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RESUMO 

NISHIMURA, Érica Kamimura. Avaliação da definição e classificação da descontinuidade no 

sistema de abastecimento de água. 2019. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e 

Engenharia Hidráulica e Saneamento) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2019. 

Cerca de 1 bilhão de consumidores ao redor do mundo são abastecidos intermitentemente 

pelos sistemas de abastecimento de água apesar de sua operação ser prejudicial à saúde 

pública, gerar inequidade na distribuição de água, reduzir a vida útil da infraestrutura, 

aumentar os custos repassados aos usuários e reduzir a eficiência do sistema. As desvantagens 

descritas anteriormente são bem conhecidas, entretanto, diversas companhias de água ainda 

utilizam essa operação. Em se tratando da literatura relacionada, identifica-se a ausência de 

uma definição padrão para sistemas intermitentes de abastecimento de água sendo, 

portanto, o objetivo deste trabalho levantar o problema sobre a indefinição de como a 

literatura e as agências reguladoras brasileiras lidam com a falta da definição padrão. A 

metodologia utilizada foi a revisão sistemática da literatura sobre as definições de 

intermitência, como também o processo de análise de conteúdo das definições documentadas 

pelas agências reguladoras. Identificou-se neste trabalho que a ausência de uma definição 

padrão resulta em uma ampla variedade de termos e definições ineficientes e geralmente 

divergentes para a caracterização do problema.  Os resultados obtidos foram uma definição 

abrangente da intermitência, complementada pela classificação do problema relacionada às 

causas, frequência, duração, e abrangência da descontinuidade. 

 

Palavras-chave: Intermitência, falta de água, abastecimento público de água tratada, Agências 

reguladoras, Brasil. 

  



ABSTRACT 

NISHIMURA, Érica Kamimura. Definition and classification of intermittent water supply 

system. 2019. 100 p. Thesis (MSc in Hydraulics and Sanitation Engineering) – São Carlos 

School of Engineering, University of São Paulo, São Carlos, 2019. 

There are over 1 billion consumers around the world supplied by intermittent water service, 

whose operation is hazardous to the public health, can generate inequity in water supply, can 

reduce infrastructure lifespan, increases the consumers’ costs and reduces efficiency of the 

system. The drawbacks are well-known and despite considerable negative impacts shown 

before such approach is carrying by several water companies. There is still a considerable gap 

in the literature that needs to be filled in order to identify a standard definition of intermittent 

water supply. This paper is focusing on the identification of how the literature and the Brazilian 

regulatory agencies are dealing with the lack of a standard definition. A procedure used was 

a systematic review of intermittency related definitions in the literature and a manual 

searching process on Brazilian regulatory agencies policies. Our analysis indicates that a 

missing standard definition of intermittency in water supply results in a wide variety of terms 

and definitions that are inefficient in the characterization of the problem and are often 

divergent. Ours results were an embracing definition of intermittent, complemented by a 

classification related to causes, frequency, duration, and coverage of discontinuity. 

 

Keywords: Discontinuity, Stoppage, public water supply, Regulatory Agencies, Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 De acordo com a lei nº 11.445 de 2007, conhecida como a Política Nacional de 

Saneamento Básico, o abastecimento de água tratada é um dos quatro conjuntos de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais que compõem o saneamento básico, sendo um de 

seus princípios fundamentais a  

II – integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando 
à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a 
eficácia das ações e resultados. (BRASIL, 2007, p. 1) 

 Entretanto, o déficit de atendimento de água tratada no Brasil possui variações 

consideráveis ao comparar as macrorregiões brasileiras, variando de 8,80% no Sudeste, a 

44,60% na Região Norte (SNIS, 2019).  

 Além da desconformidade no atendimento, identifica-se que, apesar de serem 

conhecidos os diversos malefícios da distribuição intermitente de água tratada no sistema 

abastecimento, o número de pessoas supridas por estes sistemas é considerável e, apesar de 

haver estudos com diversas abordagens sobre a intermitência, estes se encontram, em sua 

maioria, desvinculados aos demais, resultando em pesquisas com alto aprofundamento, mas 

com uma abordagem restrita.  

 As estimativas de BIVINS et al. (2017a) indicam que cerca de 1 bilhão de pessoas ao 

redor do mundo são abastecidas de maneira intermitente. A partir das informações coletadas, 

BIVINS et al. (2017a) confeccionaram o infográfico da Figura 1.1 que apresenta a quantidade 

de habitantes abastecidos por sistemas intermitentes em diversos países. 

  



Figura 1.1 - Estimativa de população abastecida por sistemas intermitentes 

 

Fonte: Bivins et. al. (2017) 

 

 Em relação à situação brasileira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2011) indicou que, no ano de 2008, aproximadamente 23,43% dos municípios brasileiros 

abastecidos por rede geral de distribuição de água apresentam descontinuidade no 

abastecimento, sendo que desses, 41% convivem com o racionamento de água 

permanentemente. 

 Põe-se em foco, portanto, a conjuntura do abastecimento de água brasileiro, que 

ainda apresenta dificuldades incipientes, como o distanciamento da universalização do acesso 

à água tratada, a desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico entre as 

macrorregiões do país, e a distribuição descontínua de água tratada aos consumidores finais.  

 Neste contexto justifica-se a necessidade de se realizar estudos que abarquem e 

integrem as diversas abordagens de um sistema intermitente a fim de que sejam estabelecidas 

definições e classificação de referência para o tema. 

 

 

 

 



19 
 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Esta pesquisa teve como principal objetivo avaliar o modo com que a descontinuidade 

no sistema de distribuição de água tratada está sendo enfrentada, no que tange a legislação 

nacional, e de regulação dos serviços de saneamento, e a literatura acadêmica. 

2.2. Objetivos Específicos 

 A partir do objetivo principal de análise do enfrentamento do problema da 

descontinuidade, surgem os seguintes objetivos específicos: 

• identificar as definições referentes à descontinuidade no SAA na literatura 

acadêmica, bem como as principais linhas de pesquisa sobre a intermitência; 

• identificar e analisar como as agências reguladoras dos serviços de saneamento, 

estaduais, regionais, ou municipais, elaboram definições referentes à 

descontinuidade, e quais são as ferramentas de enfrentamento utilizadas para 

solucionar o problema; 

• elaborar uma proposta de definição e classificação relativas à descontinuidade do 

SAA, a fim de auxiliar na superação da adversidade. 

  



20 
 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Agências reguladoras 

 Os serviços de abastecimento de água são marcados por falhas de mercado inerentes, 

o monopólio natural, visto que apresentam elevados custos fixos em capital altamente 

específico – como a estação de tratamento de água, bombas hidráulicas, rede de tubulações 

para abastecimento dentre outros, além de apresentar máxima eficiência produtiva com 

apenas um prestador de serviço, visto que a competição pela prestação é impedida pelos altos 

custos iniciais, e inviabilidade de instalação da infraestrutura concorrente.  

 Pires e Piccinini (1999) ressaltam a importância da atividade reguladora, para as 

situações em que há o monopólio natural, como ferramenta para a promoção de bem-estar 

de consumidores e usuários, através da garantia de acesso ao serviço a uma tarifa adequada, 

auxiliando também no aumento da eficiência econômica e da qualidade dos serviços com 

falhas de mercado.  

 Em se tratando dos modelos de regulação de serviços de abastecimento, Fagundes e 

Carvalho (2018) os classificam entre o modelo inglês e o francês.  No modelo inglês a 

regulação é realizada por agências centralizadas, independentes, com especialização técnica 

e flexibilidade. Elas são responsáveis pela determinação de normas de exploração dos 

serviços, estruturações tarifárias, mecanismos de melhoria da eficiência dos serviços e 

verificação do cumprimento das leis. 

 Já no modelo francês, a regulação é descentralizada e baseada em processos, sendo a 

autoridade local a responsável pela determinação de regras para a prestação dos serviços 

através de contratos e leis. 

 Ao se analisar a regulação brasileira dos sistemas de saneamento básico, Fagundes e 

Carvalho (2018) a definem como um modelo híbrido entre o sistema de regulação inglês, e o 

francês, visto que a legislação específica para implantação de agências independentes, com 

poder normativo e sancionador, e os contratos de fiscalização e regulação coexistem. 
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3.2. Histórico das Agências Reguladoras de Serviços de Saneamento 

 A regulação dos serviços de saneamento básico no Brasil passou por diversas 

alterações ao longo do tempo, sendo as discussões sobre mudanças ainda presentes 

atualmente. 

 A regulação da prestação de serviços públicos por meio de comissões foi discutida, 

pela primeira vez no Brasil, durante a elaboração do Código de Águas, Decreto nº 24.643, de 

10 de julho de 1934, que tinha como objetivo o controle e o incentivo do aproveitamento das 

águas pelo Estado. 

 Durante o período marcado pelas políticas nacional-desenvolvimentistas do Estado 

Novo, Estado Populista, e parte do Regime Militar, entre os anos de 1937 até 1970, toda a 

infraestrutura e os serviços de saneamento básico era diretamente provida pelo Estado, 

resignando a regulação à expedição de normas e regulamentos pelo poder executivo (GALVÃO 

JUNIOR; PAGANINI, 2009). 

 Em 1971, houve a implantação oficial do PLANASA (Plano Nacional de Saneamento), 

que incentivou a criação das Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESB), e 

possibilitou a operação dos serviços de saneamento pelos Estados, e não apenas pelos 

Municípios. Segundo Galvão Junior (2006), as principais características do PLANASA foram a 

autorregulação das concessionárias públicas, e a ineficiência operacional, ocasionada pela 

ausência de controle social, tanto do poder concedente quanto da própria sociedade 

envolvida. 

 A partir do final da década de 1980, e início da década de 1990, com a crise econômica, 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, e o contexto internacional, deu-se início o 

processo de privatização no Brasil que, segundo Fagundes e Carvalho (2018) e Galvão Junior 

e Paganini (2009), foi a primeira grande mudança regulatória na década de 1990 no contexto 

global de desestatização e reforma do tamanho do Estado. É nesse período em que as agências 

reguladoras foram efetivamente implantadas para os serviços de saneamento básico. 

 Em 1997, foi criada a Lei nº 9.433, conhecida como Lei das Águas, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, e que tem como característica a descentralização e a ampliação 
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da participação da gestão dos recursos hídricos, em contraposição à característica 

centralizadora do Código das Águas. 

 Dez anos depois, surge a Lei nº 11.445, de 2007, responsável pela elaboração das 

diretrizes dos serviços públicos de saneamento, incluso os princípios e objetivos das entidades 

reguladoras. Vale ressaltar as divergências apresentadas por Fagundes e Carvalho (2018) 

entre as novas regras regulatórias, da implantação de agências reguladoras independentes, e 

a regulação por contratos aplicadas anteriormente à lei. Neste cenário são explicitados os 

diferentes modelos de regulação utilizados no cenário brasileiro. 

 O Decreto 7.217 de 2010, responsável pela regulamentação da lei 11.445, de 2007, 

apresenta em seu art. 27 os objetivos da regulação: 

I – estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; 

II – garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III – prevenir e reprimir o abuso do poder econômico ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e 

IV – definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contatos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços 
públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e 
que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

Parágrafo único. Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de 
saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para execução dos 
contratos e dos serviços e para correta administração de subsídios. 

 

 Durante o período de confecção desta pesquisa de mestrado, anos de 2018 e 2019,  

está sendo avaliada a alteração das leis 11.445, de 2007, e Lei 9.984, de 2000, por meio de 

projeto de lei, a fim de alterar, dentre outros temas, a regulação dos serviços de saneamento 

básico  a partir do estabelecimento da Agência Nacional de Águas (ANA) como entidade 

responsável pelo estabelecimento de normas de referência para as agências reguladoras de 

serviços de saneamento. 

 Em relação à presença de órgãos reguladores no território brasileiro tem-se que, 

segundo o levantamento de informações realizados pelo SNIS (2019), 2.329 municípios 

possuem agência reguladora, o que representam cerca de 41,81% do total de municípios 

brasileiros. 
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 A Figura 3.1 apresenta os municípios brasileiros que possuem instrumentos de 
regulação dos serviços de saneamento básico. 

Figura 3.1 - Municípios brasileiros com instrumento de regulação 

 

Fonte: (IBGE, 2011) 

3.3. O princípio da continuidade 

 A continuidade dos serviços de abastecimento de água tratada, por ser imprescindível 

à vida e à dignidade humana, é considerada essencial, e é tratada em diversas leis brasileiras, 

inclusive pela própria Constituição Federal do ano de 1988, que apresenta, em seu art. 6º e 

225º, garantias fundamentais como o direito à sadia qualidade de vida, a saúde, alimentação, 

direitos direta ou indiretamente relacionados com o abastecimento de água, e no art. 175, a 

obrigatoriedade do poder público manter adequado os serviços públicos. 
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 As “atividades essenciais”, descritas pela Constituição Federal são apresentadas pela 

lei nº 7.783, de 1989 como sendo necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, as que, 

quando não atendidas, colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança 

da população, e oficializa o tratamento e abastecimento de água nesta categoria. 

 Em relação ao termo “serviço adequado”, esse é descrito pela lei nº 8.987, de 1995, 

no art. 6º como “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.  

 Outra lei que explicita o princípio da continuidade nos serviços públicos de 

saneamento básico, é a de número 11.445, de 2010, em seu art. 43º. 

 Entretanto, apesar de realçarem a necessidade de continuidade no serviço de 

abastecimento, a mesma lei que apresenta a definição de “serviço adequado”, também dispõe 

sobre casos de exceção através de seu § 3º:  

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação 
de emergência ou após prévio aviso, quando: I – motivada por razões de ordem 
técnica ou de segurança das instalações; e, II – por inadimplemento do usuário, 
considerado o interesse da coletividade. 

 Para a lei 11.445, no art. 40º, os serviços podem ser interrompidos nos casos de: 

I – situação de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; II – 
necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos 
sistemas, respeitando os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela 
regulação do serviço; III – negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo 
de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; IV – 
manipulação indevida de qualquer tubulação, medido ou outra instalação do 
prestador, por parte do usuário; e V – inadimplemento do usuário do serviço de 
abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente 
notificado. 

 A Portaria de Consolidação nº 5, de 2017 apresenta a questão da continuidade no 

serviço de abastecimento de água de maneira prática através da diferenciação entre o termo 

interrupção e intermitência. Segundo o art. 5, as definições são: 

XII – interrupção: situação na qual o serviço de abastecimento de água é 
interrompido temporariamente, de forma programada ou emergencial, em razão da 
necessidade de se efetuar reparos, modificações ou melhorias no respectivo sistema; 

XIII – intermitência: é a interrupção do serviço de abastecimento de água, sistemática 
ou não, que se repete ao longo de determinado período, com duração igual ou 
superior a seis horas em cada ocorrência. 
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 Observa-se que ferramentas de gestão de informação dos serviços de saneamento, 

como por exemplo o SNIS e o IBGE, apresentam suas próprias definições e terminologias para 

avaliar a falta d’água. 

 O SNIS apresenta outras definições relacionadas à falta de abastecimento de água aos 

consumidores por mais de 6 horas, a saber: 

X085 – Intermitência prolongada: Supressão no fornecimento de água da rede de 
distribuição do município por problemas de produção, de pressão na rede, de 
subdimensionamento das canalizações, de manobra do sistema, dentre outros, que 
provoca racionamento ou rodízio, decorrente de interrupção sistemática, 
normalmente prolongada. Para efeito do SNIS consideram-se intermitência 
prolongada somente as interrupções que tenham acarretado 6 horas ou mais de 
interrupção no fornecimento de água. 

X110 – Paralisação: Interrupção no fornecimento de água ao usuário pelo sistema de 
distribuição, por problemas em qualquer das unidades do sistema de abastecimento, 
desde a produção até a rede de distribuição, que tenham acarretado prejuízos à 
regularidade do abastecimento de água. Inclui, dentre outras, as interrupções 
decorrentes de reparos e queda de energia. Para efeito do SNIS consideram-se 
paralisações somente as interrupções que tenham acarretado 6 horas de interrupção 
no fornecimento de água. 

