operation of these services. In the current study, 

we used a technique to identify and also present solutions to potential failures, which may 

jeopardize the performance of a water supply system. All this was accomplished through the 

application of FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), which is a technique for the 

analysis of failure modes and effects both in projects and processes. A water supply system of 

a water utility in a mid-size city was the object of the study. The results showed potential 

failures in the system steps, and from the collected data, it was possible to present 

improvement suggestions for the elimination or at least reduction of the observed problems. It 

was concluded by such study that the FMEA can be used in water supply systems, whether in 

relation to factors linked to quality-related problems or the steadiness of services. 

 

Keywords: FMEA; Risk Assessment; Water Supply System 
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1 INTRODUÇÃO 

A disponibilidade de água é primordial para o desenvolvimento da sociedade. 

Algumas das grandes civilizações da antiguidade prosperaram devido à sua localização 

estratégica próxima a rios importantes. Ainda hoje, a presença de água é um fator muito 

significativo em vários aspectos. Como atualmente a maioria das pessoas vive em ambientes 

urbanos, o abastecimento de água potável exige uma infraestrutura adequada e eficiente. As 

instalações devem ser acessíveis à população e devem fornecer água com boa qualidade, 

quantidade e regularidade. Segundo Heller e Pádua (2010) nas cidades, a melhor alternativa 

para este fim é o sistema de abastecimento coletivo, por meio do qual a água potável é 

distribuída para as residências e outros estabelecimentos utilizando-se de uma rede de 

tubulações. 

Entretanto, no Brasil, ainda há muito que se fazer em relação à prestação dos serviços 

de abastecimento de água potável como, por exemplo, melhorias nos índices de abastecimento 

urbano, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e também em relação aos altos índices 

de perdas na distribuição etc. (SNIS, 2018). Grigolin (2007) cita que, principalmente na época 

do PLANASA (Plano Nacional de Saneamento), os investimentos do governo estiveram 

direcionados à expansão dos serviços, sendo a melhoria de desempenho dos setores de 

operações um item secundário. 

Outra questão importante é que, como em qualquer outro tipo de serviço, um sistema 

de abastecimento de água potável está sujeito à ocorrência de falhas, que podem prejudicar o 

seu desempenho quanto a fatores como: índices operacionais, parâmetros exigidos de 

qualidade da água e questões relacionadas à regularidade dos serviços. Para melhorar a 

confiabilidade do serviço prestado à população, é necessário que sejam adotadas medidas para 

a prevenção de potenciais falhas de processos, sejam elas de qualquer natureza ou causa. 

Diferentes metodologias têm sido utilizadas para a identificação e avaliação de falhas em 

sistemas de abastecimento de água potável, por exemplo, pode-se citar: a abordagem pela 

Lógica Fuzzy usada por Roozbahani, Zahraie e Tabesh (2013), a Análise da Árvore de Falhas 

utilizada por Lindhe et al. (2008) e a Análise Grosseira de Riscos e empregada por Kozisek et 

al. (2008). 

Uma técnica largamente utilizada pelas corporações na prevenção de falhas em 

projetos ou processos é a FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), que em português 

significa Análise dos Modos e Efeitos de Falha. Essa ferramenta visa prevenir a ocorrência de 
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potenciais problemas que, em termos de qualidade, possam vir a prejudicar o resultado 

esperado de um produto/serviço ou projeto/processo. Isso é realizado por meio de ações 

direcionadas ao impedimento ou redução da possibilidade de ocorrência de falhas, mitigação 

de seus efeitos e/ou melhora nas chances de detecção dos mecanismos de controle. Estas 

ações são priorizadas conforme um Grau de Prioridade de Risco (GPR), que é calculado a 

partir da multiplicação dos índices de severidade, ocorrência e detecção (PALADY, 2011). 

O desenvolvimento desta técnica é realizado em equipe e consiste, primeiramente, na 

identificação de modos de falha que possam ocorrer em um sistema, bem como os efeitos 

negativos que a ocorrência destas pode causar. Posteriormente são identificadas as prováveis 

causas que provocam a ocorrência de tais falhas e, no caso de uma possível ocorrência, os 

mecanismos que possam garantir que estas sejam detectadas. De posse destas informações 

levantadas, a equipe realiza a ponderação de três índices, que são os de: Severidade – 

relacionado ao grau de consequência dos efeitos do modo de falha; Ocorrência – referente à 

expectativa de ocorrência (frequência ou probabilidade); e Detecção – relativo à chance de 

constatação do evento indesejado (PALADY, 2011). 

A FMEA pode ser utilizada em vários segmentos de atividades, em razão disso, com o 

desenvolvimento do presente trabalho buscou-se aplicar esta técnica ao sistema de 

abastecimento de água potável objeto do presente estudo de caso, e consequentemente, 

apontar possíveis falhas que pudessem prejudicar a normalidade dos serviços, bem como 

identificar sugestões de melhorias. 

1.1 OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo geral aplicar a técnica FMEA como ferramenta 

de auxílio na gestão de planos de prevenção de falhas a um sistema de abastecimento de água 

potável de uma cidade de médio porte, desde a etapa de tratamento até a rede de distribuição. 

Objetivos específicos: 

• Analisar os fatores necessários para avaliar a qualidade do serviço de abastecimento 

de água potável; 

• Identificar potenciais falhas que possam prejudicar o desempenho adequado do 

sistema; 

• Sugerir ações preventivas e mitigadoras para redução do risco de ocorrência de falhas; 
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• Oferecer uma alternativa eficaz para a prevenção e solução de problemas de 

abastecimento de água potável; 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O abastecimento de água potável tem se tornado um campo de trabalho bastante 

desafiador. Os gestores devem levar em consideração diversos aspectos que podem afetar 

negativamente o desempenho do Sistema. Dentre eles pode-se citar como exemplo as 

mudanças climáticas, que podem levar a períodos de seca ou de chuvas intensas e duradouras, 

que causam problemas que afetam tanto a qualidade quanto a quantidade da água, exigindo 

um planejamento adequado para minimizar os impactos adversos. Além disso, devem ser 

observadas as características de mudança demográfica e crescimento das cidades (WHO, 

2011). 

Com o aumento populacional e a crescente urbanização há consequentemente uma 

maior pressão sobre os serviços públicos urbanos, dentre eles o de abastecimento de água 

potável. Isso resulta em uma maior exigência quantos aos níveis de desempenho e 

confiabilidade dos Sistemas de Abastecimento de Água Potável, resultando em uma menor 

margem de tolerância a falhas e à ineficiência dos mesmos. 

Em comparação com outros países, o Brasil ainda apresenta deficiências quanto aos 

indicadores de serviços. Como exemplo, pode-se citar o índice de perdas na distribuição de 

que, segundo dados do SNIS (2018), a média brasileira nesse quesito é de 38,1%, um valor 

considerado alto (obs. os dados deste relatório são referentes ao ano de 2016). 

Em relação à qualidade da água, no Brasil, as empresas responsáveis pelo 

fornecimento devem atender aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 

2.914/2011 do Ministério da Saúde. Isso é fundamental para a prevenção de doenças e 

garantia da manutenção da saúde da população. No entanto, desde a captação até a 

distribuição, o fornecimento de água potável passa por várias etapas, podendo esta ficar 

sujeita a ameaças e riscos que podem comprometer a sua qualidade. 

Outra questão importante é a regularidade dos serviços, segundo informações do 

relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2018), quanto às 

interrupções no abastecimento, ainda há inconsistência nos dados fornecidos pelos prestadores 

de serviços. 
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Problemas como os mencionados podem ser causados, ou mesmo agravados, pela 

ocorrência de falhas nos sistemas, sejam elas de qualquer natureza, operacionais, de 

procedimento, de equipamentos, de projeto etc. Além disso, a ocorrência de falhas resulta em 

baixos índices de produtividade e perdas nos processos, que acarretam em maiores custos para 

os prestadores de serviços, que consequentemente, acabam por repassá-los aos consumidores.  

Segundo o relatório do SNIS (2018), no Brasil, a maioria dos prestadores de serviços 

de abastecimento de água potável está sob o controle dos governos, nas esferas regionais e 

locais. Mendes Filho e Santos (1997) citam que muitas vezes o ambiente onde estão inseridas 

as empresas públicas apresenta características de monopólio e ausência de competitividade, o 

que desestimula a busca por melhorias de desempenho e de qualidade dos serviços, fazendo 

com que os custos de ineficiências sejam repassados aos consumidores. O mesmo autor cita 

que a solução para tais problemas não está na privatização dessas empresas, mas sim no 

investimento em educação e treinamento de gestores e servidores públicos, para que estes 

possam buscar melhorias de qualidade e produtividade no funcionamento dessas instituições. 

Em razão de circunstâncias como as citadas, é necessário pensar em estratégias para 

que seja possível alcançar melhores níveis de desempenho e confiabilidade nos Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA’s). A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a 

maneira mais eficaz de se garantir a segurança e a confiabilidade de um sistema de 

abastecimento de água potável é por meio de um adequado gerenciamento de riscos. Dessa 

forma a OMS recomenda que os prestadores de serviço, ou autoridades responsáveis, 

elaborem um Plano de Segurança da Água (WSP – Water Safety Plan). Este plano deve ter 

caráter preventivo e deve levar em consideração qualquer ameaça que possa causar 

contaminação ou interrupção do abastecimento. Para isto, é necessária uma estratégia de 

avaliação sistemática em toda a cadeia de abastecimento de água potável, ou seja, desde a 

fonte até a torneira do consumidor. Essa estratégia deve ser baseada no princípio da barreira 

múltipla, análise de risco e pontos críticos de controle, além de incorporar o monitoramento 

diário do sistema e gerenciamento da qualidade da água, incluindo problemas e falhas. O 

desenvolvimento de um WSP traz vários benefícios, incluindo uma avaliação sistemática e 

priorização de perigos. Um sistema organizado e estruturado, por meio da supervisão e da 

elaboração de planos de contingência, pode minimizar a chance de falhas, além de responder 

melhor na ocorrência destas ou de eventos imprevistos que possam ter impacto sobre a 

qualidade da água (WHO, 2011). 
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Dessa maneira, é racional adotar medidas preventivas com relação às falhas. Estudos 

apontam que várias metodologias têm sido utilizadas para a avaliação e gerenciamento de 

riscos nos SAA’s. Quanto à confiabilidade de sistemas, a FMEA apresenta-se como uma 

ferramenta bastante útil para a identificação e busca de medidas de prevenção de falhas e 

mitigação de seus efeitos. Tal metodologia tem sido utilizada por empresas de vários setores 

na gestão da qualidade de suas atividades. Assim, a FMEA tem potencial para ser aplicada em 

sistemas de abastecimento de água potável, sendo a metodologia adotada para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A Seção 2 apresenta uma abordagem sobre a urbanização do Brasil e a importância da 

presença de uma boa infraestrutura como a de saneamento para o desenvolvimento da 

sociedade. De maneira geral, este capítulo aborda a relevância da presente pesquisa e sua 

contribuição para o contexto da Engenharia Urbana. 

A Seção 3 aborda o setor de saneamento no Brasil, como decorreu o seu 

desenvolvimento e incentivo por parte dos governos, aspectos legais e regulatórios, bem como 

uma caracterização do cenário atual do setor no país. Apesar de o saneamento englobar outros 

temas de igual importância, o enfoque principal deste trabalho é dado principalmente sobre o 

abastecimento de água potável. Outro ponto importante é que este capítulo objetiva mostrar 

que o enfoque principal das políticas de saneamento está embasado principalmente no 

aumento dos índices de atendimento, tendo o desempenho dos sistemas um enfoque 

secundário. 

Na Seção 4, são apresentados os sistemas de abastecimento de água potável, suas 

características, estudos preliminares para o seu projeto, elementos de composição do sistema 

etc. Também são abordadas questões a respeito da confiabilidade de operação de tais sistemas 

e quais metodologias têm sido utilizadas na avaliação e no gerenciamento de riscos. 

A Seção 5 aborda a ferramenta FMEA, suas principais características, a importância e 

os benefícios do seu uso dentro das organizações, além de outras ferramentas de suporte 

utilizadas para auxiliar o desenvolvimento de um programa FMEA. Também são apresentadas 

críticas e desvantagens do uso desta metodologia citadas por diferentes autores. 

Já a Seção 6 apresenta a metodologia proposta e um detalhamento das etapas que 

serviram de base para o desenvolvimento do presente trabalho. Na Seção 7 são apresentados 

os resultados de todas as etapas e na Seção 8 as conclusões da pesquisa. 
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2 URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO 

2.1 URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

Até meados das décadas de 1940 e 1950, grande parte da urbanização brasileira se 

concentrava predominantemente nas regiões litorâneas.  Já no interior do país, esse fenômeno 

se intensificou apenas após um aumento da integração do território, em razão da ampliação 

dos sistemas de transportes (SANTOS, 1988). Antes desse período, as estradas de ferro eram 

desconectadas entre si e atendiam apenas suas respectivas regiões, o que dificultava o acesso 

às localidades interioranas prejudicando a circulação de pessoas e bens de consumo. Após o 

fim da Segunda Guerra Mundial, foi realizado um ousado investimento em infraestruturas, 

novas estradas de rodagem foram construídas e houve uma maior integração do território 

nacional por meio do modal ferroviário (SANTOS, 2005). 

Durante e após o período da Guerra, o Brasil desfrutou de avanços que 

proporcionaram um grande crescimento demográfico. Dentre os quais se podem citar, a maior 

preocupação com os cuidados sanitários e disseminação de medicamentos. Isso influenciou a 

redução das taxas de mortalidade, principalmente as do tipo infantil e de mulheres em idade 

adulta, o que consequentemente favoreceu o aumento da taxa de natalidade. Também nessa 

época, o rádio facilitou o acesso à informação. Dessa forma, a população passou a ter 

conhecimento mais rapidamente do que se passava em outras regiões do país e do mundo. 

Essa difusão das novidades, agregada ao aumento da integração pelos sistemas de transportes, 

impulsionou o consumo. Esse maior contato fortaleceu a relação comercial, aproximando os 

centros produtores e consumidores, favorecendo o desenvolvimento da urbanização no 

interior com o aumento do número de cidades locais e intermediárias (SANTOS, 1988).  

O Brasil no início do século XX já apresentava ascensão no setor industrial, o que 

contribuía para o processo de urbanização. No entanto, a industrialização foi intensificada 

após essa maior integração do país. Antigas áreas que tinham pouco contato entre si e eram 

relativamente autossuficientes passaram a ter uma aproximação muito maior e a manter certa 

dependência. Com a industrialização, ocorreram sucessivos lançamentos de novos produtos e 

consequentemente a geração de novas necessidades e demanda pelos mesmos. As atividades 

agrícolas foram modernizadas e a indústria crescente necessitava de capital intelectual. Além 

disso, com o fim do Regime Militar, o país passou por um processo de internacionalização 

tornando-se um grande exportador de produtos agrícolas não tradicionais (soja, cítricos etc), 
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sendo estes industrializados ou parcialmente beneficiados para atender o mercado externo 

(SANTOS, 2005). 

Todos esses fatores favoreceram o crescimento da população urbana no país, ficando 

cada vez maior o número de cidades com mais de 100 mil habitantes, número que na época 

passou a ser utilizado para categorizar uma cidade de porte médio. As cidades com mais de 1 

milhão de habitantes passaram de 2 na década de 1960 para 12 no ano de 1991 (SANTOS, 

2005). 

Durante muito tempo, o percentual da população urbana brasileira foi inferior ao da 

rural, sendo essa característica alterada apenas entre as décadas de 1960 e 1970 (Figura 1). 

Percebe-se que entre os períodos de 1940 a 1991 o crescimento da taxa de urbanização foi 

bastante intenso, sendo relativamente menor após o ano 2000. Entretanto, segundo o último 

censo do IBGE (2010), o percentual da população urbana do Brasil já era de 84%, ou seja, 

mais de cinco vezes maior que a população rural. 

 

Figura 1: Taxa de urbanização brasileira. 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979. 

Todavia, em comparação com outras regiões do mundo, conforme apresentado na 

Figura 2, a taxa de urbanização brasileira é mais expressiva. Segundo dados das Nações 

Unidas (2014) regiões como a Europa e América do Norte, que são regiões bastante 

http://www.ibge.gov.br/seculoxx/temas.shtm
http://www.ibge.gov.br/seculoxx/temas.shtm
http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/populacao/1981/populacao_m_1981aeb_037.pdf
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desenvolvidas, apresentam índices de urbanização de 73,4% e 81,5% respectivamente (United 

Nations, 2014). 

 

Figura 2: Índices de urbanização por região do mundo. 

Fonte: Adaptado de United Nations (2014). 

Porém, mesmo que o percentual de urbanização tenha desacelerado nos últimos anos, 

o crescimento demográfico no Brasil ainda é expressivo. Segundo uma estimativa do IBGE 

(2008) o crescimento da população brasileira irá cessar apenas por volta do ano 2040 (Figura 

3).  
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Figura 3: Evolução da população brasileira, segundo os censos demográficos e projeção (1980-2050). 

Fonte: IBGE (2008). 

Com relação aos dados da população brasileira, especialmente quanto aos da projeção 

de crescimento demográfico, pode-se inferir que haverá maior pressão sobre os serviços 

públicos urbanos. Isso mostra que ainda há muitos desafios a serem vencidos para que se 

possa garantir o bem-estar da população, sendo necessária a adoção de políticas públicas 

eficientes.  

Dentre esses serviços, o de abastecimento de água potável também é afetado, pois 

quanto maior a população maior o consumo. Segundo dados do SNIS (2018), o consumo 

médio diário do brasileiro é de 160,8 litros per capita, conforme pode ser visto na Tabela 1.  

Tabela 1: Média do consumo de água per capita/dia no ano de 2016. 

Região Consumo per capita diário (litros) – ano 2016 

Norte 154,8 

Nordeste 120,3 

Sudeste 186,0 

Sul 150,7 

Centro-Oeste 156,1 

Brasil 160,8 

Fonte: SNIS (2018). 
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Entretanto, ainda em relação aos dados da Tabela 1, pode-se observar que há 

diferenças entre as regiões do país, sendo que o Sudeste apresenta um índice de consumo 

acima da média nacional. Chama-se atenção que esta região possui um nível de urbanização 

maior do que as demais regiões do país, conforme pode ser observado na Tabela 2. 

Tabela 2: Taxa de urbanização por regiões. 

Região Taxa de urbanização (%) – Ano 2010 

Norte 73,53% 

Nordeste 73,13% 

Sudeste 92,95% 

Sul 84,93% 

Centro-Oeste 88,80% 

Brasil 84,36% 

Fonte: IBGE (2010). 

2.2 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Na antiguidade, por vezes, a estruturação do organismo urbano não recebeu a devida 

atenção, restando ainda no presente muito a se fazer. Em virtude dos avanços da tecnologia e 

da ciência ocorreram grandes mudanças em vários setores das atividades humanas, o que 

provocou uma transformação nas concepções do conceito clássico de cidade e do desempenho 

de funções da vida coletiva (PUPPI, 1981).  

Segundo Mascaró e Yoshinaga (2005) o espaço urbano não é formado apenas por uma 

combinação de edificações e áreas livres, também fazem parte deste contexto as redes de 

infraestrutura urbana, essas redes podem ser divididas em vários subsistemas, ou sistemas 

parciais. Quanto à sua função, podem ser classificados em: Sistema Viário – composto pelas 

redes de circulação e drenagem pluvial; Sistema Energético – composto pelas redes de 

fornecimento de energia elétrica e gás; Sistema de Comunicações – composto pelas redes de 

telefonia e televisão a cabo; e Sistema Sanitário (ou de saneamento) – formado pela rede de 

abastecimento de água potável e rede de esgoto.  

Os mesmos autores citam que o percentual no custo para a implantação dessas 

infraestruturas no ambiente urbano corresponde a: Sistema Viário – 45%; Sistema Sanitário – 

20%; Sistema Energético – 19% e Sistema de Comunicações – 16%. Além disso, esses 
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sistemas devem ser harmônicos entre si, caso contrário, ocasionarão maiores custos de 

operação e dificuldades na ampliação dos mesmos.  

Considerando a situação atual, o desenvolvimento urbano não pode se estruturar de 

maneira viável sem assegurar o atendimento dos aspectos das geografias física e humana, e 

sem um estudo detalhado dos sistemas de serviços públicos. Dentre eles pode-se citar os 

serviços hidráulico e sanitário, fornecimento de energia elétrica, limpeza pública, organização 

das vias e do trânsito etc. (PUPPI, 1981). 

O monopólio é uma característica comum a muitos dos serviços públicos, ou seja, sem 

a existência de competitividade, nesse tipo de ambiente, não há estímulo à melhoria de 

qualidade e produtividade, prejudicando a eficiência dos serviços. Em razão disso, nem 

sempre a população é atendida com as melhores condições ou com o custo mais econômico.  

Curiosamente, muitas empresas públicas deficitárias passam a gerar lucro após serem 

privatizadas, sendo a gerência o fator diferencial. No entanto, a solução não está 

simplesmente na privatização dos serviços, mas sim em uma reforma administrativa. Deve 

haver um grande investimento em educação e treinamento de gestores e servidores públicos, 

principalmente no que se refere à qualidade e produtividade, visando garantir serviços mais 

eficazes e eficientes (MENDES FILHO; SANTOS, 1997). 

É importante pensar em alternativas para melhorar o funcionamento da “máquina 

urbana”, pois como citam Mascaró e Yoshinaga (2005), a qualidade da infraestrutura urbana 

tem uma relação direta com o nível de renda e produtividade das pessoas. Os mesmos autores 

dizem, ainda, que há vários estudos que indicam uma forte correlação entre investimento em 

infraestrutura e crescimento econômico. 

2.3 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

A Lei Federal nº 11.445 de 2007, considera para fins de saneamento básico os 

seguintes serviços: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais. Porém, no presente 

trabalho o enfoque principal abordado será sobre o abastecimento de água potável. 

Conforme já apresentado, a maior parte da população está concentrada nas áreas 

urbanas e, segundo Heller e Pádua (2010), nas cidades a melhor alternativa para o 

abastecimento de água potável é do tipo sistema coletivo. A Portaria 2914/2011 do Ministério 

da Saúde, em seu artigo 5º inciso VI, considera que a definição de um sistema de 

abastecimento de água potável consiste de: “instalação composta por um conjunto de obras 
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civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à 

produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição”. 

No Brasil, conforme cita Grigolin (2007), o início dos esforços para a melhoria do 

setor de saneamento em nível federal foi por meio do PLANASA, na década de 1970, 

entretanto, o direcionamento dos serviços estiveram mais concentrados para o abastecimento 

de água potável, além de priorizar a expansão dos serviços em relação à eficiência das 

operações. Porém, apesar desses esforços, segundo dados do SNIS (2018), os níveis de 

cobertura ainda não são igualmente distribuídos em todo o país, este assunto é abordado mais 

detalhadamente na seção 3.4. 

Segundo Rezende e Wajnman, et al. (2007) no Brasil, a oferta de serviços de 

saneamento está condicionada por indicadores socioeconômicos, diferenças regionais, 

variação nos portes dos centros urbanos e modelos de gestão dos serviços. Pode-se concluir 

que a desigualdade socioeconômica é um dos fatores responsáveis pela diferença do nível de 

cobertura dos serviços de saneamento. 

Dias, Martinez e Libânio (2010) citam que, devido ao aumento da taxa de urbanização 

no Brasil, a demanda por água potável é também consequentemente maior. Em razão disso, 

em vários centros urbanos a população convive com intermitências no abastecimento.  

Além disso, é importante citar a questão das perdas de água na rede de distribuição, 

que segundo dados do SNIS (2018), o índice brasileiro é de 38,1%. Outro ponto importante, é 

que segundo essa mesma instituição, a maioria das empresas prestadoras dos serviços de 

abastecimento de água potável está sob o controle dos governos estaduais ou municipais. Por 

outro lado, problemas do setor de saneamento como os citados não estão concentrados apenas 

no setor público, pois, conforme citam Oliveira, Rezende e Heller (2011), após a privatização 

do SAAE da cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES), na percepção da população, houve 

melhorias na qualidade na prestação dos serviços. Porém, esses avanços foram financiados 

pelos consumidores, pois vieram à base de aumentos nas tarifas. Além disso, houve também 

uma concentração de esforços direcionados ao abastecimento de água potável em detrimento 

do esgotamento sanitário. Também foi dada prioridade às áreas centrais, devido ao retorno 

financeiro, ficando as regiões periféricas em segundo plano. 

Em relação aos problemas ligados aos níveis de cobertura e à qualidade dos serviços 

prestados, é necessário adotar medidas para que seja possível melhorar este cenário, 

independentemente de ser pela iniciativa pública ou privada. Melhorias na gestão dos SAA’s 
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podem proporcionar economia e aproveitamento de recursos, e consequentemente, viabilizar 

progresso nos índices de cobertura de abastecimento. Além disso, pode possibilitar também 

melhorias na área de esgotamento sanitário, pois que normalmente, em sua região de atuação, 

ambos os serviços são prestados pela mesma empresa.  
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3 SANEAMENTO NO BRASIL 

3.1 HISTÓRICO 

Antes da chegada da família real no Brasil, o abastecimento de água era realizado por 

meio de fontes coletivas localizadas em alguns pontos nos povoados. Só a partir daí é que se 

iniciou a implantação de uma infraestrutura mínima (MOREIRA, 1998).  

Com o crescimento de algumas cidades e o aumento do fluxo migratório, começaram a 

surgir alguns problemas de saúde pública, relacionados à carência de saneamento. Em razão 

disso, por volta de 1875, foram outorgadas as primeiras concessões de serviços públicos para 

este setor. Até a década de 1930, essa atividade ficou principalmente sob o domínio de 

empresas estrangeiras (MOREIRA, 1998).  

Um fator que agravou a situação na época, foi a recente libertação dos escravos e a 

chegada dos imigrantes, que de certa forma ficaram abandonados pelo Estado. Isso causou 

uma ocupação desorganizada dos espaços urbanos, ficando esta parcela da população excluída 

das políticas de modernização do país. Essa situação começou a causar uma insatisfação 

popular, principalmente contra as companhias privadas, que limitavam o acesso dos sistemas 

implantados (HELLER, 2006).  Além disso, muitas dessas empresas apresentaram-se 

incapazes de garantir os investimentos, o que causou o cancelamento de muitos contratos de 

concessão (MOREIRA, 1998). Este cenário fez com que o Estado tivesse que assumir a 

gestão dos serviços públicos (HELLER, 2006). 

Segundo Cynamon (1986) a Engenharia Sanitária brasileira renasceu na década de 

1940 com o estabelecimento da Fundação Fundação Serviço Especial de Saúde Pública 

(FSESP) e com a criação da Faculdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo.  A fim de 

acelerar o desenvolvimento na área de saneamento, em 1951 a FSESP realizou uma 

experiência em Governador Valadares, onde havia um sistema de água e esgoto que contava 

com algumas vantagens, como facilidades técnicas e administrativas. Fizeram com que a 

Câmara Municipal aprovasse uma lei que criasse uma autarquia municipal para serviços de 

água e esgoto (um SAAE), com autonomia nas áreas administrativa, financeira e técnica. Esse 

tipo de organização foi estabelecida em um grande número de cidades da área da Fundação 

SESP. Os bons resultados fizeram com que esse tipo de modelo também se propagasse para 

fora da área da FSESP, porém, não em número suficiente para resolver o atraso do setor de 

saneamento no Brasil (CYNAMON, 1986).  
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Antes da década de 1970, a responsabilidade sob o saneamento cabia a cada 

município, não existia qualquer tipo de regulação ou critérios para avaliar a adequação desses 

serviços (GRIGOLIN, 2007). 

Em 1964 foi criado o Banco Nacional da Habitação (BNH), com a finalidade de 

resolver os problemas de inexistência e precariedade habitacional das classes menos 

favorecidas. Dentre esses problemas, um dos principais era a carência de saneamento básico 

(CYNAMON, 1986).  

Na década de 1970, o Governo Federal decidiu investir para obter avanços na área de 

saneamento. O BNH criou uma carteira especial para essa finalidade, nascendo assim um 

programa, em nível Federal, por meio da instituição do Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA). A estratégia desse plano era a criação de Companhias Estaduais de Saneamento 

(CEB’s), os serviços anteriormente sob a gestão municipal seriam arrendados a essas novas 

empresas (CYNAMON, 1986; GRIGOLIN, 2007).   

Essas companhias foram organizadas sob a forma de Sociedade Anônima (S.A.). Para 

fins de uma melhor administração dos riscos e o estabelecimento de subsídios cruzados (em 

que regiões mais rentáveis garantiriam o financiamento de serviços às regiões menos 

rentáveis), o PLANASA incentivou os municípios a concederem os serviços às respectivas 

CESBs, que também tinham um melhor acesso aos financiamentos. Porém, alguns municípios 

não aderiram (GRIGOLIN, 2007). "O Planasa foi o único mecanismo articulado de 

financiamento e de modernização do setor de saneamento no Brasil” (TUROLLA; OHIRA, 

2007, p. 201).  

Essa política foi fomentada por meio de financiamentos realizados com recursos 

públicos – Sistema Financeiro de Saneamento (SFS), no domínio do BNH que foi responsável 

por promover a expansão de investimentos fundamentais para a infraestrutura urbana 

brasileira, principalmente durante o período de industrialização do País (GRIGOLIN, 2007).  

O Sistema Financeiro de Saneamento (SFS) era composto dos seguintes órgãos: Órgão 

Central do Sistema – de caráter normativo e regulamentador, representado pelo BNH; 

Entidades Financiadoras – representados pelos Governos Estaduais; Agentes Financeiros – 

responsáveis pelo financiamento do plano em nível Estadual, função exercida normalmente 

pelos Bancos Estaduais; Agentes Promotores – responsáveis pela implementação do 

PLANASA em cada Estado, função exercida pelas CESB’s; Agentes Executivos – 

responsáveis pela implantação, melhoria, operação e manutenção dos sistemas de água e 
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esgoto em cada Estado, função também exercida pelas CESB’s; Órgãos Gestores – 

responsáveis pela administração financeira e dos recursos dos fundos de financiamento 

(CYNAMON, 1986). 

Nos primeiros anos de liberação de financiamento às CESBs, o BNH forneceu 

abundantes recursos a essas empresas. Isso permitiu que as Companhias Estaduais pudessem 

operar oferecendo uma tarifa mais baixa mesmo realizando grandes investimentos de 

expansão em infraestrutura, que a princípio, era o principal foco do PLANASA (GRIGOLIN, 

2007). O PLANASA teve seu auge na década de 1970, quando foram realizados grandes 

investimentos e obteve-se a maior expansão dos índices de acesso aos serviços de saneamento 

(SAIANI; TONETO JÚNIOR, 2010). 

Porém, após um período de estratégia com ênfase na expansão, o setor de operações, 

que não era financiado pelo BNH, foi deixado de lado. Isso causou uma posterior degradação 

e baixo desempenho dos sistemas devido aos índices de perdas de água na rede de distribuição 

(GRIGOLIN, 2007). Durante a crise da década de 1980, na tentativa de melhorar a situação, 

os municípios também foram incluídos no esquema de financiamentos junto ao BNH 

(SAIANI; TONETO JÚNIOR, 2010).   

Nessa época, devido a dificuldades econômicas, os recursos para o financiamento do 

setor de saneamento foram comprometidos. Também no mesmo período, ocorreu o 

vencimento de carências de empréstimos realizados anteriormente, o que fez com que as 

CESB’s tivessem problemas financeiros. Além disso, nessa época também houve um período 

de grande inflação. Na tentativa de controlar esse problema, o Governo promovia o controle 

dos preços regulados, o que trouxe ainda mais prejuízo para as CESBs (GRIGOLIN, 2007). O 

PLANASA foi extinto em 1992 (SAIANI; TONETO JÚNIOR, 2010).   