 

 Racionamento de água é o único termo utilizado pelo IBGE relacionado à interrupção 

do abastecimento, sendo definido como: 

Interrupção do fornecimento de água em decorrência de problemas, tais como: 
insuficiência de água no manancial; deficiência de água na produção; deficiência de 
água na distribuição; população flutuante; bem como ou seca ou estiagem. Quanto 
à periodicidade, o racionamento pode ser: constante, quando ocorre de forma 
contínua ou frequente; todos os anos, sempre em determinada época; na mesma 
época ou esporadicamente, quando ocorre de forma dispersa; com a frequência de 
algumas horas diariamente; alguns dias por semana; 1 dia por semana; 1 dia por 
quinzena; ou 1 dia por mês. (IBGE, 2011) 

 Observa-se, portanto, que não há convergência entre um termo e uma definição 

padrão para a descontinuidade no abastecimento de água aos consumidores na legislação 

brasileira e entre seus órgãos. 

3.4. Linhas de pesquisa sobre intermitência no fornecimento de água 

 Em se tratando do modo com que os problemas relacionados à intermitência são 

abordados pelos pesquisadores, é possível identificar duas vertentes de pensamento que, 
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apesar de avaliarem a intermitência como uma operação indesejada, a tratam de maneira 

significativamente distinta.  

 A primeira trata a intermitência como uma operação temporária e que deve ser 

transformada em sistema de operação contínua de distribuição, visto que, nesta perspectiva 

não há justificativa para a intermitência, a menos que seja verificada a escassez hídrica 

absoluta.  

 A segunda vertente de pensamento descreve a intermitência como uma situação real 

e que possivelmente será mantida por um prazo considerável até que se consiga transformá-

la em um sistema contínuo de abastecimento. Por esta razão, a intermitência deve ser melhor 

estudada a fim de serem elaboradas alterações na configuração do sistema, métodos 

operacionais e tecnologias apropriados para minimizar os seus impactos negativos. 

 Os sistemas de abastecimento de água intermitentes foram estudados por meio de 

abordagens diversas, como por exemplo a modelagem matemática de fluxo transiente nos 

sistemas de abastecimento intermitente (LIEB, 2016; LIEB; RYCROFT; WILKENING, 2016; 

ZHANG, 2017), modelagem computacional do esvaziamento e enchimento das tubulações 

(CABRERA-BEJAR; TZATCHKOV, 2009; SHRESTHA, 2012), alteração do coeficiente Hazen-

Williams devido à presença de ar na tubulação durante a retomada da distribuição de água 

(DE MARCHIS et al., 2010; SASHIKUMAR; MOHANKUMAR; SRIDHARAN, 2003), análises de 

risco de sistemas intermitentes (ALAYOUBI, 2015), desenvolvimento de parâmetros para 

projetos de sistemas intermitentes e de controle do sistema (BATISH, 2003; 

VAIRAVAMOORTHY; ELANGO, 2002; VAIRAVAMOORTHY; GORANTIWAR; MOHAN, 2007), 

identificação das causas e consequências da intermitência em um sistema de abastecimento 

(GALAITSI et al., 2016; KLINGEL, 2012), análises estatísticas do comportamento do sistema 

intermitente (AGATHOKLEOUS; CHRISTODOULOU, 2016), abordagem conceitual da 

transformação do sistema intermitente em contínuo (KLINGEL; NESTMANN, 2014), pesquisa 

do tipo  “critical review” (GALAITSI et al., 2016), relação entre vazamentos e pressão em 

sistemas intermitentes (AL-GHAMDI, 2011; SHIRZAD et al., 2013), qualidade da água (GOYAL; 

PATEL, 2015; ILAYA-AYZA et al., 2018; KUMPEL; NELSON, 2013), relação entre intermitência, 

riscos de infecções, contaminações e de aumento dos vetores de transmissão de doenças de 

veiculação hídrica (BIVINS et al., 2017b; CAPRARA et al., 2009), escassez hidrossocial (BRITTO; 

JOHNSSON; CARNEIRO, 2016), bem como os estudos envolvendo a confecção de métodos de 
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otimização para os sistemas intermitentes (BOZORG-HADDAD et al., 2016; CHANDAPILLAI; 

SUDHEER; SASEENDRAN, 2012; ILAYA-AYZA, 2016; ILAYA-AYZA et al., 2016; SHIRZAD; TABESH; 

ATAYIKIA, 2017; SOLGI et al., 2014, 2016). 

 Sobre as ferramentas utilizadas para as análises de sistemas intermitentes, tem-se os 

softwares de modelagem hidráulica, dos quais o mais conhecido e utilizado pelos acadêmicos 

é o EPANET, desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América 

(EPA). Este software é de domínio público e possui código aberto em linguagem 

computacional C, que facilita a manipulação dos dados gerados pelo software em pesquisas 

acadêmicas. 

 Usualmente os sistemas de abastecimento de água são simulados através da análise 

dirigida pela demanda (em inglês demand-driven analysis, DDA), entretanto, nesta 

abordagem, a modelagem é realizada assumindo que as demandas fixadas para o cenário 

sejam completamente atendidas.  

 Neste sentido, quando um sistema de abastecimento enfrenta adversidades em seu 

funcionamento, provocando pressões abaixo das requeridas para o pleno abastecimento, o 

modelo DDA não apresenta valores convergentes com o funcionamento real do sistema, visto 

que as demandas são atendidas conforme a pressão em cada ponto, e não são baseadas na 

vazão demandada (JUN; GUOPING, 2013; SIEW; TANYIMBOH, 2012). 

 Para a solução do problema da DDA, alguns autores utilizam reservatórios artificiais 

nos modelos hidráulicos a fim de, através da adição de um reservatório fictício na mesma cota 

que o gradiente hidráulico requerido para o abastecimento do ponto de consumo, determinar 

implicitamente a relação entre pressão e vazão satisfeita (JUN; GUOPING, 2013; MOHAPATRA; 

SARGAONKAR; LABHASETWAR, 2014; SURIBABU; NEELAKANTAN, 2010). Entretanto, para Jun 

e Guoping (2013), esta metodologia possui algumas desvantagens como a necessidade de se 

alterar a topologia da rede de abastecimento, o alto custo computacional e a dificuldade de 

aplicação em períodos estendidos de simulação.   

 Outra maneira de se evitar a análise dirigida pela demanda em sistemas intermitentes 

é a utilização de dispositivos emissores do tipo orifícios como pontos de consumo que variam 

sua vazão de entrada de acordo com a pressão nos nós conforme a equação dos orifícios 

descrita por ROSSMAN (2000): 
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Equação 3.1 - Variação da vazão de entrada com base na pressão dos nós 

𝑄𝑖 =  𝐶𝑑 × (𝑃𝑖
𝑎𝑣𝑙)

𝛾
  

no qual Qi = vazão de entrada no nó i,  𝑃𝑖
𝑎𝑣𝑙  = pressão no nó i,  𝐶𝑑 = coeficiente de descarga e 

𝛾 = expoente de pressão. 

 Segundo Todini (2006), uma limitação dos emissores é a simulação indevida da entrada 

de uma vazão a partir de um nó quando a sua pressão é negativa. 

 Uma outra abordagem para a modelagem de sistemas intermitentes é através da 

elaboração de códigos de programação que alteram a modelagem segundo DDA para a 

modelagem com análise dirigida pela pressão (em inglês pressure-driven analysis, PDA), 

utilizando o software EPANET como base. Diversos são os pesquisadores que adotam essa 

abordagem, dentre estes pode-se citar Siew e Tanyimboh (2012) que confeccionaram uma 

extensão para o software EPANET denominada EPANET-PDX.  

 O EPANET-PDX utiliza a relação pressão-vazão proposta por Tanyimboh e  Templeman 

(2010), a qual, diferentemente de outras funções propostas, consegue estabelecer uma 

“gradativa transição entre zero e a vazão nodal parcial e entre a parcial e completa satisfação 

da demanda” (SIEW; TANYIMBOH, 2012). Esta característica da não-descontinuidade reduz o 

esforço computacional e por esta razão Siew e Tanyimboh (2012) a integraram ao método do 

Gradiente Global para a confecção do EPANET-PDX. 

 Em se tratando da otimização de sistemas intermitentes, pode-se encontrar na 

literatura diversos tipos de abordagem como por exemplo a otimização multiobjetivo para 

aumentar a equidade de um sistema de abastecimento intermitente e reduzir os custos 

(AMEYAW; MEMON; BICIK, 2013). Neste caso, a equidade foi definida como sendo a maneira 

como ocorre a distribuição de água entre os locais de demanda, sendo que a variação entre a 

demanda suprida, em diferentes nós, mede o nível de equidade. O custo no trabalho 

analisado, foi expresso como uma função de gastos com o transporte, instalação e aquisição 

de reservatórios elevados. 

 Ilaya-Ayza et al. (2017) realizaram a otimização dos períodos de abastecimento para 

cada setor do sistema de abastecimento de água a fim de maximizar a qualidade do serviço e, 

para tanto, utilizaram quatro critérios: a pressão dos setores, sendo que quanto menores as 
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pressões, mais urgente é a alteração do período de abastecimento; o número de usuários, 

pois quanto maior o número, menor é a facilidade de alteração do período de abastecimento; 

o número de horas de abastecimento, visto que, quanto menor o número de horas de 

abastecimento de um setor, maior é a flexibilidade de alteração do período; e a facilidade de 

operação do setor, pois as regiões de difícil operação das válvulas de setorização não serão 

priorizadas na alteração do período de abastecimento. 

 Outro exemplo de aplicação da otimização em sistemas de abastecimento 

intermitente é a pesquisa realizada por Soltanjalili et al. (2013) que confeccionou diversos 

cenários utilizando uma função objetivo que considera a pressão e a demanda desejável 

levando em consideração dois critérios de performance: a confiabilidade, que indica a 

probabilidade de ocorrer falhas na distribuição no período analisado e a resiliência, que define 

a probabilidade do sistema voltar às condições ideais após as falhas.   

 A gestão de um sistema intermitente deve englobar algumas ferramentas como o 

plano de perdas, que objetiva a redução das perdas de água em sistemas de abastecimento; 

a gestão de infraestruturas, que representa a análise e melhor aproveitamento da vida útil 

técnica e econômica dos componentes do sistema; o gerenciamento de informações cuja 

finalidade é dar suporte aos processos de planejamento e avaliação do sistema; o aumento 

da conscientização, tanto ambiental quanto do funcionamento do sistema de abastecimento 

pelos consumidores e o planejamento técnico de reestruturação do sistema para a 

transformação em distribuição contínua (KLINGEL; NESTMANN, 2014).  

 A qualidade da água distribuída por sistemas de abastecimento intermitente também 

é uma característica de indiscutível importância na análise do sistema, visto que, de acordo 

com Kumpel e Nelson (2016), pesquisas sobre sistemas intermitentes sugerem que a 

contaminação por micróbios ocorre frequentemente nesse tipo de operação de 

abastecimento. Alguns fatores relacionados às características da intermitência são 

considerados potencializadores da contaminação por microrganismos, como por exemplo, a 

despressurização da rede de abastecimento que ocasiona a intrusão de microrganismos e 

outros tipos de contaminante; a periódica alteração no funcionamento das tubulações 

(pressurizadas e despressurizadas) e a entrada de oxigênio atmosférico nas tubulações 

resultam em maior desgaste dos componentes do abastecimento, bem como aumentam as 

taxas de corrosão nos tubos (KUMPEL; NELSON, 2016). Outra questão estudada por Goyal e 
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Patel (2015) é a eficácia da cloração no sistema de distribuição de água descontínua visto que, 

caso o tempo despendido até a água clorada atingir os pontos a serem abastecidos seja menor 

que o período de distribuição de água, as chances de contaminação devido ao decaimento do 

cloro são potencializadas.  

 A partir da identificação da literatura acadêmica relacionada ao tema, é verificada a 

necessidade de padronização de fundamentos sobre o tema, como definição padrão e 

caracterização da problemática. 

3.5. Panorama geral da intermitência 

 Segundo dados mais recentemente publicado pelo SNIS, Diagnóstico dos Serviços de 

Água e Esgoto - 2017 (SNIS, 2019), o déficit do nível de atendimento total de água tratada com 

rede de abastecimento é de 16,7% no Brasil, sendo a variação deste nível em relação às 

regiões brasileiras discrepante, chegando a 35,8% de diferença entre o índice de atendimento 

do norte em relação ao sudeste, como apresentado na Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 – Déficit do nível de atendimento total de água tratada com rede de abastecimento 
no Brasil. 

Região Déficit de atendimento total de água tratada com rede de abastecimento (%) 

Norte 44,6 

Nordeste 26,4 

Sudeste 8,8 

Sul 10,6 

Centro-Oeste 10,3 

Brasil 16,7 

Fonte: Adaptado de SNIS (2019). 

 

 O déficit de atendimento de água tratada no Brasil possui variações consideráveis ao 

comparar as macrorregiões brasileiras. A região sudeste apresenta o menor déficit (8,8%) e a 

região norte o maior valor (44,6%) (SNIS, 2019). 

 Além das dificuldades em relação à infraestrutura para a universalização do serviço de 

abastecimento de água (SAA), a maneira com que o SAA é operado também influencia 

consideravelmente na sua eficácia.  

 Sabe-se que a operação contínua de veiculação de água na rede de abastecimento é o 

modo mais indicado de distribuição da água tratada, visto que todos os consumidores têm sua 
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demanda plenamente atendida a qualquer momento em que for requerida. Muitos impactos 

negativos relacionados ao emprego da descontinuidade no abastecimento foram 

apresentados por Kumar e Abhyankar (1988), Totsuka, Trifunovic e Vairavamoorthy (2004),  

Ingeduld et al. (2006), Vairavamoorthy, Gorantiwar e Mohan (2007), De Marchis et al. (2010), 

Klingel (2012), Klingel, Nestmann (2014), Ilaya-Ayza (2016) e Nelson e Erickson (2017), a saber: 

− aumento do fator de pico no sistema, sendo necessário um maior diâmetro da 

tubulação, devido a maior perda de carga,  

− gestão de demanda e de distribuição não efetivas,  

− risco à saúde pública através da introdução de contaminantes nas tubulações 

despressurizadas, da facilitação do crescimento de microrganismos devido a 

estagnação de água nas tubulações, e também da maior probabilidade de 

contaminação nas reservações em tanques domiciliares,  

− introdução de ar nas tubulações, devido à despressurização,  

− inadequações operacionais ocasionando a sobrecarga na infraestrutura física e, 

consequentemente, reduzindo a sua vida útil, 

− inequidade de distribuição entre os pontos de consumo, 

− readequação da rotina de uso de água dos consumidores para se ajustar aos 

horários de abastecimento ou aumento de gastos dos consumidores com a 

instalação de reservatórios residenciais de água, 

− maior dificuldade para encontrar perdas e vazamentos e 

− possíveis problemas de mal funcionamento de medidores de consumo de água 

devido à alteração da vazão de entrada.  

 

 Apesar dos sistemas de distribuição contínuos serem tomados como padrão para a 

maioria das análises e estudos de SAA, este cenário não condiz com a realidade de diversos 

municípios, tanto brasileiros, quanto de outros países em desenvolvimento. 

 Dados estimados do ano de 2000 por WHO e UNICEF indicam que cerca de um terço 

dos sistemas de distribuição de água na África, América Latina e Caribe e mais da metade dos 

sistemas asiáticos operam de maneira intermitente. Em 1988, Kumar e Abhyankar 

identificaram que praticamente todas as cidades na Índia não possuíam continuidade no seu 
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sistema de distribuição de água. Em estimativas mais recentes realizadas por Bivins et al. 

(2017) é apontado que, no mundo, cerca de um bilhão de pessoas ainda são abastecidas por 

sistemas intermitentes. 