Apesar de ter elevado os índices de acesso à coleta de esgoto no país, o PLANASA 

privilegiou mais significativamente o abastecimento de água potável. Essa estratégia também 

favoreceu o acesso à água potável nos locais mais necessitados. Isso justifica a diferença no 

índice de acesso a esses dois serviços. Porém, mesmo utilizando do esquema de subsídios 

cruzados, não ampliou quantitativamente o acesso às localidades mais deficitárias, 

principalmente quanto à coleta de esgoto (SAIANI; TONETO JÚNIOR, 2010). 

Após o fim do PLANASA, passou-se a ter um incentivo maior sobre a participação da 

iniciativa privada no setor de saneamento. Isso decorreu da desestatização de algumas 

empresas e de uma descentralização das decisões, no financiamento e na provisão dos 
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serviços. Uma das razões para essa mudança foi a crise pela qual o país passou na década de 

1980 (SAIANI; TONETO JÚNIOR, 2010). “A consequência principal foi o esgotamento do 

modelo de desenvolvimento econômico conhecido como Estado desenvolvimentista” 

(SAIANI; TONETO JÚNIOR, 2010). No Quadro 1 são apresentados os principais programas 

federais implantados de 1992 a 2004 no setor de saneamento básico: 

Quadro 1: Brasil: principais programas federais para o saneamento básico após o Planasa. 

(continua) 

Objetivo Programa Recursos Benefícios/Desdobramentos 

Redução das 

desigualdades 

socioeconômicas 

e privilégio aos 

sistemas sem 

viabilidade 

econômico-financeira 

(A) 

Programa de Saneamento 

para Núcleos Urbanos 

(Pronurb) 

FGTS e 

contrapartida 

 

População urbana em geral, 

com prioridade à de baixa 

renda 

Programa de Saneamento 

para População de Baixa 

Renda (Pró-Saneamento e 

Prosanear) 

FGTS e 

contrapartida 

 

Áreas com famílias com 

renda de até 12 S.M. (Pró- 

Saneamento) ou de até 3 

S.M. (Prosanear) 

Programa Urbanização, 

Regularização e Integração 

de Assentamentos 

Precários 

(PAT – Prosanear) 

 

Assentamentos precários 

(favelas ou outros núcleos 

urbanos de baixa renda) 

Programa de Ação Social 

em Saneamento (Pass) 

OGU, BIRD, 

BID e 

contrapartida 

Vigente (BID) 

População de baixa renda 

em municípios com maior 

concentração de pobreza 

Programa Social de 

Emergência e Geração de 

Empregos em Obras de 

Saneamento (Prosege) 

BID e 

contrapartida 

 

População de baixa renda 

em municípios com maior 

concentração de pobreza 

Programa de Saneamento 

Integrado em Pequenos 

Municípios (Sede Zero) 

 

Municípios de até 20 mil 

habitantes da área de 

abrangência do Programa 

Fome 

Zero (semiárido com 

incidência de seca) 
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Objetivo Programa Recursos Benefícios/Desdobramentos 

Fundação Nacional de 

Saúde – Programa de 

Saneamento Básico 

(Funasa/SB) 

OGU e 

contrapartida 

 

Apoio técnico e financeiro 

no desenvolvimento de 

ações com base em critérios 

epidemiológicos e sociais 

Modernização e 

desenvolvimento 

institucional dos 

sistemas de 

saneamento 

(B) 

Programa de Modernização 

do Setor de Saneamento 

 (PMSS) 

BIRD e 

contrapartida 

 

Estudos e assistência técnica 

aos estados e municípios; 

investimentos em 

modernização empresarial e 

aumento de cobertura e 

estudos 

de desenvolvimento 

institucional 

Programa Nacional de 

Combate ao Desperdício 

de 

Água (PNCDA) 

OGU e 

contrapartida 

 

Uso racional de água em 

prestadores de serviços de 

saneamento, fornecedores e 

segmentos de usuários 

Aumento da 

participação 

privada no setor 

(C) 

Programa de Assistência 

Técnica à Parceria Público-

Privada em Saneamento 

(Propar) 

BNDES 

 

Estados, municípios e 

concessionários, contratando 

consultoria para viabilização 

de parcerias público-privadas 

Programa de 

Financiamento 

a Concessionários Privados 

de Serviços de Saneamento 

(FCP/SAN) 

FGTS, 

BNDES e 

contrapartida/ 

 

Concessionários privados 

em empreendimentos de 

ampliação de cobertura de 

áreas com renda de até 12 

Salários Mínimos 

(A + B + C) 
Programa Saneamento para 

Todos 

FGTS, 

FAT e 

OGU 

Substituiu os programas Pró- 

Saneamento, Prosanear e 

FCP/SAN 

Fonte: Adaptado de Turolla (2002) apud Saiani e Toneto Júnior (2010). 

Segundo a SNSA (2011), a origem dos recursos empregados nos programas de 

saneamento pode ser de dois tipos: 
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• Não onerosos - recursos provenientes do Orçamento Geral da União, e são destinados 

aos prestadores de serviços e municípios que não têm capacidade financeira, ou 

aqueles que apresentam dificuldades técnicas para cumprir com os requisitos 

necessários para obter financiamento. 

• Onerosos - originários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Estes recursos são destinados aos 

prestadores de serviços que possuem capacidade financeira, ou seja, características 

favoráveis à concessão de empréstimos, além de competência técnica e operacional.  

3.2 ASPECTOS LEGAIS 

Em 5 de janeiro de 2007 foi sancionada a Lei Federal nº 11.445 que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. Seu texto considera para este fim os serviços 

de: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; drenagem e manejo de águas 

pluviais; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 

pública e à proteção do ambiente. Um de seus princípios fundamentais é a universalização dos 

acessos, ou seja, a inclusão dos serviços às populações, principalmente de localidades de 

baixa renda. No caso da utilização dos recursos hídricos, conforme a PNRH, esse serviço está 

sujeito à outorga de direito de uso (BRASIL, 2007). 

Segundo Grigolin (2007) a Lei Federal nº 11.445/2007 não indica a responsabilidade 

sob a prestação do serviço, ou seja, se municipal ou estadual. Segundo Abelardo de Oliveira, 

na época Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, a questão 

da titularidade não foi tratada na Lei porque a Constituição Federal de 1988 já traz uma 

definição específica para o assunto. Além disso, o texto da Lei trata vagamente questões como 

subsídios cruzados, reajustes de tarifas e retomadas de serviço. 

Segundo Leoneti, Prado e Oliveira (2011) em suas interpretações da Lei Federal nº 

11.445/2007, não estão definidas de maneira clara as responsabilidades de cada esfera 

governamental no que diz respeito ao saneamento básico. Isso faz com que haja ações 

redundantes em alguns casos e negligência em outros. 

O princípio da universalização dos serviços públicos diz que o Estado deve 

disponibilizá-los à população sem fazer qualquer distinção entre os indivíduos, ou seja, todos 

têm direito ao acesso. No entanto, para serem acessíveis a todos, os serviços devem ter preços 

acessíveis às condições financeiras da população. Levando em consideração o mesmo 
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princípio, caso a tarifa viável seja um condicionante negativo para o acesso de todos, o Estado 

deveria subsidiar os serviços para garantir o pleno atendimento (LAHOZ; DUARTE, 2015). 

3.3 ASPECTOS REGULATÓRIOS 

O modelo de regulação no qual a propriedade dos serviços era integralmente estatal 

vigorou no país até o final da década de 1980. Nesta modalidade, esse instrumento era 

aplicado basicamente por meio da emissão de normas e regulamentos emanados pelo poder 

executivo. Somente em meados dos anos 1990, com os programas de privatizações de 

empresas estatais, principalmente de setores voltados à infraestrutura, a regulação dos 

serviços passou a ser realizado por meio de agências reguladoras. No setor de água e esgoto 

no Brasil, a operação está majoritariamente sob o domínio de empresas estatais. No caso das 

empresas de saneamento, ocorre um monopólio local ou regional, o custo das instalações não 

torna viável a participação de mais empresas. Porém, no Brasil o principal critério de 

precificação desses serviços é o da taxa de retorno. No entanto, esse tipo de estratégia não 

incentiva os prestadores de serviço a buscarem por melhor eficiência, o que acontece é um 

repasse dos custos aos usuários. Na verdade, existe um questionamento pelo desperdício e 

alocação inadequada dos recursos (GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 2009). 

A regulação, mesmo que indiretamente, deveria ir mais além como: incentivar melhor 

eficiência produtiva e expansão dos serviços. Uma boa política regulatória poderia criar 

artifícios para incentivar indiretamente essas obrigações; como por exemplo, a incidência de 

penalizações e premiações por melhoria da eficiência e cobertura de serviços. Assim, a 

tarifação não seria baseada apenas no equilíbrio econômico-financeiro das operadoras  

(SEROA DA MOTTA, 2007); elevar ao máximo a qualidade dos serviços, incentivar 

investimentos com finalidade de modernização e garantir a universalização do atendimento. 

Além de atuar na mediação de conflitos entre os usuários e operadoras, bem como entre o 

poder público (CONFORTO, 2000). 

No Brasil, as empresas de fornecimento de água potável são classificadas da seguinte 

forma: administração direta municipal, administração indireta municipal, empresas privadas e 

modelos regionais (em sua maioria entidades paraestatais com capital público e privado). O 

modelo regional é o que apresenta menores índices de cobertura de atendimento, o que 

prejudica a busca pelo princípio da universalidade. Outro questionamento a respeito do 

mesmo modelo é a justificativa da economia de escala obtida com a regionalização. Menores 
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custos deveriam proporcionar melhores índices de atendimento. (HELLER; NASCIMENTO, 

et al., 2012). 

3.4 CENÁRIO ATUAL 

Quanto aos indicadores do saneamento no contexto urbano, em termos de 

abastecimento de água potável, o índice médio nacional é de 93,0%. Porém, quanto à coleta 

de esgoto sanitário, o atendimento ainda é bastante escasso, o índice médio é de 59,7%, dos 

quais apenas 74,9% são tratados (SNIS, 2018).  

Em 1996 (com dados de 1995), o Governo Federal criou um instrumento para coletar 

informações deste setor, o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), que 

atualmente é administrado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do 

Ministério das Cidades. Este sistema visa à coleta de dados de caráter institucional, 

administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade sobre a 

prestação de serviços (água, esgoto e manejo de resíduos sólidos). Os prestadores de serviço 

(companhias estaduais, empresas e autarquias municipais, empresas privadas e, em alguns 

casos, as próprias prefeituras) devem fornecer essas informações anualmente. A partir dos 

dados coletados, é elaborado o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto, disponibilizado 

publicamente no sítio eletrônico do SNIS.  As informações são de grande utilidade para: 

planejamento e execução de políticas públicas; melhoria na decisão de aplicação de recursos; 

avaliação do setor de saneamento, desempenho dos serviços etc. (SNIS, 2017). 

“Os programas de investimentos do Ministério das Cidades requerem o envio regular 

dos dados ao SNIS como critério de seleção e hierarquização de projetos para acesso a 

recursos financeiros na área de saneamento” (SNIS, 2017, p. 3). 

Segundo dados do SNIS (2018), conforme pode ser observado na Tabela 3, o índice 

médio de perdas na distribuição de água no Brasil é de 38,1%. Entretanto, percebe-se que este 

índice é maior nas regiões Norte e Nordeste do que nas demais. 
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Tabela 3: Índice médio brasileiro de perdas na distribuição no ano de 2016. 

Região Índice de perdas na distribuição (%) 

Norte 47,3 

Nordeste 46,3 

Sudeste 34,7 

Sul 36,3 

Centro-Oeste 35,0 

Brasil 38,1 

Fonte: SNIS (2018). 

Curiosamente as Regiões Norte e Nordeste, que apresentam os maiores índices de 

perdas, também são as que têm os menores índices de atendimento urbano por rede de água, 

conforme pode ser visto na Figura 4 (SNIS, 2018).   

 

Figura 4: Representação espacial do índice médio de atendimento urbano por rede de água em 2016. 

Fonte: SNIS (2018). 
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A Lei Federal 11.445/2007 determina que cada município elabore um Plano Municipal 

de Saneamento Básico. A elaboração desse plano é uma das condições para a validade dos 

contratos de prestação de serviços e também uma condição para o acesso a recursos federais 

(PEREIRA; HELLER, 2015). Porém, em um estudo realizado pelos mesmos autores em 18 

municípios brasileiros, verifica-se que nenhum deles atendia totalmente as exigências e 

princípios dessa lei, ou seja, garantiam apenas parcialmente ou apresentavam falhas em 

alguns aspectos. Os locais de estudo foram selecionados com base naqueles que 

contemplavam os quatro componentes do saneamento básico (abastecimento de água, 

tratamento de esgoto, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos), considerando as cinco 

macrorregiões do Brasil. Em 2010 o Censo apontava que todos esses municípios estudados 

apresentavam déficits na cobertura dos serviços de saneamento básico. (PEREIRA; HELLER, 

2015). 
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4 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Em muitas regiões do planeta, o abastecimento de água ainda é insuficiente para 

atender à demanda. Essas instalações devem estar acessíveis à população e ser capazes de 

fornecer água em quantidade, com boa qualidade e regularidade.  Segundo a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) e o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o 

consumo mínimo de água deve ser de 20 litros diários por habitante e a fonte deve estar no 

máximo a um quilômetro de distância. As instalações para o abastecimento de água podem ser 

do tipo: solução individual – desprovida de rede. Exemplo: poço raso; solução alternativa 

coletiva – desprovida de rede. Exemplo: chafariz comunitário; solução alternativa coletiva – 

distribuída por rede. Como, condomínio horizontal; e sistema de abastecimento coletivo – 

distribuído por rede. Exemplo: abastecimento de uma cidade (HELLER; PÁDUA, 2010). 

Segundo Heller e Pádua (2010), no projeto de sistemas de abastecimento de água 

potável é primordial a avaliação das variações de vazão do local onde se pretende fazer a 

captação. Em alguns casos é necessário que sejam construídas estruturas para acumulação de 

água. Os mananciais são um dos elementos condicionantes mais importantes, seu estudo é 

uma tarefa de bastante responsabilidade e recomenda-se que seja feita por uma equipe 

multidisciplinar. São necessários estudos hidrogeológicos, devem-se buscar alternativas de 

menor custo (a energia costuma ser o mais representativo) e que sejam mais adequadas para 

cada situação. Também é importante fazer um balanço Oferta versus Demanda, levando em 

consideração as variações sazonais de consumo e ainda, fazer uma estimativa do crescimento 

populacional, ou seja, o planejamento do sistema deve considerar o alcance de um cenário 

futuro e não apenas a realidade atual.  

4.1 COMPOSIÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Um sistema de abastecimento de água é composto pelos seguintes componentes: 

manancial, captação, adução, estações elevatórias, estação de tratamento, reservatórios e rede 

de distribuição (HELLER; PÁDUA, 2010). Na Figura 5 é apresentado um esboço de um 

sistema de abastecimento de água.  
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Figura 5: Composição de um Sistema de Abastecimento de Água. 

Fonte: FUNASA (2015). 

4.1.1 Manancial 

O Manancial é a fonte de água que abastece o sistema, que pode ser dos seguintes 

tipos: subterrâneo - podendo este ser freático/livre ou confinado (conforme a Figura 6); 

superficial – rios com ou sem acumulação (Conforme a Figura 7 e a Figura 8); água de chuva 

– água coletada por meio de cisternas (viável apenas para pequenos abastecimentos). Nos 

estudos para a concepção de um Sistema de Abastecimento de Água Potável, é muito 

importante que sejam observadas características da bacia hidrográfica como: balanço hídrico, 

precipitação, interceptação, infiltração e evapotranspiração e vazão (HELLER; PÁDUA, 

2010); 

Segundo Puppi (1981) a qualidade e a quantidade de água são os fatores determinantes 

na escolha do manancial, sendo as distâncias e questões técnicas e econômicas, fatores 

secundários. Os mananciais do tipo superficial são mais acessíveis, favorecendo o processo de 

captação de água. Já os subterrâneos, principalmente os mais profundos, têm uma exploração 

hidrogeológica trabalhosa, entretanto, são menos vulneráveis a longos períodos de estiagem. 
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Figura 6: Tipos de mananciais subterrâneos. 

Fonte: Iritani e Ezaki (2009). 

 

Figura 7: Manancial superficial com acumulação. 

Fonte: DHI (2016). 
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Figura 8: Manancial superficial sem acumulação. 

Fonte: FUNASA (2015). 

4.1.2 Captação 

A captação corresponde à estrutura construída junto ao manancial para a extração da 

água que é destinada ao sistema de abastecimento (MASCARÓ; YOSHINAGA, 2005). As 

características do manancial irão determinar o tipo mais adequado de captação a ser utilizado 

(HELLER; PÁDUA, 2010). 

No caso do fornecimento por meio superficial, quando não se trata de um rio 

caudaloso, é recomendável, ou até mesmo indispensável, a construção de uma barragem para 

represar a água, ou seja, um reservatório de acumulação. Dessa forma, o sistema de 

abastecimento fica menos vulnerável a períodos de estiagem, sendo capaz de atender a 

demanda média de consumo em qualquer época do ano. Além disso, pode ser que haja 

necessidade da construção de outros reservatórios a montante do rio abastecedor (PUPPI, 

1981). 
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4.1.3 Adução 

As adutoras são grandes tubulações responsáveis por realizar o transporte entre as 

demais unidades do sistema (Figura 9). Podem ser de água bruta (antes do tratamento) e de 

água tratada (após o tratamento). Quanto a suas características hidráulicas, podem ser do tipo 

livre, forçado por gravidade ou em recalque (HELLER; PÁDUA, 2010). 

Segundo (TSUTIYA, 2006), quando existe a necessidade de levar água a outros 

pontos do sistema, pode ser necessária a utilização de subadutoras, que são ramificações das 

adutoras principais. 

A fim de melhorar a durabilidade e reduzir custos (de operação, manutenção e obras 

complementares), na elaboração do traçado das adutoras devem-se considerar alguns aspectos 

como: características do solo, topografia e facilidades de acesso (MASCARÓ; YOSHINAGA, 

2005).  

 

Figura 9: Adutora. 

Fonte: Trifunovic (2006). 
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4.1.4 Estações elevatórias 

As Estações elevatórias correspondem a um conjunto de máquinas e equipamentos 

necessários para fazer com que a água atinja níveis mais altos, devidos às diferenças de 

altitude entre os locais (Figura 10) (HELLER; PÁDUA, 2010). 

 

Figura 10: Estação elevatória. 

Fonte: Trifunovic (2006). 

4.1.5 Estação de tratamento de água  

Segundo Heller e Pádua (2010), uma Estação de Tratamento de Água (ETA) 

corresponde ao local (conforme pode ser observado na Figura 11) onde a água bruta recebe 

tratamento para que fique adequada aos padrões de potabilidade e abastecimento para a 

população. Segundo Solano (2000) apud Di Bernardo e Sabogal Paz (2008), a seleção da 

tecnologia a ser utilizada no tratamento de água para abastecimento deve atender a três 

conceitos básicos: múltiplas barreiras, tratamento integrado e tratamento por objetivo. O 

primeiro princípio consiste na necessidade de haver mais de uma etapa de tratamento para 

obter condições de baixo risco. Segundo Galvis et al. (1998) apud Di Bernardo e Sabogal Paz 

(2008),  quanto ao conceito de tratamento integrado, recomenda-se que tais barreiras sejam 

utilizadas de forma combinada.  Em relação ao princípio do tratamento por objetivo, está 

relacionado à remoção de determinados tipos específicos de substâncias. A Figura 12 

representa uma aplicação dos conceitos de múltiplas etapas, tratamento integrado e tratamento 

por objetivos. 
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Figura 11: Estação de tratamento de água. 

Fonte: Trifunovic (2006). 

 

Figura 12: Esquema dos conceitos utilizados no tratamento de água. 

Fonte: Sabogal Paz (2007) apud Di Bernardo e Sabogal Paz (2008). 

Segundo Heller e Pádua (2010), dependendo da característica a ser corrigida ou das 

substâncias indesejáveis presentes na água, diferentes métodos de tratamento podem ser 

utilizados, alguns dos principais são:  

• Micropeneiramento – consiste na utilização de grades para a retenção de pequenos 

materiais grosseiros que por ventura estejam presentes na água (HELLER; PÁDUA, 

2010);  

• Oxidação – a oxidação pode ser química ou por aeração, e é utilizada para diminuir a 

concentração matéria orgânica, ou até mesmo inorgânica. O primeiro tipo de oxidação 

consiste na adição de oxidantes químicos, entretanto, há a formação de subprodutos 
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nocivos à saúde humana, e que devem ser descartados adequadamente. Já o segundo 

tipo é realizado por meio da introdução de ar na água (HELLER; PÁDUA, 2010);  

• Adsorção – remoção de substâncias orgânicas ou inorgânicas por meio da utilização 

de um adsorvente, normalmente carvão ativado. Neste tipo de processo, as substâncias 

que necessitam ser retiradas da água, ao entrar em contato com o material adsorvente, 

ficam depositadas na sua superfície devido à ação de forças químicas (HELLER; 

PÁDUA, 2010);  

• Coagulação – “processo de desestabilização das partículas coloidais ou neutralização 

das moléculas de substâncias húmicas [...] de maneira que as impurezas formem 

aglomerados maiores, os quais podem ser removidos nas etapas unidades seguintes” 

(DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008, p. 119). Heller e Pádua (2010) citam que 

esta etapa é muito importante, pois, problemas na coagulação afetam todo o 

desempenho das etapas posteriores de tratamento. Os coagulantes mais utilizados são: 

sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato ferroso clorado, sulfato férrico e o hidro-

cloreto de alumínio;  

• Mistura - pode ser do tipo rápida, utilizada para a mistura dos produtos químicos 

responsáveis pela coagulação; e do tipo lenta, responsável pela agregação das 

partículas desestabilizadas com o objetivo de constituir flocos (DI BERNARDO; 

SABOGAL PAZ, 2008); 

• Floculação – operação posterior à mistura rápida, a floculação corresponde ao 

agrupamento das partículas que foram desestabilizadas, o que possibilita a formação 

de flocos constituídos por aglomerados maiores, o que facilita a remoção nas etapas 

posteriores (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008); 

• Decantação – consiste na utilização da força da gravidade para a deposição de 

impurezas no fundo de tanques. Isso é realizado para a remoção de altas concentrações 

de partículas em suspensão, para só posteriormente a água ser encaminhada para os 

filtros (HELLER; PÁDUA, 2010); 

• Flotação – etapa que promove a produção de microbolhas de ar, onde as partículas 

suspensas ficam aderidas, o que facilita a sua ascensão (DI BERNARDO; SABOGAL 

PAZ, 2008);  

• Filtração em meio granular – filtração da água por meio da sua passagem em um leito 

granular, onde o material particulado fica retido (HELLER; PÁDUA, 2010); 
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• Filtração em membrana – retenção de contaminantes (orgânicos e inorgânicos) e 

material dissolvido por meio da passagem da água em um material semipermeável 

(com micro aberturas), onde estes ficam retidos. Esta técnica é muito utilizada, 

principalmente, no tratamento de águas salobras (HELLER; PÁDUA, 2010); 

• Desinfecção – o principal desinfetante utilizado é o cloro, esta etapa consiste na 

inativação corretiva e preventiva de micro-organismos patogênicos, no primeiro caso a 

ação é sobre organismo que já estejam presente na água, e no segundo caso, refere-se a 

manutenção de um residual do desinfetante para atuar de maneira preventiva, caso 

venha a ocorrer alguma possível contaminação na rede de distribuição (HELLER; 

PÁDUA, 2010);  

• Abrandamento – consiste na diminuição da dureza da água (HELLER; PÁDUA, 

2010); 

• Fluoretação – adição de flúor (normalmente na forma de ácido fluorisilícico, 

fluorsilicato de sódio, fluoreto de sódio ou fluoreto de cálcio) na água para a 

prevenção da decomposição do esmalte dos dentes, que causa a cárie infantil 

(HELLER; PÁDUA, 2010);  

• Estabilização química – mesmo após passar por processos adequados de tratamento, a 

água pode apresentar propriedades que causem corrosão e incrustação nas tubulações, 

o que causa a diminuição da seção útil dos tubos e, consequentemente, perda de carga 

na distribuição. Além disso, esse material incrustado pode se dissolver na água, 

aumentando a cor e turbidez, sendo desagradável ao consumidor. Em razão disso, é 

necessário realizar a estabilização química ao final do tratamento (HELLER; PÁDUA, 

2010).  

4.1.6 Reservatórios 

Os reservatórios são equipamentos para o armazenamento temporário de água (Figura 

13) visando compensar a vazão de produção e a vazão de consumo, que é variável ao longo 

dos dias ou do ano (HELLER; PÁDUA, 2010). Segundo Puppi (1981) os reservatórios 

proporcionam maior segurança no abastecimento, pois atenuam as variações de consumo, 

além de garantir uma pressão suficiente para atender todos os trechos da distribuição. 



52 

 

 

Figura 13: Reservatório elevado de água. 

Fonte: Torres, Silva e Paliga, (2016). 

Nos sistemas de abastecimento de água, a localização dos reservatórios deve ser 

planejada estrategicamente. É necessário avaliar questões em âmbito regional como: 

altimetria, densidade demográfica (diretamente relacionada ao consumo local de água) e 

diferentes zonas de pressão. Quanto maior a distância desses equipamentos em relação aos 

usuários, maiores são os riscos de desabastecimento, pois as pressões na rede tendem a 

diminuir gradativamente devido a perdas de cargas de pressão na rede de distribuição 

(CORDÃO; RUFINO; ARAÚJO, 2013).  

Além da questão do risco de interrupção no abastecimento, uma boa estratégia de 

localização dos reservatórios também traz benefícios econômicos. Cordão, Rufino e Araújo 

(2013) sugerem em seu estudo o uso de ferramentas de geoprocessamento, simulação e 

modelagem computacional no planejamento da localização de novos reservatórios. Os 

mesmos autores citam que essa estratégia proporciona melhoria no desempenho do serviço 

prestado e redução de custos. Isso se deve ao aumento da eficiência operacional, uma vez que 

as decisões sobre a localização de novos reservatórios devem ser tomadas com base nas 

regiões mais tecnicamente viáveis e consequentemente com melhor custo benefício. 
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Quanto ao dimensionamento dos reservatórios, também é necessário levar em 

consideração os aspectos da qualidade, o que muitas vezes acaba por ser um item secundário 

nesta etapa. É preciso dimensionar o reservatório de tal forma que a demanda seja suficiente 

para não deixar que a água tenha um período muito longo de permanência no tanque, pois isso 

favorece o crescimento de bactérias nitrificantes, a diminuição da concentração do cloro, e 

consequentemente, o aumento das populações de bactérias heterotróficas (HELLER; PÁDUA, 

2010). 

4.1.7 Rede de distribuição 

São tubulações e conexões que têm por finalidade conduzir a água até os locais de 

consumo público (Figura 14), são localizadas nos logradouros públicos (HELLER; PÁDUA, 

2010). Para Puppi (1981) a rede de distribuição é a parte propriamente urbana do Sistema de 

Abastecimento, sendo também a mais onerosa. Sua instalação é realizada em conjunto com a 

rede viária, sendo necessário um estudo cuidadoso no planejamento urbanístico. No caso da 

instalação onde há uma zona urbana pré-existente, o traçado da rede fica muito atrelado à 

forma das vias públicas, nem sempre respeitando as condições mais favoráveis de 

escoamento. Por outro lado, no caso do projeto de expansão urbana ou de uma nova cidade, o 

traçado da rede de distribuição deve ser avaliado em conjunto com o sistema viário, de forma 

a harmonizar vantagens técnicas e econômicas de ambos. 

 

Figura 14: Rede de distribuição. 

Fonte: FUNASA (2015). 
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Segundo Mascaró e Yoshinaga (2005) as tubulações podem ser de dois tipos: 

principais – (também conhecidos como troncos ou mestres) são de maior diâmetro e pressão, 

responsáveis por alimentar a distribuição seguinte; e secundários – de menor diâmetro e 

pressão, ligados às edificações abastecidas pelo sistema. 

Outro fator importante é a configuração do traçado dessas redes, Heller e Pádua (2010) 

afirmam que a maneira como as tubulações são dispostas têm influência direta sobre a 

qualidade da água. Os mesmos autores classificam duas formas de arranjo de redes: 

ramificadas – a tubulação secundária é derivada de uma principal, a água possui um único 

sentido de escoamento; e malhadas – condutos ligados pelas duas extremidades dos mesmos, 

formando anéis, possibilitando o fluxo da água em ambos os sentidos. Os tipos de redes são 

apresentados na Figura 15. 

 

Figura 15: Tipos de traçados de redes de distribuição. 

Fonte: Heller e Pádua (2010). 

Quanto à qualidade da água, a configuração do tipo malhada possui vantagens, pois 

proporciona melhor escoamento hidráulico e menor tempo de permanência na rede. Além 

disso, é possível realizar manutenções sem interromper o abastecimento de longos trechos da 

tubulação (HELLER; PÁDUA, 2010). No caso das redes ramificadas, a qualidade da água 

pode ser prejudicada, principalmente nas extremidades, onde o fluxo não é tão intenso e a 

concentração de cloro tende a cair devido ao longo tempo de permanência (BELEZA, 2005). 

Pelo senso comum, costuma-se acreditar que a etapa de tratamento corresponde ao 

processo mais caro de um SAA. Entretanto, pode-se tomar como exemplo o caso da Holanda, 

onde a etapa de distribuição corresponde a 51% do valor total dos ativos das instalações 

(conforme pode ser observado na Figura 16), ou seja, mais da metade do custo total 
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(TRIFUNOVIC, 2006). Segundo Tsutiya (2006) dentre o conjunto de instalações que compõe 

um SAA, a rede de distribuição corresponde à de maior custo, sendo responsável por cerca de 

50 a 75% da destinação de recursos para o orçamento de todas as obras do sistema. 

 

Figura 16: Percentual de custo em relação em relação ao valor total dos ativos dos SAA na Holanda. 

Fonte: Trifunovic (2006) . 

Por ser a parte do sistema que se encontra mais próxima do usuário, esta deve receber 

um cuidado especial por parte dos gestores responsáveis, principalmente nos quesitos 

qualidade e perdas da água (TSUTIYA, 2006). 

4.2 DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Segundo Oliveira (2016) o desempenho de um SAA é determinado quanto à sua 

capacidade de fornecer água potável em quantidade e qualidade apropriadas ao consumo 

humano, eficiência na prestação dos serviços e sua sustentação de modo estratégico ao longo 

do tempo. 

Para promover o acesso universal à água, principalmente nos países pobres em que há 

baixos índices de atendimento e má gestão de recursos, é fundamental superar problemas 

como a ineficiência nos sistemas de abastecimento. (POHLMANN; FRANCISCO et al., 

2015). 

Fonseca e Gabriel (2015) afirmam que se pode avaliar o desempenho e a qualidade 

dos sistemas de abastecimento de água por meio de diversos indicadores, o diagnóstico do 

SNIS os classifica em três categorias: financeiro, operacionais e de qualidade da água. Os 
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mesmos autores fizeram em sua pesquisa uma comparação entre diversos prestadores de 

serviços de água e esgoto, utilizando-se de indicadores dessas categorias. O estudo concluiu 

que os valores da tarifação podem ter influência direta sobre alguns dos indicadores 

operacionais e de qualidade, e consequentemente afetar o desempenho dos serviços de 

saneamento. 