 De acordo com o livro Atlas de Saneamento: 2011, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), no ano de 2008 cerca de 23,43% dos 5.531 municípios brasileiros 

abastecidos por rede geral de distribuição de água declararam conviver com racionamento de 

água, sendo condição permanente, independentemente da época do ano, em 41% dos casos, 

como ilustrado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Mapa da periodicidade de racionamento dos SAA nos municípios brasileiros 

 

Fonte: IBGE (2011) 

 

 Ainda conforme IBGE (2011), as causas identificadas foram: em 41% dos casos, a 

insuficiência de água no manancial; em 35% dos municípios, a deficiência na produção; a 

deficiência na distribuição, em 30%; e em 6% dos casos a população flutuante em épocas de 

veraneio. 
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Figura 3.3 – Distribuição geográfica das causas do racionamento no SAA 

 

 

Fonte: IBGE (2011) 
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Tabela 3.2 – Informações de racionamento de abastecimento de água de 2008 no território nacional 
R
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Brasil 5 531 1 296 515 441 378 71 654 169 4 235 

Norte 442 112 37 45 23 4 41 25 330 

RO 48 10 - 4 1 - 4 4 38 

AC 22 7 4 5 1 - 4 - 15 

AM 62 27 5 8 4 - 6 11 35 

RR 15 - - - - - - - 15 

PA 140 58 23 25 16 3 21 9 82 

AP 16 - - - - - - - 16 

TO 139 10 5 3 1 1 6 1 129 

Nordeste 1 772 717 289 293 274 31 310 86 1 055 

MA 215 63 12 31 26 1 20 14 152 

PI 218 67 29 31 15 3 32 11 151 

CE 184 90 55 29 20 6 48 21 94 

RN 167 78 24 26 21 4 28 8 89 

PB 212 81 41 12 30 5 37 10 131 

PE 185 143 57 81 89 5 43 8 42 

AL 102 31 6 19 14 - 6 2 71 

SE 75 17 2 3 2 - 12 3 58 

BA 414 147 63 61 57 7 84 9 267 

Sudeste 1 668 224 95 52 47 25 148 33 1 444 

MG 853 134 57 28 28 8 100 12 719 

ES 78 14 7 1 - 1 14 1 64 

RJ 92 35 12 10 9 9 15 5 57 

SP 645 41 19 13 10 7 19 15 604 

Sul 1 185 164 64 25 15 6 109 17 1 021 

PR 399 48 18 13 6 3 20 11 351 

SC 292 48 17 9 7 2 34 2 244 

RS 494 68 29 3 2 1 55 4 426 

Sul 1185 164 64 25 15 6 109 17 1021 

Paraná 399 48 18 13 6 3 20 11 351 

Santa Catarina 292 48 17 9 7 2 34 2 244 

Rio Grande do 
Sul 

494 68 29 3 2 1 55 4 426 

Centro-Oeste 464 79 30 26 19 5 46 8 385 

MS 78 6 - 3 3 1 3 3 72 

MT 139 32 14 7 11 - 19 2 107 

GO 246 41 16 16 5 4 24 3 205 

DF 1 - - - - - - - 1 

* O município pode apresentar mais de um motivo de racionamento de água. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2011) 
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 Com base nas informações apresentadas anteriormente, destaca-se que 77,30% dos 

municípios nordestinos com rede geral de distribuição de água declararam racionamento de 

água, valor muito superior aos das outras regiões brasileiras, inclusive à média brasileira, de 

23,43%. As regiões que apresentam menores porcentagens de municípios atingidos pelo 

racionamento são o sudeste e o sul do país, com 13,43% e 13,84%, respectivamente. 

 O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em seu Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgoto de 2017 (SNIS, 2019) também apresenta considerações e 

informações gerais sobre o tema, sendo ressaltadas a identificação de inconsistências nas 

informações apresentadas pelos prestadores de serviços de abastecimento, e valores gerais 

sobre quantidade de interrupções sistemáticas, duração das interrupções, em horas, 

(considerando apenas as interrupções com duração maior que 6 horas), e quantidade de 

economias ativas atingidas, que são apresentadas nos gráficos da Figura 3.4, Figura 3.5, Figura 

3.6 e na Tabela 3.3. 

Figura 3.4 – Número de interrupções com duração superior a seis horas consecutivas durante um 
ano. 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2019) 
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Figura 3.5 – Somatório da duração em horas das interrupções acima de seis horas consecutivas 
durante um ano. 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2019) 

 

 

Figura 3.6 – Número de economias ativas atingidas por interrupções com duração acima de 
seis horas consecutivas durante um ano.  

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2019) 

 

Tabela 3.3 – Informações de interrupções com duração acima de seis horas no ano de 2017 no 
território nacional 

Regiões Número de interrupções 
com duração maior que 6 
h em 1 ano 

Somatório da duração 
das interrupções, em 
horas, (> 6h) em 1 ano 

Número de economias ativas 
atingidas pelas interrupções (> 
6h) em 1 ano 

Norte 16.086 169.280,85 168.080.269 

Nordeste 119.405 12.774.556,18 127.810.701 

Sudeste 41.223 262.481,56 134.931.927 

Sul 9.160 31.716,53 1.020.783 

Centro-Oeste 5.016 226.674,50 52.662.200 

Total 190.890 13.464.709,62 484.505.880 

Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto 2017 (SNIS, 2019) 
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 As informações apresentadas pelo SNIS corroboram as verificações apresentada pelo 

IBGE de que o Nordeste é a região brasileira mais afetada pelas interrupções nos serviços de 

abastecimento de água tratada, apresentando mais da metade dos casos de interrupções 

nacionais, e com o somatório de horas de distribuição de água interrompida muito maior do 

que a das demais regiões. Verifica-se também, conforme os gráficos da Figura 3.4, Figura 3.5 e 

Figura 3.6, que mesmo a região sudeste e norte apresentando menos casos de descontinuidade 

em comparação com o nordeste, o número de economias ativas atingidas das duas regiões é 

mais expressivo do que o da região nordeste. Vale ressaltar que o cálculo do número de 

economias atingidas considera a repetição de uma mesma economia ativa, caso esta sofra 

mais de uma interrupção ao longo do ano. 

 Identifica-se, portanto, que, apesar de serem conhecidos os diversos malefícios da 

operação intermitente no abastecimento, e a superioridade do sistema contínuo, o número 

de pessoas supridas por sistemas intermitentes ainda é considerável. 

 

  



39 
 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O material utilizado para a análise das definições relativas à descontinuidade em SAA 

foi coletado e examinado por meio de diferentes métodos, dependendo da natureza das 

informações, diferenciadas entre literatura acadêmica e documentos oficiais de agências 

reguladoras e de prestadores de serviços de abastecimento de água. 

 Para o levantamento de informações acadêmicas, utilizou-se um software gerenciador 

de revisão sistemática de bibliografia denominado StArt 2.3.4.2 (State of the Art through 

Systematic Review) (FABBRI et al., 2016). Já a investigação das definições e ferramentas 

utilizadas pelos prestadores do SAA e seus reguladores ocorreu por meio da pesquisa por 

documentos oficiais em websites das agências reguladoras, dos prestadores de serviço, e 

através de contato direto por e-mail, ou telefone, com as ouvidorias municipais e estaduais. 

4.1.1. Revisão da literatura 

 A revisão da literatura foi conduzida através do software de gerenciamento de revisão 

sistemática de bibliografia StArt 2.3.4.2. Esta ferramenta de apoio apresenta etapas bem 

definidas do gerenciamento de informações, a saber: o planejamento, a execução, e a 

sumarização. 

4.1.2. Etapa de planejamento 

 A etapa inicial de planejamento consistiu na elaboração de um protocolo com as 

informações norteadoras da revisão da literatura, como mostra o quadro apresentado pela  

Figura 4.1. 

Figura 4.1 – Quadro com as informações de planejamento da revisão sistemática utilizado pelo 
software StArt 2.3.4.2. 

Parâmetros Descrição Revisão da literatura sobre intermitência no 
SAA 

Objetivo Define o foco da revisão sistemática. Identificar o estado da arte da definição e 
classificação da intermitência nos sistemas de 
abastecimento de água. 

Questão objeto 
de pesquisa  

Questão a ser respondida pela revisão 
sistemática. 

Existe definição e classificação padrão para a 
intermitência nos sistemas de abastecimento 
de água? 

Palavras-chave 
e sinônimos 

Lista dos principais termos que compõem 
a questão objeto de pesquisa. 

Intermittent water supply; continuous water 
supply; water scarcity. 
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Parâmetros Descrição Revisão da literatura sobre intermitência no 
SAA 

Definição do 
critério de 
seleção das 
fontes 

Define quais critérios serão usados para 
avaliar e selecionar as fontes da revisão 
sistemática. 

Apresenta uma definição de intermitência? 
Apresenta uma classificação de intermitência? 

Idiomas Define em quais idiomas as fontes 
primárias devem estar escritas. 

Inglês, português, espanhol. 

Método de 
busca das fontes 

Descreve como a busca por fontes 
primárias será executada. 

Utilizando motor de buscas das bases de dado. 

Lista de base de 
dados 

Lista inicial de base de dados utilizada. Web of Science; Scopus; Science Direct. 

Critério de 
seleção/ 
exclusão de 
fontes 

Apresenta os critérios utilizados para 
avaliar se as fontes serão selecionadas ou 
não para a revisão sistemática. 

Incluir se: Está diretamente relacionado com 
intermitência no abastecimento de água. 
Incluir se: Existe estudo de caso de 
intermitência? 
Excluir se: Não há nem definição, nem 
classificação da intermitência em SAA. 
Excluir se: Não foi encontrado o artigo 
completo. 

Formulário de 
dados extraídos 
das fontes 

Após seleção das fontes primárias, as 
informações relevantes são extraídas. 

Qual a definição de intermitência? 
Qual a classificação da intermitência? 
Qual a localização do estudo de caso? 
Qual a causa da intermitência do estudo de 
caso? 
Qual a abrangência do estudo de caso? 
Qual a frequência ou duração do estudo de 
caso? 

  Fonte: adaptado de FABBRI et al. (2016). 

4.1.3. Etapa de execução 

 A segunda fase da revisão sistemática gerenciada pelo software StArt é a execução, 

constituída pela identificação e seleção das fontes, e extração de informações.  

 A identificação das fontes preliminares foi realizada a partir dos motores de busca das 

bases de dado escolhidas, a saber Web of Science, Scopus, e Science Direct, utilizando os 

seguintes termos de busca: “intermitente AND water AND supply”. Dentre os 375 documentos 

identificados, cerca de 16% foram rejeitados automaticamente pelo software por estarem em 

duplicidade, 66% foram rejeitados manualmente, com base nos critérios de seleção/exclusão 

de fontes e na leitura dos resumos dos artigos, e apenas 18% dos artigos passaram para a 

etapa de extração de informações. 

 O gráfico da Figura 4.2 apresenta a proporção de trabalhos acadêmicos obtidos em cada 

uma das bases de dados selecionadas, e o gráfico da Figura 4.3 apresenta a porcentagem de 

fontes aceitas, rejeitas e em duplicidade. 
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Figura 4.2 - Relação entre o número de fontes obtidas pelo motor de busca de cada base da 
dados científicos utilizado. 

 

Fonte: Adaptado de software StArt 2.3.4.2. 

 

Figura 4.3 - Relação entre o número de artigos aceitos, rejeitados ou em duplicidade do 
conjunto inicial de fontes obtidas. 

  

Fonte: Adaptado de software StArt 2.3.4.2. 

 

 Após a seleção/exclusão de fontes, os arquivos aceitos (67 artigos) foram lidos 

integralmente. Entretanto, a quantidade de documentos em que houve extração de 

informações, ou seja, a quantidade de artigos que apresentavam uma definição para a 

intermitência foi relativamente baixa, cerca de 7% (25 artigos), em relação à quantidade inicial 

de artigos coletados, desconsiderando-se os em duplicidade. 

   Science Direct        Web of Science        Scopus 

 54 (14%) 

 63 (17%) 

 258 (69%) 

         Aceitos          Rejeitados          Duplicidade 

 60 (16%)  67 (18%) 

 248 (66%) 



42 
 

 

4.1.4. Etapa de sumarização 

 A verificação dos resultados obtidos pela revisão sistemática pode ser extraída do 

StArt, como arquivo resumo em formato .xls, na fase da sumarização.  

4.2. Documentos oficiais de agências reguladoras e seus regulados 

 A obtenção de informações das agências reguladoras e servidores do SAA sobre 

intermitência ocorreu a partir das seguintes etapas: listagem das agências reguladoras 

municipais, estaduais e regionais, a fim de se estabelecer os limites da coleta de informações; 

busca de documentos oficiais, como por exemplo resoluções, contratos de prestação de 

serviço, portarias, deliberações, dentre outros; busca por informações e complementação de 

informações das AR, e dos prestadores de serviço de abastecimento de água através de 

contato direto por telefonema, e-mail, ou contato através das ouvidorias estaduais e 

municipais.  

 Após a obtenção do material fonte, utilizou-se o método de análise de conteúdo, a fim 

de extrair informações sobre definição e instrumentos apresentados pelas AR e prestadores 

de serviços sobre a intermitência. 

4.2.1. Lista de agências reguladoras de sistemas de abastecimento de 

água 

 A identificação das agências reguladoras (AR) de serviços de abastecimento de água 

no território nacional foi a primeira dificuldade na obtenção de informações, visto que, não 

foi encontrado nenhum órgão público que apresentasse informações oficiais sobre o número 

exato de AR existentes no Brasil, o nome e suas respectivas abrangências.  

 As principais fonte de informação sobre AR foram o website da Associação Brasileira 

de Agências de Regulação (ABAR), e a base de dados do IBGE (2018) denominada “Perfil dos 

municípios brasileiros: Saneamento básico: Aspectos gerais da gestão da política de 

saneamento básico”, referente ao ano de 2017. 
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 A ABAR possuía, durante o período de coleta de informações deste projeto 43 AR de 

serviços de abastecimento de água associadas, dentre as quais havia 25 AR estaduais, 5 

regionais e 13 municipais, vide ANEXO 1. 

 Através dos dados obtidos pelo IBGE (2018), foi possível identificar todos os municípios 

brasileiros que possuem órgão responsável pela regulação de serviços de abastecimento de 

água, entretanto, este documento não apresenta o nome da AR do município, tampouco 

informações condizentes com as atuais, vide discussão do item 5.2.1 Agências Reguladoras.  

 Para compor a base de dados desta pesquisa, buscou-se informações de todas as AR 

associadas à ABAR, e todos os municípios com mais de 100.000 habitantes (grande porte ou 

metrópoles) que indicam possuir órgão regulador (IBGE, 2018). A relação destes 195 

municípios é apresentada no ANEXO 2. 

4.2.2. Coleta de informações das agências reguladoras e prestadores de 

serviço de abastecimento 

 Para cada uma das agências reguladoras elencadas anteriormente, foi realizada 

extenso procedimento de busca por documentos e informações oficiais através de websites 

das AR, dos municípios, dos prestadores de serviço de abastecimento de água, e/ou das 

ouvidorias estaduais e municipais. Os documentos foram buscados a partir das palavras chave: 

“continuidade”, “descontinuidade”, “intermitência”, “interrupção”, “condições gerais para a 

prestação”, e “contrato de adesão”. 

 Quando inexistentes, não atualizadas, ou sem acesso ao conteúdo requerido, a 

comunicação foi estabelecida por meio de correspondências virtuais, tanto para endereços 

eletrônicos oficiais de membros da AR, quanto para endereços pessoais informados por 

websites; ou por telefone, seguido por correspondência virtual. 

 É fundamental ressaltar a importância da Lei de Acesso à Informação, nº 12.527, de 

2011, na metodologia utilizada nesta etapa do trabalho. Segundo seu art. 7º, o acesso à 

informação compreende os direitos de obter: 

I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre 
o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 
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II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 
seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse 
vínculo já tenha cessado; 

IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as 
relativas à sua política, organização e serviços; 

VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de 
recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 

VII – informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e 
ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 
propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de 
contas relativas a exercícios anteriores. 

(BRASIL, 2011, Capítulo II, Artigo 7º) 

 

 Esta lei subordina aos seus regimes os órgãos públicos integrantes da administração 

direta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário, do Ministério Público, as autarquias, e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, e sanciona, através de seu art. 11º o prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 

dias, para a disponibilização da informação requerida. 

 Observa-se que, apesar de vigorar a Lei de Acesso à Informação, 30 ouvidorias e/ou 

agências reguladoras não apresentaram nenhuma resposta. 

4.2.3. Método de análise de conteúdo 

 Após identificadas as AR, e coletados seus respectivos documentos, que serviram 

como base para a fonte documental desta pesquisa, utilizou-se o método de análise de 

conteúdo para a extração de informações. 
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Figura 4.4 - Fluxograma do método de análise de conteúdo 

 

Fonte: Autoria própria 

 Durante a pré-análise, foi realizada a leitura flutuante dos documentos apresentados 

pelas agências reguladoras, a fim de que fossem obtidas impressões sobre o conteúdo 

elaborado (relatórios, normas, resoluções), seguida pela escolha dos documentos das AR. A 

seleção dos arquivos foi realizada com base na relação com a temática previamente 

estabelecida (descontinuidade no abastecimento de água), e pelas regras da exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência de Bardin (1977). 

 Em relação ao presente estudo foi realizada apenas a formulação do objetivo, a saber: 

“verificar quais são as definições e ferramentas relacionadas à descontinuidade no 

abastecimento utilizadas pelas AR”. 

 Segundo Bardin (1977) a referenciação de índices é etapa importante na pré-análise 

ao se considerar que os textos são manifestações “contendo índices que a análise vai fazer 

falar”. Estes podem ser menções explícitas de um tema, como por exemplo os utilizados neste 

estudo e apresentados na Tabela 4. 

  

Pré-análise

•Leitura flutuante;

•Escolha dos 
documentos;

•Formulação de 
hipóteses e dos 
objetivos;

•Referenciação de 
índices e 
elaboração de 
indicadores.

Exploração do 
material

•Codificação, 
desconto ou 
enumeração.

Tratamento dos 
resutados, 
interferência e 
interpretação

•Operações 
estatísticas.
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Tabela 4 – Índices utilizados na etapa de pré-análise 

• Interrupção • Continuidade 

• Regularidade • Paralisação 

• Comunicação • Evento programado 

• Calendário • Plano de emergência/ contingência/ racionamento 

• Racionamento • Abastecimento emergencial 

• Pressão • Monitoramento 

• Indicadores  

Fonte: Autoria própria 

 O indicador elaborado para este estudo foi a presença dos índices estabelecidos 

(Tabela 4.). Identificou-se que a presença dos índices nos documentos é fato suficiente para 

que este seja submetido à análise de conteúdo.  

 A etapa de exploração do material é composta principalmente por sua codificação, 

definida por Holsti 1(1969) apud Bardin (1977) como “ processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição 

exata das características pertinentes do conteúdo”.  

 Especificamente sobre as definições e ferramentas relacionadas à intermitência das 

AR, utilizou-se como regra de enumeração a presença ou ausência de termos relacionados nos 

documentos, conforme apresentado pelo Apêndice A. 

 Por fim, a última etapa da análise de conteúdo é o tratamento dos dados coletados, 

através de análises estatísticas. Os resultados da análise de conteúdo desse estudo são 

apresentados como valores em porcentagem, e gráficos. 

  

  

 
1 HOLSTI, O. R. Content analysis for the social sciences and humanities, Addison Wesley, 1969. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Definição e classificação identificadas na literatura acadêmica 

 Com base nas informações extraídas da revisão sistemática da literatura sobre a 

descontinuidade em SAA, foram encontrados 25 artigos que apresentam definição para a 

intermitência na distribuição de água (vide ANEXO 3).  

 A partir das definições apresentadas pelos artigos, foi possível a classificação dessas 

em 5 grupos: aquelas que tem como base a duração da descontinuidade, o motivo da falta de 

água, o objetivo da descontinuidade, a abrangência territorial da falta de água, e a questão 

operacional, como apresentado na Figura 5.1. Ressalta-se que uma definição pode estar 

alocada em mais de um grupo. 

Figura 5.1 - Definição de intermitência pela literatura acadêmica 

 

 Fonte: Autoria própria 

 Em relação às 18 definições que se referem à duração da interrupção, todas a 

descrevem como um período generalizado de abastecimento menor que 24 horas por dia.  

 As causas da descontinuidade apresentadas pelos estudos são as relacionadas às 

restrições operacionais, ao mau gerenciamento e planejamento e causas externas. 
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 Em relação às restrições operacionais pode-se citar o acesso inadequado à energia, 

deficiências no sistema de distribuição, quebra de tubulações, e incapacidade do sistema de 

manter pressão adequada para o abastecimento em toda a rede de abastecimento.  

 Os motivos relacionados ao mau gerenciamento e planejamento do SAA são a 

insuficiente capacidade hidráulica em relação à demanda de água, e a impossibilidade 

financeira dos consumidores de manterem um sistema de abastecimento contínuo. 

 As causas externas apresentadas pelos estudos são os períodos de seca sucedido de 

condições de escassez de curto prazo, desastres naturais, conflitos sociais no caso de regiões 

em conflito armado, e poluição acidental ou proposital da água.  

 A Figura 5.2 apresenta as causas da intermitência identificadas na literatura analisada. 

Figura 5.2 - Definições relativas à diversas causas da intermitência 

 

 Fonte: Autoria própria 

 Em relação às 6 definições com base no objetivo da operação intermitente, todas 

possuem descrições similares e apresentam a descontinuidade como um método ou uma 

política estabelecida a fim de reduzir o consumo de água antes do período de seca ou falta de 

água, a fim de evita-la; ou durante a estiagem, para minimizar seus efeitos. 

 As definições relacionadas à abrangência da interrupção no abastecimento ressaltam 

a característica do “rodízio” no SAA, ou seja, cada região é abastecida em um determinado 

momento do dia ou da semana, por um período menor que 24 horas por dia. 
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 A categoria “operacional” apresenta informações técnica da intermitência, como por 

exemplo a descrição do ciclo de abastecimento descontínuo de Kumple e Nelson (2014) em 

que a tubulação apresenta pressão atmosférica quando não há abastecimento, é pressurizada 

quando o abastecimento é restabelecido, se mantém pressurizado durante a distribuição de 

água, e se despressuriza e esvazia quando não há abastecimento. O outro caso apresentado 

por SOLTANJALILI et al. (2013) classifica como abastecimento restrito aquele em que a 

distribuição de água é maior que zero e menor que a demanda, enquanto a intermitência é 

quando o abastecimento de água é equivalente à quantidade de água demandada, ou não há 

abastecimento. 

 Apesar das definições de descontinuidade no abastecimento de água identificadas 

apresentarem similaridades, verifica-se através das 5 classes da Figura 5.1 que os estudos 

apresentam diferentes elementos para compor suas definições (duração, causa, objetivo, 

abrangência e operação). 

 Outra divergência significativa é a maneira que ocorre a descontinuidade. A 

intermitência foi apresentada por determinados estudos como uma falha no SAA, ou como 

consequência da falta de água no sistema, em contraposição, para outros autores ela é um 

método de controle de demanda utilizado amplamente. 

5.2. Definição e classificação utilizadas pelas Agências Reguladoras 

5.2.1. Agências Reguladoras 

 A partir da metodologia descrita no item 4.2 foram identificadas 60 agências 

reguladoras (apresentadas no ANEXO 4), dentre as quais 24 são de abrangência estadual, 6 

regionais, e 30 municipais. 

 Em relação a algumas agências reguladoras estaduais, como o caso das agências dos 

Estados do Amapá, Maranhão, Pará, Piauí e Rondônia verificou-se que, apesar de existirem, 

ainda não apresentam estrutura técnica ou normativa para a questão da descontinuidade no 

abastecimento, ou não foi possível o acesso às informações. 
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 Segundo contato realizado através da ouvidoria dos Estados do Amazonas, Pará e 

Roraima, verificou-se que esses estados não possuem agência reguladora estadual para 

serviços de abastecimento de água. 

 Dentre as 6 agências regionais, todas disponibilizaram as informações de intermitência 

tanto por meio de websites da agência, quanto por solicitação por correspondência eletrônica, 

telefone e/ou ouvidoria. 

 Em relação às 30 agências reguladoras municipais elencadas, não foi possível o acesso 

à informação de cerca de 34% (10 AR). 

 O gráfico da Figura 5.3 apresenta, de acordo com a abrangência das agências 

reguladoras (estaduais, regionais e municipais), informações sobre a existência ou não de 

definição ou ferramentas utilizadas pelas agências reguladoras sobre a descontinuidade no 

abastecimento, bem como sua disponibilização. 

Figura 5.3 - Classificação das agências reguladoras em relação a existência de definições e ferramentas relacionadas à 
descontinuidade no SAA 

 

Fonte: Autoria própria 

 Dentre os 195 municípios avaliados (vide ANEXO 5), identificou-se a existência de um 

órgão regulador em 126 municípios bem como informações sobre intermitência, não foi 

possível obter informações em 52 casos, e 17 municípios responderam não possuir agência 

reguladora de serviços de abastecimento de água, apesar de estarem listados no banco de 

dados do IBGE como havendo AR. 
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Figura 5.4 – Classificação dos Municípios em relação a existência ou não de órgão regulador 

  

 

Fonte: Autoria própria 

5.2.2. Definições relacionadas com intermitência em SAA 

 As definições das agências reguladoras de serviços de saneamento relacionadas com 

o desabastecimento são diversas, podendo apresentar abordagem referente à abrangência 

espacial, temporal, causal, e também em relação à qualidade do serviço prestado. 

 Com base nos documentos oficiais obtidos através de websites das AR, prestadores de 

serviço de abastecimento de água, Unidades Federativas, e das informações disponibilizadas 

pelas AR através das ouvidorias, e de troca de mensagens eletrônicas, observa-se que, de um 

total de 60 agências reguladoras de serviços de abastecimento de água, cerca de 17% não 

apresenta nenhuma definição relacionada à intermitência. Em 22% dos casos não foram 

encontradas, ou disponibilizadas fontes para verificar se há ou não definições relacionadas à 

descontinuidade no abastecimento. Contudo, mais da metade das AR analisadas, 

aproximadamente 62%, possuem definições estabelecidas sobre a questão da intermitência.   
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 O gráfico da Figura 5.5, apresenta informações sobre a classificação das AR em relação 

à presença ou não de uma ou mais definições relacionadas à intermitência no abastecimento. 

Figura 5.5 - Informações sobre a classificação das agência reguladoras em relação às definições relacionadas à intermitência 
no abastecimento de água tratada 

 

Fonte: Autoria própria 

 Para as análises apresentadas a seguir, utilizou-se como base as 37 AR que possuem 

termos e definições relacionados à intermitência no abastecimento, como mostra a Figura 5.5. 

 Em relação à questão espacial, a intermitência é tratada em escala micro e macro, ou 

seja, falta de abastecimento de água aos consumidores pontuais, ou aos setores e regiões de 

abastecimento, respectivamente. 

 No caso da interrupção pontual no fornecimento de usuários, 78% das 37 AR dedicam 

parte do seu arcabouço normativo para regulariza-la, e a define como o direito de interromper 

os serviços de abastecimento de água em casos de manipulação indevida, inadimplência do 

usuário, impossibilidade ou dificuldade no acesso do medidor de consumo de água, fraude, 

revenda a terceiros, ligação clandestina, deficiência técnica e/ou segurança das instalações, e 

solicitação do próprio usuário. 

 Entretanto, para o presente estudo, a abordagem em microescala não será 

aprofundada, pois entende-se que a interrupção deliberada do fornecimento a um 

determinado usuário está relacionada às discussões da esfera social, e jurídica. Em contra 

AR c/ def.

37

AR s/ def.

10

S/ info

13

19 AR_E

6 AR_R

12 AR_M

2 AR_E
0 AR_R

8 AR_M

4 AR_E

0 AR_R
9 AR_M

AR_E: Agências Reguladoras Estaduais 
AR_R: Agências Reguladoras Regionais 
AR_M: Agências Reguladoras Municipais 



53 
 

 

partida, a falta de água na macroescala resulta em problemas técnicos do SAA, como os 

apresentados no item 3.5 Panorama geral da intermitência. 

 A partir da base de dados coletada neste estudo, verifica-se que cerca de 86% das AR 

descrevem a descontinuidade do abastecimento com base nos casos de exceção, ou seja, 

quando não se considera um caso de intermitência devido a causas específicas, vide Figura 5.6.  

Figura 5.6 - Definição de intermitência no SAA baseada em casos de exceção 

 

Fonte: Autoria própria 

 A maior parte das 37 AR, cerca de 65%, não considera como intermitência os casos de 

faltas de água ocasionadas devido a serviços de manutenção e melhorias do sistema de 

abastecimento de água. Casos fortuitos ou de força maior são condicionantes de falta de água 

que 43% das AR não consideram descontinuidade, e outras situações como problemas 

técnicos e de segurança do sistema, estiagem prolongada, emergências, e contaminação do 

manancial também são apresentadas por porcentagens menores de AR.  

 Ressalta-se que 14% das AR não trata como intermitência a restrição de abastecimento 

causada pela incompatibilidade da produção de água com a demanda de água no SAA. 

Observa-se neste caso que a situação de exceção pode ser ocasionada tanto por eventos 

alheios ao planejamento dos gestores e técnicos do SAA, quanto por falhas decorrentes do 

mau planejamento, ou operação do sistema. 
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 Outro caso de exceção a ser destacado é a apresentada por 8% das AR e que não 

considera como descontinuidade de abastecimento de água quando o evento é devidamente 

comunicado. Verifica-se que, assim como no caso anterior, pode ser causado tanto por 

eventos não planejados (um caso de emergência), quanto por problemas operacionais e de 

planejamento da concessionária.  

 A Figura 5.7 apresenta todos os casos de exceção identificados pelas 37 AR, bem como 

a quantidade de AR estaduais, regionais, e municipais que os utilizam. 

Figura 5.7 - Definição de descontinuidade no abastecimento de água baseada em casos de exceção 

 

Fonte: Autoria própria 

 O termo “continuidade” é apresentado por 57% das 37 AR, sendo que todas as 

definições apresentadas possuem semelhanças. As AR apresentam a continuidade da 

distribuição de água tratada como a prestação de serviço de forma ininterrupta e/ou 

permanente.  

 “Interrupção” é descrita por 41% das AR e possui diferenças em suas interpretações. 

A Figura 5.8 apresenta as definições identificadas, e o número de AR que as utilizam. 
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Figura 5.8 - Definições para o termo "interrupção" 

 

Fonte: Autoria própria 

 A seguir são apresentadas as explicações de cada uma das definições do termo 

“intermitência”. 

• A “interrupção programada” foi a definição mais utilizada pelas AR (30%), e 

está relacionada com o planejamento de uma ação que resulta em 

desabastecimento total, ou de parte da rede de distribuição. Diversas AR 

relacionam a interrupção programada com ações corretivas e preventivas do 

SAA. 

• Cerca de 19% das AR ressaltam que não são permitidas interrupções 

resultantes de deficiências ou dimensionamento inadequado de qualquer 

parte do SAA (captação, tratamento ou distribuição). 

• Para 16% das AR o termo interrupção é definido como qualquer evento de 

sustação temporária do abastecimento.  

• “Interrupção emergencial” ou “não programada” é utilizada por 11% das AR, e 

normalmente é utilizada como classificação alternativa à “interrupção 

programada”, ou seja, são os casos de paralisação que não são planejados.  

• Aproximadamente 5% das AR definem a interrupção como paralisações na 

distribuição de água tratada, ou casos de pressão insuficiente na rede para o 

atendimento dos consumidores finais 
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• Apenas uma AR apresenta o termo “interrupção de longa duração”, que se 

refere às paralisações com duração mínima de 12 horas consecutivas.  