4.2.1 Indicadores operacionais 

São indicadores que podem ser utilizados para analisar o desempenho operacional de 

sistemas. Na avaliação do serviço de algumas empresas de abastecimento de água, Fonseca e 

Gabriel (2015) utilizaram em sua pesquisa os seguintes indicadores: índice de atendimento 

urbano de água, consumo de água per capita e perdas na rede distribuição. 

O índice de perdas de água na rede é um fator muito importante no desempenho dos 

sistemas de abastecimento. Pertel, Azevedo e Volschan Júnior (2016) utilizaram este índice 

como um dos indicadores para a seleção de um benchmarking entre as companhias estaduais 

de serviço de distribuição de água no Brasil. No Brasil, o índice médio de perdas na 

distribuição é de 38,1% (SNIS, 2018). 

4.2.2 Indicadores de qualidade da água 

São indicadores que apresentam o nível de adequação dos prestadores de serviços, 

quanto às exigências relacionadas à qualidade da água. No Brasil, a Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde estabelece os padrões de potabilidade para a água destinada ao consumo 

humano. Esta regulamentação determina que, antes de ser distribuída, a água deve passar por 

um processo de desinfecção ou cloração, além de atender a parâmetros microbiológicos, 

físicos e químicos, dentre eles pode-se citar: pH, concentração de cloro, concentração de 

flúor, turbidez, cor aparente, presença/ausência de coliformes e de bactérias heterotróficas etc. 

Toda a água fornecida por sistemas de abastecimento de água ou soluções alternativas deve 

atender às exigências desta Portaria (BRASIL, 2011). Alguns dos parâmetros exigidos para a 

potabilidade da água se referem a: 

• pH – é a medida do potencial hidrogeniônico, valores menores do que 7 apresentam 

condições ácidas, e valores acima de 7 apresentam condições alcalinas. A água de 

fontes naturais tende a um valor de pH próximo da neutralidade, ou seja, valores 

próximo a 7. A portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde estabelece que o pH da 

água para abastecimento esteja entre 6,0 e 9,5 ao longo de todo o sistema de 

distribuição; 
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• cloro – é o produto utilizado na desinfecção da água. A Portaria estabelece que, 

mesmo após o tratamento, seja mantido uma concentração de cloro residual na rede de 

distribuição, sendo 0,2 mg L-1 no mínimo e 2 mg L-1 no máximo; 

• flúor – a adição de fluoretos na água potável tem como objetivo a prevenção de cáries. 

A concentração de flúor na água para o consumo humano deve ser no máximo de 1,5 

mg L-1; 

• turbidez – esta característica está relacionada à presença de material particulado em 

suspensão na água, como matéria orgânica ou inorgânica dissolvida em pequenas 

partículas. O limite estabelecido é de no máximo 5 NTU; 

• coliformes totais – indicam a possível presença de microrganismos patógenos. A água 

potável deve estar ausente de coliformes na saída do tratamento; 

• bactérias heterotróficas – uma alta concentração de bactérias heterotróficas inibe o 

crescimento de coliformes, e consequentemente, testes podem apresentar falso 

resultado negativo para a presença de coliformes. 

Fonseca e Gabriel  (2015) citam que segundo o Ministério das Cidades (2013), no 

Brasil, cerca de 64 milhões de pessoas eram abastecidas por água fora dos padrões de 

qualidade. 

4.2.3 Regularidade dos serviços 

Segundo o Glossário do SNIS, uma paralisação no abastecimento de água é uma 

interrupção (de no mínimo seis horas) que cause prejuízos à regularidade do fornecimento, 

acarretada por problemas em qualquer uma das unidades do sistema de abastecimento, 

incluindo reparos, quedas de energia etc. Como já citado, os prestadores de serviço 

responsáveis pelo abastecimento devem fornecer estes dados anualmente para o SNIS. No 

entanto, ainda há dificuldades na obtenção de dados confiáveis quanto a esta categoria de 

indicadores, pois percebe-se inconsistência nas informações fornecidas por alguns prestadores 

de serviços. 

4.3 CONFIABILIDADE E AVALIAÇÃO DE RISCOS EM SAA’s 

Segundo Lindhe, Norberg e Rosén (2012) a avaliação das fontes de incertezas é algo 

importante para o planejamento e gestão de SAA’s. Hamilton, Gale e Pollard (2006) afirmam 

que, mesmo atendendo às recomendações da OMS para o fornecimento de água potável, um 
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SAA pode conter sérias falhas latentes, ou seja, problemas esperando para acontecer. Isso 

pode causar riscos de contaminação na captação de água, falhas no tratamento, vazamentos na 

rede de distribuição, entre outros problemas.  

No gerenciamento de Sistemas de Abastecimento de Água, o gerenciamento de riscos 

está sendo considerado um item de extrema importância. Os gestores estão cada vez mais 

buscando maneiras de agir de forma proativa e preventiva em relação à segurança no 

fornecimento de água. Em razão disso, diferentes metodologias têm sido desenvolvidas e 

utilizadas. (HAMILTON; GALE; POLLARD, 2006). 

Roozbahani, Zahraie e Tabesh (2013) afirmam que um SAA está exposto a uma série 

de incertezas e riscos que podem comprometer a confiabilidade do sistema, tanto em relação à 

qualidade quanto à quantidade da água. Tais ameaças podem ser de origem natural, humana 

ou operacional. Em razão disso, diferentes metodologias têm sido utilizadas para avaliar 

riscos e melhorar a confiabilidade de SAA’s, especialmente para auxiliar gestores na tomada 

de decisões e na adoção de medidas efetivas de mitigação de riscos. 

A própria Organização Mundial da Saúde, em suas recomendações para a elaboração 

de um Plano de Segurança da Água, apresenta um modelo genérico para a ponderação e 

avaliação de riscos. Essa avaliação deve incluir quaisquer perigos, reais ou potenciais, que 

possam resultar em contaminação ou mesmo interrupção do abastecimento. No entanto, esses 

riscos precisam ser mensurados, pois cada situação merece um grau de atenção diferente, ou 

seja, o nível de controle aplicado a um perigo deve ser proporcional ao nível do risco 

associado. Isso pode ser feito por meio da identificação da probabilidade ou expectativa de 

ocorrência, associada a um grau de severidade das consequências. A abordagem utiliza uma 

matriz semiquantitativa para distinguir o grau de importância dos perigos, como pode ser 

observado no Quadro 2 e no Quadro3.  

Os parâmetros utilizados para a ponderação dessas características são realizados 

conforme os índices apresentados no Quadro 4 para probabilidade e no Quadro 5 para 

severidade (WHO, 2011). 
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Quadro 2: Matriz de pontuação para a classificação dos riscos. 

 

Probabilidade 

Severidade das consequências 

Insignificante Pequena Moderada Grande Catastrófica 

Quase Certa 5 10 15 20 25 

Provável 4 8 12 16 20 

Moderadamente provável 3 6 9 12 15 

Improvável 2 4 6 8 10 

Rara 1 2 3 4 5 

Fonte: WHO (2011). 

Quadro 3: Escala de riscos. 

Faixa de risco < 6 6 – 9 10 – 15 > 15 

Classificação dos riscos Baixo Médio Alto Muito Alto 

Fonte: WHO (2011). 

Quadro 4: Categorias de probabilidade. 

Item Classificação Definição 

Quase Certa 5 Uma vez por dia 

Provável 4 Uma vez por semana 

Moderadamente Provável 3 Uma vez por mês 

Improvável 2 Uma vez por ano 

Rara 1 Uma vez a cada 5 anos 

Fonte: WHO (2011). 

Quadro 5: Categorias de severidade. 

Item Classificação Definição 

Catastrófica 5 Impacto na saúde pública 

Grande 4 Impacto regulatório 

Moderada 3 Impacto estético 

Pequena 2 Impacto de conformidade 

Insignificante 1 Sem impacto ou não detectável 

Fonte: WHO (2011). 
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Brekke et al. (2009) afirmam que a avaliação de riscos possui vantagens por abordar 

várias dimensões de tomada de decisão. Por exemplo, gestores “neutros” em relação a riscos 

podem dar mais importância a impactos medianos, já os tomadores de decisão que ponderam 

suas decisões com base em avaliação de riscos tendem a priorizar impactos mais extremos e 

de baixa probabilidade de ocorrência. 

Em relação às ameaças de origem natural, os impactos das mudanças climáticas sobre 

a disponibilidade de água para abastecimento também têm sido objeto de estudos, autores 

como Brekke et al. (2009), Buytaert e Bièvre (2012) e Vicuna et al. (2010) abordam sobre o 

tema.  

Além da questão da disponibilidade da água, as mudanças climáticas também podem 

alterar características importantes como: maiores concentrações de sedimentos e de poluentes 

que precisam ser removidos da água bruta, especialmente nitratos e fosfatos. (ARNELL; 

DELANEY, 2006). 

A fim de melhorar a confiabilidade no abastecimento, várias metodologias têm sido 

utilizadas nos SAA’s. Mortazavi-Naeni, Kuczera, et al., (2015) afirmam que com a 

perspectiva do aumento da população urbana, o abastecimento de água precisa ser garantido, 

sendo fundamental a elaboração de cenários para previsão de mudanças, inclusive para 

períodos de seca. Os mesmos autores fizeram essas previsões com a utilização da Simulação 

de Monte Carlo, para auxiliar a elaboração de planos de contingência. As estratégias de 

segurança são tomadas em duas abordagens: mitigação de riscos e contingência de seca. 

Em caso de dificuldades no abastecimento, devido às condições de seca, pode-se 

utilizar de um sistema combinado de captação de água superficial e subterrânea. Em épocas 

de cheia, o sistema superficial opera em capacidade máxima, em períodos de seca, o 

abastecimento é combinado com o uso de captação subterrânea. Isso garante que não seja 

excedida a captação limite do rio quando a vazão está baixa (BOLGOV et al., 2012). 

Pohlmann  et al. (2015) citam a viabilidade do uso da ferramenta Seis Sigma nos 

sistemas de abastecimento de água. Fizeram em sua pesquisa uma avaliação do desempenho 

simulado de uma ETA por meio do monitoramento de alguns indicadores operacionais. A 

técnica Seis Sigma foi criada pela Motorola na década de 1980, tem como principal finalidade 

controlar as variações dos processos para que haja um menor número de defeitos. A 

ocorrência destas é uma das grandes responsáveis por aumento nos custos de operação, e 

consequentemente maior preço final dos produtos.  
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Na avaliação da confiabilidade de redes de distribuição, Kowalski e Miszta-Kruk 

(2013) utilizaram um índice de falhas por km de rede. A pesquisa foi realizada em sistemas de 

abastecimento de água de cidades da Polônia, onde desde a década de 1990 há um programa 

de substituição de tubulações antigas por outras de materiais mais modernos. Conjuntamente, 

outras estratégias têm sido tomadas para melhorar o desempenho dos SAA’s, como: redução 

da pressão, detecção de perdas, monitoramento, aumento dos padrões de trabalho nas ETA’s. 

Quanto à confiabilidade no abastecimento, Roozbahani, Zahraie e Tabesh (2013) 

dizem que há vários estudos que abordam singularmente qualidade ou quantidade de água. No 

entanto, ameaças podem afetar ambas as características, devendo estas ser abordadas em 

conjunto, que foi como estes autores procederam em uma pesquisa realizada no SAA da 

cidade de Urmia no Irã. O sistema objeto do estudo de caso conta com duas fontes de 

fornecimento de água, uma superficial e outra subterrânea, além de uma ETA bastante antiga 

e uma grande rede de distribuição. 

Um Sistema de Abastecimento de água é composto de partes estratégicas com funções 

particulares no fornecimento, sendo necessária uma avaliação detalhada de cada etapa, além 

de cada SAA poder ter suas próprias peculiaridades. Em razão disso, é importante dividir o 

sistema em diferentes partes de maneira estruturada. A maioria das metodologias de análise 

de risco demanda uma divisão estruturada do sistema em partes menores, isso facilita o 

trabalho. Uma boa estratégia nesta tarefa é definir o modelo hierárquico que reflete a maneira 

como o sistema foi projetado. No entanto, é preciso avaliar a dependência entre as partes, por 

exemplo, a operação da ETA tem efeitos diretos sobre as redes de distribuição de água, pois a 

ocorrência de qualquer incidente nesta etapa acarretará em problemas generalizados nas 

etapas posteriores (ROOZBAHANI; ZAHRAIE; TABESH, 2013). 

Os mesmos autores citam que algumas das metodologias mais utilizadas para a 

avaliação de risco e confiabilidade em SAA’s são a Árvore de Falhas, Simulação de Monte 

Carlo e Lógica Fuzzy. Esta última foi utilizada em sua pesquisa e a avaliação de risco 

proposta levou em consideração três aspectos: probabilidade de ocorrência, consequência e 

vulnerabilidade das instalações. No cálculo dos valores dos riscos, deve-se utilizar um escopo 

claro e definido, podem ser criadas escalas quantitativas ou mesmo qualitativas. Os 

conhecimentos dos tomadores de decisão a respeito do sistema foram incorporados em 

diferentes partes do sistema por meio de uma avaliação flexível e baseada em observações de 

especialistas. 
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Abordagens também relevantes são as do projeto TECHNEAU, que é uma iniciativa 

direcionada ao desenvolvimento de estratégias para o acesso a água potável, em que 

participam mais de trinta instituições líderes em pesquisa. Este projeto é integrado e 

financiado pela Comissão Europeia no âmbito do Sexto Programa Estrutural da Temática 

Ecossistemas, Mudança Global e Desenvolvimento Sustentável. Em sua quarta área de 

estudos, a TECHNEAU aborda a avaliação e o gerenciamento de risco em sistemas de 

abastecimento de água, além de apresentar alguns estudos de casos que utilizaram diferentes 

metodologias para esta finalidade (LINDHE et al., 2010).  

Além disso, em uma das publicações da TECHNEAU, intitulada “Estrutura Genérica e 

Métodos para Gestão Integrada de Riscos em Planos de Segurança da Água”, são 

apresentadas sugestões de metodologias que podem ser utilizadas para a análise de risco, 

como: APR (Análise Preliminar de Riscos); Análise dos Modos, Efeitos e Criticalidade de 

Falha (FMECA – Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis); Análise da Árvore de 

Falhas (FTA – Fault Tree Analysis), entre outras. Pode-se dividir estas técnicas entre aquelas 

que se utilizam de abordagens qualitativas e as que possuem características quantitativas 

(LINDHE et al., 2010).  

Quando se deseja avaliações mais detalhadas, normalmente utiliza-se de abordagens 

quantitativas, entretanto, é pertinente que técnicas qualitativas sejam implementadas primeiro. 

Assim, é possível realizar um estudo prévio e obter uma visão mais ampla e geral do sistema e 

seus riscos; e posteriormente, realiza-se a avaliação por um método quantitativo, se 

necessário. Todavia, ambas as abordagens podem trazer resultados satisfatórios e úteis 

(LINDHE et al., 2010).  

Como exemplo de metodologia qualitativa, esses autores citam o uso da CRA (Coarse 

Risk Analysis), que em português significa Análise Grosseira de Riscos. Esta técnica consiste 

na classificação de riscos por meio de uma matriz, que é uma abordagem fácil de ser 

implementada e os resultados são facilmente compreendidos (LINDHE et al., 2010).  

A ideia principal para o desenvolvimento da CRA é a listagem de eventos indesejados 

que podem ocorrer e prejudicar o sistema. Para estimar o risco, cada evento identificado é 

avaliado, conforme a probabilidade e a severidade de sua ocorrência, que podem ser 

categorizadas como: pequena, média, grande ou muito grande. Posteriormente, classifica-se 

tais eventos conforme a combinação de probabilidade e severidade em uma matriz de risco 

bastante parecida com a apresentada no Quadro 2 (LINDHE et al., 2010).  
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Quanto à classificação, os riscos de nível baixo são considerados aceitáveis, não sendo 

necessário adotar qualquer medida, já os moderados são avaliados conforme o princípio 

ALARP (As Low As Reasonably Practicable) que significa “Tão Baixo Quanto 

Razoavelmente Praticável”. Por esta abordagem, estes itens devem ser avaliados caso a caso, 

se a solução para um risco for considerada inviável, seja por aspectos técnicos ou econômicos, 

este deve ser aceito, entretanto, alguma alternativa de monitoramento deve ser aplicada, por 

outro lado, se houver uma alternativa viável, esta medida deve ser adotada (LINDHE et al., 

2010).  

Com relação aos riscos de grau extremo ou alto, são considerados inaceitáveis, 

devendo estes obrigatoriamente ter alguma ação para redução de seus níveis. Esta 

metodologia foi aplicada ao SAA da cidade de Breznice, na República Tcheca e levou em 

consideração tanto questões relacionadas à qualidade quanto à regularidade do abastecimento. 

No total foram identificados 47 eventos indesejáveis, distribuídos em: 25 para as fontes de 

fornecimento, 11 para o tratamento e 11 juntamente para rede de distribuição e reservatórios 

(KOZISEK et al., 2008). 

Um exemplo de abordagem quantitativa é Análise da Árvore de Falhas, Lindhe et al 

(2008) fizeram uma avaliação de risco no sistema de abastecimento da cidade de Gotemburgo 

na Suécia. Este sistema abastece uma população de aproximadamente quinhentas mil pessoas, 

os eventos analisados foram as falhas no abastecimento, classificadas em dois tipos: falha de 

quantidade, em que não há fornecimento de água para o consumidor; e falha de qualidade, em 

que a água é distribuída fora dos padrões de conformidade, como observado na Figura 17. 

 

Figura 17: Categorias de falhas e suas causas. 

Fonte: Lindhe et al. (2008). 
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Entretanto, uma boa avaliação de risco requer uma equipe de pessoas com diferentes 

conhecimentos sobre o sistema de água potável, e no mínimo um conhecimento mediano da 

metodologia de avaliação. Em razão disso, a aplicação dessa técnica requer um nível 

avançado de perícia e também um longo tempo para análise (LINDHE et al., 2008).  

Quanto aos riscos relacionados à qualidade da água, a montante do abastecimento de 

Gotemburgo há 9 estações de tratamento de efluentes municipais, cerca de 13 grandes 

indústrias e poluição difusa proveniente de áreas rurais e urbanas. Quanto às estações de 

tratamento de esgotos, há sete pontos de monitoramento da qualidade da água que verificam 

em tempo real valores de temperatura, turbidez, condutividade, potencial redox e pH. A 

entrada de água bruta é fechada por cerca de 100 dias por ano, devido a eventos perigosos 

identificados pelo monitoramento online. Tais eventos podem ser precipitações que causem 

descarga microbiana, descarga acidental de águas residuárias ou produtos químicos, 

atividades de risco nas proximidades do rio e até mesmo intrusão de água salgada no sistema, 

devido à proximidade com o mar. O sistema conta com duas estações de tratamento, uma da 

água abastecida pelo rio, e outra da água proveniente de um lago. São realizadas medições em 

tempo real (online) de pH, cloro e turbidez, estes pontos ficam localizados em vários locais ao 

longo das linhas de tratamento. Além disso, análises laboratoriais são realizadas regularmente. 

Para identificar qual parte do sistema mais contribui para o risco total, estes autores 

dividiram o sistema em três partes: água bruta, tratamento e distribuição. A árvore inicia com 

o evento superior, ou seja, a falha principal, e é desenvolvida até subniveis mais detalhados. 

Eventos que iniciam a falha são chamados de eventos básicos, e a combinação destes geram 

os chamados eventos intermediários. Tais combinações foram representadas por portas 

lógicas “OU”, (série) em que apenas um evento de entrada pode provocar a falha; e “E”, 

(paralelo) em que todos os eventos devem ocorrer para causar a falha (Figura 18) (LINDHE et 

al., 2008). 
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Figura 18: Portas lógicas utilizadas na Árvore de Falhas. 

Fonte: Lindhe et al. (2008). 

Os riscos foram expressos em valores de Minutos do Cliente Perdidos, que 

correspondem ao número de minutos por ano que o consumidor médio é prejudicado pela 

falha. A análise também forneceu informações a respeito da probabilidade e taxa de falhas, 

além da duração média das mesmas. Dados mais difíceis de serem apurados, como estatísticas 

sobre eventos e julgamento de peritos, foram utilizados para a estimativa de valores de 

entrada para cálculos por meio de simulações de Monte Carlo. Os resultados mostraram que a 

maior parte das falhas ocorre no sistema de distribuição, porém, como poucos consumidores 

são atingidos e o tempo de inatividade é baixo, esta fase do sistema contribui pouco para o 

risco total. O estudo foi realizado pela Universidade de Tecnologia de Chalmers em parceria 

com a Vatten Gotemburgo, que é o fornecedor de água local. A empresa fixou algumas metas, 

que são níveis toleráveis de riscos, tais objetivos são comparados com os resultados da árvore 

(LINDHE et al., 2008). 

Há casos em que uma parte do sistema pode compensar a falha de outro, as análises 

foram realizadas com base na abordagem Markoviana, em que considera-se com valor “1” a 

ocorrência do evento e “0” a sua não ocorrência, no intervalo entre estes valores está 

compreendida na Árvore de Falhas. A taxa de falhas representa a frequência com que 

determinado evento ocorre (λ), tempo médio de falha (1/λ), tempo de inatividade médio (1/μ). 

Probabilidade da falha é descrita em PF = λ/(λ + μ). É mais fácil para os especialistas estimar 

a taxa de falha e a duração destas do que mais precisamente a probabilidade (LINDHE et al., 

2008). 

Incertezas nas entradas foram expressas como funções de densidade de probabilidade 

e os cálculos foram realizados utilizando-se da Simulação de Monte Carlo (10 mil iterações). 

As variáveis λ e μ foram modeladas como taxas baseadas em tempos exponencialmente 
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distribuídos, usando distribuições Gamma. Distribuições Beta foram utilizadas para modelar a 

proporção dos consumidores afetados (C), bem como a probabilidade de falha na demanda 

(q). Essas distribuições facilitam uma abordagem bayesiana e são flexíveis, podendo alcançar 

uma variedade de formas (LINDHE et al., 2008). 

Para as falhas de quantidade, como observado na  

Figura 19, os resultados mostraram que mesmo atingindo um grande número de 

consumidores, a baixa taxa de falhas no tratamento e o curto período de duração destas. faz 

com que haja uma pequena participação desta etapa no risco total. Já para a etapa de 

distribuição, há uma alta taxa de falhas, e consequentemente maior probabilidade de 

ocorrência. Entretanto, a duração destas é muito pequena e atinge um baixo número de 

clientes, o que faz com que a contribuição para o risco total também seja menor. Por outro 

lado, o sistema de água bruta possui uma baixa taxa de falhas, no entanto, estas são 

duradouras e afetam um grande número de consumidores (LINDHE et al., 2008). 

 
Figura 19: Falhas de quantidade. 

Fonte: Lindhe et al. (2008). 

 

Já para as falhas de qualidade, Figura 20, considerando o risco total, o comportamento 

é um pouco semelhante ao de quantidade. No entanto, percebe-se que a taxa de falhas para a 

qualidade é menor, porém a duração média das falhas é maior (LINDHE et al., 2008). 
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Figura 20: Falhas de qualidade. 

Fonte: Lindhe et al. (2008). 
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5 ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHA 

A Análise de Modos e Efeitos de Falha (FMEA – Failure Modes and Effects Analysis) 

é uma metodologia que visa à prevenção de potenciais falhas que possam prejudicar o correto 

funcionamento de um produto, serviço ou sistema, podendo este estar já em operação ou 

ainda em fase de projeto. Esta técnica pode ser utilizada tanto nas fases de concepção quanto 

durante a fase de execução e operação, devendo ser revisada periodicamente no decorrer do 

ciclo de vida do sistema, ou quando este sofrer alguma modificação. Em todos os casos, 

procura-se reduzir as chances de determinada função deixar de cumprir com os seus objetivos, 

ou se possível, evitar que isso ocorra (PALADY, 2011). 

Liu, Long Liu e Nan Liu (2013) dizem que quando utilizada para uma análise de 

criticalidade, a FMEA também pode ser chamada FMECA (Failure Modes, Effects and 

Criticalily Analysis). Segundo Bowles e Peláez (1995) esta técnica começou a ser utilizada 

como uma metodologia formal em projetos na década de 1960, pela indústria aeroespacial. 

Seu principal objetivo era garantir o atendimento aos requisitos de segurança e confiabilidade.  

Desde então, a FMEA tem sido utilizada com a mesma finalidade em vários campos da 

indústria, especialmente naqueles em que a ocorrência de falhas pode causar efeitos críticos, 

como: aeroespacial, automotiva, nuclear e tecnologias médicas. 

A FMEA deve ser realizada em equipe e desenvolvida por meio de reuniões. Nesse 

ambiente se estimula a discussão e o levantamento de informações sobre potenciais problemas 

que um projeto, serviço ou sistema possa vir a sofrer. Por isso, a técnica é mais eficaz quando 

levada a cabo por pessoas com diferentes especialidades, ou seja, um grupo multidisciplinar. 

Nessas reuniões procura-se responder questões do tipo: como determinada função pode 

falhar? Porque ocorre tal situação? O que acontece quando falha? A partir daí, é elaborado um 

documento em forma de quadro, por meio do qual cada situação é avaliada particularmente 

conforme os critérios estabelecidos, possibilitando a sugestão de ações para eliminar ou 

mitigar os riscos de falhas. Durante esse processo de avaliação, é preferível que sejam 

utilizados dados quantitativos. No entanto, quando não há dados históricos disponíveis, ou a 

utilização dos mesmos for inviável devido a alterações drásticas de projeto, a equipe deve 

realizar o julgamento com base no seu conhecimento e experiência  (PALADY, 2011). 

O desenvolvimento e manutenção de um programa de FMEA exigem custos à 

organização, principalmente relacionados ao tempo gasto pelos membros da equipe na 

realização de reuniões e demais atividades. Entretanto, tais despesas devem ser vistas como 
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um investimento, pois os custos da prevenção de falhas costumam ser bem menores do que os 

despendidos na correção das mesmas (PALADY, 2011). 

5.1 ETAPAS DA FMEA 

Segundo Sant’Anna e Pinto Júnior (2010), a FMEA é realizada em quatro etapas 

principais:  

• Planejamento – tarefa atribuída ao responsável pela aplicação da metodologia. Nessa 

etapa é fundamental a definição dos objetivos e da abrangência da análise, definição 

da equipe de trabalho (de preferência multidisciplinar), planejamento das reuniões e a 

preparação da documentação necessária; 

• Análise das potenciais falhas – essa etapa é realizada pela equipe de trabalho durante 

as reuniões. São preenchidos os campos função, modo de falha, causas e controle, do 

quadro FMEA, como observado no Quadro 6; 

• Avaliação dos riscos – nessa etapa, a equipe de trabalho deve atribuir valores 

conforme critérios pré-estabelecidos aos índices de severidade, ocorrência e detecção. 

Os produtos desses índices irão compor o Grau De Prioridade De Risco (GPR). Valor 

que será utilizado para criar uma hierarquia na solução dos problemas; 

• Melhoria – nessa fase, a equipe deve propor alternativas que possam diminuir os 

riscos de ocorrência de problemas por meio de prevenção, limitação de efeito, 

melhoria da probabilidade de detecção de falhas etc. Posteriormente, é realizada uma 

avaliação da viabilidade dessas alternativas e são escolhidas as que poderão ser 

implantadas. Palady (2011) afirma que na etapa de melhoria, se for possível, prevenir 

problemas utilizando-se de uma alteração em nível de projeto, pode ser a estratégia 

mais eficiente e eficaz. 
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Quadro 6: FMEA. 

 Cabeçalho  

Função Modo 

De 

Falha 

Efeito Sev Causas Ocr Controle Det GPR Ações 

Recomendadas 

Função 

A 

Modo 

B 

Efeito 

C 

7 Causa E 4 Cont. I 4 112 Ação M 

5 Causa F 4 Cont. J 3 60 Ação N 

Efeito 

D 

4 Causa G 3 Cont. K 3 36 Ação O 

4 Causa H 2 Cont. L 2 16 Ação P 

Sev – Severidade; Ocr – Ocorrência; Det – Detecção; GPR – Grau de Prioridade de Risco. 

Fonte: adaptado de Palady, 2011. 

Segundo Palady (2011) a FMEA, como apresentada no o Quadro 6, é composta pelo 

resultado da avaliação de etapas específicas as quais são necessárias para compreensão do 

objeto de estudo e para a tomada de decisão, conforme especificado a seguir: 

• Função – Etapa de um projeto ou sistema desempenhada por um produto ou serviço. 

Deve-se pensar na importância dessa função para a satisfação do cliente; 

• Modos de Falha – Deve-se identificar as maneiras como essas funções podem deixar 

de cumprir seus objetivos esperados; 

• Efeitos – Impacto ou consequência que a ocorrência de determinada falha pode causar 

no cliente; 

• Severidade – Avaliação da gravidade de um modo de falha. Pode variar de 1 (melhor 

situação) a 10 (pior situação) dependendo de como o problema é percebido pelo 

cliente ou consequência que o mesmo pode sofrer (Quadro 7).  
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Quadro 7: Escala de severidade. 

Descrição da Escala de Severidade 
Grau 

Efeito não percebido pelo cliente. 
1 

Efeito bastante insignificante, percebido pelo cliente; entretanto, não faz com que 

o cliente procure o serviço. 
2 

Efeito insignificante, que perturba o cliente, mas não faz com que ele procure o 

serviço. 
3 

Efeito bastante insignificante, mas perturba o cliente, fazendo com que procure o 

serviço. 
4 

Efeito menor, inconveniente para o cliente; entretanto, não faz com que o cliente 

procure o serviço. 
5 

Efeito menor, inconveniente para o cliente, fazendo com que o cliente procure o 

serviço. 
6 

Efeito moderado, que prejudica o desempenho do projeto levando a uma falha 

grave ou a uma falha que pode impedir a execução das funções do projeto. 
7 

Efeito significativo, resultando em falha grave; entretanto, não coloca a segurança 

do cliente em risco e não resulta em custo significativo da falha. 
8 

Efeito crítico que provoca a insatisfação do cliente, interrompe as funções do 

projeto, gera custo significativo da falha e impõe um leve risco de segurança (não 

ameaça a vida nem provoca incapacidade permanente) ao cliente. 
9 

Perigoso, ameaça a vida ou pode provocar incapacidade permanente ou outro 

custo significativo da falha que coloca em risco a continuidade operacional da 

organização. 
10 

Fonte: Palady (2011). 

 

• Causas – Para cada modo de falha potencial, devem ser listadas todas as causas ou 

razões possíveis que podem acarretá-la; 

• Ocorrência – Frequência que um modo ou causa de falha pode ocorrer. Pode variar de 

1 (melhor situação – altamente improvável) a 10 (pior situação – ocorrência certa). A 

escala de ocorrência pode ser vista no Quadro 8. 
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Quadro 8: Escala de ocorrência. 

Escala de Avaliação de Ocorrência 
Grau 

Extremamente remoto, altamente improvável. 
1 

Remoto, improvável. 
2 

Pequena chance de ocorrência. 
3 

Pequeno número de ocorrências. 
4 

Espera-se um número ocasional de falhas. 
5 

Ocorrência moderada. 
6 

Ocorrência frequente. 
7 

Ocorrência elevada. 
8 

Ocorrência muito elevada. 
9 

Ocorrência certa. 
10 

Fonte: Palady (2011). 

 

• Controles – Controle atual do sistema que pode detectar o modo de falha em questão; 

• Detecção – Chance ou desempenho que o controle tem de detectar o modo de falha. 

Pode variar de 1 (melhor situação – quase certo que será detectado) a 10 (pior situação 

– detecção quase impossível), como apresentado no Quadro 9; 

• GPR – Grau de Prioridade de Risco, produto entre a severidade, ocorrência e detecção. 