 A “regularidade” do SAA é utilizada de maneira similar por 35% das AR. A definição 

pode ser descrita como a prestação de serviço em padrões satisfatórios de qualidade e 

quantidade da água distribuída (definição utilizada por 11% das AR), ou quanto de padrões 

definidos em normas, leis e regras (cerca de 24% das AR). Ressalta-se, portanto, que o aspecto 

qualitativo é integrado à essa definição. 

 Assim como apresentado anteriormente, verifica-se que a descontinuidade no 

abastecimento é definida de inúmeras maneiras. Algumas AR a definem como falta de água 

pontual de um consumidor, outras para uma região de abastecimento, podem ainda ser 

definidas de acordo com sua duração, causa (estiagem, falhas em equipamentos, 

manutenção, dentre outros), e também houve definição de que não é considerada 

descontinuidade quando há a comunicação do evento, ou quando é decorrente de 

deficiências nos sistemas ou capacidade inadequada.  

 Ressalta-se, portanto, que, apesar de haver semelhanças entre algumas definições, há 

também disparidade de significados utilizados pelos órgãos responsáveis pela regulação das 

concessionárias de água, o que pode reduzir a eficiência, conformidade e uniformidade entre 

os serviços públicos de abastecimento. 

5.2.3. Ferramentas relacionadas à intermitência em SAA 

 Verificou-se, com base nos documentos elaborados pelas AR, a existência de diversas 

ferramentas relacionadas com o desabastecimento de água, dentre as quais foi possível 

distinguir entre as que tratam da comunicação da interrupção, as de planejamento de ações 

para a minimização de suas consequências, as preventivas, e as de análise do 

desabastecimento. 

 A Figura 5.9 apresenta as AR de acordo com a sua abrangência (estadual, regional ou 

municipal) e também conforme a disponibilidade e existência de ferramentas correlatas ao 

tema. 
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Figura 5.9 - Informações sobre a classificação das agências reguladoras em relação às ferramentas relacionadas à 
intermitência no abastecimento de água tratada 

 

Fonte: Autoria própria 

 Para as análises apresentadas a seguir, utilizou-se como base as 40 AR que possuem 

ferramentas relacionadas à intermitência no abastecimento, como mostra a Figura 5.9. Já 

Figura 5.10 apresenta todas as ferramentas utilizadas pelas 40 AR.  

Figura 5.10 – Ferramentas utilizadas pelas agências reguladoras 

 

Fonte: Autoria própria 

 Com base na Figura 5.10 é possível verificar que a comunicação como ferramenta de 

gestão da descontinuidade no abastecimento está presente em 97% das 40 AR avaliadas.  
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 Verificou-se que entre as AR há diferentes procedimentos de comunicação para 

interrupções programadas, para aquelas que são emergenciais, e conforme a duração da 

descontinuidade, vide Figura 5.11. A complexidade dos procedimentos de comunicação varia 

de acordo com a AR, sendo possível identificar AR que apenas ressaltam a obrigatoriedade de 

se informar os consumidores sobre as descontinuidades - descritas na Figura 5.11 como 

“comunicação”, e também a que desenvolve tabela que correlaciona a forma de comunicação 

com o tipo de intermitência –apresentada na figura a seguir como “Tabela de comunicação”. 

Figura 5.11 - Procedimentos para comunicação de interrupções no abastecimento de água tratada 

 

Fonte: Autoria própria 

  Em relação aos instrumentos utilizados para o planejamento e gestão de 

interrupções no SAA, foram apresentados calendários de abastecimento, planos de 

racionamento, e planos de contingência e emergência. 

 Os calendários de abastecimento são apresentados como ferramentas de 

planejamento das interrupções programadas de 27% das 40 AR. Esta ferramenta é utilizada a 

fim de que sejam estabelecidos e comunicados previamente os períodos de desabastecimento 

programado. 

 Planos de emergência e contingência ou planos de racionamento, intermitência ou 

racionalização são ferramentas apresentadas por 97% das AR. Estes planos são estabelecidos 

quando há a redução da produção de água potável a níveis não compatíveis com a demanda, 

de forma a prejudicar o abastecimento contínuo no SAA.  
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 Algumas AR determinam a necessidade de elaboração dos planos de emergência com 

base na duração estimada da paralisação, por exemplo, interrupções acima de 12, 18 ou 24 

horas provocam a necessidade de elaboração do plano para determinadas AR. 

 Dentre os instrumentos de enfrentamento de situações emergenciais elaborados por 

35% das AR, são contempladas medidas de racionamento, como por exemplo a redução de 

pressão, paralisação total ou parcial de abastecimento, alternância do fornecimento entre 

regiões e manobras na rede de abastecimento. 

 Evidencia-se que apenas 1 AR ressalta, ao apresentar o planejamento das medidas de 

racionamento, o princípio da equidade no atendimento aos usuários das áreas afetadas, que 

se refere à distribuição espacial e temporal mais homogênea possível, evitando paralisações 

por períodos e frequências muito superiores em algumas regiões em detrimento de outras. 

Há AR que também ressaltam que a priorização deve ser feita para os serviços comunitários, 

como creches, escolas, hospitais, dentre outros. 

 Cerca de 41% das AR apresentam a “modalidade de abastecimento de emergência” 

aos usuários afetados por interrupções acima de 24, ou 72 horas de duração.  

 O estabelecimento de pressões máximas e mínimas em toda a rede de distribuição de 

água é realizado por 57% das AR, a fim de garantir a continuidade do abastecimento ao 

consumidor final. Verificou-se que algumas AR dispensam o cumprimento da faixa de pressão 

estabelecida quando a ocorrência apresenta duração menor que uma hora, devido a 

demandas de picos locais, quando a não conformidade da pressão está associada à perdas 

identificadas, ou quando ocasionada pelo prestador. 

 Cerca de 16% das 40 AR apresentam como ferramenta de prevenção da 

descontinuidade o monitoramento contínuo dos níveis de mananciais de superfície e 

subterrâneo, avaliando a disponibilidade de água em confronto com as previsões 

pluviométricas para as próximas estações do ano, de forma a administrar os estoques, 

adotando, se necessário, medidas preventivas através de um plano de ação capaz de evitar o 

colapso do abastecimento. Também são consideradas inspeções preventivas de adutoras e 

estações elevatórias de água. 
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 A compensação financeira para usuários tem como objetivo reparar os problemas 

ocasionados pela interrupção do abastecimento através da compensação financeira para 

usuários proporcional ao período falta de água. Cerca de 5% das AR utilizam este mecanismo. 

 Em relação aos instrumentos utilizados pelas AR para avaliar a interrupção foram 

identificados o mapa temático e os indicadores. 

 O mapa temático é confeccionado a partir de dados georreferenciados do 

desabastecimento de água, e tem como intuito a avaliação das localizações afetadas, ele é 

apresentado por 5% das AR.  

 Aproximadamente 41% das AR que possuem ferramentas para a intermitência, 

utilizam indicadores e/ou índices para avaliar a interrupção no abastecimento. 

 Foram identificados 13 tipos diferentes de indicadores e índices utilizados pelas AR, 

dentre os quais o resultado final está relacionado com a abrangência, ou duração das 

paralisações, ou ambos integrados em um mesmo índice, o quantitativo de reclamações 

relacionadas à falta de água, o número de carros-pipa utilizados pela concessionária para 

fornecimento emergencial, ou a frequência de pressões menores que as estabelecidas em 

resoluções e normas. Os 13 indicadores e índices estão apresentados no ANEXO 6. 

 A AR do Estado do Ceará desenvolveu seu próprio “sistema de monitoramento da 

continuidade” do abastecimento, que tem como objetivo “estabelecer as diretrizes e 

procedimentos técnicos necessários para a gestão do sistema de acompanhamento da 

continuidade do abastecimento de água”. A fim de possibilitar a implantação do programa em 

municípios em diferentes estágios de organização de dados, este programa é composto por 

dois modelos de monitoramento, o “Modelo A” e o “Modelo B”.  

 O “Modelo A” é utilizado por municípios que apresentam um elevado nível de 

monitoramento e processamento de dados do SAA, e tem como principal característica a 

utilização de um modelo matemático hidráulico para a avaliação da rede de abastecimento. 

 O “Modelo B” está relacionado com a análise dos dados primários de pressão obtidos 

por, pelo menos, um equipamento instalado no interior de um setor de monitoramento. 

  

 Com base nas ferramentas descritas anteriormente, conclui-se que são poucas as AR 

que apresentam ações preventivas em relação à descontinuidade como monitoramento da 
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quantidade e qualidade de água no manancial, reservatórios e com base em modelos 

hidráulicos computacionais. 

 Observou-se também não haver convergência entre as ferramentas de avaliação da 

intermitência, visto que cada AR apresenta um indicador de continuidade no abastecimento 

calculado a partir de informações diferentes, impossibilitando que haja uma padronização e 

comparação entre seus resultados. 

5.3. Definição e classificação da intermitência 

 A partir dos itens anteriores, verificou-se a existência de diversos termos e definições 

relacionados à descontinuidade na distribuição de água tratada, e que não são, 

necessariamente, convergentes entre si.  

 A falta de padronização de termos e definições entre a academia, a legislação 

brasileira, e as normas e resoluções das AR é prejudicial, visto que fragiliza a comunicação 

entre os conhecimentos acadêmicos e a prática das AR, impossibilita a comparação e troca de 

informações entre AR que atuam em diferentes condições, e dificulta a regulação e 

fiscalização dos prestadores de serviços de abastecimento.  

 Constata-se, portanto, a importância e a necessidade de uma padronização na 

definição de descontinuidade no sistema de abastecimento de água, a fim de que as 

ferramentas de planejamento, prevenção e contingenciamento da intermitência sejam mais 

eficientes, e que, ao menos, as definições sejam compatíveis, garantindo que as metas e 

objetivos de prestação de serviço de todas as concessionárias de abastecimento de água no 

Brasil sejam convergentes, apesar das especificidades apresentadas por cada uma. 

 Para tanto, apresenta-se a seguir definição e classificação da descontinuidade no 

abastecimento público de água potável: 

 Considera-se descontinuidade no SAA toda interrupção no abastecimento público de 

água potável, independentemente de sua duração, que atinja um ou mais pontos de consumo, 

e que esteja diretamente relacionada com falhas ou mau funcionamento de alguma das 

etapas do SAA (captação, tratamento, reservação, bombeamento ou distribuição). 
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 Ressalta-se que o desabastecimento individual dos consumidores finais, caso não 

esteja relacionada com problemas no SAA, não deve ser levado em consideração para a 

análise da descontinuidade, visto que as soluções para esse problema são de natureza 

administrativa ou financeira, ou de responsabilidade do próprio usuário, não sendo necessário 

alterações no sistema de abastecimento para sua resolução. 

 Outro aspecto relevante da definição apresentada anteriormente é o não 

estabelecimento de duração mínima para a interrupção do abastecimento. Considera-se que 

diversos malefícios ocasionados pela descontinuidade no abastecimento público independem 

de um período mínimo de interrupção para ocorrer, por exemplo o maior desgaste de 

equipamentos hidráulicos, como válvulas, bombas hidráulicas e tubulações, em comparação 

com a sua utilização em sistemas com distribuição contínua. Outro problema que pode haver 

em grandes adutoras de água bruta ou tratada é o surgimento de transiente hidráulico, cujas 

causas não estão relacionadas à duração das descontinuidades, mas sim à operação de 

fechamento e abertura dos equipamentos hidráulicos.  

 Por estes motivos, recomenda-se que, independentemente da duração, todos os casos 

de descontinuidade do abastecimento sejam devidamente avaliados.  

 Entretanto, percebe-se que a definição não é suficiente para a caracterização da 

descontinuidade no abastecimento, visto que essa precisa ser ampla o suficiente para que 

abarque todos os casos. Por este motivo faz-se necessária a classificação dos eventos de 

interrupção no abastecimento. 

 A classificação da descontinuidade deve ser realizada com base nos seguintes 

aspectos: causas da interrupção, frequência, duração, e abrangência, conforme apresentado 

pela Figura 5.12. 
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Figura 5.12 - Classificação da descontinuidade em SAA  

 

Fonte: Autoria própria 

 Em relação às causas da interrupção, essas podem ser classificadas como estruturais, 

de planejamento, operacionais, econômicas ou de emergência, vide Figura 5.13. 

 

Figura 5.13 - Classificação da descontinuidade em SAA devido às causas  

 

Fonte: Autoria própria 

 Descontinuidades de natureza estrutural estão relacionadas a problemas de 

infraestrutura, ou seja, a implantação da operação intermitente de abastecimento em um SAA 

concebido para a distribuição contínua, que pode resultar em problemas de 

subdimensionamento das estruturas, visto que sistemas de distribuição de água descontínuos 

apresentam maior fator de pico e precisam escoar maior volume de água em um menor 

período de tempo. 
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 Para o planejamento de um SAA deve-se levar em consideração cenários adversos de 

funcionamento, como por exemplo a avaliação previa da disponibilidade hídrica, e análise de 

dados históricos para a identificação de risco de seca dos mananciais, o crescimento da 

população a ser abastecida pelo SAA, e a movimentação da população flutuante.  

 Observa-se que diversos municípios com potencial turístico apresentam restrições de 

abastecimento público devido a incapacidade estrutural do sistema em produzir a quantidade 

de água demandada em períodos de alta temporada, mas também ocorre devido à falta de 

planejamento, elaboração de ações preventivas e mitigadoras, e dificuldades referentes à 

comunicação entre secretarias do município (secretaria do turismo, saúde, meio ambiente, 

dentre outros). 

 Apesar da impossibilidade de se prever todos os cenários possíveis de mau 

funcionamento de um sistema de abastecimento, o planejamento bem elaborado possibilita 

uma melhor preparação para situações adversas. 

 Um dos principais fatores operacionais causadores da descontinuidade no 

abastecimento é a ausência de manutenção, ou a manutenção inadequada da estrutura do 

SAA, bem como o desconhecimento do sistema e de seu funcionamento, que pode acarretar 

em problemas como pressão e setorização da rede de abastecimento inadequadas, e pode 

impossibilitar o monitoramento do sistema. 

 A falta de investimentos para ampliação, monitoramento, e manutenção do SAA 

devido a indisponibilidade financeira da concessionária de abastecimento também deve ser 

considerada fator que causa a descontinuidade no abastecimento, apesar de não estar 

relacionada à questão técnica ou operacional. 

 As descontinuidades no abastecimento ocasionadas por eventos que não são 

planejados, ou cujas medidas preventivas são inviáveis ou insuficientes, podem ser 

denominadas emergenciais. Alguns exemplos de causas de descontinuidades emergenciais 

são períodos atípicos de seca, eventos climáticos extremos, falhas em equipamentos do SAA 

(mesmo com manutenção adequada), dentre outros.  

 Além da avaliação das causas, o monitoramento da frequência da interrupção do 

abastecimento também é necessário, visto que descontinuidades com frequências diferentes, 
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como interrupções sistêmicas e esporádicas, vide Figura 5.14, possuem causas e soluções 

distintas.  

Figura 5.14 - Classificação da descontinuidade em SAA devido à frequência  

 

Fonte: Autoria própria 

 Podem ser consideradas interrupções esporádicas, aquelas referentes à manutenção 

e melhorias do sistema, ou casos de emergência.  

 Há também as interrupções sistêmicas que podem ocorrer durante o ano todo, ou 

apenas em determinadas épocas do ano devido à estiagem durante a estação de seca, ou 

também devido ao aumento do consumo durante a época de alta temporada em regiões 

turísticas. Nesse último caso é imprescindível que haja a elaboração do planejamento 

integrado entre as diversas secretarias correlatas, visto que é possível que em certas 

circunstâncias não haja solução hidráulica viável para a situação. 

 Ressalta-se que as interrupções esporádicas devem ser bem planejadas, e quando não 

for possível, devem ser previstas medidas para amenizar suas consequências. Já as 

interrupções sistêmicas devem ser melhor avaliadas a fim de que se analise a possibilidade de 

alternância para o sistema de distribuição contínua. 

 Em relação à duração da descontinuidade, essa pode servir como indicador da 

eficiência na resolução de problemas emergenciais, ou seja, quanto tempo é necessário para 

o restabelecimento do abastecimento, e também pode ser utilizada como parâmetro para a 

tomada de ações, como por exemplo o abastecimento emergencial após interrupções com 

duração maior que determinado valor, vide Figura 5.15. 
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Figura 5.15 - Classificação da descontinuidade em SAA devido à duração 

  

Fonte: Autoria própria 

 Observa-se que esta característica do desabastecimento impacta consideravelmente 

os consumidores, devendo haver medidas mitigadoras específicas para que a duração da 

interrupção do fornecimento de água às unidades de serviço essenciais à população (por 

exemplo: unidades hospitalares, escolas, creches, e outras instituições de ensino) não 

prejudiquem suas atividades. 

 Por fim, a abrangência da interrupção está relacionada com a quantidade de regiões 

que tiveram seu abastecimento prejudicado pela descontinuidade. O monitoramento da 

abrangência da interrupção pode auxiliar na análise da causa da descontinuidade, bem como 

na análise da equidade de distribuição entre as regiões de abastecimento. 

 Ressalta-se que em casos de contingenciamento de água potável, o consumo 

residencial é preferencial em relação ao consumo comercial e industrial, e dentre esses, os 

serviços comunitários essenciais, como hospitais, creches, e escolas, são prioritários. 

Excetuando-se as condições apresentadas anteriormente, não deve haver diferenciação entre 

regiões de abastecimento, vide Figura 5.16. 
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Figura 5.16 - Classificação da descontinuidade em SAA devido à abrangência  

 

Fonte: Autoria própria 

 Considera-se que, a partir da definição e das classificações apresentadas 

anteriormente, é possível uma melhor avaliação das situações de interrupção de 

abastecimento, e, consequentemente, é facilitada a identificação de uma melhor abordagem 

para a solução do problema, além de tornar possível a comparação adequada entre os 

diversos tipos de ocorrência de falta de água a partir de conceitos padronizados. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 O abastecimento público de qualidade, e em conformidade com a necessidade dos 

usuários é direito, de todos e quaisquer cidadãos residentes no Brasil, apresentado pela 

legislação brasileira. Entretanto, observou-se disparidades entre as definições e ferramentas 

relacionadas à falta de água utilizadas pelas AR de diversas regiões do país, pela legislação, e 

pela literatura acadêmica, ressaltando a premência da elaboração de padrões relacionados à 

descontinuidade no abastecimento, a fim de que os direitos mínimos estabelecidos por lei 

sejam garantidos a todos os residentes do Brasil, independentemente de sua localização. 

 Dadas as dimensões continentais do país, é sabido que cada região brasileira apresenta 

suas características, costumes, e necessidades peculiares, sendo diferentes também as 

condições hidrológicas, hidráulicas, técnicas e sociais dos sistemas de abastecimento público 

de água tratada. Por estes motivos, não se espera haver apenas uma definição relacionada à 

descontinuidade no abastecimento a ser seguida indiscriminadamente por todas as AR. 

Entretanto, é possível a elaboração de um conjunto de definições que se apresentem como 

base para que cada região as desenvolva a partir de suas próprias experiências e condições. 

 A intermitência no abastecimento público pode apresentar diversas peculiaridades, 

podendo cada caso ser relacionado a uma causa e a uma solução diferente. A fim de se obter 

uma melhor caracterização da descontinuidade, elaborou-se uma definição e classificação 

para esta.  

 Esta pesquisa considera descontinuidade no SAA toda interrupção no abastecimento 

público de água potável, independentemente de sua duração, que atinja um ou mais pontos 

de consumo, e que esteja diretamente relacionada com falhas ou mau funcionamento de 

alguma das etapas do SAA (captação, tratamento, reservação, bombeamento ou distribuição). 

Ressalta-se que essa definição não inclui as interrupções individuais dos consumidores finais, 

caso não estejam relacionadas com problemas do SAA. 

 A definição apresentada é bastante ampla, pois tem como finalidade abranger todos 

os casos de desabastecimento relacionados à problemas no SAA, e, por consequência, não é 

suficiente para caracterizar adequadamente a intermitência. Portanto, para complementar a 

definição, a classificação da descontinuidade se torna indispensável. 
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 A classificação elaborada nesta pesquisa toma como base os seguintes parâmetros: 

causa, frequência, duração e abrangência da intermitência, como apresentado no item “5.3 

Definição e classificação da intermitência”. 

 Com base na definição e classificação desenvolvidas, a avaliação preliminar da causa 

da intermitência se torna mais simples, bem como a identificação das possíveis soluções para 

o problema; a comparação dos casos de descontinuidade pode ser efetuada, visto que é 

possível analisar intermitências com a mesma classificação; e a proteção dos consumidores 

pode ser melhor garantida a partir do estabelecimento de regras específicas para cada caso 

de falta de abastecimento, e estabelecimento de limites e condições em que a falta de 

continuidade no abastecimento deva ser permitida ou não, como ferramenta de contingência, 

emergência ou de gestão.  

 Por fim, conclui-se que o estabelecimento de definição e classificação unificada entre 

as agências reguladoras e legislação brasileira, e na literatura científica, é fundamental para o 

desenvolvimento de soluções para os problemas relacionados ao abastecimento descontínuo 

de água tratada, pois, devido a diversidade de  fatores relacionados à descontinuidade 

(causas, frequência,  duração e abrangência) não é possível avaliar e solucionar a 

descontinuidade a partir de apenas uma única definição. 
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APÊNDICE A – REGRA DE ENUMERAÇÃO 

Definição 

• Interrupção individual do abastecimento (ex.: manipulação indevida, inadimplência, 

não acesso ao medidor de vazão, fraude, revenda, ligação clandestina, deficiência 

técnica e de segurança, solicitação do usuário) 

• Casos de exceção da interrupção indevida (ex.: casos fortuitos ou de força maior, 

incompatibilidade entre produção de água e demanda, estiagem, contaminação do 

manancial, manutenção e melhorias, emergência, problemas técnicos que 

comprometem a segurança dos usuários, quando não comunicada) 

• Continuidade (ex.: ininterrupta, permanente) 

• Regularidade (ex.: padrão satisfatório de qualidade e quantidade de água para 

abastecimento, em conformidade com padrões, normas, leis e regras) 

• Interrupção (pressão à nível insuficiente para atendimento, temporário, 

manutenção, emergencial, longa duração, não programada, não relacionada a 

deficiências nos sistemas ou capacidade inadequada) 

• Evento programado, não programado 

• Paralisação (período maior que 12 horas, programada para manutenção, devido a 

caso fortuito ou de força maior) 

• Incidente (provoca interrupção) 

 

Ferramenta 

• Comunicação das interrupções (interrupções emergenciais, ou programadas, prazo) 

• Calendário/ cronograma de abastecimento 

• Plano de emergência, contingência ou racionamento (implementada após 

interrupção de duração determinada) 

• Medidas de racionamento (baixa pressão, paralisação parcial, paralisação total, 

alternância de regiões abastecidas) 

• Abastecimento emergência (implementada após interrupção de duração 

determinada) 

• Limites de pressão na rede de abastecimento 
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• Monitoramento contínuo de mananciais, e reservatórios, inspeção e manutenção 

preventiva 

• Indicadores relacionados à interrupção no abastecimento 

• Mapa temático 

• Compensação financeira 
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ANEXO 1 – Agências reguladoras de serviços de saneamento associadas à ABAR 

 

Abrangência Sigla Nome 

Estadual Piauí AGRESPI Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí 

Estadual Rondônia AGERO Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do estado de 
Rondônia 

Estadual Maranhão MOB Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 

Estadual Santa Catarina ARESC Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina 

Estadual Sergipe AGRESE Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe 

Estadual Paraná AGEPAR Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do 
Paraná 

Estadual Rio Grande do Sul AGERGS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 
Grande do Sul 

Estadual Rio de Janeiro AGENERS
A 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de 
Janeiro 

Estadual Bahia AGERSA Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 

Estadual Espírito Santo ARSP Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo 

Estadual Minas Gerais ARSAE Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Estadual Alagoas ARSAL Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas 

Estadual Pernambuco ARPE Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de 
Pernambuco 

Estadual Rio Grande do 
Norte 

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte 

Estadual São Paulo ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

Estadual Paraíba ARPB Agência de Regulação do Estado da Paraíba 

Estadual Tocantins ATR Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos 

Estadual Distrito Federal ADASA Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 
Federal 

Estadual Goiás AGR Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos 

Estadual Mato Grosso do 
Sul 

AGEPAN Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do 
Sul 

Estadual Pará ARCON Agência de Regulação de Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará 

Estadual Mato Grosso AGER Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado 
do Mato Grosso 

Estadual Acre AGEAC Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre 

Estadual Amazonas ARSAM Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do 
Amazonas 

Estadual Ceará ARCE Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará 

Regional Minas Gerais ARISB-MG Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas 
Gerais 

Regional São Paulo SRJ Serviço de Regulação de Jacareí 

Regional Santa Catarina ARIS Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

Regional Santa Catarina AGIR Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí 

Regional São Paulo ARES-PCJ Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

Municipal Teresina – Piauí ARSETE Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina 

Municipal Erechim – Rio 
Grande do Sul 

AGER Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim 

Municipal Timon - Maranhão AGERT Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município do 
Timon 

Municipal Belém – Pará AMAE Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém 

Municipal Buritis - Rondônia AGERB Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de 
Buritis 

Municipal Salvador - Bahia ARSAL Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador 
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Municipal Porto Ferreira – 
São Paulo 

ARPF Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Ferreira 

Municipal Tubarão – Santa 
Catarina 

AGR Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão 

Municipal Cuiabá – Mato 
Grosso 

ARSEC Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de 
Cuiabá 

Municipal Fortaleza - Ceará ACFOR Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de 
Saneamento Ambiental 

Municipal Ji-Paraná – 
Rondônia  

AGERJI Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-
Paraná 

Municipal Cachoeiro de 
Itapemirim – 
Espírito Santo 

AGERSA Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de 
Cachoeiro de Itapemirim 

Municipal Natal – Rio 
Grande do Norte 

ARSBAN Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município de 
Natal 

 

Fonte: http://abar.org.br/agencias-associadas-a-abar/ 

  

http://abar.org.br/agencias-associadas-a-abar/
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ANEXO 2 – Municípios de grande porte ou metrópoles (mais de 100.000 habitantes) que 
indicaram possuir órgão responsável pela regulação de serviços de abastecimento de água  

 

Estado Município Pop. 
(hab.) 

Estado Município Pop. 
(hab.) 

Acre Rio Branco 383443 Rio de Janeiro Petrópolis 298235 

Alagoas Maceió 1029129 Rio de Janeiro Resende 126923 

Amapá Macapá 474706 Rio de Janeiro São João de Meriti 460461 

Amapá Santana 115471 Rio de Janeiro São Gonçalo 1049826 

Amazona Parintins 113832 Rio Grande do 
Norte 

Natal 885180 

Bahia Alagoinhas 155979 Rio Grande do Sul Alvorada 208177 

Bahia Barreiras 157638 Rio Grande do Sul Bento Gonçalves 115069 

Bahia Camaçari 296893 Rio Grande do Sul Cachoeirinha 127318 

Bahia Eunápolis 115290 Rio Grande do Sul Canoas 343853 

Bahia Itabuna 221046 Rio Grande do Sul Caxias do Sul 483377 

Bahia Porto Seguro 149324 Rio Grande do Sul Erechim 103437 

Bahia Vitória da Conquista 348718 Rio Grande do Sul Gravataí 275146 

Bahia Feira de Santana 627477 Rio Grande do Sul Novo Hamburgo 249508 

Bahia Salvador 2953986 Rio Grande do Sul Passo Fundo 198799 

Ceará Caucaia 362223 Rio Grande do Sul Rio Grande 209378 

Ceará Juazeiro do Norte 270383 Rio Grande do Sul Santa Maria 278445 

Ceará Maracanaú 224804 Rio Grande do Sul São Leopoldo 230914 

Ceará Sobral 205529 Rio Grande do Sul Sapucaia do Sul 139476 

Ceará Fortaleza 2627482 Rio Grande do Sul Uruguaiana 129784 

Distrito Federal Brasília 3039444 Rio Grande do Sul Viamão 253717 

Espírito Santo Cachoeiro de 
Itapemirim 

211649 Rondônia Ariquemes 107345 

Espírito Santo Cariacica 387368 Rondônia Ji-Paraná 132667 

Espírito Santo Guarapari 123166 Roraima Boa Vista 332020 

Espírito Santo Linhares 169048 Roraima Porto Velho 519436 

Espírito Santo São Mateus 128449 Santa Catarina Balneário Camboriú 135268 
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Espírito Santo Vila Velha 486388 Santa Catarina Blumenau 348513 

Espírito Santo Vitória 363140 Santa Catarina Brusque 128818 

Espírito Santo Serra 502618 Santa Catarina Chapecó 213279 

Goiás Anápolis 375142 Santa Catarina Criciúma 211369 

Goiás Catalão 102393 Santa Catarina Florianópolis 485838 

Goiás Itumbiara 102513 Santa Catarina Itajaí 212615 

Goiás Rio Verde 217048 Santa Catarina Jaraguá do Sul 170835 

Goiás Goiânia 1466105 Santa Catarina Lages 158508 

Maranhão Imperatriz 254569 Santa Catarina Palhoça 164926 

Maranhão Paço do Lumiar 122420 Santa Catarina São José 239718 

Maranhão São José de Ribamar 176418 Santa Catarina Tubarão 104457 

Maranhão São Luís 1091868 Santa Catarina Joinville 577077 

Mato Grosso Sinop 135874 São Paulo Americana 233868 

Mato Grosso Cuiabá 590118 São Paulo Araçatuba 194874 

Mato Grosso do 
Sul 

Três Lagoas 117477 São Paulo Araraquara 230770 

Mato Grosso do 
Sul 

Campo Grande 874210 São Paulo Araras 131282 

Minas Gerais Araguari 117445 São Paulo Assis 102924 

Minas Gerais Araxá 104283 São Paulo Atibaia 139683 

Minas Gerais Barbacena 136689 São Paulo Barueri 267534 

Minas Gerais Betim 427146 São Paulo Birigui 120692 

Minas Gerais Conselheiro Lafaiete 127369 São Paulo Botucatu 142546 

Minas Gerais Ibirité 177475 São Paulo Carapicuíba 396587 

Minas Gerais Ipatinga 261203 São Paulo Catanduva 120691 

Minas Gerais Itabira 119285 São Paulo Embu das Artes 267054 

Minas Gerais Ituiutaba 104526 São Paulo Ferraz de Vasconcelos 188868 

Minas Gerais Lavras 102124 São Paulo Franca 347237 

Minas Gerais Patos de Minas 150893 São Paulo Francisco Morato 171602 

Minas Gerais Poços de Caldas 166085 São Paulo Franco da Rocha 149502 

Minas Gerais Sabará 135968 São Paulo Guaratinguetá 120417 

Minas Gerais Santa Luzia 218897 São Paulo Guarujá 315563 

Minas Gerais Sete Lagoas 236228 São Paulo Hortolândia 222186 

Minas Gerais Teófilo Otoni 141934 São Paulo Indaiatuba 239602 

Minas Gerais Varginha 134364 São Paulo Itapecerica da Serra 170927 

Minas Gerais Belo Horizonte 2523794 São Paulo Itapetininga 160070 

Minas Gerais Juiz de Fora 563769 São Paulo Itapevi 229502 

Minas Gerais Uberlândia 676613 São Paulo Itatiba 116503 

Pará Altamira 111435 São Paulo Itu 170157 

Pará Bragança 124184 São Paulo Jacareí 229851 

Pará Cametá 134100 São Paulo Jaú 146338 

Pará Parauapebas 202356 São Paulo Jundiaí 409497 

Pará Tailândia 103321 São Paulo Leme 101184 

Pará Tucuruí 110516 São Paulo Limeira 300911 

Pará Belém 1452275 São Paulo Marília 235234 
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Paraíba Campina Grande 410332 São Paulo Mauá 462005 