As situações com maiores valores de GPR devem ser priorizadas quanto à adoção de 

medidas de eliminação ou mitigação de riscos; 

 

𝐺𝑃𝑅 = 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ×  𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐çã𝑜 

Equação 1: Grau de Prioridade de Risco 

• Ações Recomendadas – Ações que a equipe sugere para prevenir potenciais 

problemas, reduzir a severidade, ocorrência ou melhorar a probabilidade de detecção. 

Deve-se dar mais atenção às situações com maiores valores de GPR.   
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Quadro 9: Escala de detecção. 

Escala de Detecção 
Grau 

Quase certo que será detectado. 
1 

Probabilidade muito alta de detecção. 
2 

Alta probabilidade de detecção. 
3 

Chance moderada de detecção. 
4 

Chance média de detecção. 
5 

Alguma probabilidade de detecção. 
6 

Baixa probabilidade de detecção 
7 

Probabilidade muito baixa de detecção. 
8 

Probabilidade remota de detecção. 
9 

Detecção quase impossível. 
10 

Fonte: Palady (2011). 

No exemplo apresentado no Quadro 6, a Causa “E” deve ser combatida com 

prioridade, pois conforme a ponderação dos membros da equipe resultou no maior índice de 

GPR. Em seguida devem ser analisadas as Causas F, G e H, respectivamente. 

5.2 FERRAMENTAS DE SUPORTE 

A FMEA é uma metodologia flexível, podendo ser utilizada em conjunto com outras 

técnicas para suporte ao seu desenvolvimento, como por exemplo, as ferramentas da 

qualidade. Dentre elas pode-se citar: QFD (Quality Funciton Deployment), Matriz de 

Responsabilidades, Gráfico de Pareto, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Fluxo de 

Processos, Análise da Árvore de Falhas, entre outras (PALADY, 2011). No presente trabalho, 

serão apresentadas algumas destas ferramentas, especialmente as mais adequadas para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Durante a etapa de identificação das funções, uma visão ampla do sistema a ser 

analisado é uma questão importantíssima para o sucesso da metodologia, a equipe deve 

garantir que nenhuma das funções do sistema seja esquecida. Nesta tarefa, o Diagrama de 

Blocos é bastante adequado por ser uma maneira de representar graficamente todos os 
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componentes ou subsistemas de um complexo maior (PALADY, 2011). Na Figura 21 é 

apresentado um exemplo do Diagrama de Blocos utilizado por Feili, et al., 2013, que 

desenvolveram a FMEA em uma planta de uma usina geotérmica. 

 

Figura 21: Diagrama de blocos de funções. 

Fonte: Feili,  et al., (2013). 

Outra ferramenta bastante útil nesta etapa é o Diagrama de Fluxo ou Fluxograma, que 

proporciona uma visão simplificada do funcionamento de determinado sistema. Além disso, 

auxilia a equipe na definição de pontos importantes para o controle e o monitoramento dos 

processos (PALADY, 2011). Na Figura 22 é apresentado um exemplo de Fluxograma, 

também utilizado por Feili et al. (2013) em seu trabalho. 
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Figura 22: Exemplo de um fluxograma simplificado.  

Fonte: Feili,  et al., (2013). 

Durante a etapa de identificação das causas, uma ferramenta bastante útil é o 

Diagrama de Ishikawa, também conhecido como “Diagrama de Causa e Efeito” ou “Diagrama 

de Espinha de Peixe”, apresentado na Figura 23. Sua vantagem é poder organizar de forma 

estruturada, para cada modo de falha, as principais causas potenciais, além de agrupá-las 

conforme uma hierarquia, ou seja, derivadas das causas fundamentais (PALADY, 2011).  

 

Figura 23: Diagrama de Ishikawa. 

Fonte: Palady (2011). 

Uma abordagem interessante para a organização das potenciais causas é a sua 

classificação em famílias (seis no total), que na literatura são conhecidas como 6M: Matéria-

Prima, Máquina, Medida, Meio Ambiente, Mão de obra e Método (Figura 24) (CAMPOS, 

2004). 
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Figura 24: Diagrama de causa e efeito em 6M. 

Fonte: Campos (2004). 

Outra ferramenta bastante adequada para a fase de identificação das causas é a Análise 

da Árvore de Falhas (FTA – Fault Tree Analysis), um modelo pode ser observado na Figura 

25, que corresponde a um exemplo prático de análise de falhas na fabricação de um 

retroprojetor. A Árvore de Falhas é uma ferramenta relativamente parecida com o Diagrama 

de Ishikawa, pois pode-se avaliar as possibilidades de falhas por meio de causas raízes. É 

bastante adequada para situações de falhas com altos graus de severidade ou ocorrência, 

proporcionando uma avaliação mais detalhada. Além do que, esta técnica também permite a 

avaliação conjunta das causas e probabilidades de ocorrência (dados numéricos apresentados 

junto aos componentes do sistema ou ao rótulo de falha) das mesmas (PALADY, 2011). 
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Figura 25: Árvore de Falhas. 

Fonte: Palady (2011). 

Na etapa de pontuação dos critérios de severidade, ocorrência e detecção, uma 

ferramenta interessante a ser utilizada é a Matriz de Classificação (Quadro 10). Durante a 

ponderação, é natural que os membros da equipe atribuam valores com certa diferença entre 

si. No entanto, é possível que um dos participantes dê uma nota bem diferente do que o resto 

do grupo, ou seja, um “extremo” (Como no item “B” do Quadro 10). Neste caso, a equipe 

deve permitir que a pessoa que atribuiu tal valor explique a razão pela qual sua ponderação foi 

discrepante em relação às demais. É possível que esta pessoa saiba de informações que os 

outros membros não têm ciência, devendo a equipe realizar uma nova ponderação. Outra 

situação que pode ocorrer é quando parte do grupo atribui um valor baixo, enquanto que a 

outra parte da equipe julga um valor alto para a mesma situação (Como no item “C” do 

Quadro 10). Neste caso, a equipe deve dispor tempo para uma nova discussão a respeito da 

divergência. Se o desacordo permanecer, o grupo deve designar uma pessoa para realizar um 

estudo detalhado sobre o item em questão, para que seja possível realizar uma nova avaliação. 

Além dessas situações, é possível que um dos membros não se sinta apto para avaliar o item 

em questão. Neste caso, o mesmo pode se abster de votar (Como no item “A” do Quadro 10) 

(PALADY, 2011).  
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Quadro 10: Matriz de classificação. 

Falha Efeito Causa Detecção 1 2 3 4 5 6 7 Média 

 A   8 - 8 9 9 9 10 9 

 B   2 7 7 7 8 9 9 Extremo 

 C   2 2 3 3 8 8 9 Cisão 

 D   7 7 7 7 7 7 7 7 

Fonte: Palady (2011). 

5.3 CRÍTICAS NA AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Rodrigues (2014) afirma que, na literatura, o conceito de risco é um assunto em que 

não há muito consenso na opinião dos estudiosos. Entretanto, uma característica comum às 

definições é que o conceito de risco está associado à probabilidade de um evento não desejado 

acontecer. 

Risco pode ser definido como uma medida, ou quantificação, da probabilidade e do 

grau de severidade do efeito causado por algum evento adverso (CONWAY, 1982 apud 

RODRIGUES, 2014). No entanto, a simples probabilidade de ocorrência de um evento 

também acaba por agregar indiretamente o conceito de previsibilidade do mesmo 

(DOUGLAS, 1987 apud RODRIGUES, 2014). 

A maneira como são avaliados os índices de severidade, ocorrência e detecção na 

FMEA podem levar a interpretações equivocadas no grau de prioridade de risco. Isso porque 

este último é um produto dos valores estipulados pelos outros índices. Como as ações 

corretivas ou preventivas são priorizadas pelo GPR, erros durante a atribuição de valores nas 

escalas, ou mesmo falhas graves com baixa probabilidade de ocorrência, podem induzir à 

priorização de ações de menor relevância, pois isso pode levar a índices de GPR menor do 

que outros. Pesquisas têm sido desenvolvidas para sugerir diferentes maneiras de avaliação 

dos riscos na FMEA. 

Segundo Sant’Anna e Pinto Júnior (2010) erros na construção da escala e na 

classificação dos riscos podem levar ao insucesso na aplicação da metodologia FMEA. Os 

mesmos autores sugerem em sua pesquisa, uma avaliação por meio de uma composição 

probabilística, e não apenas em uma escala de valores pré-definidos em um range. 
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Liu Hu-Chen, Long Liu e Nang Liu (2013) encontraram em sua revisão de literatura, 

75 artigos relacionados a deficiências à abordagem tradicional da FMEA por meio do GPR. 

Esses trabalhos traziam diferentes abordagens alternativas em substituição ao modelo 

clássico. Os autores classificaram os diferentes métodos encontrados em cinco categorias 

principais: inteligência artificial (40% dos artigos), tomada de decisão por multicritério 

(22,5%), abordagens híbridas (11,25%), programação matemática (8,75%) e outras 

abordagens (17,5%). No caso das técnicas do tipo inteligência artificial, a Lógica Fuzzy 

aparece como alternativa na maioria dos trabalhos citados. 

Palady (2011) sugere a utilização do Gráfico de Áreas (Figura 26)  ao invés do GPR 

tradicional. Nessa abordagem utiliza-se apenas os índices de severidade e de ocorrência. 

 

Figura 26: Gráfico de Áreas. 

Fonte: Palady (2011). 

O mesmo autor cita que, utilizando a forma tradicional da FMEA pode-se reduzir o 

GPR melhorando o índice de detecção, porém essa é uma abordagem reativa. Já se utilizando 

do Gráfico de Áreas, força-se a reduzir a gravidade das falhas pela diminuição dos índices de 

severidade e de ocorrência, sendo assim uma interpretação mais proativa.  

No exemplo apresentado na Tabela 4, se a abordagem tradicional da FMEA fosse 

utilizada, o Modo de Falha A seria priorizado pelo maior valor de GPR. No entanto, o Modo 

de Falha C teve um índice de severidade 9 e o modo de Falha B teve um índice de ocorrência 
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8, indicando problemas de maior gravidade e possivelmente gerando maiores custos caso não 

sejam resolvidos. 

Tabela 4: Exemplo de avaliação pela abordagem tradicional. 

Modos de Falha Severidade Ocorrência Detecção GPR 

A 4 5 10 200 

B 4 8 2 64 

C 9 2 1 18 

Fonte: Palady (2011). 

Utilizando-se o Gráfico de Áreas a situação citada anteriormente não ocorreria, pois, 

os Modos de Falha C e B estariam na zona de alta prioridade, conforme pode ser observado 

na Figura 27 (PALADY, 2011). 

 

Figura 27: Gráfico de Áreas do exemplo. 

Fonte: Palady (2011). 

5.4 APLICABILIDADE DA FMEA 

Segundo Feili et al. (2013) a FMEA tem sido utilizado em diversos tipos de áreas 

industriais. Os autores utilizaram essa técnica em uma usina geotérmica e afirmam que dividir 

um sistema complexo em etapas menores facilita o trabalho, utilizaram o software XFMEA 
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no auxílio do desenvolvimento da metodologia. No decorrer das etapas da FMEA, a equipe 

utilizou de algumas das ferramentas de suporte, como: gráfico de Pareto, diagrama de causa, 

além de fluxogramas e seções de brainstorming. 

A FMEA tem sido utilizada em vários tipos de campos industriais como: aeroespacial, 

automotiva, nuclear, eletrônicos, químicas e indústrias médicas (LIU; LONG LIU; NAN 

LIU, 2013). 

Panchal e Kumar (2016) citam a utilização da FMEA em uma estação de tratamento 

de água de uma usina de carvão. Também utilizaram a Lógica Fuzzy na avaliação dos riscos. 

Utilizaram taxa de falhas, tempo de reparo, dados de confiabilidade, disponibilidade, número 

esperado de falha, sendo avaliado de forma quantitativa. Para a identificação de falhas, foi 

utilizada a técnica da análise de causa raiz (Figura 28), que é uma ferramenta bastante 

parecida com o Diagrama de Ishikawa. 

 

Figura 28: Análise da causa raiz. 

Fonte: Panchal e Kumar (2016). 

A respeito do uso da FMEA em Sistemas de Abastecimento de Água, foram 

encontrados artigos em áreas específicas. Dominguez-Chicas e Scrimshaw (2010) citam a 

avaliação de riscos como parte de um Plano de Segurança da Água para um sistema que 

trabalha com reutilização indireta de águas residuárias, pois há vários pontos lançamentos de 

efluentes no rio a montante do ponto de captação. Estes autores não utilizaram a FMEA em 
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sua forma tradicional, entretanto, metas de desempenho operacional ou de qualidade não 

alcançadas foram consideradas como Modos de Falha e as consequências de suas ocorrências, 

como os Efeitos. A análise de risco abrangeu toda a cadeia de fornecimento de água, e os 

Modos de Falha identificados foram incorporados na avaliação, juntamente com a possível 

ocorrência de eventos perigosos. Os riscos foram classificados por meio da utilização de um 

“Mapa de Calor”, como apresentado na Figura 29, semelhante ao Gráfico de Áreas proposto 

por Palady (2011). 

 

Figura 29: Mapa de Calor para a classificação dos riscos. 

Fonte: Dominguez-Chicas e Scrimshaw (2010). 
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Cheng e Lu (2015) utilizaram a FMEA na avaliação de falhas na construção da 

tubulação de distribuição de água para a cidade de Xangai. A construção utiliza uma técnica 

chamada pipe jacking, que é a instalação de tubulações sem que seja necessária a perfuração 

de trincheiras na superfície do solo, todo o processo de escavação é subterrâneo. A construção 

inicia em um ponto específico, onde é perfurada uma grande abertura no solo, e a partir daí, 

há um equipamento de escavação subterrânea que avança na direção desejada. Estando parte 

do túnel perfurado, a tubulação é empurrada em módulos por meio de macacos hidráulicos 

(hidraulic jacks). Este processo de perfuração e inserção dos tubos é repetido até que toda a 

tubulação esteja pronta.  

Esta técnica de escavação possui muitas vantagens por evitar transtornos na superfície 

como: interferência no trânsito e outras atividades de superfície, ruído, poluição por poeira, 

destruição de pavimentação etc. (Clarkson; Thomson, 1983 apud CHENG e LU, 2015).  

No entanto, esta atividade é complexa e envolve muitos riscos associados como 

obstruções inesperadas, além da possibilidade da ocorrência de acidentes, como inundações 

subterrâneas e colapso do solo, que podem causar perdas humanas e econômicas (WANG; 

SHI, 2011; apud CHENG; LU, 2015).  Em razão disso, para alcançar uma alta qualidade e 

segurança na construção de tubulações por meio da técnica pipe jacking, há uma crescente 

conscientização quanto à avaliação de riscos. Portanto, é necessária a adoção de estratégias 

preventivas e corretivas, sendo a FMEA uma ferramenta adequada para tal. A equipe de 

avaliação de risco foi formada por dez especialistas em pipe jacking. 

Ogata (2011) utilizou a FMEA para avaliar os riscos do abastecimento de água 

considerando os aspectos da qualidade. Entretanto, além das escalas de severidade, ocorrência 

e detecção, este autor utilizou outra escala auxiliar; a de abrangência, que avalia o impacto de 

um perigo em relação a área que este pode atingir. Para todos estes índices foi utilizada uma 

escala de 3 níveis.  A análise foi realizada por meio de coletas de amostras na rede de 

distribuição da Cidade de Campina Grande – PB, os resultados foram avaliados com relação à 

conformidade à antiga Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde. As potenciais falhas 

identificadas foram: baixa, ou alta, concentração de cloro residual livre, alta turbidez, alta 

concentração de cloro residual combinado, alta cor, baixo, ou alto, pH e alta concentração de 

bactérias heterotróficas. A avaliação dos riscos contou com uma equipe de 6 especialistas em 

engenharia sanitária e ambiental, a FMEA preenchida é apresentada no Quadro 11. 
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Quadro 11: Resultado do FMEA. 

Perigo Efeito Causa S O D A R Medidas 

Mitigadoras 

Baixa 
Concentração 

de CRL 

Presença de 
organismos 

patogênicos 

Falha na desinfecção, 
distância do ponto de 

cloração, presença de 

substâncias redutoras 
ou ausência de 

manutenção na rede 

3 2 2 3 36 Aumento da dose 
de desinfetante, 

instalação de 

pontos de 
recloração ou 

manutenção da 

rede 

Alta 
Concentração 

de CRL 

Intoxicação (diarreia. 
Alteração da flora 

intestinal) e irritação 

das mucosas 

Falha na desinfecção 3 2 2 2 24 Utilização de 
doses ótimas de 

desinfetante 

Alta Turbidez Aspecto 

desagradável e 

interferência na 

desinfecção 

Aumento de sólidos 

suspensos no 

manancial, falha na 

coagulação, 
floculação, 

decantação ou 

filtração 

3 1 2 3 18 Melhorias no 

processo de 

remoção da 

turbidez 

Alta 

Concentração 

de CRC 

Odor e sabor 

característicos e 

irritação das mucosas 

Alta concentração de 

nitrogênio amoniacal 

ou falta de 

manutenção na rede 

de distribuição 

2 2 2 2 16 Remoção de 

nitrogênio 

amoniacal ou 

manutenção na 

rede 

Alta Cor Aspecto 

desagradável; 
presença de odor e 

sabor e maior 

potencial na 

formação de 

trihalometanos 

Presença de 

substâncias corantes 
no manancial ou 

falha nos processos e 

operações unitárias 

da ETA 

1 2 2 3 12 Inspeções de 

processos ou 
operações 

unitárias que 

agreguem alta 

remoção de cor 

Baixo pH Corrosão da 

tubulação 

Falha nos processos 

e operações unitárias 

da ETA 

1 1 2 3 6 Utilização de 

substâncias 

tampão (cal) 

Alto pH Incrustações na 

tubulação 

Falha nos processos 

e operações unitárias 

da ETA 

2 1 2 3 12 Utilização de 

substâncias 

tampão (cal) 

Alta Conc. de 

Bact. 

Heterotróficas 

Presença de 

organismos 

patogênicos 

Falha na desinfecção, 

falta de manutenção 

na rede, grande 

quantidade de 
matéria orgânica na 

água ou estagnação 

na distribuição 

3 1 3 3 27 Melhoria nos 

processos de 

desinfecção, 

manutenção da 
rede, remoção de 

matéria orgânica 

na ETA ou 
continuidade da 

distribuição 

Fonte: Ogata (2011). 
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Sanislav, Miclea e Prinetto (2012) citam a utilização da FMEA na análise de falhas de 

processos na Estação de Tratamento de Água da cidade de Cluj-Napoca, na Romênia. Os 

autores afirmam que uma ETA possui vários processos que são dinâmicos e que podem sofrer 

mudanças imprevistas, necessitando de controle e monitoramento por recursos de hardware e 

software. A ETA da pesquisa funciona por meio de um sistema físico cibernético, 

caracterizado como CPS (Cyber-Physical System), em que todos os elementos se comunicam 

por meio de uma rede computadorizada, possuindo um alto nível de automação. Os CPS’s são 

eficientes e seguros, além disso, possibilitam uma boa operação conjunta de entidades 

individuais em um sistema complexo. O monitoramento e controle do CPS é totalmente 

realizado por um software supervisório SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), 

em que pode-se obter informações e operar equipamentos geograficamente dispersos por meio 

de uma central em tempo real. Um sistema como este possui componentes de hardware: 

sensores, controladores lógico programáveis (CLP’s), unidades terminais remotas, 

equipamentos de comunicação, servidores de controle e banco de dados e várias estações de 

trabalho; e software: programas de CLP, monitoramento, controle e aquisição de dados. Um 

esquema do SCADA da ETA de Cluj-Napoca pode ser visto na Figura 30. 

 

Figura 30: Sistema SCADA para o controle e monitoramento de um SAA. 

Fonte: (SANISLAV, MICLEA e PRINETTO, 2012). 

No entanto, em um sistema complexo como este, qualquer falha (causada por 

hardware, software, equipamentos ou erro humano) pode levar a perda de informações 

importantes e até mesmo uma pane do sistema como um todo, devendo tais ocorrências serem 
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prevenidas. Na avaliação de tais atributos, utiliza-se de abordagens qualitativas e 

quantitativas, em que a FMEA se enquadra como uma boa metodologia. No caso do sistema 

em questão, é necessário avaliar os fatores de hardware, software, componentes hidráulicos e 

de qualidade da água (SANISLAV; MICLEA; PRINETTO, 2012). 

Antes de prosseguir com a FMEA, os autores estabeleceram os critérios para a 

ponderação das escalas. Na avaliação da severidade, utilizaram os seguintes critérios 

divididos em quatro níveis (Quadro 12): 

• 1 – Insignificante – operação quase atende perfeitamente aos padrões de desempenho 

das operações; 

• 2 – Marginal – operação com moderado nível de performance; 

• 3 – Crítica – operável com reduzido nível de desempenho, como por exemplo, falha 

em alguns sensores; 

• 4 – Catastrófica – perda das funcionalidades primárias, como, pane nos CLP’s. 

Quadro 12: Critérios de avaliação da severidade. 

Nível crítico do modo de falha Severidade Classificação 

Catastrófica Muito alta 4 

Crítica Alta 3 

Marginal Baixa 2 

Insignificante Muito baixa 1 

Fonte: (SANISLAV; MICLEA; PRINETTO, 2012). 

Nos critérios para a avaliação da ocorrência das falhas, Sanislav, Miclea e Prinetto, 

(2012) utilizaram cinco níveis, apresentados no Quadro 13. 

Quadro 13: Critérios de avaliação da ocorrência. 

Probabilidade de falha Taxas de falhas prováveis Classificação 

Muito alta: falhas persistentes > 20 por ano 5 

Alta: falhas frequentes 20 < > 10 por ano 4 

Moderada: falhas ocasionais 10 < > 5 por ano 3 

Baixa: relativamente poucas falhas 5 < > 1 por ano 2 

Remota: falha improvável < 1 por ano 1 

Fonte: (SANISLAV; MICLEA; PRINETTO, 2012). 
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Já na avaliação da detecção, os autores fizeram uma classificação em seis níveis, 

apresentados no Quadro 14. 

Quadro 14: Critérios de avaliação da detecção. 

Detecção Critério Classificação 

Absolutamente impossível Absoluta certeza de não detecção 6 

Muito baixa Controles têm poucas chances de detecção 5 

Baixa Controles podem detectar 4 

Moderada Controles tem boas chances de detectar 3 

Alta Detecção quase certa pelos controles 2 

Muito alta Detecção certa pelos controles 1 

Fonte: (SANISLAV; MICLEA; PRINETTO, 2012). 

Parte dos resultados obtidos no FMEA por Sanislav, Miclea e Prinetto (2012) é 

apresentada no Quadro 15.  

Quadro 15: FMEA parcial do estudo de caso. 

Função MF E PC S O Prevenção Detecção D GPR 
Solução para 

mitigar 

Tubos 
Rupturas e 

vazamentos 
Perda de água 

Idade 4 1 - - 5 20 

Manutenção 

preditiva e 

preventiva 

Sobrecarga 4 1 - 

Verificação dos 

valores adquiridos 

de pressão da água 

2 8 

Controle 

inteligente 

baseado em 

modelos 

hidráulicos 

Sensores de 

pressão 

Sem 

operação 

Perda de valores 

de pressão 

Sem energia 3 1 - 

Verificação do sinal 

do sensor pelo 

programa do CLP 

2 6 

Fontes 

alternativas de 

fornecimento 

Quebrado 3 1 - 

Verificação do sinal 

do sensor pelo 

programa do CLP 

2 6 

Redundância; 

Manutenção 

preditiva e 

preventiva 

CLP’s 
Sem 

operação 

Perda de dados; 

Sem controle 

dos atuadores 

Sem energia 4 1 - 

Verificação do 

status das conexões 

dos itens do 

servidor OPC 

2 8 

Fontes 

alternativas de 

fornecimento 

Quebrado 4 1 - 

Verificação do 

status das conexões 

dos itens do 

servidor OPC 

2 8 

Auto- 

adaptação e 

reconfiguração 

do sistema 

Software dos 

CLP’s 

Sem 

operação 

Perda de dados; 

Sem controle 

dos atuadores 

CLP 

quebrado ou 

sem energia 

4 1 - 

Verificação do 

status das conexões 

dos itens do 

servidor OPC 

2 8 

Auto- 

adaptação e 

reconfiguração 

do sistema 

Valores 

incorretos 

de Entrada 

e Saída 

Dados 

incorretos; 

controle errôneo 

dos atuadores 

Falhas nos 

softwares, 

erros; 

algoritmos 

4 1 - 

Verificação do 

status das conexões 

dos itens do 

servidor OPC;  

3 12 

Teste de 

software em 

ambiente em 

tempo real ou 

usando 
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Função MF E PC S O Prevenção Detecção D GPR 
Solução para 

mitigar 

errados Tipo de dados OPC 

e valores recebidos 

/ transmitidos 

ferramentas de 

simulação; 

depuração de 

código 

 

 

Servidor de 

Controle 

 

 

Sem 

operação 

Sistema sem 

monitoramento, 

controle e 

aquisição de 

dados 

Sem energia 4 1 

Fontes 

alternativas 

de 

fornecimento 

- 5 20 

Manutenção 

predidiva e 

preventiva 

Problema de 

Hardware 
4 1 - - 5 20 

Manutenção 

predidiva e 

preventiva 

Falha no 

sistema 

operacional 

4 1 - - 5 20 

Recuperação 

automatizada 

do sistema; 

Programas 

antivírus e 

antispyware 

Software de 

Controle, 

monitoramento 

e aquisição de 

dados 

Sem 

operação 

Sistema sem 

monitoramento, 

controle e 

aquisição de 

dados 

Falta de 

energia no 

servidor de 

controle; 

com 

problema de 

hardware ou 

falha no 

sistema 

operacional  

4 1 

Fontes 

alternativas 

de 

fornecimento 

- 5 20 

Manutenção 

predidiva e 

preventiva; 

Recuperação 

automatizada 

do sistema 

Valores 

incorretos 

de Entrada 

e Saída 

Decisões 

incorretas de 

controle 

Falhas nos 

softwares, 

erros; 

algoritmos 

errados 

4 1 - - 5 20 

Teste de 

software e 

depuração de 

código 

Falhas de 

operação 
4 2 - - 5 40 

Algoritmos de 

controle de 

decisão 

inteligente 

Ataque de 

vírus 
4 1 - - 5 20 

Programas 

antivírus e 

antispyware 

Ataque 

terrorista 
4 1 - 

Política de 

autenticação de 

usuários 

4 20 
Algoritmos de 

criptografia 

Sistema de 

gerenciamento 

de dados 

Sem 

operação 

Sem registro de 

dados; 

Relatórios 

errados ou 

incompletos 

Falta de 

energia no 

servidor de 

dados, com 

problema de 

hardware ou 

falha no 

sistema 

operacional 

3 1 - 

Verificação do 

status das conexões 

do servidor SQL; 

Backup de dados 

2 6 

Manutenção 

predidiva e 

preventiva 

Fonte: (SANISLAV; MICLEA; PRINETTO, 2012). 
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6 METODOLOGIA 

Segundo as classificações citadas por Gil (2010), este trabalho pode ser considerado 

como aplicado e exploratório, pois tem a finalidade de resolver um problema específico no 

âmbito da sociedade buscando torná-lo explícito e construir hipóteses. O método empregado 

foi o de um estudo de caso. 

Segundo Appolinário (2011) quanto à natureza, pode-se classificar esta pesquisa como 

qualitativa, pois a análise dos dados obtidos foi feita por interpretações subjetivas dos fatos. Já 

quanto à estratégia, em relação à coleta de dados e fonte de informações, pode ser considerada 

uma pesquisa de campo. 

O desenvolvimento do presente trabalho teve como objetivo estabelecer um método de 

avaliação de riscos nos processos de um SAA, que a partir dos resultados obtidos, pudesse 

servir de base para posteriores tomadas de ações com o intuito de melhorar a confiabilidade 

do sistema objeto do estudo de caso. Para isso, utilizou-se da metodologia FMEA, que é uma 

ferramenta largamente utilizada por grandes empresas nos setores de engenharia da qualidade, 

visando à prevenção de falhas. 

Como apresentado na seção anterior, a FMEA deve ser aplicada por etapas. A 

metodologia da pesquisa seguiu os passos de acordo com as etapas propostas por Sant’Anna e 

Pinto Júnior (2010), que foram as seguintes: planejamento, análise de falhas, avaliação de 

riscos e propostas de melhoria. Para o desenvolvimento da técnica, pelo menos nas fases 

iniciais, utilizou-se do software FMEA Executive, da Symphony Technologies. A tela inicial 

com a FMEA desenvolvida pode ser visto no APÊNDICES 

APÊNDICE A, a estrutura é organizada em forma de árvore. 

Houve a necessidade da participação da equipe da empresa prestadora dos serviços, 

uma vez que as informações fundamentais para a avaliação foram obtidas por meio de 

entrevistas e observações de parte dos processos do SAA. 

6.1 ETAPA 1 - PLANEJAMENTO 

6.1.1 Caracterização da área de estudo 

Nesta etapa foram realizadas visitas técnicas e entrevistas com colaboradores 

responsáveis desde a etapa de tratamento até a de distribuição, a fim de se familiarizar com o 

ambiente e os processos necessários para o serviço de abastecimento de água. O objetivo foi 
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entender como é o real funcionamento do sistema e quais eram os pontos de maior 

importância para serem abordados na avaliação. 

6.1.2 Definição da equipe 

Pode-se dizer que os membros da equipe são os stakeholders da empresa, que em 

termos de gestão corporativa, de projetos ou de desenvolvimento de softwares, são todos os 

indivíduos interessados ou que possam ser afetados, ou seja, todos aqueles que estejam 

envolvidos nas atividades e que possam ter influência sobre resultados e objetivos das ações 

da organização.  

Nessa etapa, foram identificadas as pessoas que poderiam contribuir nas fases 

seguintes da pesquisa (análise de falhas, riscos, e sugestões de melhoria das atividades 

estudadas). Foram selecionadas pessoas que estivessem diretamente envolvidas com a 

operação ou gestão das etapas a serem avaliadas no SAA. 

6.1.3 Engajamento da equipe 

Nessa fase, a equipe envolvida recebeu informações a respeito da metodologia FMEA, 

seus objetivos, funcionamento e benefícios da sua aplicação. Isso foi importante para que 

todos pudessem contribuir positivamente no desenvolvimento das etapas seguintes. 

6.1.4 Planejamento das reuniões 

Para o desenvolvimento das etapas posteriores, foi necessário agendar reuniões com a 

equipe, ou em alguns casos, individualmente com cada membro. Para que a avaliação pudesse 

ser objetiva e detalhada, procurou-se realizar os encontros em horários que não causassem 

muita interferência nas atividades rotineiras dos colaboradores, favorecendo o foco nos 

trabalhos da pesquisa, além de causar menos perturbações aos envolvidos. 

6.2 ETAPA 2 – ANÁLISE DE FALHAS  

6.2.1 Identificação das funções do sistema 

Estando definida a área a ser analisada na metodologia, a equipe identificou as funções 

do sistema e subsistemas, de forma que nenhuma pudesse ser esquecida na avaliação. Para 

isto, foram utilizados o Fluxograma e o Diagrama de Blocos (apresentados na seção 5.2).  

Para auxiliar o desenvolvimento destes diagramas, utilizou-se do software Microsoft Visio, 

que permite a elaboração de uma ampla variedade de esquemas. 
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6.2.2 Identificação de potenciais modos de falha 

Nessa fase, para cada processo ou subprocesso avaliado, a equipe identificou possíveis 

modos de falha que de alguma forma podem prejudicar a qualidade da água ou a regularidade 

na prestação dos serviços. Essas falhas poderiam ser de qualquer tipo, desde mecânicas, 

elétricas, operacionais, de procedimento, de projeto etc. Nesta etapa, a equipe também 

identificou os efeitos que a ocorrência dessas falhas poderia causar. Exemplos da inclusão dos 

potenciais modos de falha no software FMEA Executive podem ser observados no 

APÊNDICE B. 

6.2.3 Identificação de potenciais causas 

Para cada modo de falha identificado no passo anterior, a equipe identificou prováveis 

causas para a ocorrência das mesmas. Dentre as ferramentas de suporte, nesta fase utilizou-se 

o Diagrama de Ishikawa (apresentado na seção 5.2), elaborados com o auxílio do software 

Microsoft Visio. Exemplos da inclusão das potenciais causas no software FMEA Executive 

podem ser observados no APÊNDICE C. 

6.2.4 Identificação dos mecanismos de detecção 

Nesta etapa, a equipe procurou identificar mecanismos de controle e detecção que 

pudessem constatar a ocorrência dos modos de falha, caso estes viessem a ocorrer. Esse passo 

foi importante para a posterior avaliação dos índices de detecção para cada um destes 

mecanismos. 

6.3 ETAPA 3 – AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

6.3.1 Determinação dos critérios de avaliação dos riscos 

Nesta etapa, foram estabelecidos os critérios para posterior avaliação dos riscos. Isso 

foi importante para que os membros da equipe tivessem parâmetros claros para que a 

ponderação dos riscos não fosse realizada de maneira arbitrária. 

6.3.2 Determinação dos índices  

Utilizando dos critérios pré-estabelecidos, a equipe atribuiu para cada tipo de falha 

valores para os índices de severidade, ocorrência e detecção. Nesta etapa, utilizou-se da 

Matriz de Classificação como ferramenta de suporte (apresentada na seção 5.2). A elaboração 

destas tabelas foi realizada com o auxílio do software Microsoft Excel. Como a determinação 

dos índices foi obtida por uma média das ponderações individuais dos membros da equipe, 

estes valores não constituíram números inteiros, que é o formato numérico aceito para a 
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alimentação dos dados no software FMEA Executive. Assim, para prosseguir com a 

metodologia os dados precisariam passar por um arredondamento, então, concluiu-se que isto 

poderia interferir no cálculo dos GPR’s e causar equívocos na priorização de riscos. Dessa 

forma, optou-se por manter os resultados originais, porém, foi necessário continuar o processo 

de avaliação com o auxílio do software Microsoft Excel para a elaboração das tabelas. 

6.3.3 Determinação e classificação dos GPR’s 

Foram calculados os GPR’s para todos os modos de falha e suas respectivas 

características. Este valor foi obtido por meio do produto dos índices de severidade, 

ocorrência e detecção, conforme demonstrado na Equação 1 apresentada na seção 5.1. Após o 

cálculo, foi realizada uma classificação em ordem decrescente de grau de risco, para a 

priorização de problemas a serem resolvidos. Essa classificação foi realizada com o auxílio 

das ferramentas de tabela dinâmica e de classificação do software Microsoft Excel, um 

exemplo de como esse processo foi realizado pode ser observado no APÊNDICE D. 

6.4 ETAPA 4 – PROPOSTAS DE MELHORIA 

Nessa etapa, a equipe identificou possíveis melhorias que poderiam ser realizadas nos 

processos, de forma a impedir, prevenir ou diminuir a chance da ocorrência das falhas e suas 

causas. Foi dada prioridade àquelas que tiveram os maiores números de GPR, as ações 

sugeridas foram direcionadas à tentativa de reduzir os índices de severidade, ocorrência ou 

detecção. 
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7 RESULTADOS 

Antes do desenvolvimento deste trabalho, primeiramente foi realizado um esforço para 

que houvesse aceitação do prosseguimento da pesquisa por parte da diretoria da empresa 

objeto do estudo de caso. Foram realizadas reuniões nas quais a metodologia FMEA foi 

apresentada, juntamente com os benefícios que poderiam ser obtidos por meio da sua 

aplicação. Entretanto, a diretoria da empresa autorizou que a pesquisa fosse realizada apenas 

em algumas partes do sistema, conforme será detalhado mais adiante, além disso, optou-se 

por não mencionar o nome da empresa no presente trabalho. Após a aprovação, foi realizada a 

etapa de planejamento, por meio da qual foram levantados os requisitos básicos para o 

desenvolvimento das demais etapas do trabalho. 

7.1 PLANEJAMENTO 

7.1.1 Caracterização da área de estudo 

A área de estudo compreende um SAA de uma cidade de médio porte. Este sistema 

conta com uma captação superficial (principal) e captações subterrâneas. As partes que 

constituem o sistema estudado são apresentadas na Figura 31 e também descritas a seguir: 

• 1 a – Captação Superficial – corresponde a captação em um rio que passa dentro dos 

limites do município, atende a maior parte da população e é responsável por quase 

90% de toda a água consumida; 

• 1 b – Captações Subterrâneas – atendem a pontos específicos da cidade e abastecem 

alguns dos reservatórios locais para posterior distribuição à população. O tratamento 

desta água é realizado apenas pela fluoretação e desinfecção simples com cloro; 

• 2 – Elevação de Água Bruta – constitui de conjunto de bombas para a elevação da 

carga de pressão para que a água possa vencer a dificuldade de escoamento e as 

diferenças de nível de altitude, pois a cidade a ser abastecida tem cota altimétrica 

maior do que a zona de captação superficial; 

• 3 - Adução – corresponde a uma tubulação de grande porte utilizada para o transporte 

de grandes volumes de água bruta, ou seja, toda a água proveniente da captação 

superficial até a etapa de tratamento; 

• 4 – Estação de Tratamento de Água – esta ETA trabalha com uma vazão média de 

1000 litros por segundo, as etapas de tratamento correspondem a pré-cloração, 

floculação, decantação, filtração, desinfecção (cloração) e fluoretação; 
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Figura 31: Diagrama de Fluxo do SAA. 
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• 5 – Reservação Central – neste sistema, toda a água tratada pela ETA é armazenada 

temporariamente em um reservatório central. A partir daí a água é enviada para a etapa 

de Elevação de Água Tratada e, para algumas regiões da cidade, segue direto para a 

distribuição aos consumidores; 

• 6 – Elevação de Água Tratada - etapa responsável pelo aumento da carga de pressão 

da água na rede, para vencer a dificuldade de escoamento e as diferenças de altitude. A 

partir daí esta é distribuída para os reservatórios locais. As etapas de Tratamento, 

Reservação Central e Elevação de Água Tratada ficam situadas em conjunto, em um 

mesmo local, correspondendo à planta central do sistema; 

• 7 – Reservatórios Locais – correspondem aos centros de reservação localizados em 

pontos estratégicos da cidade, a fim de atender a demanda e flutuações sazonais de 

regiões específicas, que são distantes do ponto de produção de água tratada e que 

também possuem diferentes níveis de altitude; 

• 8 – Rede de Distribuição – responsável por entregar e disponibilizar a água aos 

consumidores. A rede de distribuição atende 100% da área urbana e possui 

aproximadamente 2400 km de extensão; 

• 9 – Centro de Controle Operacional (CCO) – responsável pela supervisão e controle 

de todo o fluxo e funcionamento do sistema de abastecimento. Isto é realizado em uma 

sala especial, com o auxílio de um software supervisório, computadores e telemetria 

em tempo real. Quando há algo de anormal no sistema, o software de controle emite 

alertas na tela de monitoramento, que pode ser observado pelo operador para que este 

possa tomar a providência necessária. 

Conforme citado anteriormente, a Diretoria da Empresa autorizou que a pesquisa fosse 

realizada apenas em algumas partes do sistema, que incluem desde o Tratamento (Etapa 4) ao  

Centro de Controle Operacional (Etapa 9), constituindo assim a área de estudo, conforme 

pode ser observado na Figura 31 (quadros destacados em amarelo) e também na Figura 32 

(quadros dentro da região delimitada pela linha tracejada em vermelho). 
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Figura 32: Diagrama de Blocos do SAA. 
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7.1.2 Definição da equipe 

A equipe foi formada pelas pessoas interessadas, ou aquelas que estavam diretamente 

inseridas nos processos. A participação dessas pessoas foi de fundamental importância para o 

sucesso da FMEA. Ainda na reunião com a diretoria, foi definida a equipe necessária para o 

desenvolvimento da metodologia, que foi constituída de: 

• 1 – Gerente da área industrial – responsável pelo setor de tratamento de água e 

unidades de reservação; 

• 1 – Gerente da área de redes – responsável pelo setor de distribuição de água; 

• 1 – Gestor do centro de controle operacional – responsável pelo setor de controle e 

monitoramento remoto; 

• 1 – Gestor da qualidade da água – responsável por todas as questões relacionadas à 

qualidade da água, desde as captações até a distribuição; 

• 1 – Gestor de manutenção – responsável pelo setor de manutenção da rede de 

distribuição; 

• 1 – Gestor da ETA – responsável por todo o funcionamento da Estação de Tratamento 

de Água; 

• 2 – Analistas de melhoria operacional – responsáveis por projetos de melhoria. 

7.1.3 Engajamento da equipe 

Após a definição da equipe, foi agendada uma reunião para que fosse possível 

apresentar a justificativa e os objetivos do estudo, o funcionamento da metodologia FMEA, 

além de explicar a importância da participação de todos na obtenção de resultados relevantes. 

7.1.4 Planejamento das reuniões 

A partir da definição dos membros e engajamento da equipe, foram agendadas 

reuniões com os membros do grupo, a fim de estabelecer um cronograma de visitas para o 

levantamento das informações iniciais, as quais compreendem aos resultados apresentados na 

seção 7.2. Posteriormente, foram agendadas reuniões para avaliação dos riscos e sugestões de 

propostas de melhorias, que compreendem aos resultados apresentados nas seções 7.3 e 7.4. 

  



98 

 

7.2 ANÁLISE DAS FALHAS 

Nas subetapas relacionadas a esta fase, utilizou-se do Fluxograma e do Diagrama de 

Blocos, apresentados na Figura 31 e na Figura 32, respectivamente. Isto facilitou a 

visualização ampla de todos os processos e auxiliou para que nenhuma das partes que 

compõem o sistema fosse esquecida. 

7.2.1 Identificação das funções do sistema 

Uma funcionalidade interessante do software FMEA Executive é que na identificação 

dos processos que serão analisados há dois campos para a caracterização dos mesmos, que 

são: função e requisitos. Essas informações auxiliam na identificação dos modos de falha, 

pois conforme já citado no presente trabalho, estes compreendem a eventos em que um 

processo deixa de cumprir com as funções para a qual foi projetado. Dessa forma, definiu-se 

tais características para cada processo a ser estudado, conforme citado a seguir: 

• 4 – Estação de Tratamento – Função: Tratar a Água. Requisitos: Adequar aos padrões 

de potabilidade; e manter disponibilidade e vazão satisfatórias; 

• 5 – Reservação Central – Função: Armazenar a água temporariamente. Requisitos: 

manter nível de reservação e atender às flutuações de demanda; manter a qualidade da 

água dentro dos padrões de potabilidade; 

• 6 – Elevação de Água Tratada – Função: elevar a carga de pressão na rede. Requisitos: 

manter pressão e vazão adequada no abastecimento; 

• 7 – Reservação Local – Função: armazenar a água temporariamente. Requisitos: 

manter nível de reservação e atender às flutuações de demanda; manter a qualidade da 

água dentro dos padrões de potabilidade; 

• 8 – Reservação Rede de Distribuição – Função: Transportar a água. Requisitos: manter 

vazão e pressão adequada; manter a qualidade da água dentro dos padrões de 

potabilidade; 

• 9 – Centro de Controle Operacional – Função: monitorar e controlar o sistema 

remotamente. Requisitos: auxiliar a manter níveis satisfatórios de armazenamento, 

vazão e pressão de abastecimento. 

 

  



99 

 

7.2.2 Identificação dos potenciais modos de falha e efeitos 

Para cada modo de falha identificado, seus respectivos efeitos também foram citados 

logo em seguida. Para facilitar a organização e identificação das informações, foi adotado um 

esquema ordenado de numeração para cada modo de falha, em que o primeiro número 

representa o processo ao qual a mesma pertence e o segundo representa o modo de falha em 

questão. Para facilitar o entendimento, pode-se citar como exemplo o modo de falha 4.1 

(Recebimento de Água com Alta Turbidez), que representa o primeiro modo de falha 

identificado para a quarta etapa do Sistema estudado, ou seja, a Estação de Tratamento de 

Água. Um resumo de todos os códigos de falhas é apresentado no APÊNDICE E. 

7.2.2.1 Modos de Falha para a Estação de Tratamento de Água 

Para a ETA, ao todo foram identificados quatro modos de falha, conforme citados a 

seguir (os resultados são sintetizados no Quadro 16): 

4.1 – Recebimento de Água com Alta Turbidez – Este modo de falha foi identificado 

porque há um limite máximo de turbidez para que a ETA funcione adequadamente, cerca de 

3000 NTU, se esta característica está com um valor alto, pode-se diminuir a velocidade do 

tratamento para garantir uma boa decantação. Entretanto, se a água no manancial superficial 

está com uma turbidez muito elevada e houver uma falha na percepção deste evento pela 

equipe de captação superficial, e consequentemente falta de comunicação à equipe da ETA, 

esta água pode chegar à Estação de Tratamento e causar vários problemas. As consequências 

dessa ocorrência podem até mesmo causar a contaminação dos tanques, que necessitam ser 

esvaziados e corretamente higienizados para que se possa continuar com as operações. Isso 

causa a interrupção na produção de Água Tratada, que pode prejudicar o abastecimento ao 

reservatório central; 

4.2 – Recebimento de Água Contaminada (química ou biológica) – Durante as 

reuniões, foi identificado que na etapa de captação superficial, o mecanismo de controle é 

realizado apenas por meio de medições da turbidez e do monitoramento visual pelo operador. 

Dessa forma, caso haja alguma contaminação no manancial que não seja detectada por esta 

etapa, o problema só será percebido na ETA. As consequências deste evento são semelhantes 

às do modo de falha anterior (4.1); 

4.3 – Falta de energia – Ocorre devido algum problema no fornecimento pela 

concessionária de energia elétrica. Como alguns dos equipamentos utilizados no Tratamento 

(como dosadores, por exemplo) dependem da energia elétrica, o seu funcionamento pode ser 
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interrompido, e consequentemente causando uma parada na produção de água tratada, 

prejudicando o abastecimento ao reservatório central; 

4.4 – Baixa Coagulação no Tratamento – Como a coagulação é uma das primeiras 

etapas do tratamento, caso haja uma falha neste processo, o desempenho das demais etapas 

pode ser prejudicado, o que também faz com que seja necessário realizar um descarte da água 

contida nos tanques, o que interrompe a produção de água tratada. Além disso, a ocorrência 

deste evento causa a perda dos materiais utilizados no tratamento e também diminui a vida 

útil dos filtros.  

Quadro 16: Modos e efeitos de falha para a Estação de Tratamento de Água. 

PROCESSO 4 - E.T.A 

POTENCIAL MODO DE FALHA POTENCIAL EFEITO DA FALHA 

4.1 - Recebimento de água com Alta Turbidez Contaminação dos tanques, impossibilidade de 

uso da água, necessidade de esvaziamento e 

limpeza dos tanques, parada de produção 

4.2 - Recebimento de água contaminada (química 

ou biológica) 

Contaminação dos tanques, impossibilidade de 

uso da água, necessidade de esvaziamento e 

limpeza dos tanques, parada de produção 

4.3 - Falta de energia Parada de produção e falta de água para abastecer 

reservatórios 

4.4 - Baixa coagulação no tratamento Prejuízo ao desempenho do tratamento, 

necessidade de descarte da água, diminuição da 

vida útil dos filtros, perda de materiais 

consumidos no tratamento, parada de produção 
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7.2.2.2 Modos de Falha para a Reservação Central 

Já para a Reservação Central, foram identificados cinco modos de falha, conforme 

citados a seguir. Os resultados estão sintetizados no Quadro 17. 

5.1 – Trinca ou dano estrutural – Os reservatórios de água, assim como qualquer obra 

civil, estão sujeitos a sofrer desgaste com o decorrer do tempo e uso. Dessa forma, trincas ou 

danos estruturais devem ser reparados o quanto antes, para que não se torne algo mais grave. 

No entanto, para que restaurações sejam realizadas, é necessário que seja demandado algum 

tempo, ou seja, um período em que o reservatório não pode ser utilizado, prejudicando assim, 

a disponibilidade de água para abastecimento. Quanto antes danos como estes forem 

identificados, mais rápidos serão os reparos e consequentemente o retorno das operações; 

5.2 – Extravasamento – Outra situação levantada pela equipe é a de possível 

extravasamento do reservatório. Os níveis de água são monitorados em tempo real pelo 

Centro de Controle Operacional, em que o software supervisório recebe sinais da leitura de 

sensores instalados e os transforma em informações para interpretação dos operadores. No 

entanto, devido a problemas, pode ocorrer que haja discrepância entre o nível real de água e o 

valor interpretado pelos sensores, podendo causar o transbordamento do reservatório, o que 

causaria perda de água e do material utilizado no tratamento; 

5.3 – Esvaziamento – É o contrário da situação anterior, em que os erros de medição 

podem fazer com que não se perceba um possível esvaziamento do reservatório. Como alguns 

pontos da cidade são abastecidos diretamente do reservatório central por gravidade, ou seja, 

sem a passagem por reservatórios locais, as consequências da ocorrência desse modo de falha 

tem um impacto um pouco maior, principalmente do ponto de vista do consumidor, pois pode 

provocar uma interrupção no abastecimento; 

5.4 – Acidente de trabalho no processo de limpeza – Nas reuniões com a equipe, no 

levantamento de situações que poderiam causar interrupções no abastecimento, surgiu uma 

questão de extrema importância. Periodicamente os reservatórios devem passar por limpezas, 

que são agendadas preferencialmente para os dias de menor consumo. Entretanto, esta 

atividade pode envolver risco de acidente por ser realizada em altura e em ambiente 

confinado, além disso, a água tratada pode liberar gás de cloro, o que prejudica a oxigenação 

do ambiente interno. Em razão disso, é necessária uma série de procedimentos de segurança, 

como a utilização de ventilação forçada para oxigenação do ambiente e um sensor para medir 

a concentração de oxigênio e outros gases (gás de cloro, por exemplo) presentes na atmosfera 

interna do local. Caso ocorra um acidente de trabalho, haveria um prolongamento na 



102 

 

interrupção do abastecimento, além da consequência mais grave, que seria relacionado ao 

risco à integridade física do trabalhador; 

5.5 – Contaminação ou alteração das características da água – Durante o 

armazenamento no reservatório, a qualidade da água pode ser prejudicada devido a vários 

fatores, como o longo tempo de permanência ou a penetração de substâncias contaminantes, 

por exemplo. Neste caso, haveria um comprometimento da qualidade da água e em alguns 

casos inviabilizando o abastecimento, sendo necessário o descarte da água e execução de uma 

limpeza no reservatório, o que causaria também uma interrupção no abastecimento. 

Quadro 17: Modos e efeitos de falha para a Reservação Central. 

PROCESSO 5 - RESERVAÇÃO CENTRAL 

POTENCIAL MODO DE FALHA POTENCIAL EFEITO DA FALHA 

5.1 - Trinca ou dano estrutural Impossibilidade de uso do reservatório, falta de 

água durante o período de reparo 

5.2 - Extravasamento Transbordo, perda de água e material utilizado no 

tratamento 

5.3 – Esvaziamento Falta de água para abastecer a rede de 

distribuição 

5.4 – Acidente de trabalho no processo de 

limpeza 

Prolongamento da interrupção no abastecimento, 

potencial risco à vida humana. 

5.5 - Contaminação ou alteração das 

características da água 

Contaminação da água e do reservatórios, 

impossibilidade de uso da água, necessidade de 

esvaziamento e limpeza dos reservatórios, 

interrupção no abastecimento 
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7.2.2.3 Modos de Falha para a Elevação de Água Tratada 

Para a etapa de Elevação de Água Tratada, a equipe levantou apenas um modo de 

falha, conforme pode ser observado no Quadro 18. 

6.1 – Falha no bombeamento – A função principal da etapa de Elevação é aumentar a 

carga de pressão na rede, para que seja possível abastecer pontos distantes e com diferenças 

de altitude, uma falha no bombeamento pode ter diferentes razões para ocorrer. As 

consequências dessa falha, principalmente do ponto de vista do consumidor, seria falta de 

pressão na rede de distribuição e até mesmo falta de água em alguns casos, o que prejudica 

também o abastecimento dos reservatórios locais. 

Quadro 18: Modos e efeitos de falha para a Elevação de Água Tratada. 

PROCESSO 6 – ELEVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

POTENCIAL MODO DE FALHA POTENCIAL EFEITO DA FALHA 

6.1 - Falha no bombeamento Falta de água nos reservatórios e na rede de 

distribuição 
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7.2.2.4 Modos de Falha para a Reservação Local 

Para a etapa de Reservação Local, os modos de falha são os mesmos já citados para a 

etapa de Reservação Central. No entanto, optou-se por avaliar as duas etapas separadamente, 

pois como a Reservação Central tem uma abrangência de atendimento muito maior do que as 

unidades de Reservação Local, a avaliação de severidade, ocorrência e detecção poderiam ser 

diferentes para os dois casos, os resultados estão sintetizados no Quadro 19. 

Quadro 19: Modos e efeitos de falha para a Reservação Local. 

PROCESSO 7 - RESERVAÇÃO LOCAL 

POTENCIAL MODO DE FALHA POTENCIAL EFEITO DA FALHA 

7.1 - Trinca ou dano estrutural Impossibilidade de uso do reservatório, falta de 

água durante o período de reparo 

7.2 – Extravasamento Transbordo, perda de água e material utilizado no 

tratamento 

7.3 – Esvaziamento Falta de água para abastecer a rede de 

distribuição 

7.4 – Acidente de trabalho no processo de 

limpeza 

Prolongamento da interrupção no abastecimento, 

potencial risco à vida humana. 

7.5 - Contaminação ou alteração das 

características da água 

Contaminação da água e do reservatórios, 

impossibilidade de uso da água, necessidade de 

esvaziamento e limpeza dos reservatórios, 

interrupção no abastecimento 
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7.2.2.5 Modos de Falha para a Rede de Distribuição 

A etapa da Rede de Distribuição foi a que obteve o maior número de modos de falha 

apontados pela equipe, no total foram oito casos, citados a seguir. Os resultados estão 

sintetizados no Quadro 20. 

8.1 – Ruptura ou vazamento – É um dos principais problemas ocorridos nas redes de 

distribuição. As consequências de eventos como estes, muitas vezes são rapidamente 

percebidas pelos consumidores, pois causam falta de água, além da perda por parte do 

prestador de serviço por ser água já tratada; 

8.2 – Erros de manobra na rede – Uma situação interessante que foi apontada são os 

erros de manobras na rede de distribuição (abertura e fechamento de registros). Todo serviço 

de reparos é realizado por empresas terceirizadas, que normalmente sofrem com a rotatividade 

de funcionários, o que dificulta o acúmulo de experiência e conhecimento da rede de 

distribuição. Além disso, com o decorrer do tempo, os projetos são alterados e precisam ter 

sua documentação atualizada para que haja uma correta interpretação dos esquemas para um 

bom desempenho das operações de campo. Isso faz com que estes operadores, na atividade de 

manobra de registros para efetuar reparos, podem fazê-la de maneira errônea. A consequência 

disso é que, devido a tais equívocos, pode haver falta de água e baixa pressão em alguns 

pontos da rede; 

8.3 – Alta pressão na rede – Como a rede de distribuição necessita atender pontos 

distantes e com diferentes altitudes, é necessário regular a rede em diferentes zonas de 

pressão, o que é realizado pelas chamadas VRP’s (Válvulas Redutoras de Pressão). 

Entretanto, se houver problemas que prejudiquem esta regulagem, alguns locais da rede 

podem ficar com pressão acima do recomendado. Os efeitos disso são, além de aumentar a 

vazão e consequentemente o consumo, a pressão excessiva aumenta os índices de rupturas e 

outros danos, causando vazamentos e perdas na rede de distribuição; 

8.4 – Baixa pressão na rede – Seria uma situação contrária à anterior, a principal 

consequência seria a pressão abaixo do limite mínimo na rede, situação que muitas vezes é 

percebida pelo consumidor e também causa reclamações; 

8.5 – Alta cor ou turbidez – Esta, como os demais modos de falha a seguir, estão 

relacionados à qualidade da água. Caso uma situação como esta ocorra na rede de 

distribuição, a água fica com um aspecto, principalmente visível, desagradável para o 
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consumidor. Em alguns casos, devido à razão pela qual a água está com esta característica, é 

necessário realizar um descarte da mesma e também efetuar uma limpeza na tubulação; 

8.6 – Baixa concentração de cloro – O cloro residual na rede é uma das principais 

exigências da Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde. A baixa concentração do desinfetante 

potencializa o crescimento de microrganismos, inclusive patogênicos, deixando a rede 

vulnerável e representando um risco para o consumidor; 

8.7 – Alta concentração de bactérias heterotróficas – Indica que há pouca ação do 

desinfetante (provavelmente em baixa concentração) e consequente aumento da população de 

microrganismos desta natureza, e em alguns casos, patogênicos; 

8.8 – Presença de coliformes – Também indica baixa ação do desinfetante, ou até 

mesmo uma contaminação por penetração de substâncias na rede. Neste caso, há a presença 

de organismos patogênicos. 

Quadro 20: Modos e efeitos de falha para a Rede de Distribuição. 

PROCESSO 8 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

POTENCIAL MODO DE FALHA POTENCIAL EFEITO DA FALHA 

8.1 - Ruptura ou vazamento Perda e falta de água 

8.2 - Erros de manobra na rede Falta de água ou baixa pressão na rede 

8.3 - Alta pressão na rede Maior consumo, danos à tubulação, maiores 

índices de rupturas e vazamento causando perdas 

na distribuição 

8.4 - Baixa pressão na rede Pressão de fornecimento abaixo do limite mínimo 

8.5 - Alta cor ou turbidez Aspecto desagradável e impossibilidade de uso 

da água, necessidade de descarte da água e 

limpeza da tubulação 

8.6 - Baixa concentração de cloro Rede vulnerável ao crescimento de organismos 

patogênicos 

8.7 - Alta concentração de bactérias 

heterotróficas 

Potencial presença de organismos patogênicos 

8.8 - Presença de coliformes Presença de organismos patogênicos 
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7.2.2.6 Modos e efeitos de falha para o Centro de Controle Operacional 

Para o Centro de Controle Operacional foram identificados dois modos de falha, 

conforme citados a seguir. Os resultados estão sintetizados no Quadro 21. 

9.1 – Inoperante – Este modo de falha seria uma situação na qual o CCO estaria 

completamente inoperante, ou seja, não seria capaz de realizar nenhuma de suas operações. A 

princípio, as consequências desse evento não seriam percebidas pelos consumidores, porém, 

para tempos muito prolongados de inatividade, não seria possível ter uma noção em tempo 

real do status das partes do sistema, sendo necessário auxílio do monitoramento de campo, 

que é um recurso limitado e necessita de tempo de deslocamento de um local a outro para 

avaliação; 

9.2 – Falha ou falta de sinal dos terminais remotos – Para o segundo modo de falha 

dessa etapa, o problema seria a falta de sinal recebido pelos terminais remotos. Neste caso, a 

ausência de monitoramento e controle realizado seria limitada apenas ao terminal remoto, ou 

seja, inoperante parcialmente. Novamente, as consequências não seriam prontamente 

percebidas pelos consumidores e não seria possível ter uma noção em tempo real do status do 

respectivo terminal remoto, sendo necessário o auxílio do monitoramento de campo. No 

entanto, neste caso não seria uma situação muito grave, pois seria apenas um ponto para 

deslocar um técnico para averiguar o status, caso necessário. 

Quadro 21: Modos e efeitos de falha para o Centro de Controle Operacional. 

PROCESSO 9 – CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

POTENCIAL MODO DE FALHA POTENCIAL EFEITO DA FALHA 

9.1 – Inoperante Sistema sem monitoramento e controle remoto 

(total) 

9.2 - Falha ou falta de sinal dos terminais 

remotos 

Sistema sem monitoramento e controle remoto 

(parcial) 
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7.2.3 Identificação das potenciais causas 

No processo de identificação das potenciais causas, utilizou-se principalmente dos 

diagramas de causa e efeito em formato 6M. Para facilitar o entendimento da equipe, também 

foram realizadas algumas alterações nas categorias, como: inclusão de “Equipamento” no 

grupo Máquina; e inclusão de “Fornecedor” no grupo Matéria-prima. Além de ajudar a 

identificar as origens da ocorrência dos problemas, este processo também auxilia no 

levantamento de sugestões de melhorias, pois procura-se atuar justamente nestas causas. 

7.2.3.1 Potenciais causas para os modos de falha da ETA. 

Para o problema de recebimento de água com alta turbidez, como observado na Figura 

33, foram levantadas várias situações referentes ao ambiente, como: diminuição da vegetação 

ciliar, mudança de cultivo ao longo da bacia, manejo inadequado de solo e aumento da 

turbidez devido a excesso de chuvas e desequilíbrio repentino. Entretanto, essas são situações 

naturais, o problema em si estaria na falha na detecção desta característica, de modo que água 

com turbidez muito elevada chegasse até a ETA, então, procurou-se avaliar nas demais 

etapas, as situações de falha no monitoramento (captação superficial) e sensor de turbidez 

descalibrado ou danificado. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Alta turbidez no manancial

Falha no monitoramento 

(captação superficial)

Sensor de turbidez 

descalibrado ou danificado

(captação superficial)

Desequilíbrio Repentino

Excesso de chuvas

Diminuição da vegetação

Mudança de cultivo

Manejo inadequado de solo

4.1 – Recebimento 

de água com 

alta turbidez

 

Figura 33: Potenciais causas para 4.1 - recebimento de água com alta turbidez. 

Já para o problema do recebimento de água contaminada, como observado na Figura 

34, de maneira semelhante às situações do modo de falha 4.1, algumas das situações estão 

relacionadas a problemas do ambiente, como: descarga de efluentes no manancial, acidentes 

com veículos transportadores de cargas perigosas e atividade concentrada de criação animal 

nas proximidades do leito do rio. Entretanto, não há maneiras, dentro do SAA, de se evitar 

que situações como essas aconteçam. O principal problema está na não detecção da 

ocorrência de eventos como estes, pois na captação superficial existe apenas um 
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monitoramento visual e medições periódicas da turbidez por parte dos operadores. Dessa 

forma, a causa principal seria a ausência ou ineficiência do monitoramento na etapa de 

captação superficial. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Descarga de efluentes no manancial

Acidentes com veículos 

transportadores de cargas perigosas

Ausência ou ineficiência no 

monitoramento 

(captação superficial)

Atividade concentrada de criação animal

animal nas proximidades da bacia 

4.2 – Recebimento 

de água

 contaminada

 

Figura 34: Potenciais causas para 4.2 - recebimento de água contaminada. 

Já para o modo de falha 4.3 – falta de energia, como observado na Figura 35, as causas 

estão relacionadas à falta de fornecimento por parte da própria concessionária de energia. 

Entretanto, não há um gerador auxiliar para alimentar os equipamentos da ETA (considerados 

de baixa potência em relação a outros equipamentos necessários no SAA), caso haja 

problemas no fornecimento de energia. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Problema da 

concessionária

Ausência de 

gerador auxiliar

4.3 - Falta de energia

 

Figura 35: Potenciais causas para 4.3 - falta de energia. 