Paraíba Patos 107790 São Paulo Mogi Guaçu 149396 

Paraíba Santa Rita 136851 São Paulo Paulínia 102499 

Paraíba João Pessoa 811598 São Paulo Pindamonhangaba 164000 

Paraná Campo Largo 127309 São Paulo Piracicaba 397322 

Paraná Guarapuava 180364 São Paulo Poá 115488 

Paraná Paranaguá 152975 São Paulo Presidente Prudente 225271 

Paraná Ponta Grossa 344332 São Paulo Rio Claro 202952 

Paraná Londrina 558439 São Paulo Salto 116191 

Pernambuco Igarassu 115398 São Paulo Santa Bárbara d’ Oeste 191889 

Pernambuco Olinda 390771 São Paulo Santos 434742 

Pernambuco Paulista 328353 São Paulo São Carlos 246088 

Pernambuco Petrolina 343219 São Paulo Sumaré 273007 

Pernambuco Santa Cruz do 
Capibaribe 

105761 São Paulo Suzano 290769 

Pernambuco São Lourenço da Mata 112099 São Paulo Taboão da Serra 279634 

Pernambuco Vitória de Santo Antão 137578 São Paulo Taubaté 307953 

Pernambuco Recife 1633697 São Paulo Valinhos 124024 

Piauí Teresina 850198 São Paulo Várzea Paulista 118917 

Rio de Janeiro Angra dos Reis 194619 São Paulo Votorantim 119898 

Rio de Janeiro Araruama 126742 São Paulo Campinas 1182429 

Rio de Janeiro Barra Mansa 179451 São Paulo Guarulhos 1349113 

Rio de Janeiro Belford Roxo 495783 São Paulo Ribeirão Preto 682302 

Rio de Janeiro Cabo Frio 216030 São Paulo Santo André 715231 

Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes 490288 São Paulo São Bernardo do 
Campo 

827437 

Rio de Janeiro Itaguaí 122369 São Paulo São José dos Campos 703219 

Rio de Janeiro Macaé 244139 São Paulo São Paulo 12106920 

Rio de Janeiro Magé 237420 Sergipe Lagarto 104099 

Rio de Janeiro Mesquita 171280 Tocantins Palmas 286787 

Rio de Janeiro Nilópolis 158329 
   

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/10586-pesquisa-de-informacoes-
basicas-municipais.html?=&t=o-que-e 

  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?=&t=o-que-e
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ANEXO 3 – Relação de artigos que apresentaram definições de intermitência. 

Título Autores Ano de Publicação URL DOI 

Gradual transition 
from intermittent to 

continuous water 
supply based on 

multi-criteria 
optimization for 
network sector 

selection 

Ilaya-Ayza, Amilkar E. 
and Martins, Carlos 

and Campbell, 
Enrique and 

Izquierdo, Joaquin 

2018  
10.1016/j.cam.2017.

04.025 

Estimating Infection 
Risks and the Global 
Burden of Diarrheal 
Disease Attributable 

to Intermittent 
Water Supply Using 

QMRA 

Bivins, Aaron W. and 
Sumner, Trent and 
Kumpel, Emily and 
Howard, Guy and 

Cumming, Oliver and 
Ross, Ian and Nelson, 
Kara and Brown, Joe 

2017  
10.1021/acs.est.7b01

014 

Water quality effects 
of intermittent water 

supply in Arraijan, 
Panama 

Erickson, John J. and 
Smith, Charlotte D. 

and Goodridge, 
Amador and Nelson, 

Kara L. 

2017  
10.1016/j.watres.201

7.02.009 

Accuracy of single-jet 
water meters during 

filling of the pipe 
network in 

intermittent water 
supply 

Walter, David and 
Mastaller, Miran and 

Klingel, Philipp 
2017  

10.1080/1573062X.2
017.1301505 

Multi-criteria 
optimization of 

supply schedules in 
intermittent water 

supply systems 

Ilaya-Ayza, Amilkar E. 
and Benitez, Julio and 

Izquierdo, Joaquin 
and Perez-Garcia, 

Rafael 

2017  
10.1016/j.cam.2016.

05.009 

Utilizing analytic 
hierarchy process 
(AHP) for decision 

making in water loss 
management of 

intermittent water 
supply systems 

Zyoud, Shaher H. and 
Shaheen, Hafez and 
Samhan, Subhi and 
Rabi, Aymanand Al-

Wadi, Firas and 
Fuchs-Hanusch, 

Daniela 

2016  
10.2166/washdev.20

16.123 

Vulnerability of 
Urban Water 
Distribution 

Networks under 
Intermittent Water 
Supply Operations 

Agathokleous, 
Agathoklis and 
Christodoulou, 

Symeon 

2016  
10.1007/s11269-016-

1450-3 

Intermittent 
Domestic Water 
Supply: A Critical 

Review and Analysis 
of Causal-

Consequential 
Pathways 

Galaitsi, S. E. and 
Russell, Robert and 
Bishara, Amahl and 
Durant, JohnL. and 
Bogle, Jennifer and 
Huber-Lee, Annette 

2016  10.3390/w8070274 

Modeling and 
Analysis of Urban 

Water Distribution 
Networks During 

Intermittent Water 
Supply Periods 

Agathokleous, 
Agathoklis and 
Christodoulou, 

Symeon 

2016   

Upgrading a Piped 
Water Supply from 

Intermittent to 

Ercumen, Ayse and 
Arnold, Benjamin F. 
and Kumpel, Emily 

2015  
10.1371/journal.pme

d.1001892 
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Continuous Delivery 
and Association with 
Waterborne Illness: A 

Matched Cohort 
Study in Urban India 

and Burt,Zachary and 
Ray, Isha and Nelson, 
Kara and Colford, Jr., 

John M. 

Operating Water 
Distribution 

Networks during 
Water Shortage 
Conditions Using 

Hedging and 
Intermittent Water 

Supply Concepts 

Soltanjalili, 
Mohammad-Jafar 

and Bozorg-Haddad, 
Omid and Marino, 

MiguelA. 

2013  
10.1061/(ASCE)WR.1
943-5452.0000315 

Improving equity in 
intermittent water 

supply systems 

Ameyaw, Ernest 
Effah and Memon, 

Fayyaz Ali and Bicik, 
Josef 

2013  
10.2166/aqua.2013.0

65 

Modeling water 
distribution networks 

with intermittent 
water supply 

Antonio Cabrera-
Bejar, Jose and 

Gueorguiev 
Tzatchkov, Velitchko 

2012   

A study on the 
effects of 

intermittent water 
supply on the 
vulnerability 

of urban water 
distribution networks 

Christodoulou, S. and 
Agathokleous, A. 

2012  10.2166/ws.2012.025 

Intermittent water 
supply under water 
scarcity situations 

Vairavamoorthy, Kala 
and Gorantiwar, Sunil 

D. and Mohan, S. 
2007  

10.1080/0250806070
8691969 

Analysis of 
intermittent supply 

systems in water 
scarcity conditions 

and evaluation of the 
resource distribution 

equity indices 

Fontanazza, C. M. 
and Freni, G. and La 

Loggia, G. 
2007  

10.2495/WRM07059
1 

Assessment of 
domestic 

consumption in 
intermittent water 
supply networks: 

Case study of Puerto 
Ayora (Galápagos 

Islands) 

Reyes, M.F. and 
Trifunovic, N. and 

Sharma, S. and 
Kennedy, M.D. 

2017 

https://www.scopus.
com/inward/record.u

ri?eid=2-s2.0-
85038929182&doi=1
0.2166%2faqua.2017.
149&partnerID=40&
md5=1bf90fb195c92
d4d4dd33595561e3d

fa 

10.2166/aqua.2017.1
49 

Essential tools for 
effective transition 

from intermittent to 
continuous water 

supply 

Lingireddy, S. and 
Bhatt, T.R. 

2017 

https://www.scopus.
com/inward/record.u

ri?eid=2-s2.0-
85021396662&doi=1
0.1061%2f97807844
80632.020&partnerI

D=40&md5=f253fbbb
942016dafb0076ad1

21b9bbc 

10.1061/9780784480
632.020 

Intermittent urban 
water supply with 

protection of 
consumers' welfare 

Bozorg-Haddad, O. 
and Hoseini-Ghafari, 
S. and Solgi, M. and 

LoÃ¡iciga, H.A. 

2016 

https://www.scopus.
com/inward/record.u

ri?eid=2-s2.0-
84978639698&doi=1
0.1061%2f%28ASCE%

29PS.1949-
1204.0000231&partn

10.1061/(ASCE)PS.19
49-1204.0000231 
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erID=40&md5=59983
7869bc1be327344ef2

19833a4b9 

Mechanisms 
affecting water 

quality in an 
intermittent piped 

water supply 

Kumpel, E. and 
Nelson, K.L. 

2014 

https://www.scopus.
com/inward/record.u

ri?eid=2-s2.0-
84895551241&doi=1
0.1021%2fes405054u
&partnerID=40&md5
=da5f6291a4afce809

3218637dc8efa4b 

10.1021/es405054u 

Role of satellite 
water tanks in 

intermittent water 
supply system 

Shrestha, M. and 
Buchberger, S.G. 

2012 

https://www.scopus.
com/inward/record.u

ri?eid=2-s2.0-
84866072545&doi=1
0.1061%2f97807844
12312.096&partnerI

D=40&md5=ff1db119
731d3b82620c039c8

7ea3d06 

10.1061/9780784412
312.096 

Intermittent urban 
water supply under 

water starving 
situations 

Totsuka, N. and 
Trifunovic, N. and 

Vairavamoorthy, K. 
2004 

https://www.scopus.
com/inward/record.u

ri?eid=2-s2.0-
84891379290&partn
erID=40&md5=9cac4
971126574706d6ab1

d24a59e6d1 

 

Modelling an 
Intermittent Water 

Supply 

Sashikumar, N. and 
Mohankumar, M.S. 
and Sridharan, K. 

2003 

https://www.scopus.
com/inward/record.u

ri?eid=2-s2.0-
1642435319&partner
ID=40&md5=97c5057
8d94b946a32806ac2

1a96a6b9 

 

A New Approach to 
the Design of 

Intermittent Water 
Supply Networks 

Batish, R. 2003 

https://www.scopus.
com/inward/record.u

ri?eid=2-s2.0-
1642558259&partner
ID=40&md5=27480b
685c56b20612d1b6b

2f77639c1 

 

From intermittent to 
continuous service: 

Costs, benefits, 
equity and 

sustainability of 
water system 

reforms in Hubli-
Dharwad, India 

Zachary Burt and 
Ayse Ercümen and 

Narayana Billava and 
Isha Ray 

2018 

http://www.scienced
irect.com/science/art
icle/pii/S0305750X18

30130X 

https://doi.org/10.10
16/j.worlddev.2018.0

4.011 
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ANEXO 4 – Agências Reguladoras identificadas na pesquisa 

Agência Reguladora Abrangência 

ADASA 
Agência Reguladora de Águas, Energia e 
Saneamento Básico do Distrito Federal 

Estadual Distrito Federal 

AGEAC 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do 

Estado do Acre 
Estadual Acre 

AGENERSA 
Agência Reguladora de Energias e Saneamento 

Básico do Estado do Rio de Janeiro 
Estadual Rio de Janeiro 

AGEPAN 
Agência Estadual de Regulação de Serviços 

Públicos de Mato Grosso do Sul 
Estadual 

Mato Grosso 
do Sul 

AGEPAR 
Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Infraestrutura do Paraná 

Estadual Paraná 

AGER 
Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados 
Estadual Mato Grosso 

AGERGS 
Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Rio Grande do Sul 
Estadual 

Rio Grande do 
Sul 

AGERO 
Agência de Regulação de Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Rondônia 
Estadual Rondônia 

AGERSA 
Agência Reguladora de Saneamento Básico do 

Estado da Bahia 
Estadual Bahia 

AGR 
Agência Goiana de Regulação, controle e 

fiscalização de Serviços Públicos 
Estadual Goiás 

AGRESE 
Agência reguladora dos Serviços Públicos do 

estado de Sergipe 
Estadual Sergipe 

AGRESPI 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Piauí 
Estadual Piauí 

ARCE Agência Reguladora do Estado do Ceará Estadual Ceará 

ARESC 
Agência de Regulação de Serviços Públicos do 

Estado de Santa Catarina 
Estadual Santa Catarina 

ARPB Agência de Regulação do Estado da Paraíba Estadual Paraíba 

ARPE 
Agência de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Pernambuco 
Estadual Pernambuco 

ARSAE 
Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Estadual Minas Gerais 

ARSAL 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do 

Estado de Alagoas 
Estadual Alagoas 

ARSAP 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do 

Amapá 
Estadual Amapá 

ARSEP 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio 

Grande do Norte 
Estadual 

Rio Grande do 
Norte 

ARSESP 
Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo 
Estadual São Paulo 

ARSI 
Agência Reguladora de Saneamento Básico e 

Infraestrutura Viária do Espírito Santo 
Estadual Espírito Santo 

ATR 
Agência Tocantinense de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos 
Estadual Tocantins 

MOB 
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 

Serviços Públicos 
Estadual Maranhão 

AGIR 
Agência Intermunicipal de Regulação do Médio 

Vale do Itajaí 
Regional Santa Catarina 

ARES-PCJ 
Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Regional São Paulo 

ARIS 
Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento 
Regional Santa Catarina 

ARISB-MG 
Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento Básico de Minas Gerais 

Regional Minas Gerais 
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Câmara de Regulação do Pró 
Cidade (consórcio Intermunicipal 

de Saneamento Básico) 

Câmara de Regulação do Pró Cidade (consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Básico) 

Regional Maranhão 

Instituto das Águas do Paraná Instituto das Águas do Paraná Regional Paraná 

ACFOR 
Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle 
dos Serviços Públicos de Saneamento Ambienta 

Municipal 
Fortaleza - 

Ceará 

AGEMAN 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Piauí 
Municipal 

Manaus - 
Amazônia 

Agência Municipal de Saneamento 
Básico 

Agência Municipal de Saneamento Básico Municipal 
Boa Vista - 

Rorâima 

AGER 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Municipais de Erechim 
Municipal 

Erechim - Rio 
Grande do Sul 

AGEREG 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços 

Públicos 
Municipal 

Campo Grande 
- Mato Grosso 

do Sul 

AGERJI 
Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Município de Ji-Paraná 
Municipal 

Ji-Paraná - 
Rondônia 

AGERSA 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços de 

Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim 
Municipal 

Cachoeiro de 
Itapemirim - 

Espírito Santo 

AGERT 
Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Município de Timon 
Municipal 

Timon - 
Maranhão 

AGERV 
Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Município de Votorantim 

Municipal 
Votorantim - 

São Paulo 

AGERVIC Agência Reguladora Municipal Municipal 
Vitória da 

Conquista - 
Bahia 

AGR Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão Municipal 
Tubarão - 

Santa Catarina 

AMAE 
Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto 

de Belém 
Municipal Belém - Pará 

AMR Agência Municipal Reguladora Municipal 
Ariquemes - 

Rondônia 

ARFES Agência Reguladora de Feira de Santana Municipal 
Feira de 

Santana - Bahia 

ARG Agência de Regulação de Goiânia Municipal Goiânia - Goiás 

ARP 
Agência Municipal de Reglação, Controle e 

Fiscalização do Município de Palmas 
Municipal 

Palmas - 
Tocantins 

ARPF 
Agência Reguladora de Serviços Públicos de 

Porto Ferreira 
Municipal 

Porto Ferreira - 
São Paulo 

ARPS 
Agência de Regulação de Serviços Públicos 

Delegados de Porto Seguro 
Municipal 

Porto Seguro - 
Bahia 

ARSAEG Agência Reguladora de Guaratinguetá Municipal 
Guaratinguetá 

- São Paulo 

ARSAL 
Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços 

Públicos de Salvador 
Municipal 

Salvador - 
Bahia 

ARSBAN 
Agência Reguladora de Serviços de Saneamento 

Básico do Município do Natal 
Municipal 

Natal - Rio 
Grande do 

Norte 

AR-SBC 
Agência Reguladora de Serviços Públicos de São 

Bernardo do Campo 
Municipal 

São Bernardo 
do Campo - 
São Paulo 

ARSEC 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Cuiabá 
Municipal 

Cuiabá - Mato 
Grosso 

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipal 
Mauá - São 

Paulo 

ARSEPI 
Agência de Regulação dos Serviços Públicos de 

Itabuna 
Municipal Itabuna - Bahia 

ARSER 
Agência Municipal de Regulação de Serviços 

Delegados 
Municipal 

Maceió - 
Alagoas 
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ARSETE 
Agência Municipal de Regulação de Serviços 