O processo de coagulação no tratamento depende do nível de turbidez da água 

recebida, de modo que, quanto maior esta característica da água recebida, maior será a dose 

de coagulante necessária. Para o modo de falha 4.4 – baixa coagulação no tratamento, como 

observado na Figura 36, há várias causas relacionadas aos grupos de Método, Máquina e Mão 

de Obra. Por exemplo, tal situação pode ocorrer porque o monitoramento é ineficiente, pois o 
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operador da ETA monitora a turbidez periodicamente, entretanto, caso ocorra uma variação 

repentina, um pequeno período de atraso na correção da dosagem no coagulante pode 

prejudicar o desempenho deste processo, além disso, o próprio operador pode errar na 

dosagem do material. Outras situações que podem levar a um evento como este estão 

relacionadas à panes nos dosadores, seja por problemas elétricos ou por rompimento ou 

entupimento em suas tubulações. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Dosagem incorreta 

De coagulante

Monitoramento 

Ineficiente

(ETA)

Pane no dosador

De coagulante

Rompimento ou entupimento

Da tubulação

Problema elétrico

4.4 - Baixa coagulação

 

Figura 36: Potenciais causas para 4.4 - baixa coagulação no tratamento. 

7.2.3.2 Potenciais causas para os modos de falha da Reservação Central. 

Para o modo de falha 5.1 – Trinca ou dano estrutural, a causa levantada pela equipe 

está justamente relacionada ao desgaste devido ao uso do reservatório, conforme pode ser 

observado na Figura 37.  

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Idade e uso do 

reservatório

5.1 - Trinca ou dano 

estrutural

 

Figura 37: Potenciais causas para 5.1 - trinca ou dano estrutural. 

Já no caso do modo de falha 5.2 – Extravasamento e 5.3 – Esvaziamento, como 

observado na Figura 38 e na Figura 39, as causas estão relacionadas aos grupos máquina e 
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medida, que seriam falhas no acionamento de válvulas ou sensor de nível descalibrado ou 

danificado, pois se a medição estiver incorreta, a interpretação do nível real de água no 

reservatório pode ser errônea, podendo causar o extravasamento do mesmo. A ocorrência de 

tais problemas pode causar ambos os modos de falha. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Sensor de nível

Descalibrado ou 

Danificado

Válvula com 

Defeito

5.2 - Extravasamento

 

Figura 38: Potenciais causas para 5.2 – extravasamento. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Sensor de 

Nível

Descalibrado ou 

Danificado

Válvula com 

Defeito

Falta de energia

5.3 - Esvaziamento

 

Figura 39: Potenciais causas para 5.3 – esvaziamento. 

Para o caso de um possível acidente de trabalho durante o processo de limpeza, modo 

de falha 5.4, como observado na Figura 40, a equipe levantou várias potenciais causas para 

sua ocorrência, a saber: falha nos equipamentos de segurança, negligência nos procedimentos 

de segurança e falha no sensor de gases. No caso deste último, por ser um ambiente confinado 

em que ocorre alta concentração de gás de cloro e baixa concentração de oxigênio, a 

utilização deste sensor é de extrema importância para a segurança da tarefa, sendo em 

algumas vezes necessária a utilização de ventilação forçada. 
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Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Espaço Confinado

Alta Concentração de 

Gás de cloro

Falha no procedimento 

de segurança da tarefa
Falha nos equipamentos 

de segurança

Sensor de gases 

descalibrado ou 

com defeito

Negligência aos 

procedimentos

De segurança

5.4 – Acidente de Trabalho

Durante o processo 

de limpeza

Baixa Concentração 

De Oxigênio

Altura

 

Figura 40: Potenciais causas para 5.4 – Acidente de trabalho durante o processo de limpeza. 

Com relação ao modo de falha 5.5 – Contaminação ou alteração das características da 

água, como visto na Figura 41, pode ser consequência da entrada de animais no reservatório, 

pois mesmo havendo mecanismos de impedimento de acesso, é uma situação passível de 

acontecer. Outra possibilidade, como alguns reservatórios são enterrados, pode haver 

penetração de terra ou outros materiais devido a trincas em suas paredes. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Entrada de animais

Penetração de terra 

ou outros materiais

Trincas no 

reservatório

5.5 - Contaminação 

ou alteração 

das características

Da água

 

Figura 41: Potenciais causas para 5.5 - contaminação ou alteração das características da água. 

7.2.3.3 Potenciais causas para os modos de falha de Elevação de Água Tratada. 

Para o caso do modo de falha 6.1 – Falha no bombeamento, como observado na Figura 

42, as potenciais causas estão relacionadas, principalmente, à máquina, como pane na moto 

bomba, acionamento de válvulas, problema de software ou acionamento remoto e falta de 

energia por problemas internos. Há também a falta de energia por parte da concessionária. 
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Máquina / Equipamento

Mão de obra
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Concessionária

Pane na motobomba
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ou acionamento remoto
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 bombeamento

 

Figura 42: Potenciais causas para 6.1 - falha no bombeamento. 

7.2.3.4 Potenciais causas para os modos de falha da Reservação Local 

As causas dos modos de falha para a etapa de Reservação Local são basicamente as 

mesmas apresentadas para Reservação Central. Em razão disso, não foram desenvolvidos 

novos diagramas de causa efeito para estes casos, entretanto, há uma diferença no modo de 

falha 7.3 – Esvaziamento, que inclui, em alguns casos, a captação subterrânea inoperante 

como uma de suas causas, como observado na Figura 43. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor
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Meio ambiente

Sensor de 
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7.3 - Esvaziamento

 

Figura 43: Potenciais causas para 7.3 – Esvaziamento. 

7.2.3.5 Potenciais causas para os modos de falha da Rede de Distribuição 

No caso do modo de falha 8.1 – Ruptura e vazamento, Figura 44, há várias possíveis 

causas para a sua ocorrência, como: pressão excessiva na rede (também relacionado à 

problemas nos sensores de pressão), erros durante construção ou reparos, danos causados por 
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obras de terceiros, danos causados por raízes de árvores, ventosa com defeito (causa a criação 

de bolsões de ar na rede), idade e material da tubulação. 
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árvores
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Figura 44: Potenciais causas para 8.1 - ruptura e vazamento. 

Com relação ao modo de falha 8.2 – Erros de manobras na rede, como observado na 

Figura 45, as prováveis causas estão basicamente relacionadas aos grupos Método e Mão de 

Obra, como: mapa da rede confuso ou desatualizado e falta de identificação de válvulas e 

registros (principalmente em pontos conflitantes da rede). Estes problemas podem causar 

erros de interpretação por parte da mão de obra, que evidencia falhas também nos 

treinamentos realizados para estes colaboradores, principalmente pelo fato de serem de 

equipes terceirizadas. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Mapa da rede confuso 
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Erro de Interpretação

Treinamento
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Figura 45: Potenciais causas para 8.2 - erros de manobras na rede. 

Para o caso do modo de falha 8.3 – Alta pressão na rede, como observado na Figura 

46, as causas estão principalmente relacionadas ao correto funcionamento das VRP’s, que 
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pode ser prejudicado devido à problemas nas mesmas, ou devido à problemas nos sensores, 

pois erros de medição podem provocar incorreto funcionamento dessas válvulas. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Sensor de Pressão
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Figura 46: Potenciais causas para 8.3 - alta pressão na rede. 

Já em relação ao modo de falha 8.4 – Baixa pressão na rede, como observado na 

Figura 47, as causas são um pouco diferentes do caso anterior. O material da tubulação, por 

exemplo, pode ser um agravante, pois se a tubulação for de ferro fundido há o problema na 

incrustação em seu interior, o que obstrui a passagem da água. Outro problema relacionado à 

tubulação, é que a mesma pode estar subdimensionada para o nível de consumo atual, na 

maioria das vezes este problema é causado devido ao crescimento populacional de uma região 

e consequente maior consumo, aumento que pode não ter sido previsto na época em que o 

projeto foi realizado. Ainda há também a questão dos equipamentos necessários para o ajuste 

da pressão na rede, por exemplo: uma VRP pode ser obstruída por acúmulo de sujeira em seus 

filtros, devido à manutenções na tubulação (pode ocorrer o transporte de sujeira ou objetos 

que escapam durante processos de manutenção), defeito no booster (equipamento utilizado 

para reforço da carga de pressão na rede) ou nas ventosas, além de também existir o problema 

de medição errada pelos sensores de pressão. 
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Figura 47: Potenciais causas para 8.4 - baixa pressão na rede. 

Ainda quanto à Rede de Distribuição, os próximos modos de falha são relacionados à 

qualidade da água, para o caso 8.5 – Alta cor ou turbidez, como na Figura 48, foram 

identificadas causas distribuídas em diferentes grupos. Tal problema pode ocorrer devido a 

fatores como: o material da tubulação, por exemplo se for de ferro fundido; pode ocorrer 

devido a obras de terceiros, que causam danos na tubulação e consequentemente penetração 

de materiais; erros de manobra na rede devido à manutenção (descarga realizada 

incorretamente); ou até mesmo devido à presença de minerais na água do manancial, como 

ferro e manganês.  

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Manobras na rede 
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8.5 - Alta cor ou turbidez

 

Figura 48: Potenciais causas para 8.5 - alta cor ou turbidez. 

Quanto ao modo de falha 8.6 – Baixa concentração de cloro, como observado na 

Figura 49, as principais causas estão relacionadas à própria rede, por exemplo, se esta for do 

tipo ramificada, como citado na seção 4.1.7, tal configuração pode ser prejudicial para a 

qualidade da água. A baixa concentração de cloro também pode acontecer por uma ruptura da 
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tubulação, que favorece a penetração de outros materiais na rede e que reagem com o cloro da 

água, reduzindo assim a sua concentração. Outro fator que se deve observar é o baixo 

consumo devido à baixa densidade populacional, esta situação costuma ocorrer 

principalmente em loteamentos novos, onde toda a infraestrutura de abastecimento já está 

instalada, porém ainda residem poucas pessoas na região. Dessa forma, o consumo é baixo 

para o volume de água que fica disponível na rede de distribuição, o que faz com que esta 

tenha um período de permanência na rede maior do que o normal, e devido a este tempo, 

acarreta em queda na concentração de cloro.  

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Rede do tipo 

ramificada

Ruptura da tubulação
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Devido à baixa
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8.6 - Baixa concentração 

de cloro

 

Figura 49: Potenciais causas para 8.6 - baixa concentração de cloro. 

Para o modo de falha 8.7 – Alta concentração de bactérias heterotróficas, como 

observado na Figura 50, o agravante é a queda na concentração de cloro, que pode ser 

causada, por exemplo, por uma ruptura na tubulação, como já apresentado no caso anterior.  
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Figura 50: Potenciais causas para 8.7 - alta concentração de bactérias heterotróficas. 

Já para o caso 8.8 – Presença de coliformes, como observado na Figura 51, a causa 

principal está relacionada à ocorrência de ruptura da tubulação associada ao extravasamento 

de esgotos, devido a danos causados por obras de terceiros. 

Máquina / Equipamento

Mão de obra

Medida

Matéria-prima / Fornecedor

Método

Meio ambiente

Extravasamento 
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obras de terceiros
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Coliformes

 

Figura 51: Potenciais causas para 8.8 - presença de coliformes. 

7.2.3.6 Potenciais causas para os modos de falha do Centro de Controle Operacional 

Para o caso de um CCO inoperante, modo de falha 9.1, como visto na Figura 52, as 

causas levantadas pela equipe foram: problema na rede de comunicação e falta de energia, por 

parte da concessionária e também a inatividade dos no-breaks dos computadores.  
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Figura 52: Potenciais causas para 9.1 – inoperante. 

Já para o caso 9.2 – Falha ou falta de sinal dos terminais remotos, como observado na 

Figura 53, algumas das causas são semelhantes às do modo de falha 9.1. Entretanto, pode-se 

considerar problemas de interferência nos sinais de transmissão e também danos nos sensores, 

o que afeta a interpretação das medidas. 
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Figura 53: Potenciais causas para 9.2 - falha ou falta de sinal dos terminais remotos. 

7.2.4 Identificação dos mecanismos de controle 

Para cada potencial causa dos modos de falha foram identificados mecanismos de 

controle e detecção, quando isto não foi possível, estes foram identificados levando em 

consideração o próprio modo de falha. Como o software FMEA Executive permitia tal opção, 

também foi considerado se havia mecanismos de prevenção para que o respectivo modo de 

falha não ocorresse. Para simplificar e resumir a interpretação, os resultados desta etapa foram 

apresentados em conjunto com a etapa de determinação da detecção, na seção 7.3.2.3. 
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7.3 AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Para que a etapa de avaliação de riscos não fosse realizada de maneira muito arbitrária, 

foi realizada em conjunto com os gerentes das áreas Industrial e de Redes, a determinação de 

critérios para auxiliar a ponderação da equipe. Na tentativa de evitar que um dos índices 

tivesse mais peso do que outro na determinação dos GPR’s, procurou-se utilizar escalas de 

mesmo tamanho, variando de 1 a 7, em que o valor 1 representa a melhor situação e 7 a pior. 

O estabelecimento desses critérios é apresentado mais detalhadamente a seguir. 

7.3.1 Determinação dos critérios de avaliação dos riscos 

Considerando o índice de severidade, procurou-se desenvolver uma tabela de 

classificação que pudesse considerar tanto questões relacionadas à qualidade (abordando a 

percepção do cliente e problemas de saúde pública), quanto à regularidade dos serviços 

(abordando tempo estimado de interrupção dos serviços até a normalização do mesmo). 

Devido à situação da possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho nas etapas de 

reservação, procurou-se incluir também na avaliação de severidade a questão do risco humano 

(abordando a gravidade das consequências da ocorrência de tal evento). Dessa forma, a tabela 

desenvolvida para a avaliação da severidade é apresentada no Quadro 22. 

Quadro 22: Critérios para a avaliação da severidade. 

SEVERIDADE Impacto de Qualidade ou Risco 

Humano 

Regularidade dos Serviços 

1 Insignificante Sem impacto ou não detectável Interrupção menor do que 5 minutos 

2 Mínima Impacto não percebido pelo cliente Interrupção de 5 a 30 minutos 

3 Pequena Impacto percebido pelo cliente, mas, 

pouca causa de reclamações 
Interrupção de 30 minutos a 1 hora 

4 Moderada Impacto percebido pelo cliente e 

causa moderada quantidade de 

reclamações 

Interrupção de 1 a 4 horas 

5 Alta Impacto percebido pelo cliente e 

causa muitas reclamações, ou pode 
causar acidente de trabalho sem 

ferimentos 

Interrupção de 4 a 24 horas 

6 Muito Alta Impacto de saúde pública ou acidente 

de trabalho que possa causar doenças 
(não ameaça a vida nem provoca 

incapacidade física permanente) 

Interrupção de 24 a 48 horas 

7 Catastrófica Impacto de saúde pública ou acidente 

de trabalho que possa causar morte 

ou incapacidade física permanente 

Interrupção de 48 horas ou mais 



121 

 

 

Quanto à frequência de ocorrência dos modos de falha, procurou se utilizar de um 

intervalo que abrangesse desde eventos cotidianos (de ocorrência diária), até mesmo os mais 

raros (com ocorrência esperada a cada 10 anos ou mais). Dessa forma, a tabela para os 

critérios da ponderação de ocorrência ficou como apresentada no Quadro 23. 

Quadro 23: Critérios para a avaliação da ocorrência. 

 CLASSIFICAÇÃO FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

1 Remota Uma ocorrência a cada 10 anos ou mais 

2 Muito baixa Uma ocorrência entre 5 a 10 anos 

3 Baixa Uma ocorrência entre 1 a 4 anos 

4 Média De 1 a 6 ocorrências por ano 

5 Moderadamente alta Uma ocorrência por mês 

6 Alta Uma ocorrência por semana 

7 Muito Alta Ocorrência diária 

 

Já para os critérios de avaliação da detecção, procurou-se levar em consideração tanto 

a eficácia do mecanismo (chance de sucesso) quanto a eficiência do mesmo (rapidez na 

detecção do problema). Desse modo, os critérios para a ponderação do índice de detecção 

ficaram estabelecidos conforme apresentado no Quadro 24. 

Quadro 24: Critérios para avaliação da detecção. 

 CLASSIFICAÇÃO CHANCE DE DETECÇÃO 

1 Certa Certeza de detecção quase imediata 

2 Muito Alta Certeza de detecção com algum tempo de atraso 

3 Alta Boa chance de detecção ou com tempo de atraso moderado 

4 Média Moderada chance de detecção ou com tempo de atraso significativo 

5 Baixa Baixa chance de detecção 

6 Muito Baixa Chance muito baixa de detecção 

7 Remota Chance quase impossível 

7.3.2 Determinação dos índices 

A ponderação dos índices de Severidade, Ocorrência e Detecção foi realizada por 

meio de reuniões com a equipe. Para auxiliar este processo foi utilizada a Matriz de 

Classificação, conforme já apresentado na seção 5.2 FERRAMENTAS DE SUPORTE. Nas 

tabelas de avaliação dos índices, os membros da equipe são representados individualmente 

por números de 1 a 8 (nas colunas da direita das tabelas), sendo que, os valores considerados 
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para cada caso, corresponde a uma média simples das ponderações individuais. Os resultados 

para a determinação dos índices de cada caso são apresentados nas seções 7.3.2.1 até a 

7.3.2.3. 

7.3.2.1 Determinação da Severidade 

Os índices de severidade são apresentados nas tabelas desta seção na seguinte forma: 

• Estação de Tratamento - Tabela 5; 

• Reservação Central - Tabela 6; 

• Elevação de Água Tratada - Tabela 7; 

• Reservação Local - Tabela 8; 

• Rede de Distribuição - Tabela 9; 

• Centro de Controle Operacional - Tabela 10. 
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Tabela 5: Determinação dos índices de severidade para a ETA. 

PROCESSO MODO DE FALHA EFEITO DA FALHA 

MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

4 - E.T.A 

4.1 - Recebimento de 

água com Alta Turbidez 

Contaminação dos tanques, impossibilidade de uso da água, 

necessidade de esvaziamento e limpeza dos tanques, parada de 

produção 

2 2 2 2 2 2 2 3 2,1 

4.2 - Recebimento de 

água contaminada 

(química ou biológica) 

Contaminação dos tanques, impossibilidade de uso da água, 

necessidade de esvaziamento e limpeza dos tanques, parada de 

produção 

5 4 5 5 5 5 5 4 4,8 

4.3 - Falta de energia Parada de produção e falta de água para abastecer reservatórios 3 3 2 1 3 2 3 2 2,4 

4.4 - Baixa coagulação no 

tratamento 

Prejuízo ao desempenho do tratamento, necessidade de descarte 

da água, diminuição da vida útil dos filtros, perda de materiais 

consumidos no tratamento, parada de produção 

2 1 2 2 2 2 2 2 1,9 
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Tabela 6: Determinação dos índices de severidade para a Reservação Central. 

PROCESSO MODO DE FALHA EFEITO DA FALHA 

MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

5
 -

 R
E

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 C
E

N
T

R
A

L
 

5.1 - Trinca ou dano 

estrutural 

Impossibilidade de uso do reservatório, falta de água durante o 

período de reparo 
2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

5.2 - Extravasamento Transbordo, perda de água e material utilizado no tratamento 1 1 1 1 1 1 1 2 1,1 

5.3 – Esvaziamento Falta de água para abastecer a rede de distribuição 4 5 4 4 4 4 4 4 4,1 

5.4 – Acidente de trabalho 

no processo de limpeza 

Prolongamento da interrupção no abastecimento, potencial risco 

à vida humana. 
7 5 6 5 5 7 7 6 6,0 

5.5 - Contaminação ou 

alteração das 

características da água 

Contaminação da água e do reservatórios, impossibilidade de 

uso da água, necessidade de esvaziamento e limpeza dos 

reservatórios, interrupção no abastecimento 

4 5 4 4 4 5 4 4 4,3 

 

Tabela 7: Determinação dos índices de severidade para a Elevação de Água Tratada. 

PROCESSO MODO DE FALHA EFEITO DA FALHA 

MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

6
 –

 E
L

E
V

A
Ç

Ã
O

 

D
E

 Á
G

U
A

 

T
R

A
T

A
D

A
 

6.1 - Falha no 

bombeamento 
Falta de água nos reservatórios e na rede de distribuição 5 5 5 5 5 5 5 4 4,9 
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Tabela 8: Determinação dos índices de severidade para a Reservação Local. 

PROCESSO MODO DE FALHA EFEITO DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

7
 -

 R
E

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 L
O

C
A

L
 

7.1 - Trinca ou dano 

estrutural 

Impossibilidade de uso do reservatório, falta de água durante o 

período de reparo 
3 4 4 4 4 4 4 4 3,9 

7.2 – Extravasamento Transbordo, perda de água e material utilizado no tratamento 1 1 1 1 1 1 1 2 1,1 

7.3 – Esvaziamento Falta de água para abastecer a rede de distribuição 3 4 4 4 4 4 4 4 3,9 

7.4 – Acidente de trabalho 

no processo de limpeza 

Prolongamento da interrupção no abastecimento, potencial risco 

à vida humana. 
7 5 6 5 5 7 7 6 6,0 

7.5 - Contaminação ou 

alteração das características 

da água 

Contaminação da água e do reservatórios, impossibilidade de 

uso da água, necessidade de esvaziamento e limpeza dos 

reservatórios, interrupção no abastecimento 

4 5 4 4 4 5 4 4 4,3 
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Tabela 9: Determinação dos índices de severidade para a Rede de Distribuição. 

PROCESSO MODO DE FALHA EFEITO DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

8
 -

 R
E

D
E

 D
E

 D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 

8.1 - Ruptura ou vazamento Perda e falta de água 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 

8.2 - Erros de manobra na 

rede 

Falta de água ou baixa pressão na rede 
3 3 4 3 3 3 4 4 3,4 

8.3 - Alta pressão na rede Maior consumo, danos à tubulação, maiores índices de rupturas 

e vazamento causando perdas na distribuição 
3 2 3 2 3 3 3 2 2,6 

8.4 - Baixa pressão na rede Pressão de fornecimento abaixo do limite mínimo 4 5 5 5 5 5 4 5 4,8 

8.5 - Alta cor ou turbidez Aspecto desagradável e impossibilidade de uso da água, 

necessidade de descarte da água e limpeza da tubulação 
5 4 5 4 4 4 4 5 4,4 

8.6 - Baixa concentração de 

cloro 

Rede vulnerável ao crescimento de organismos patogênicos 
3 2 4 2 2 2 2 2 2,4 

8.7 - Alta concentração de 

bactérias heterotróficas 

Potencial presença de organismos patogênicos 
5 4 5 5 5 5 5 5 4,9 

8.8 - Presença de coliformes Presença de organismos patogênicos 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0 
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Tabela 10: Determinação dos índices de severidade para o Centro de Controle Operacional. 

PROCESSO MODO DE FALHA EFEITO DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

9
 –

 C
en

tr
o
 d

e 

C
o
n
tr

o
le

 

O
p
er

ac
io

n
al

 

9.1 – Inoperante Sistema sem monitoramento e controle remoto 
2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

9.2 - Falha ou falta de sinal 

dos terminais remotos 

Sistema sem monitoramento e controle remoto 

2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

 

7.3.2.2 Determinação da Ocorrência 

Os índices de ocorrência são apresentados nas tabelas desta seção na seguinte forma: 

• Estação de Tratamento - Tabela 11; 

• Reservação Central - Tabela 12; 

• Elevação de Água Tratada -  

• Tabela 13; 

• Reservação Local - Tabela 14; 

• Rede de Distribuição - Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 17; 

• Centro de Controle Operacional - Tabela 18. 
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Em alguns casos, na parte de ponderação dos membros da equipe, há um traço (-) no lugar da nota, isso significa que o indivíduo não se 

sentiu apto para avaliar o respectivo caso e preferiu se abster, ou por algum motivo não pôde estar presente no instante da votação do item. 

Tabela 11: Determinação dos índices de ocorrência para a ETA. 

PROCESSO MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

4
 -

 E
.T

.A
 

4.1 - Recebimento de água com Alta 

Turbidez 

4.1.1 - Falha no monitoramento na etapa de captação 3 - 2 - 3 - - 3 2,8 

4.1.2 -Sensor de turbidez descalibrado ou danificado 2 - 1 - 2 - - 1 1,5 

4.2 - Recebimento de água 

contaminada (química ou biológica) 

4.2.1 - Ausência ou ineficiência no monitoramento na 

captação 
4 - 4 4 4 - - 3 3,8 

4.3 - Falta de energia 4.3.1 - Ausência de gerador auxiliar - - 4 4 4 4 4 4 4,0 

4.4 - Baixa coagulação no 

tratamento 

4.4.1 - Dosagem incorreta de coagulante - - 4 4 4 4 4 4 4,0 

4.4.2 - Monitoramento ineficiente - - 4 4 4 4 4 4 4,0 

4.4.3 - Pane no dosador de coagulante - rompimento ou 

entupimento da tubulação 
- - 3 3 3 3 3 3 3,0 

4.4.4 - Pane no dosador de coagulante - problema 

elétrico 
- - 2 - 2 2 2 2 2,0 
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Tabela 12: Determinação dos índices de ocorrência para a Reservação Central. 

PROCESSO MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

5
 -

 R
E

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 C
E

N
T

R
A

L
 

5.1 - Trinca ou dano estrutural 5.1.1 - Idade do reservatório 3 3 3 3 - 3 2 3 2,9 

5.2 – Extravasamento 5.2.1 - Sensor de nível descalibrado ou danificado 3 3 3 3 - 3 3 3 3,0 

5.2.2 - Válvula com defeito 3 3 3 - - 3 3 3 3,0 

5.3 – Esvaziamento 5.3.1 - Sensor de nível descalibrado ou danificado 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.3.2 - Válvula com defeito 2 2 2 2 - 2 2 2 2,0 

5.3.3 - Falta de energia 3 3 2 2 - 3 3 3 2,7 

5.4 – Acidente de trabalho no 

processo de limpeza 

5.4.1 – Trabalho em espaço confinado ou altura 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.4.2 - Sensor de gás descalibrado ou com defeito 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.4.3 - Falha nos equipamentos de segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.4.4 - Falha ou negligência no procedimento de segurança 

da tarefa 
1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.5 - Contaminação ou alteração 

das características da água 

5.5.1 - Entrada de animais 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.5.2 - Penetração de terra ou outros materiais devido a 

trincas 
1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 
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Tabela 13: Determinação dos índices de ocorrência para a Elevação de Água Tratada. 

PROCESSO MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

6
 –

 E
L

E
V

A
Ç

Ã
O

 D
E

 

Á
G

U
A

 T
R

A
T

A
D

A
 

6.1 - Falha no bombeamento 6.1.1 - Falta de energia – concessionária 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

6.1.2 - Falta de energia - problema interno 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 

6.1.3 - Pane na motobomba 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

6.1.4 - Não acionamento de válvulas 3 3 - - - 3 3 3 3,0 

6.1.5 - Problema de software ou de acionamento remoto 3 3 3 - - 3 3 3 3,0 

 

  



131 

 

Tabela 14: Determinação dos índices de ocorrência para a Reservação Local. 

PROCESSO MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

7
 -

 R
E

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 L
O

C
A

L
 

7.1 - Trinca ou dano estrutural 7.1.1 - Idade do reservatório 3 3 3 3 - 3 2 3 2,9 

7.2 – Extravasamento 
7.2.1 - Sensor de nível descalibrado ou danificado 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

7.2.2 - Válvula com defeito 4 4 4 - - 4 4 4 4,0 

7.3 – Esvaziamento 

7.3.1 - Sensor de nível descalibrado ou danificado - 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

7.3.2 - Captação subterrânea inoperante - 4 3 4 3 4 3 4 3,6 

7.3.3 - Válvula com defeito 2 2 1 1 - - 2 2 1,7 

7.3.4 - Falta de energia 4 4 4 4 4 - 4 4 4,0 

7.4 - Acidente de trabalho no 

processo de limpeza 

7.4.1 – Trabalho em espaço confinado ou altura 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.4.2 - Sensor de gás descalibrado ou com defeito 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.4.3 - Falha nos equipamentos de segurança 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.4.4 - Falha ou negligência no procedimento de segurança da 

tarefa 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.5 - Contaminação ou alteração das 

características da água 

7.5.1 - Entrada de animais 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.5.2 - Penetração de terra ou outros materiais devido a 

trincas 
1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 
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Tabela 15: Determinação dos índices de ocorrência para a Rede de Distribuição – Parte 1. 

PROCESSO MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

8
 -

 R
E

D
E

 D
E

 D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 

8.1 - Ruptura ou vazamento 

8.1.1 - Danos causados por obras de terceiros - 6 6 - - 6 6 6 6,0 

8.1.2 - Idade da tubulação - 4 - - - 4 5 4 4,3 

8.1.3 - Pressão excessiva na rede - - 5 - - 5 5 5 5,0 

8.1.4 - Material da tubulação - - 6 - - 6 6 6 6,0 

8.1.5 - Sensores de pressão com problema ou 

descalibrados 
- - 5 - - 5 5 5 5,0 

8.1.6 - Ventosa com defeito - 1 1 - - 1 1 1 1,0 

8.1.7 - Raízes de árvores - 5 5 - - 5 5 5 5,0 

8.1.8 - Erros durante construção ou reparos - 6 - - - 6 6 6 6,0 

8.2 - Erros de manobra na rede 

8.2.1 - Mapa da rede confuso ou desatualizado - 5 - - - 6 5 6 5,5 

8.2.2 - Falta de identificação de válvulas e registros - 5 - - - 4 4 4 4,3 

8.2.3 - Erros de procedimento operacional - 5 - - - 4 4 5 4,5 

8.2.4 - Falta de treinamento ou ineficiência do mesmo - 5 - - - 4 4 5 4,5 
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Tabela 16: Determinação dos índices de ocorrência para a Rede de Distribuição – Parte 2. 

PROCESSO MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

8
 -

 R
E

D
E

 D
E

 D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 

8.3 - Alta pressão na rede 

8.3.1 - Sensor de pressão descalibrado ou danificado - 3 - - - 3 3 3 3,0 

8.3.2 - VRP desregulada ou danificada - 5 - - - 5 5 5 5,0 

8.4 - Baixa pressão na rede 

8.4.1 - Sensor de Pressão Descalibrado ou Danificado - 3 - - - 3 3 3 3,0 

8.4.2 – Acúmulo de Sujeira na VRP devido a 

manutenções na rede 
- 4 - - - 4 4 4 4,0 

8.4.3 - Booster com defeito - 3 - - - 3 3 4 3,3 

8.4.4 - Ventosa com defeito - 4 - - - 4 4 4 4,0 

8.4.5 - Incrustação na tubulação - 1 - - - 1 2 1 1,3 

8.4.6 - Tubulação subdimensionada - 4 - - - 4 4 4 4,0 
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Tabela 17: Determinação dos índices de ocorrência para a Rede de Distribuição – Parte 3. 

PROCESSO MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

8
 -

 R
E

D
E

 D
E

 D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 

8.5 - Alta cor ou turbidez 

8.5.1 - Erros de manobra durante manutenção - 4 4 - 4 4 4 - 4,0 

8.5.2 - Danos causados por obras de terceiros - 5 - - - 5 5 5 5,0 

8.5.3 - Material da tubulação - 1 1 - - 1 1 1 1,0 

8.5.4 - Erros de procedimento de limpeza - 1 1 - - 1 1 1 1,0 

8.6 - Baixa concentração de cloro 

8.6.1 - Rede do tipo ramificada 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

8.6.2 - Baixo consumo devido à baixa densidade 

populacional 
1 - 1 1 1 1 1 1 1,0 

8.6.3 - Ruptura da tubulação 3 4 3 - 3 - 3 3 3,2 

8.7 - Alta concentração de bactérias 

heterotróficas 
8.7.1 - Queda na concentração de cloro 2 3 2 2 3 3 2 2 2,4 

8.8 - Presença de coliformes 
8.8.1 - Extravazamento de esgoto próximo a local 

danificado da rede de distribuição 
2 2 2 2 2 3 2 2 2,1 
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Tabela 18: Determinação dos índices de ocorrência para o Centro de Controle Operacional. 

PROCESSO MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

9
 –

 C
en

tr
o
 d

e 
C

o
n
tr

o
le

 

O
p
er

ac
io

n
al

 

9.1 – Inoperante 

9.1.1 - Falta de energia - concessionária 4 4 4 4 - 4 4 4 4,0 

9.1.2 - Falta de energia – No-breaks inoperantes 3 3 3 3 - 3 3 3 3,0 

9.1.3 - Problema na rede de comunicação 2 - - 2 - 2 2 2 2,0 

9.2 - Falha ou falta de sinal dos 

terminais remotos 

9.2.1 - Falta de energia - concessionária 5 5 5 5 - 5 5 5 5,0 

9.2.2 - Sensor danificado 5 5 5 5 - 5 5 5 5,0 

9.2.3 - Interferência no sinal de transmissão 5 5 5 6 - 5 5 6 5,3 
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7.3.2.3 Determinação da Detecção 

Os índices de detecção são apresentados nas tabelas desta seção na seguinte forma: 

• Estação de Tratamento - Tabela 19; 

• Reservação Central - Tabela 20; 

• Elevação de Água Tratada - Tabela 21; 

• Reservação Local - Tabela 22; 

• Rede de Distribuição - Tabela 23, Tabela 24 e Tabela 25; 

• Centro de Controle Operacional - Tabela 26. 

Da mesma forma que no item anterior em algumas situações da ponderação dos 

membros da equipe há um traço (-) no lugar da nota, isso significa que o indivíduo não se 

sentiu apto para avaliar o respectivo caso e preferiu se abster, ou por algum motivo não pôde 

estar presente no instante da votação do item. Conforme já citado, como o software FMEA 

Executive também permite a inclusão de mecanismos de prevenção, para os casos em que se 

verificou tal característica, também foram incluídos nas avaliações. Para facilitar a 

organização dos dados nas tabelas, as informações de prevenção e detecção foram incluídas 

na mesma coluna e separadas por uma barra (/), em que o que é apresentado à esquerda desta, 

corresponde ao mecanismo de prevenção, e o que é citado à direita da barra, corresponde ao 

mecanismo de detecção. 

Considerando os métodos de detecção para a ETA (conforme pode ser observado na 

Tabela 19), para o modo de falha 4.1 – Recebimento de água com alta turbidez, para o caso de 

falha no monitoramento na etapa de captação, os mecanismos de detecção seriam as análises 

de turbidez realizadas e o próprio monitoramento visual pelo operador da ETA. Quanto ao 

problema no sensor de turbidez (4.1.2), antes de prosseguir com a medição, é necessário 

realizar um auto teste do aparelho. 

Quanto ao modo de falha 4.2 (Recebimento de água contaminada), a percepção seria 

por meio das análises de qualidade realizadas na ETA. Já para a falta de energia, a detecção é 

realizada pelo operador da Estação e também pelo Centro de Controle Operacional (modo de 

falha 4.3). 

Para o modo de falha 4.4 (baixa coagulação no tratamento), para as causas 4.4.1 e 

4.4.2 (dosagem incorreta de coagulante e monitoramento ineficiente), o mecanismo de 

controle é o próprio operador da ETA, por meio da análise de concentração de partículas 
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expressa em PPM. Para os casos de pane no dosador de coagulante (4.4.3 e 4.4.4) o método 

de controle é o próprio operador da ETA, que faz o monitoramento. Quanto ao caso do 

rompimento na tubulação, há um mecanismo de prevenção, que é uma tubulação reserva que 

já fica instalada, podendo ser facilmente utilizada. 
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Tabela 19: Determinação dos índices de detecção para a ETA. 

PROCESSO 4 - E.T.A 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

4.1 - Recebimento de 

água com Alta Turbidez 

4.1.1 - Falha no monitoramento na etapa 

de captação 

- /Análise na ETA e monitoramento 

visual operador - - 2 2 2 2 2 2 2,0 

4.1.2 - Sensor de turbidez descalibrado ou 

danificado 
- /Auto teste do aparelho - - 1 1 1 1 1 1 1,0 

4.2 - Recebimento de 

água contaminada 

(química ou biológica) 

4.2.1 - Ausência ou ineficiência no 

monitoramento na captação 
- /Análise na ETA - - 4 4 4 4 4 4 4,0 

4.3 - Falta de energia 4.3.1 - Ausência de gerador auxiliar 
- /Operadores da ETA e do Centro de 

Controle - - 1 1 1 1 1 1 1,0 

4.4 - Baixa coagulação 

no tratamento 

4.4.1 - Dosagem incorreta de coagulante - /Operador da ETA e Análise ppm - - 2 2 2 2 2 2 2,0 

4.4.2 - Monitoramento ineficiente - /Operador da ETA e Análise ppm - - 2 2 2 2 2 2 2,0 

4.4.3 - Pane no dosador de coagulante - 

rompimento ou entupimento da tubulação 

Tubulação Reserva 

Acoplada/Operador da ETA  - - 2 2 2 2 2 2 2,0 

4.4.4 - Pane no dosador de coagulante - 

problema elétrico 
- /Operador da ETA - - 2 2 2 2 2 2 2,0 
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Quanto ao processo de Reservação Central, considerando o modo de falha 5.1 (trinca 

ou dano estrutural), o mecanismo de controle é a inspeção do reservatório, que é realizada 

sempre que há uma limpeza periódica programada. 

Em relação ao modo de falha 5.2 (Extravasamento), o mecanismo de detecção é a 

própria percepção visual dos operadores da planta. Já para o caso de esvaziamento (modo de 

falha 5.3), o principal mecanismo é o Centro de Controle Operacional. 

Para o modo de falha 5.4 (Acidente de trabalho no processo de limpeza), a principal 

medida de controle para as causas relacionadas a este problema é a própria presença do 

supervisor responsável e também os demais operadores que realizam esta atividade. 

Entretanto, há também as medidas preventivas, como a calibração / aferição periódica para o 

sensor gás (EPC para esta atividade), inspeção dos EPI’s e EPC’s para o caso de falha nos  

equipamentos de segurança, além dos treinamentos periódicos realizados pela equipe, para 

garantir a precaução na execução dos procedimentos relacionados a periculosidade dessa 

tarefa. 

Considerando o modo de falha 5.5 (contaminação ou alteração das características da 

água), a principal ferramenta de detecção é a análise da concentração de cloro, característica 

que tende a diminuir quando existe alguma contaminação. Especificamente para o caso de 

entrada de animais, há também medidas de prevenção, que são os mecanismos de obstrução 

de entrada. 
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Tabela 20: Determinação dos índices de detecção para a Reservação Central. 

(Continua) 

PROCESSO 5 - RESERVAÇÃO CENTRAL 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

5.1 - Trinca ou dano 

estrutural 
5.1.1 - Idade do reservatório - /Inspeção do reservatório - - 4 3 4 4 4 3 3,7 

5.2 - Extravasamento 

5.2.1 - Sensor de nível descalibrado ou 

danificado 
- /Detecção visual - - 3 2 2 2 2 2 2,2 

5.2.2 - Válvula com defeito - /Detecção visual - - 3 2 2 2 2 2 2,2 

5.3 - Esvaziamento 

5.3.1 - Sensor de nível descalibrado ou 

danificado 

- /Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle - - 1 1 1 2 2 1 1,3 

5.3.2 - Válvula com defeito 
- /Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle - - 1 1 1 2 2 1 1,3 

5.3.3 - Falta de energia 
- /Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle - - 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.4 - Acidente de 
trabalho no processo de 

limpeza 

5.4.1 – Trabalho em espaço confinado ou 

altura 
- /Supervisão e demais operadores - - 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.4.2 - Sensor de gás descalibrado ou com 

defeito 

Calibração / aferição 

periódica/Autoteste do equipamento - - 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.4.3 - Falha nos equipamentos de 

segurança 

Treinamentos e Inspeção dos EPI’s e 

EPC’s/Supervisão e demais 

operadores,  
- - 1 1 1 1 1 1 1,0 

5.4.4 – Falha ou negligência no 

procedimento de segurança da tarefa 
Treinamentos periódicos/Supervisão - - 1 1 1 1 1 1 1,0 
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PROCESSO 5 - RESERVAÇÃO CENTRAL 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

5.5 - Contaminação ou 

alteração das 

características da água 

5.5.1 - Entrada de animais 
Mecanismos e obstrução/Detecção 

visual e análise de cloro  - - 4 4 4 4 4 3 3,8 

5.5.2 - Penetração de terra ou outros 

materiais devido a trincas 
- /Análise de cloro - - 4 4 4 4 4 3 3,8 
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Para o processo de Elevação de Água Tratada (conforme pode ser observado na Tabela 21), o Centro de Controle Operacional é o 

principal mecanismo de detecção, além da própria percepção visual dos demais operadores da planta. Já para o caso de problema de software ou 

de acionamento remoto (6.1.5), um mecanismo de prevenção para a este modo de falha, causado por esta situação, é o próprio acionamento 

manual dos equipamentos. 

Tabela 21: Determinação dos índices de detecção para a Elevação de Água Tratada. 

PROCESSO 6 – ELEVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

6.1 - Falha no 

bombeamento 

6.1.1 - Falta de energia – concessionária - /Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
- - 1 1 1 1 1 1 1,0 

6.1.2 - Falta de energia - problema interno - /Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
- - 1 1 1 1 1 1 1,0 

6.1.3 - Pane na motobomba - /Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
- - 1 1 1 1 1 1 1,0 

6.1.4 - Não acionamento de válvulas - /Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
- - 1 1 1 1 1 1 1,0 

6.1.5 - Problema de software ou de 

acionamento remoto 

Acionamento manual/Detecção visual 

e monitoramento pelo Centro de 

Controle 

- - 1 1 1 1 1 1 1,0 
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Para a Reservação Local (conforme pode ser observado na Tabela 22), muitos mecanismos de detecção são os mesmos dos apresentados 

para o processo de Reservação Central. Entretanto, há algumas particularidades, por exemplo no evento de Extravasamento (7.2), que pode ser 

percebido apenas se o responsável pelo monitoramento de campo estiver presente no reservatório no momento da ocorrência deste modo de 

falha. Caso contrário, o que acontece muitas vezes, é que o próprio consumidor percebe tal problema e informa a empresa pelos telefones de 

atendimento.  

De maneira semelhante, na ocorrência de um esvaziamento (modo de falha 7.3), o que ocorre é a percepção do próprio consumidor, que 

neste caso fica sem abastecimento. Dificilmente este problema será detectado pelo monitoramento de campo, pois a pessoa que executa essa 

tarefa também é responsável pela fiscalização de todos os reservatórios locais, o que dificulta a percepção de problemas como este. 

Outra situação particular é o da captação subterrânea inoperante, caso um reservatório seja abastecido desta maneira, além do 

monitoramento de campo, a detecção principal seria por parte do operador do CCO. Para os demais modos de falha, os mecanismos de detecção 

são os mesmos citados para o caso da Reservação Central, já apresentados anteriormente nesta seção. 

Tabela 22: Determinação dos índices de detecção para a Reservação Local. 

(Continua) 

PROCESSO 7 – RESERVAÇÃO LOCAL 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

7.1 - Trinca ou dano 

estrutural 
7.1.1 - Idade do reservatório 

- /Inspeção do reservatório 
- - 4 3 4 4 4 3 3,7 

7.2 - Extravasamento 

7.2.1 - Sensor de nível descalibrado ou 

danificado 

- /Monitoramento de campo 
- - 3 3 3 3 3 3 3,0 

7.2.2 - Válvula com defeito - / Monitoramento de campo - - 3 3 3 3 3 3 3,0 
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PROCESSO 7 – RESERVAÇÃO LOCAL 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

7.3 - Esvaziamento 

7.3.1 - Sensor de nível descalibrado ou 

danificado 
- / Monitoramento de campo - - 6 - 5 5 5 6 5,4 

7.3.2 - Captação subterrânea inoperante 
- / Monitoramento de campo e Centro 

de Controle - - 1 - 1 1 1 1 1,0 

7.3.3 - Válvula com defeito 
- / Monitoramento de campo e Centro 

de Controle - - 5 - 5 5 5 6 5,2 

7.3.4 - Falta de energia 
- / Monitoramento de campo e Centro 

de Controle - - 3 - 2 2 3 2 2,4 

7.4 - Acidente de 
trabalho no processo de 

limpeza 

7.4.1 – Trabalho em espaço confinado ou 

altura 
- / Supervisão e demais operadores - - 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.4.2 - Sensor de gás descalibrado ou com 

defeito 

Calibração periódica / Auto teste do 

equipamento - - 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.4.3 - Falha nos equipamentos de 

segurança 

Treinamentos e Inspeção dos EPI’s e 
EPC’s / Supervisão e demais 

operadores  
- - 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.4.4 - Falha ou negligência no procedimento 

de segurança da tarefa 
Treinamentos periódicos / Supervisão - - 1 1 1 1 1 1 1,0 

7.5 - Contaminação ou 

alteração das 

características da água 

7.5.1 - Entrada de animais 
Mecanismos e obstrução / Detecção 

visual e análise de cloro  - - 4 4 4 4 4 3 3,8 

7.5.2 - Penetração de terra ou outros 

materiais devido a trincas 
- / Análise de cloro - - 4 4 4 4 4 3 3,8 
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Em relação à Rede de Distribuição, como observado em parte na Tabela 23, 

considerando o modo de falha 8.1 (Ruptura ou vazamento), o principal mecanismo de 

detecção é o próprio CCO, que realiza o monitoramento da vazão na rede, principalmente no 

período noturno, em que o consumo tende a ser reduzido e ter menor variação.  

Quanto às questões relacionadas ao bom funcionamento dos equipamentos (pressão 

excessiva na rede 8.1.3, problemas nos sensores de pressão 8.1.5 e ventosa com defeito 8.1.6), 

há também o monitoramento de campo, por meio do qual, periodicamente, são realizadas 

inspeções. Para os casos relacionados à idade e material da tubulação (8.1.2 e 8.1.4), a rotina 

de manutenção realiza a substituição destes pelos tubos de PEAD, que tem uma boa 

durabilidade e são menos suscetíveis à ocorrência de rupturas.  

Em relação aos danos causados por terceiros (causa 8.1.1), dependendo da dimensão 

do vazamento o próprio CCO pode detectar, e muitas vezes, o próprio funcionário 

terceirizado, responsável pela obra, se encarrega de informar à empresa responsável pelo SAA 

sobre o ocorrido.  

Quanto aos erros durante construção ou reparos (causa 8.1.8), normalmente realizados 

por equipes terceirizadas, o controle é realizado pela equipe de fiscalização de obras. Já 

quanto aos vazamentos causados por raízes de árvores, que normalmente são de pequena 

dimensão, não são facilmente detectados pelo CCO, normalmente ocorre de o próprio 

consumidor perceber tal problema e comunicar a empresa responsável pelo SAA. 

Com relação ao modo de falha 8.2 (Erros de manobras na rede), considerando as 

causas 8.2.1 e 8.2.2 (mapa da rede confuso ou desatualizado e falta de identificação de 

válvulas e registros), tal problema pode ser detectado pela equipe de fiscalização. Já para as 

causas relacionadas aos procedimentos operacionais e ineficiência do treinamento (causas 

8.2.3 e 8.2.4), tem-se como mecanismos para a prevenção, treinamentos e avaliação periódica 

das equipes responsáveis. 

Quanto aos modos de falha 8.3 e 8.4, alta e baixa pressão na rede, respectivamente, 

como observado na Tabela 24, boa parte das causas relacionadas aos equipamentos (sensor de 

pressão e VRP desregulados ou danificados e acúmulo de sujeira devido a manutenções na 

rede), podem ser detectadas pelo monitoramento de campo. Problemas relacionados às 

ventosas ou incrustação na rede, só são percebidos se efetivamente causarem falhas 

significativas. Já para um problema no booster, sua detecção pode ser facilmente realizada por 

meio do CCO. Para o caso de tubulação subdimensionada (causa 8.4.6), a simulação 
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hidráulica, realizada previamente para se estudar o comportamento hidráulico diante de 

alterações e obras na rede, é um mecanismo de prevenção.  
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Tabela 23: Determinação dos índices de detecção para a Rede de Distribuição. 

PROCESSO 8 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

8.1 - Ruptura ou 

vazamento 

8.1.1 - Danos causados por obras de 

terceiros 
- / CCO e próprio terceiro - - 2 - - 3 2 2 2,3 

8.1.2 - Idade da tubulação - / CCO e rotina de manutenção - - 4 - 4 4 4 4 4,0 

8.1.3 - Pressão excessiva na rede - / CCO e monitoramento de campo - - 3 - 3 3 3 3 3,0 

8.1.4 - Material da tubulação - / CCO e rotina de manutenção - - 4 - 4 4 4 4 4,0 

8.1.5 - Sensores de pressão com problema 

ou descalibrados 
- / CCO e monitoramento de campo - - 3 - 3 3 3 3 3,0 

8.1.6 - Ventosa com defeito - / CCO e monitoramento de campo - - 3 - 3 3 3 3 3,0 

8.1.7 - Raízes de árvores - - - 5 - 5 5 5 5 5,0 

8.1.8 - Erros durante construção ou reparos Fiscalização de obras - - 3 - 3 3 3 3 3,0 

8.2 - Erros de manobra 

na rede 

8.2.1 - Mapa da rede confuso ou 

desatualizado 
Fiscalização de obras - - 4 - 4 4 4 4 4,0 

8.2.2 - Falta de identificação de válvulas e 

registros 
Fiscalização de campo - - 4 - 4 4 4 4 4,0 

8.2.3 - Erros de procedimento operacional Treinamento e avaliação de equipes - - 4 - 4 4 4 4 4,0 

8.2.4 - Falta de treinamento ou ineficiência 

do mesmo 
Treinamento e avaliação de equipes - - 4 - 4 4 4 4 4,0 
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Tabela 24: Determinação dos índices de detecção para a Rede de Distribuição. 

PROCESSO 8 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

8.3 - Alta pressão na 

rede 

8.3.1 - Sensor de pressão descalibrado ou 

danificado 
Monitoramento de campo - - 4 - 4 4 4 3 3,8 

8.3.2 - VRP desregulada ou danificada Monitoramento de campo - - 4 - 4 4 4 3 3,8 

8.4 - Baixa pressão na 

rede 

8.4.1 - Sensor de Pressão Descalibrado ou 

Danificado 
Monitoramento de campo - - 4 - 4 4 4 3 3,8 

8.4.2 - Acúmulo de Sujeira na VRP devido 

a manutenções na rede 
Monitoramento de campo - - 4 - 4 4 4 3 3,8 

8.4.3 - Booster com defeito Centro de Controle Operacional - - 2 - 2 2 2 2 2,0 

8.4.4 - Ventosa com defeito - - - 5 - 5 5 5 5 5,0 

8.4.5 - Incrustação na tubulação - - - 5 - 5 5 5 5 5,0 

8.4.6 - Tubulação subdimensionada Simulação hidráulica / - - - 5 - 6 6 4 5 5,2 

 

Quanto aos modos de falha relacionados à qualidade da água, 8.5 a 8.8 (conforme pode ser observado na Tabela 25), a equipe citou o 

monitoramento de campo como mecanismo de detecção para todos os itens, pois são realizadas coletas mensais em vários pontos da rede para 

verificar a qualidade da água em relação aos padrões de potabilidade. 
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Tabela 25: Determinação dos índices de detecção para a Rede de Distribuição. 

PROCESSO 8 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

MODO DE FALHA POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 
MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

8.5 - Alta cor ou 

turbidez 

8.5.1 - Erros de manobra durante 

manutenção 
Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 

8.5.2 - Danos causados por obras de 

terceiros 
Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 

8.5.3 - Material da tubulação Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 

8.5.4 - Erros de procedimento de limpeza Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 

8.6 - Baixa 

concentração de cloro 

8.6.1 - Rede do tipo ramificada Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 

8.6.2 - Baixo consumo devido à baixa 

densidade populacional 
Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 

8.6.3 - Ruptura da tubulação Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 

8.7 - Alta concentração 

de bactérias 

heterotróficas 

8.7.1 - Queda na concentração de cloro Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 

8.8 - Presença de 

coliformes 

8.8.1 - Extravazamento de esgoto próximo 

a local danificado da rede de distribuição 
Monitoramento de campo - - 3 - 2 3 3 3 2,8 
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Para o processo do Centro de Controle Operacional, para todos os casos, o mecanismo de detecção é o próprio operador do setor. Para 

alguns casos, há um alerta do software supervisório que avisa este indivíduo. 

Tabela 26: Determinação dos índices de detecção para o Centro de Controle Operacional. 

PROCESSO 9 – CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

MODO DE 

FALHA 
POTENCIAL CAUSA DA FALHA PREVENÇÃO / DETECÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

9.1 - Inoperante 

9.1.1 - Falta de energia - concessionária Operador do centro de controle - - 1 - 1 1 1 1 1,0 

9.1.2 - Falta de energia – No-breaks inoperantes Operador do centro de controle - - 1 - 1 1 1 1 1,0 

9.1.3 - Problema na rede de comunicação 
Operador do centro de controle, alerta 

do software 
- - 1 - 1 1 1 1 1,0 

9.2 - Falha ou 

falta de sinal 

dos terminais 

remotos 

9.2.1 - Falta de energia - concessionária 
Operador do centro de controle, alerta 

do software 
- - 2 - 2 2 2 1 1,8 

9.2.2 - Sensor danificado 
Operador do centro de controle, alerta 

do software 
- - 2 - 2 2 2 1 1,8 

9.2.3 - Interferência no sinal de transmissão 
Operador do centro de controle, alerta 

do software 
- - 2 - 2 2 2 1 1,8 

7.3.3 Determinação e classificação dos GPR’s  

A determinação dos GPR’s foi realizada por meio do produto dos índices de severidade, ocorrência e detecção, conforme a Equação 1 

apresentada na seção 5.1. Para simplificar a visualização dos resultados, esta etapa de determinação e classificação dos GPR’s foi resumida em 

conjunto com a etapa de PROPOSTAS DE MELHORIA na seção 7.4. 
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7.4 PROPOSTAS DE MELHORIA 

Quanto ao levantamento das propostas de melhoria, além do conteúdo da própria fase, 

inclui também as etapas de identificação dos mecanismos de controle e de determinação e 

classificação dos GPR’s. Os cabeçalhos das colunas foram abreviados, correspondendo: CL - 

Classificação; PC – Potenciais Causas; S – Índice de Severidade; O – Índice de Ocorrência; 

P/D – Mecanismo de Prevenção / Detecção; D – Índice de Detecção; e GPR – Grau de 

Prioridade de Risco. Isto foi realizado para simplificar a apresentação dos resultados. 

7.4.1.1 SUGESTÕES PARA A ETA 

Considerando a Estação de Tratamento de Água, conforme a avaliação pelo GPR 

apresentada na Tabela 27, a principal situação a ser priorizada é a 4.2.1 – Ausência ou 

ineficiência no monitoramento na captação superficial, que está relacionada ao modo de falha 

4.2 – Recebimento de Água Contaminada (química ou biológica). A sugestão apresentada 

pela equipe foi a Instalação de uma multissonda online na etapa de captação superficial. Tal 

equipamento, dependendo do modelo, tem a capacidade de monitorar vários indicadores 

simultaneamente, como: pH, condutividade elétrica, turbidez, salinidade, oxigênio dissolvido 

entre outros. A instalação de um equipamento como este permitiria uma avaliação mais 

confiável por parte dos operadores da Captação Superficial e do Centro de Controle 

Operacional, podendo estes rapidamente detectarem uma possível contaminação e evitar que a 

mesma se propague para os demais setores do SAA.  

O segundo e o terceiro caso na classificação de prioridade de risco estão relacionados 

ao modo de falha 4.4 – Baixa Coagulação no Tratamento, que são relacionados ao 

monitoramento ineficiente e à dosagem incorreta de coagulante. Segundo a equipe, uma boa 

solução para estes problemas seria a instalação de um medidor de corrente de fluxo online, 

que faria a medição da turbidez em tempo real, ajustando a dosagem de coagulante 

automaticamente. Ainda a respeito do mesmo modo de falha, também estão relacionadas as 

causas de pane no dosador de coagulante, seja por problemas na tubulação ou por problemas 

elétricos (5ª e 7ª causas na ordem de prioridade). A medida sugerida para estes casos seria a 

manutenção periódica dos equipamentos principais e a preventiva dos equipamentos de 

reserva. 

Considerando a 4ª causa na ordem de prioridade, referente à falha no monitoramento 

na etapa de captação (relacionada ao modo de falha de recebimento de água com alta 

turbidez), a sugestão apresentada pela equipe foi a da instalação de um turbidímetro de tempo 
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real, com leitura monitorada pelo operador da Captação Superficial e também enviada online para o Centro de Controle Operacional. 

Dessa forma, haverá redundância na detecção deste problema, antecipando ações necessárias na ETA para evitar maiores problemas. 

Quanto à ausência de gerador auxiliar (na 6ª ordem de prioridade), relacionada ao modo de falha 4.3 – Falta de energia, a sugestão 

apresentada pela equipe foi a da instalação de tal equipamento, pois segundo os membros, o maquinário utilizado nos processos de tratamento 

são de baixo consumo energético, o que torna viável a aquisição de um gerador auxiliar que não seja muito oneroso financeiramente. 

Tabela 27: Ações de melhoria sugeridas para a ETA. 

PROCESSO 4 – ETA 

CL PC S O P/D D GPR Ações sugeridas 

1º 
4.2.1 - Ausência ou ineficiência no monitoramento na 

captação 
4,8 3,8 - / Análise na ETA 4,0 72,9 

Instalação de multissonda online 

(captação superficial) 

2º 4.4.2 - Monitoramento ineficiente 1,9 4,0 
- / Operador da ETA e Análise 

PPM 
2,0 15,2 

Instalação de medidor de 

corrente de fluxo online (ETA) 

3º 4.4.1 - Dosagem incorreta de coagulante 1,9 4,0 
- / Operador da ETA e Análise 

PPM 
2,0 15,2 

Instalação de medidor de 

corrente de fluxo online (ETA) 

4º 4.1.1 - Falha no monitoramento na etapa de captação 2,1 2,8 
- / Análise na ETA e 

monitoramento visual operador 
2,0 11,8 

Instalação de turbidímetro 

(captação superficial) 

5º 
4.4.3 - Pane no dosador de coagulante - rompimento ou 

entupimento da tubulação 1,9 

3,0 Tubulação Reserva Acoplada / 

Operador da ETA 
2,0 11,4 

Manutenção de equipamento 

reserva 

6º 4.3.1 - Ausência de gerador auxiliar 2,4 4,0 
- / Operadores da ETA e do Centro 

de Controle 
1,0 9,6 Instalação de gerador 

7º 4.4.4 - Pane no dosador de coagulante - problema elétrico 1,9 2,0 - / Operador da ETA 2,0 7,6 
Manutenção de equipamento 

reserva 

8º 4.1.2 - Sensor de turbidez descalibrado ou danificado 2,1 1,5 - / Autoteste do aparelho 1,0 3,2 
Manutenção de equipamento 

reserva 
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7.4.1.2 SUGESTÕES PARA A RESERVAÇÃO CENTRAL 

Quanto aos problemas relacionados à Reservação Central, apresentados na Tabela 28, 

a principal prioridade está relacionada à ocorrência de trincas ou danos nos reservatórios 

(modo de falha 5.1). As sugestões da equipe para este problema foram relacionadas à revisão 

nos procedimentos de inspeção e manutenção preventiva no reservatório. 

O segundo e terceiro casos na ordem de prioridade estão relacionados à contaminação 

e alteração das características da água (modo de falha 5.5). Para a causa originária da 

penetração de terra ou outros materiais, a medida sugerida foi a criação de um procedimento 

de inspeção periódica no sistema de drenagem do reservatório, pois se tal situação ocorrer, 

haverá acúmulo de material nestes pontos. Quanto à penetração de animais, as medidas estão 

relacionadas à manutenção dos mecanismos de barreira de entrada e inspeções rotineiras, 

tanto nestes artefatos como no próprio reservatório. 

Em relação ao quarto item na ordem de prioridade, esvaziamento devido à falta de 

energia (devido a causas da concessionária de energia elétrica), não é viável a instalação de 

um gerador, pois os equipamentos são muito robustos. Além disso, como o abastecimento de 

água é um serviço fundamental, assim como hospitais e outros serviços, em caso de algum 

problema como este, é dever da concessionária de energia elétrica dar prioridade em 

reestabelecer a normalidade do fornecimento. 

Quanto à prioridade de número 5, esvaziamento devido à defeito nas válvulas, as 

sugestões apresentadas foram a manutenção preventiva e verificações periódicas nos 

equipamentos. Tais recomendações também foram indicadas para a causa originária de 

problemas no sensor de nível (último caso de prioridade) e para as causas relacionadas ao 

modo de falha extravasamento, originárias pelas mesmas causas (6º e 7º itens na ordem de 

prioridade). 

Para os problemas relacionados à possibilidade de ocorrência de um acidente de 

trabalho (da 8ª a 11ª prioridade), quantos às causas relacionadas à tarefa, as sugestões 

estiveram alinhadas à capacitação e treinamentos periódicos para os colaboradores 

responsáveis por estas atividades. Para as causas relacionadas aos equipamentos, as 

recomendações foram a realização de manutenção preventiva e verificações periódicas nos 

mesmos, além de capacitação e treinamento para o caso de utilização dos EPI’s e EPC’s. 
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Tabela 28: Ações de melhoria sugeridas para a Reservação Central 

PROCESSO 5 – RESERVAÇÃO CENTRAL 

CL PC S O P/D D GPR Ações sugeridas 

1º 5.1.1 - Idade do reservatório 2,0 2,9 - / Inspeção do reservatório 3,7 21,5 
Revisão nos procedimentos de inspeção 

e manutenção preventiva 

2º 
5.5.2 - Penetração de terra ou outros materiais 

devido a trincas 
4,3 1,0 - / Análise de cloro 3,8 16,3 

Inspeções rotineiras no sistema de 

drenagem 

3º 5.5.1 - Entrada de animais 4,3 1,0 
Mecanismos e obstrução / Detecção 

visual e análise de cloro 
3,8 16,3 

Isolamento das entradas e inspeções 

rotineiras 

4º 5.3.3 - Falta de energia 4,1 2,7 
- / Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
1,0 11,1 - 

5º 5.3.2 - Válvula com defeito 4,1 2,0 
- / Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
1,3 10,7 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

6º 5.2.2 - Válvula com defeito 1,1 3,0 - / Detecção visual 2,2 7,3 
Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

7º 
5.2.1 - Sensor de nível descalibrado ou 

danificado 
1,1 3,0 - / Detecção visual 2,2 7,3 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

8º 

5.4.4 - Acidente de trabalho - Falha ou 

negligência no procedimento de segurança da 

tarefa 

6,0 1,0 Treinamentos periódicos / Supervisão 1,0 6,0 Capacitação e treinamentos periódicos 

9º 
5.4.1 - Acidente de trabalho - espaço confinado 

ou altura 
6,0 1,0 - / Supervisão e demais operadores 1,0 6,0 Capacitação e treinamentos periódicos 

10º 
5.4.3 - Acidente de trabalho - Falha nos 

equipamentos de segurança 
6,0 1,0 

Treinamentos e Inspeção dos EPI’s e 

EPC’s / Supervisão e demais operadores 
1,0 6,0 

Capacitação e treinamentos periódicos, 

inspeção nos equipamentos de segurança 

11º 
5.4.2 - Sensor de gás descalibrado ou com 

defeito 
6,0 1,0 

Calibração periódica / Autoteste do 

equipamento 
1,0 6,0 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

12º 
5.3.1 - Sensor de nível descalibrado ou 

danificado 
4,1 1,0 

- / Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
1,3 5,3 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 
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7.4.1.3 SUGESTÕES PARA A ELEVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

Quanto aos problemas relacionados à Elevação de Água Tratada, apresentados na Tabela 29, a falta de energia foi considerada o pior 

problema, no entanto, é uma situação em que não seria possível utilizar de um artifício para evitar este problema, pois, o correto seria a instalação 

de um gerador elétrico. No entanto, os equipamentos utilizados na etapa de elevação são muito robustos, o que torna esta solução 

financeiramente inviável. 

Entretanto, para os demais problemas, as sugestões levantadas pela equipe foram relacionadas à manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos. Isto é possível porque há algumas bombas (com diferentes capacidades) para realizar a elevação e, dependendo da 

variação de consumo ao longo do dia, o Centro de Controle Operacional aciona apenas associações dessas bombas, fazendo com que em alguns 

momentos, parte delas fiquem em estado inativo. Dessa forma, é possível que nestes intervalos sejam realizadas inspeções periódicas. 

Tabela 29: Ações de melhoria sugeridas para a Elevação de Água Tratada 

PROCESSO 6 – ELEVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

CL PC S O P/D D GPR Ações sugeridas 

1º 6.1.1 - Falta de energia - concessionária 4,9 4,0 
- / Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
1,0 19,6 - 

2º 6.1.4 - Não acionamento de válvulas 4,9 3,0 
- / Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
1,0 14,7 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

3º 6.1.5 - Problema de software ou de acionamento remoto 4,9 3,0 

Acionamento manual / Detecção 
visual e monitoramento pelo Centro 

de Controle 

1,0 14,7 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

4º 6.1.2 - Falta de energia - problema interno 4,9 3,0 
- / Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
1,0 14,7 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

5º 6.1.3 - Pane na motobomba 4,9 2,0 
- / Detecção visual e monitoramento 

pelo Centro de Controle 
1,0 9,8 

Manutenção preventiva e 
verificações periódicas nos 

equipamentos 
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7.4.1.4 SUGESTÕES PARA A RESERVAÇÃO LOCAL 

Para a Reservação Local, a principal prioridade foi relacionada ao Esvaziamento 

(modo de falha 7.3) causada por problemas no sensor de nível. A sugestão para este caso foi a 

de manutenção preventiva e verificação periódica nos equipamentos. É possível perceber que, 

na classificação de risco, outras causas relacionadas ao mesmo modo de falha (7.3) obtiveram 

pontuações relevantes, como: falta de energia e válvula com defeito (3ª e 4ª posições na 

ordem de prioridade). No caso da terceira, não é viável a instalação de um gerador para cada 

reservatório local, desse modo, a equipe preferiu não apresentar outra possível solução. No 

caso da quarta prioridade, a solução apresentada também foi direcionada à manutenção 

preventiva e verificações periódicas nos equipamentos. Tal sugestão também foi apresentada 

para as causas de captação subterrânea inoperante (ordem de número 7), e para os problemas 

de válvulas e sensores (8ª e 9ª ordem, respectivamente), relacionados ao modo de falha 

Extravasamento (7.2). 

Quanto às causas relacionadas à ocorrência de acidentes de trabalho, as sugestões 

foram no mesmo sentido àquelas citadas para o processo de Reservação Central, conforme 

apresentado na seção 7.4.1.2. 
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Tabela 30: Ações de melhoria sugeridas para a Reservação Local. 

PROCESSO 7 – RESERVAÇÃO LOCAL 

CL PC S O P/D D GPR Ações sugeridas 

1º 
7.3.1 - Sensor de nível descalibrado ou 

danificado 
3,9 4,0 - / - 5,4 84,2 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

2º 7.1.1 - Idade do reservatório 3,9 2,9 - / Inspeção do reservatório 3,7 41,8 
Revisão nos procedimentos de inspeção e 

manutenção preventiva 

3º 7.3.4 - Falta de energia 3,9 4,0 
- / Monitoramento de campo e Centro de 

Controle 
2,4 37,4 - 

4º 7.3.3 - Válvula com defeito 3,9 1,7 
- / Monitoramento de campo e Centro de 

Controle 
5,2 34,5 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

5º 7.5.1 - Entrada de animais 4,3 
1,0 Mecanismos e obstrução / Detecção visual 

e análise de cloro 
3,8 16,3 

Isolamento das entradas e inspeções 

rotineiras 

6º 
7.5.2 - Penetração de terra ou outros 

materiais devido a trincas 
4,3 1,0 - / Análise de cloro 3,8 16,3 Inspeções rotineiras no sistema de drenagem 

7º 7.3.2 - Captação subterrânea inoperante 3,9 3,6 
- / Monitoramento de campo e Centro de 

Controle 
1,0 14,0 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

8º 7.2.2 - Válvula com defeito 1,1 4,0 - / Monitoramento de campo 3,0 13,2 
Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

9º 
7.2.1 - Sensor de nível descalibrado ou 

danificado 
1,1 4,0 - / Monitoramento de campo 3,0 13,2 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

10º 

7.4.4 - Acidente de trabalho - Falha ou 

negligência no procedimento de 

segurança da tarefa 

6,0 1,0 Treinamentos periódicos / Supervisão 1,0 6,0 Capacitação e treinamentos periódicos 

11º 
7.4.3 - Acidente de trabalho - Falha nos 

equipamentos de segurança 
6,0 1,0 

Treinamentos e Inspeção dos EPI’s e 

EPC’s / Supervisão e demais operadores 
1,0 6,0 

Capacitação e treinamentos periódicos, 

inspeção nos equipamentos de segurança 

12º 
7.4.2 - Acidente de trabalho - sensor de 

gás descalibrado ou com defeito 
6,0 1,0 

Calibração periódica / Autoteste do 

equipamento 
1,0 6,0 

Manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos 

13º 7.4.1 - Acidente de trabalho -  6,0 1,0 - / Supervisão e demais operadores 1,0 6,0 Capacitação e treinamentos periódicos 
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7.4.1.5 SUGESTÕES PARA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Quanto às prioridades classificadas para a Rede de Distribuição, apresentadas na 

Tabela 31, as duas primeiras (Raízes de árvores e Material da tubulação) estão relacionadas ao 

modo de falha 8.1 – Ruptura ou vazamento. As sugestões para ambos os casos foram 

relacionadas ao monitoramento de vazão, principalmente noturno, inspeção de campo e 

substituição por tubos de PEAD, que são menos vulneráveis à  rupturas. A mesma sugestão 

também foi citada para o 6º caso, idade da tubulação. A utilização dos tubos de PEAD 

também foi citada para a solução de outros problemas, como: baixa pressão na rede (modo de 

falha 8.4) devido à incrustação (23º caso); e alta cor ou turbidez (modo de falha 8.5) 

relacionado ao material da tubulação (27ª posição). 

O terceiro caso, tubulação subdimensionada (relacionada ao modo de falha 8.4 – Baixa 

pressão na rede), a principal sugestão foi a utilização e simulação hidráulica e análise de 

projetos. Quanto ao quarto caso, ainda relacionado ao mesmo modo de falha, o problema de 

ventosa com defeito recebeu como sugestão a manutenção preventiva e verificações 

periódicas nos equipamentos. 

Considerando o quinto item na ordem de prioridades, erros durante construção ou 

reparos, a sugestão apresentada foi a de intensificação da fiscalização pós-serviços. Quanto ao 

7º e 8º casos, pressão excessiva na rede e problemas nos sensores de pressão, as sugestões 

foram direcionadas para a manutenção preventiva e verificações periódicas nos equipamentos. 

Percebe-se que da quinta à oitava posição, todas as causas estão relacionadas ao modo 

de falha 8.1 – Ruptura ou vazamento, que além de ter relativamente mais causas do que outros 

modos de falha, seus problemas obtiveram uma combinação de altos valores atribuídos a 

todos os índices.   

Quanto ao nono caso, mapa da rede confuso ou desatualizado (relacionado ao modo de 

falha 8.2 – Erros de manobra na rede), a sugestão apresentada pela equipe foi a de 

manutenção da rotina de atualização da documentação e a aplicação de penalidades aos 

responsáveis, quando há falta de cadastro das mudanças realizadas. 

Para o item 10 na ordem de prioridade, acúmulo de sujeira devido a manutenções na 

rede, a sugestão levantada foi a criação de um procedimento de inspeção e fiscalização pós-

serviços.  
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Em relação ao décimo primeiro e ao décimo segundo itens, ambos intitulados danos 

causados por obras de terceiros (relacionados ao modo de falha 8.1 – Ruptura ou vazamento e 

8.5 - Alta cor ou turbidez), foi decidido atuar com ações de conscientização (de caráter 

preventivo), aplicação de multas a terceiros que causarem tais problemas, e por fim, a 

manutenção atualizada do cadastro técnico.  

Para a décima terceira causa na ordem de prioridades, erros de procedimento 

operacional (relacionado ao modo de falha 8.2 – Erros de manobras na rede), uma sugestão 

interessante apresentada foi a criação de uma equipe exclusiva para efetuar as manobras na 

rede, esta seria pertencente ao próprio corpo técnico da empresa e não ficaria mais sob a 

responsabilidade das equipes terceirizadas, ficando estas, apenas responsáveis pelos reparos. 

Tais sugestões também foram replicadas para as causas de falta de treinamento ou ineficiência 

do mesmo (14º caso) e de erros de manobras durante manutenção (18º caso, relacionado ao 

modo de falha 8.5 – Alta cor ou turbidez). Dessa forma, os treinamentos para a execução das 

manobras ficariam direcionados apenas à equipe exclusiva para estes serviços, ou seja, com 

índice de rotatividade muito menor que o das equipes terceirizadas. Além disso, para o caso 

do treinamento, foram sugeridas revisões periódicas de avaliação da eficácia dos mesmos; e 

para o caso da turbidez, treinamento e revisões periódicas nos procedimentos de limpeza.  

Para o décimo quinto item da ordem, falta de identificação de válvulas e registros 

(relacionados ao modo de falha 8.2 – Erros de manobra na rede), a ideia foi da identificação 

(in loco) de pontos conflitantes da rede, ou seja, dos pontos em que é mais fácil cometer erros 

por parte das equipes terceirizadas. 

Em relação aos itens 16, 17, 21 e 22, relacionados aos modos de falha 8.3 e 8.4 (alta e 

baixa pressão na rede) causados pelos equipamentos (sensores de pressão, VRP’s e booster), 

as sugestões foram direcionadas à manutenção preventiva e verificações periódicas nos 

equipamentos. Tais recomendações também foram citadas para o vigésimo quinto item, 

ventosa com defeito, relacionada ao modo de falha 8.1 (Ruptura ou vazamento). 

Quanto à vigésima e às duas últimas causas de falha, queda na concentração de cloro, 

rede do tipo ramificada e baixo consumo devido à baixa densidade populacional, 

respectivamente, relacionados aos modos de falhas 8.7 – Alta concentração de bactérias 

heterotróficas e 8.6 – Baixa concentração de cloro), as sugestões estão direcionadas para o 

monitoramento intensificado em pontos críticos da rede, e para o caso da rede ramificada, a 

modificação do traçado da rede. 
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Tabela 31: Ações de melhoria sugeridas para a Rede de Distribuição. 

(Continua) 

PROCESSO 8 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

CL PC S O P/D D GPR Ações sugeridas 

1º 8.1.7 - Raízes de árvores 5,0 5,0 - 5,0 125,0 

Monitoramento de vazão, 

inspeção de campo e utilização 

de tubos PEAD 

2º 8.1.4 - Material da tubulação 5,0 6,0 - / CCO e rotina de manutenção 4,0 120,0 

Monitoramento de vazão, 

inspeção de campo e utilização 

de tubos PEAD 

3º 8.4.6 - Tubulação subdimensionada 4,8 4,0 Simulação hidráulica / - 5,2 99,8 
Simulação hidráulica e análise 

de projetos 

4º 8.4.4 - Ventosa com defeito 4,8 4,0 - 5,0 96,0 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

5º 8.1.8 - Erros durante construção ou reparos 
5,0 

6,0 
Fiscalização de obras 3,0 90,0 

Intensificação da fiscalização 

pós-serviços 

6º 8.1.2 - Idade da tubulação 5,0 4,3 - / CCO e rotina de manutenção 4,0 86,0 

Monitoramento de vazão, 

inspeção de campo e utilização 

de tubos PEAD 

7º 8.1.3 - Pressão excessiva na rede 5,0 5,0 
- / CCO e monitoramento de 

campo 
3,0 75,0 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

8º 8.1.5 - Sensores de pressão com problema ou descalibrados 5,0 5,0 
- / CCO e monitoramento de 

campo 
3,0 75,0 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

9º 8.2.1 - Mapa da rede confuso ou desatualizado 3,4 5,5 Fiscalização de obras 4,0 74,8 

Rotina de atualização da 

documentação e aplicação de 

penalidades por falta de 

cadastro de mudanças 

10º 
8.4.2 - Acúmulo de Sujeira na VRP devido a manutenções na 

rede 
4,8 4,0 Monitoramento de campo 3,8 73,0 Criação de procedimento de 

inspeção e fiscalização pós-
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PROCESSO 8 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

CL PC S O P/D D GPR Ações sugeridas 

serviços 

11º 8.1.1 - Danos causados por obras de terceiros 5,0 6,0 - / CCO e próprio terceiro 2,3 69,0 

Ações de conscientização, 

aplicação de multas e 

manutenção atualizada do 

cadastro técnico 

12º 8.5.2 - Danos causados por obras de terceiros 4,4 5,0 Monitoramento de campo 2,8 61,6 

Ações de conscientização, 
aplicação de multas e 

manutenção atualizada do 

cadastro técnico,  

13º 8.2.3 - Erros de procedimento operacional 3,4 4,5 
Treinamento e avaliação de 

equipes 
4,0 61,2 

Criação de uma equipe 

exclusiva para manobras e 

aplicação de penalidades para as 

empresas terceirizadas 

14º 8.2.4 - Falta de treinamento ou ineficiência do mesmo 3,4 4,5 
Treinamento e avaliação de 

equipes 
4,0 61,2 

Criação de uma equipe 

exclusiva para manobras, 

criação de mecanismos 

eficientes de avaliação de 
treinamentos e aplicação de 

penalidades para as empresas 

terceirizadas 

15º 8.2.2 - Falta de identificação de válvulas e registros 3,4 4,3 Fiscalização de campo 4,0 58,5 
Identificação (in loco) de pontos 

conflitantes da rede 

16º 8.4.1 - Sensor de Pressão Descalibrado ou Danificado 4,8 3,0 Monitoramento de campo 3,8 54,7 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

17º 8.3.2 - VRP desregulada ou danificada 2,6 5,0 Monitoramento de campo 3,8 49,4 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

18º 8.5.1 - Erros de manobra durante manutenção 4,4 4,0 Monitoramento de campo 2,8 49,2 
Criação de uma equipe 

exclusiva para manobras  

revisão de procedimentos de 
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PROCESSO 8 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

CL PC S O P/D D GPR Ações sugeridas 

limpeza 

19º 
8.8.1 - Extravazamento de esgoto próximo a local danificado 

da rede de distribuição 
6,0 2,1 Monitoramento de campo 2,8 35,3 Manter procedimentos 

20º 8.7.1 - Queda na concentração de cloro 4,9 2,4 Monitoramento de campo 2,8 32,9 
Monitoramento intensificado 

em pontos críticos da rede 

21º 8.4.3 - Booster com defeito 4,8 3,3 Centro de controle operacional 2,0 31,7 

Manutenção preventiva e 
verificações periódicas nos 

equipamentos 

22º 8.4.5 - Incrustação na tubulação 4,8 1,3 - 5,0 31,2 
Substituição da rede por tubos 

PEAD 

23º 8.3.1 - Sensor de pressão descalibrado ou danificado 2,6 3,0 Monitoramento de campo 3,8 29,6 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

24º 8.6.3 - Ruptura da tubulação 2,4 3,2 Monitoramento de campo 2,8 21,5 Manter procedimentos 

25º 8.1.6 - Ventosa com defeito 5,0 1,0 
- / CCO e monitoramento de 

campo 
3,0 15,0 

Manutenção preventiva e 

verificações periódicas nos 

equipamentos 

26º 8.5.4 - Erros de procedimento de limpeza 4,4 1,0 Monitoramento de campo 2,8 12,3 

Criação de uma equipe 

exclusiva para manobras e 

aplicação de penalidades para as 

empresas terceirizadas 

27º 8.5.3 - Material da tubulação 4,4 1,0 Monitoramento de campo 2,8 12,3 
Substituição da rede por tubos 

PEAD 

28º 8.6.1 - Rede do tipo ramificada 6,7 1,0 Monitoramento de campo 2,8 6,7 

Modificação do traçado da rede 

e monitoramento intensificado 

em pontos críticos 

29º 8.6.2 - Baixo consumo devido à baixa densidade populacional 6,7 2,4 Monitoramento de campo 1,0 6,7 
Monitoramento intensificado 

em pontos críticos da rede 
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7.4.1.6 SUGESTÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

Quanto às prioridades relacionadas ao Centro de Controle Operacional, apresentadas na Tabela 32, as de maior valor foram aquelas 

relacionadas ao modo de falha 9.2 – Falha ou falta de sinal dos terminais remotos. A primeira causa na ordem de prioridade foi a de Interferência 

no sinal de transmissão, que segundo as sugestões da equipe, a medida seria a troca do meio de comunicação (por exemplo, rádio por internet 

cabeada), em pontos nos quais há obstrução nos sinais. Para as demais causas, falta de energia e sensor danificado, as sugestões apresentadas 

foram instalação de no-breaks nos terminais remotos; manutenção preventiva e verificações periódicas nos equipamentos, respectivamente. 

Considerando as causas relacionadas ao modo de falha 9.1 – Inoperante, no caso de falta de energia, as soluções sugeridas são a instalação do 

gerador auxiliar (o mesmo que atenderia a ETA) e inspeção periódica nos no-breaks dos computadores deste setor. Quanto ao problema na rede 

de comunicação (9.1.3), a alternativa escolhida foi a utilização de uma rede e equipamentos independentes para estes computadores.  

Tabela 32: Ações de melhoria sugeridas para o Centro de Controle Operacional. 

PROCESSO 9 – CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

CL PC S O P/D D GPR Ações sugeridas 

1º 9.2.3 - Interferência no sinal de transmissão 2,0 5,3 
Operador do centro de controle, 

alerta do software 
1,8 19,1 

Troca do meio de comunicação em áreas com 

obstrução nos sinais 

2º 9.2.1 - Falta de energia - concessionária 2,0 5,0 
Operador do centro de controle, 

alerta do software 
1,8 18,0 Instalação de no-breaks nos terminais remotos 

3º 9.2.2 - Sensor danificado 2,0 5,0 
Operador do centro de controle, 

alerta do software 
1,8 18,0 

Manutenção preventiva e verificações periódicas 

nos equipamentos 

4º 9.1.1 - Falta de energia – concessionária 2,0 4,0 Operador do centro de controle 1,0 8,0 
Instalação de gerador e inspeção periódica nos 

no-breaks 

5º 
9.1.2 - Falta de energia – No-breaks 

inoperantes 2,0 3,0 
Operador do centro de controle 1,0 6,0 

Instalação de gerador e inspeção periódica nos 

no-breaks 

6º 9.1.3 - Problema na rede de comunicação 2,0 2,0 
Operador do centro de controle, 

alerta do software 
1,0 4,0 

Utilização de rede e equipamentos 

independentes 
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7.5 DISCUSSÃO 

A partir das avaliações realizadas pela equipe, foram priorizadas as situações mais 

graves segundo o Grau de Prioridade de Risco, e elaboradas propostas de soluções 

preventivas, a fim de trazer melhorias para a confiabilidade na prestação dos serviços.  

Foram levantadas sugestões relevantes para todos os processos avaliados neste 

trabalho. Pode-se destacar, por exemplo, o caso da ETA, em que uma das principais melhorias 

foi da instalação do medidor de corrente de fluxo, para melhorar o desempenho do processo 

de coagulação, que é de grande importância para esta etapa, estratégia parecida também é 

utilizada no SAA de Estocolmo, citada por Lindhe et al. (2008). Destaca-se também, para o 

caso da Rede de Distribuição, a criação das equipes de manobra e identificação dos registros e 

válvulas em pontos conflitantes, ou seja, soluções simples para problemas que causam 

perturbação aos consumidores. Além disso, foram identificadas sugestões até mesmo para 

outros setores que não foram avaliados, como etapa de Captação Superficial, em que foram 

sugeridas melhorias relacionadas ao monitoramento online para detectar possíveis 

contaminações (químicas ou biológicas) e alterações de turbidez, tal prática também é citada 

por Lindhe et al. (2008) no SAA de Estocolmo. Percebe-se que muitas das soluções 

apresentadas estão relacionadas à adoção de medidas de manutenção preventiva dos 

equipamentos, assim como citado por Sanislav et al. (2012). 

No entanto, é importante citar que para cada sugestão apresentada pela equipe seja 

realizado um planejamento de como a melhoria será realizada, identificando quem serão os 

responsáveis pela sua execução, como ela será realizada, quais os materiais e equipamentos 

necessários, quantidade de recursos financeiros para os investimento e prazo para conclusão 

das tarefas. Pode-se citar como exemplo os casos em que foi sugerida a manutenção 

preventiva, que deve ser detalhada e específica para cada equipamento. Após a efetiva 

implantação das melhorias, a equipe pode se reunir novamente para realizar novas avaliações 

para verificar se houve efetiva redução dos índices de prioridade de risco. 

Outro ponto relevante é que além de potenciais falhas que podem ocorrer ao longo das 

etapas do SAA, também foram identificados outros riscos, principalmente de caráter 

ambiental. Pode-se citar como exemplo o caso da alta turbidez, que segundo informações do 

gestor da ETA, tem tido um comportamento crescente ao longo dos últimos anos. Isto pode 

ser causado devido à diminuição da vegetação ciliar e manejo inadequado de solo. Outra 

situação apresentada também pelo gestor da Estação de Tratamento é alta carga de matéria 
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orgânica no manancial, que pode estar sendo causada devido a atividade concentrada de 

criação animal nas proximidades do leito do rio, principalmente a piscicultura. Em relação a 

estes casos, a empresa administradora do SAA pode cobrar ações junto aos órgãos ambientais 

responsáveis. 

Percebe-se também que os maiores GPR’s ficaram concentrados principalmente na 

etapa da Rede de Distribuição e Reservação Local, respectivamente. Se a avaliação tivesse 

sido do SAA como um todo, segundo esta abordagem, estes setores teriam as maiores 

prioridades nas ações, entretanto, não se pode afirmar que estes são os setores prioritários, 

pois, muitos problemas que ocorrem afetam apenas uma parcela dos consumidores, já eventos 

indesejáveis em outras etapas podem afetar todo o fornecimento. Dessa forma, para uma 

avaliação de risco e confiabilidade do SAA como um todo, seria interessante utilizar de uma 

abordagem que levasse em consideração a quantidade de consumidores atingidos, como o 

emprego do índice de abrangência utilizado por Ogata (2011). Em uma avaliação única, uma 

estratégia como esta pode evitar equívocos na priorização de riscos. 
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8 CONCLUSÕES 

Por meio da revisão de literatura consultada, infere-se que é necessário melhorar a 

confiabilidade dos sistemas de abastecimento de água, pois conforme já citado, existem vários 

riscos e fontes de incertezas inerentes aos processos, que podem potencializar a ocorrência de 

falhas e prejudicar o desempenho dos serviços prestados.  

Neste contexto, a FMEA tem sido utilizada em vários ramos de atividades, 

principalmente industriais, na identificação de potenciais falhas e na elaboração de ações 

preventivas para evitar que estas ocorram. Com o desenvolvimento deste trabalho, foi 

possível concluir que a FMEA também pode ser utilizada como uma ferramenta de 

gerenciamento de riscos para Sistemas de Abastecimento de Água, tanto considerando fatores 

de qualidade da água quanto de regularidade dos serviços (quantidade).  

No caso da empresa objeto deste estudo, foi possível realizar a identificação de 

potenciais falhas que de alguma forma podem prejudicar o desempenho do Sistema de 

Abastecimento de Água Potável. Além disso, também foram avaliados os índices de 

severidade, ocorrência e detecção.  

É importante citar que a abordagem utilizada neste trabalho foi semiquantitativa. 

Recomenda-se que para próximas avaliações a FMEA seja utilizada com uma abordagem 

mais quantitativa, ou seu uso seja associado a outra metodologia com estas características, 

como a Árvore de Falhas utilizada por Lindhe et al. (2008), por exemplo. Porém, para que 

isto seja possível, é necessário que a equipe da empresa responsável pelo SAA faça um 

monitoramento e quantificação dos eventos e suas características; e a partir daí, construir uma 

base de dados ampla e organizada para que esta possa ser posteriormente utilizada para novas 

avaliações. Entretanto, isto leva um longo tempo para a obtenção e análise desses dados, além 

de exigir da equipe envolvida uma maior capacitação técnica em relação à metodologia que 

venha a ser empregada. 

Deve-se frisar que a prevenção de falhas e o gerenciamento de riscos em SAA’s sejam 

tratados como itens de extrema importância, independentemente da metodologia que venha a 

ser utilizada. Pode-se citar como exemplo o custo da ocorrência de falhas, que no caso do 

SAA objeto deste estudo, apresentou algumas situações que acarretavam na perda de grandes 

volumes de água já tratada (por vazamentos ou necessidade de descarte), e consequentemente, 

perda de recursos financeiros que foram despendidos para a sua produção. Dessa maneira, 
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entende-se que a prevenção de falhas pode proporcionar economia às empresas prestadoras de 

serviços, permitindo assim a sobra de mais recursos para investimentos no próprio SAA ou 

até mesmo na melhoria dos índices de atendimento de esgotos, uma vez que muitas vezes são 

serviços prestados pela mesma empresa. Entretanto, é necessário que haja também um maior 

esforço por meio dos órgãos reguladores, no sentido de exigir melhoria do desempenho dos 

SAA’s. 
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APÊNDICE B – Inclusão dos potenciais efeitos dos modos de falha – Software FMEA 

Executive. 
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APÊNDICE C – Inclusão das potenciais causas dos modos de falhas – Software 

FMEA Executive. 
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APÊNDICE D – Classificação dos GPR’s  – Software MS Excel. 
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APÊNDICE E – Numeração e nomenclatura.  

Obs: Numeração Primária – etapa; numeração secundária – modos de falha; e numeração terciária – 

potenciais causas. 

4. ETA 

4.1. Recebimento de água com alta turbidez 

4.1.1. Falha no monitoramento na etapa de captação 

4.1.2. Sensor de turbidez descalibrado ou danificado 

4.2. Recebimento de água contaminada (química ou biológica) 

4.2.1. Ausência ou ineficiência no monitoramento na captação 

4.3. Falta de energia 

4.3.1. Ausência de gerador auxiliar 

4.4. Baixa coagulação no tratamento 

4.4.1. Dosagem incorreta de coagulante 

4.4.2. Monitoramento ineficiente 

4.4.3. Pane no dosador de coagulante - rompimento ou entupimento da tubulação 

4.4.4. Pane no dosador de coagulante - problema elétrico 

5. RESERVAÇÃO CENTRAL 

5.1. Trinca ou dano estrutural 

5.1.1. Idade do reservatório 

5.2. Extravasamento 

5.2.1. Sensor de nível descalibrado ou danificado 

5.2.2. Válvula com defeito 

5.3. Esvaziamento 

5.3.1. Sensor de nível descalibrado ou danificado 

5.3.2. Válvula com defeito 

5.3.3. Falta de energia 

5.4. Acidente de trabalho durante processo de limpeza 

5.4.1. Trabalho em espaço confinado ou altura 

5.4.2. Sensor de gás descalibrado ou com defeito 

5.4.3. Falha nos equipamentos de segurança 

5.4.4. Falha no procedimento de segurança da tarefa 

5.5. Contaminação ou alteração das características da água 

5.5.1. Entrada de animais 
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5.5.2. Penetração de terra ou outros materiais devido a trincas 

6. ELEVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

6.1. Falha no bombeamento 

6.1.1. Falta de energia – concessionária 

6.1.2. Falta de energia - problema interno 

6.1.3. Pane na motobomba 

6.1.4. Não acionamento de válvulas 

6.1.5. Problema de software ou de acionamento remoto 

7. RESERVAÇÃO LOCAL 

7.1. Trinca ou dano estrutural 

7.1.1. Idade do reservatório 

7.2. Extravasamento 

7.2.1. Sensor de nível descalibrado ou danificado 

7.2.2. Válvula com defeito 

7.3. Esvaziamento 

7.3.1. Sensor de nível descalibrado ou danificado 

7.3.2. Captação subterrânea inoperante 

7.3.3. Válvula com defeito 

7.3.4. Falta de energia 

7.4. Acidente de trabalho durante processo de limpeza 

7.4.1. Trabalho em espaço confinado ou altura 

7.4.2. Sensor de gás descalibrado ou com defeito 

7.4.3. Falha nos equipamentos de segurança 

7.4.4. Falha no procedimento de segurança da tarefa 

7.5. Contaminação ou alteração das características da água 

7.5.1. Entrada de animais 

7.5.2. Penetração de terra ou outros materiais devido a trincas 

8. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

8.1. Ruptura ou vazamento 

8.1.1. Danos causados por obras de terceiros 

8.1.2. Idade da tubulação 

8.1.3. Pressão excessiva na rede 

8.1.4. Material da tubulação 

8.1.5. Sensores de pressão com problema ou descalibrados 
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8.1.6. Ventosa com defeito 

8.1.7. Raízes de árvores 

8.1.8. Erros durante construção ou reparos 

8.2. Erros de manobra na rede 

8.2.1. Mapa da rede confuso ou desatualizado 

8.2.2. Falta de identificação de válvulas e registros 

8.2.3. Erros de procedimento operacional 

8.2.4. Falta de treinamento ou ineficiência do mesmo 

8.3. Alta pressão na rede 

8.3.1. Sensor de pressão descalibrado ou danificado 

8.3.2. VRP desregulada ou danificada 

8.4. Baixa pressão na rede 

8.4.1. Sensor de Pressão Descalibrado ou Danificado 

8.4.2. Acúmulo de Sujeira devido a manutenções na rede 

8.4.3. Booster com defeito 

8.4.4. Ventosa com defeito 

8.4.5. Incrustação na tubulação 

8.4.6. Tubulação subdimensionada 

8.5. Alta cor ou turbidez 

8.5.1. Erros de manobra durante manutenção 

8.5.2. Danos causados por obras de terceiros 

8.5.3. Material da tubulação 

8.5.4. Erros de procedimento de limpeza 

8.6. Baixa concentração de cloro 

8.6.1. Rede do tipo ramificada 

8.6.2. Baixo consumo devido à baixa densidade populacional 

8.6.3. Ruptura da tubulação 

8.7. Alta concentração de bactérias heterotróficas 

8.7.1. Queda na concentração de cloro 

8.8. Presença de coliformes 

8.8.1. Extravazamento de esgoto próximo a local danificado da rede de distribuição 

9. CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

9.1. Inoperante 

9.1.1. Falta de energia – concessionária 
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9.1.2. Falta de energia – No-breaks inoperantes 

9.1.3. Problema na rede de comunicação 

9.2. Falha ou falta de sinal dos terminais remotos 

9.2.1. Falta de energia – concessionária 

9.2.2. Sensor danificado 

9.2.3. Interferência no sinal de transmissão 