Públicos de Teresina 
Municipal Teresina - Piauí 

DAEA Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba Municipal 
Araçatuba - 
São Paulo 

SAEMJA 
Agência Reguladora do Serviço de Água, Esgoto 

e Saneamento do Município de Jahu 
Municipal Jaú - São Paulo 

SRJ Serviço de Regulação de Jacareí Municipal 
Jacareí - São 

Paulo 
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ANEXO 5 - Municípios avaliados na pesquisa referentes à listagem do IBGE e referentes às 
agências reguladoras associadas à ABAR 

Município 
Estad
o Agência Reguladora Município 

Estad
o Agência Reguladora 

Altamira PA -   São José SC AGESAN 

Agência de 
Regulação de 
Serviços Públicos 
de Santa 
Catarina 

Bragança PA -   Blumenau SC AGIR 

Agência 
Intermunicipal 
de Regulação do 
Médio Vale do 
Itajaí 

Cametá PA -   Brusque SC AGIR 

Agência 
Intermunicipal 
de Regulação do 
Médio Vale do 
Itajaí 

Parauapebas PA -   Anápolis GO AGR 

Agência Goiana 
de Regulação, 
controle e 
fiscalização de 
Serviços Públicos 

Tailândia PA -   Rio Verde GO AGR 

Agência Goiana 
de Regulação, 
controle e 
fiscalização de 
Serviços Públicos 

Tucuruí PA -   Tubarão SC AGR 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento de 
Tubarão 

Santana AP -   Belém PA AMAE 

Agência 
Reguladora 
Municipal de 
Água e Esgoto de 
Belém 

Paço do Lumiar MA -   Ariquemes RO AMR  

Agência 
Municipal 
Reguladora 

São Luís MA -   Caucaia CE ARCE 

Agência 
Reguladora do 
Estado do Ceará 

Campina 
Grande PB -   

Juazeiro do 
Norte CE ARCE 

Agência 
Reguladora do 
Estado do Ceará 

Patos PB -   Maracanaú CE ARCE 

Agência 
Reguladora do 
Estado do Ceará 

Santa Rita PB -   Sobral CE ARCE 

Agência 
Reguladora do 
Estado do Ceará 

Igarassu PE -   Americana SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 
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Paulista PE -   Araraquara SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Petrolina PE -   Araras SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Santa Cruz do 
Capibaribe PE -   Atibaia SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Vitória de Santo 
Antão PE -   Campinas SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Lagarto SE -   Hortolândia SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Alagoinhas BA -   Indaiatuba SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Barreiras BA -   
Itapecerica 
da Serra SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Camaçari BA -   Itu SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Araguari MG -   Jundiaí SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 
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Sete Lagoas MG -   Leme SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Uberlândia MG -   Limeira SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Linhares ES -   Mogi Guaçu SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

São Mateus ES -   Paulínia SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Serra ES -   Piracicaba SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Angra dos Reis RJ -   
Ribeirão 
Preto SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Barra Mansa RJ -   Rio Claro SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Belford Roxo RJ -   Salto SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Campos dos 
Goytacazes RJ -   

Santa 
Bárbara 
d'Oeste SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 
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Macaé RJ -   São Carlos SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Magé RJ -   Sumaré SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Mesquita RJ -   Valinhos SP ARES-PCJ 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços de 
Saneamento das 
Bacias dos Rios 
Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

Nilópolis RJ -   
Feira de 
Santana BA ARFES 

Agência 
Reguladora de 
Feira de Santana 

Petrópolis RJ -   Goiânia GO ARG 

Agência de 
Regulação de 
Goiânia 

Resende RJ -   Chapecó SC ARIS 

Agência 
Reguladora 
Intermunicipal 
de Saneamento 

São Gonçalo RJ -   
Jaraguá do 
Sul SC ARIS 

Agência 
Reguladora 
Intermunicipal 
de Saneamento 

São João de 
Meriti RJ -   Joinville SC ARIS 

Agência 
Reguladora 
Intermunicipal 
de Saneamento 

Assis SP -   Palhoça SC ARIS 

Agência 
Reguladora 
Intermunicipal 
de Saneamento 

Barueri SP -   Barbacena MG ARISB-MG 

Agência 
Reguladora 
Intermunicipal 
de Saneamento 
Básico de Minas 
Gerais 

Birigui SP -   Palmas TO ARP 

Agência 
Municipal de 
Reglação, 
Controle e 
Fiscalização do 
Município de 
Palmas 

Botucatu SP -   João Pessoa PB ARPB 

Agência de 
Regulação do 
Estado da 
Paraíba 
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Catanduva SP -   Olinda PE ARPE 

Agência de 
Regulação dos 
Serviços Públicos 
Delegados do 
Estado de 
Pernambuci 

Embu das Artes SP -   Recife PE ARPE 

Agência de 
Regulação dos 
Serviços Públicos 
Delegados do 
Estado de 
Pernambuci 

Ferraz de 
Vasconcelos SP -   

São 
Lourenço da 
Mata PE ARPE 

Agência de 
Regulação dos 
Serviços Públicos 
Delegados do 
Estado de 
Pernambuci 

Franca  SP -   
Porto 
Ferreira SP ARPF 

Agência 
Reguladora de 
Serviços Públicos 
de Porto Ferreira 

Franco da Rocha SP -   
Porto 
Seguro BA ARPS 

Agência de 
Regulação de 
Serviços Públicos 
Delegados de 
Porto Seguro  

Guarulhos SP -   Araxá MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Itapetininga SP -   
Belo 
Horizonte MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Marília SP -   Betim  MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Pindamonhanga
ba SP -   

Conselheiro 
Lafaiete MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 
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Poá SP -   Ibirité MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Suzano SP -   Ipatinga MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Várzea Paulista SP -   Itabira MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Paranaguá PR -   Ituiutaba MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Alvorada RS -   Juiz de Fora MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Cachoeirinha RS -   Lavras MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Canoas RS -   
Patos de 
Minas MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 
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Caxias do Sul RS -   
Poços de 
Caldas MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Gravataí RS -   Sabará MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Novo Hamburgo RS -   Santa Luzia MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Rio Grande RS -   
Teófilo 
Otoni MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

São Leopoldo RS -   Varginha MG ARSAE 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Abastecimento 
de Água e de 
Esgotamento 
Sanitário do 
Estado de Minas 
Gerais 

Uruguaiana RS -   
Guaratingue
tá SP ARSAEG   

Viamão RS -   Salvador BA ARSAL 

Agência 
Reguladora e 
Fiscalizadora dos 
Serviços Públicos 
de Salvador 

Três Lagoas MS - - Parintins AM ARSAM 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços Públicos 
Concedidos do 
Estado do 
Amazonas 

Catalão GO -   Macapá AP ARSAP 

Agência 
Reguladora de 
Serviços Públicos 
do Amapá 
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Itumbiara GO -   Natal RN ARSBAN 

Agência 
Reguladora de 
Serviços de 
Saneamento 
Básico do 
Município do 
Natal 

Fortaleza CE ACFOR 

Autarquia de 
Regulação, 
Fiscalização e 
Controle dos 
Serviços 
Públicos de 
Saneamento 
Ambienta 

São 
Bernardo do 
Campo SP AR-SBC 

Agência 
Reguladora de 
Serviços Públicos 
de São Bernardo 
do Campo 

Rio Branco AC AGEAC 

Agência 
Reguladora de 
Serviços 
Públicos do 
Estado do Acre Cuiabá MT ARSEC 

Agência 
Municipal de 
Regulação dos 
Serviços Públicos 
Delegados de 
Cuiabá 

Manaus AM AGEMAN 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços 
Públicos 
Delegados do 
Estado do Piauí Mauá SP ARSEP 

Agência 
Reguladora de 
Serviços Públicos 

Boa Vista RR  

Agência 
Municipal 
de 
Saneamen
to Básico 

Agência 
Municipal de 
Saneamento 
Básico Itabuna BA ARSEPI 

Agência de 
Regulação dos 
Serviços Públicos 
de Itabuna 

Araruama RJ AGENERSA 

Agência 
Reguladora de 
Energias e 
Saneamento 
Básico do 
Estado do Rio de 
Janeiro Maceió AL ARSER 

Agência 
Municipal de 
Regulação de 
Serviços 
Delegados 

Cabo Frio RJ AGENERSA 

Agência 
Reguladora de 
Energias e 
Saneamento 
Básico do 
Estado do Rio de 
Janeiro Carapicuíba SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Itaguaí RJ AGENERSA 

Agência 
Reguladora de 
Energias e 
Saneamento 
Básico do 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Francisco 
Morato SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Cambé PR AGEPAR 

Agência 
Reguladora de 
Serviços 
Públicos 
Delegados de 
Infraestrtura do 
paraná Guarujá SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 
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Campo Largo PR AGEPAR 

Agência 
Reguladora de 
Serviços 
Públicos 
Delegados de 
Infraestrtura do 
paraná Itapevi SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Guarapuava PR AGEPAR 

Agência 
Reguladora de 
Serviços 
Públicos 
Delegados de 
Infraestrtura do 
paraná Itatiba SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Ponta Grossa PR AGEPAR 

Agência 
Reguladora de 
Serviços 
Públicos 
Delegados de 
Infraestrtura do 
paraná 

Presidente 
Prudente SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Erechim RS AGER 

Agência 
Reguladora dos 
Serviços 
Públicos 
Municipais de 
Erechim Santo André SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Campo Grande MS AGEREG 

Agência 
Municipal de 
Regulação dos 
Serviços 
Públicos Santos SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Bento 
Gonçalves RS AGERGS 

 Agência 
Estadual de 
Regulação dos 
Serviços 
Públicos 
Delegados do RS 

São José dos 
Campos SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Passo Fundo RS AGERGS 

  Agência 
Estadual de 
Regulação dos 
Serviços 
Públicos 
Delegados do RS São Paulo SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Santa Maria RS AGERGS 

  Agência 
Estadual de 
Regulação dos 
Serviços 
Públicos 
Delegados do RS 

Taboão da 
Serra SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Sapucaia do Sul RS AGERGS 

  Agência 
Estadual de 
Regulação dos 
Serviços 
Públicos 
Delegados do RS Taubaté SP ARSESP 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento e 
Energia do 
Estado de São 
Paulo 

Ji-Paraná RO AGERJI 

Agência 
Reguladora de 
Serviços 
Públicos 
Delegados do Teresina PI ARSETE 

Agência 
Municipal de 
Regulação de 
Serviços Públicos 
de Teresina 
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Município de Ji-
Paraná 

Porto Velho RO AGERO 

Agência de 
Regulação de 
Serviços 
Públicos 
Delegados do 
Estado de 
Rondônia Cariacira ES ARSI 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento 
Básico e 
Infraestrutura 
Viária do Espírito 
Santo 

Eunápolis BA AGERSA 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento 
Básico do 
Estado da Bahia Guarapari ES ARSI 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento 
Básico e 
Infraestrutura 
Viária do Espírito 
Santo 

Cachoeiro de 
Itapemirim ES AGERSA 

Agência 
Municipal de 
Regulação dos 
Serviços de 
Saneamento de 
Cachoeiro de 
Itapemirim Vila Velha ES ARSI 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento 
Básico e 
Infraestrutura 
Viária do Espírito 
Santo 

Timon MA AGERT 

Agência 
Reguladora de 
Serviços 
Públicos 
Delegados do 
Município de 
Timon Vitória ES ARSI 

Agência 
Reguladora de 
Saneamento 
Básico e 
Infraestrutura 
Viária do Espírito 
Santo 

Votorantim SP AGERV 

Agência 
Reguladora de 
Serviços 
Públicos 
Delegados do 
Município de 
Votorantim 

São José de 
Ribamar MA 

Câmara de 
Regulação 
do Pró 
Cidade 
(consórcio 
Intermunicip
al de 
Saneamento 
Básico) 

Câmara de 
Regulação do Pró 
Cidade 
(consórcio 
Intermunicipal 
de Saneamento 
Básico) 

Vitória da 
Conquista BA AGERVIC 

Agência 
Reguladora 
Municipal Araçatuba SP DAEA 

Departamento 
de Água e Esgoto 
de Araçatuba 

Balneário 
Camboriú SC AGESAN 

Agência de 
Regulação de 
Serviços 
Públicos de 
Santa Catarina Londrina PR 

Instituto das 
Águas do 
Paraná 

Instituto das 
Águas do Paraná 

Criciúma SC AGESAN 

Agência de 
Regulação de 
Serviços 
Públicos de 
Santa Catarina Imperatriz MA MOB 

Agência Estadual 
de Mobilidade 
Urbana e 
Serviços Públicos 

Florianópolis SC AGESAN 

Agência de 
Regulação de 
Serviços 
Públicos de 
Santa Catarina Jaú SP SAEMJA 

Agência 
Reguladora do 
Serviço de Água, 
Esgoto e 
Saneamento do 
Município de 
Jahu 



98 
 

 

Itajaí SC AGESAN 

Agência de 
Regulação de 
Serviços 
Públicos de 
Santa Catarina Jacareí SP SRJ 

Serviço de 
Regulação de 
Jacareí 

Lages SC AGESAN 

Agência de 
Regulação de 
Serviços 
Públicos de 
Santa Catarina     
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ANEXO 6 – Indicadores e índices utilizados pelas Agências Reguladoras 

 

Índice de continuidade (“IAP04”): 

(1 −
[(𝐶𝑎𝑝 × 𝐷𝑝) + (𝐶𝑎𝑖𝑠 × 𝐷𝑖𝑠)]

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐶𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 

Em que: 
Dp = Duração das paralisações (h); 
Cap = Quantidade de unidades de consumo ativas atingidas por paralisações (un.); 
Dis = Duração das interrupções sistemáticas (h); 
Cais = Quantidade de unidades de consumo ativas atingidas por interrupções sistemáticas (un.); 
Ttotal = Tempo total do período considerado (h); 
Catotal = Quantidade de unidades de consumo ativas de água (un.). 
 

 

Índice de continuidade (“IAP05” ou “IA03”): 

 24 −  
𝐷𝑝

(𝐶𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐷𝑖𝑎𝑠)
 

Em que: 
Dp = Duração das paralisações (h); 
Catotal = Quantidade de unidades de consumo ativas de água (un.); 
Dias = duração em dias corridos no período de referência. 
 

Índice de continuidade (“ISp11”): 

[1 − (
𝐷𝑖𝑝𝑖𝑠 + 𝐷𝑝

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)] × 100 

Em que: 
Dipis = Duração das intermitências prolongadas e sistemáticas; 
Dp = Duração das paralisações (h); 
Ttotal = Tempo total do período considerado (h). 
 

Índice de continuidade (“ICA”): 

100 × ((
∑ 𝑝 > 8 × 0,4

𝑁𝑃𝑀 × 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) + (1 − (

𝑁𝑅 × 0,6

𝐶𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)))  

Em que: 
∑p>8 = Somatória das horas em que a pressão é maior que 8 mca; 
NPM = Número total de pontos de medida utilizados no período de apuração, podendo ser pontos de medição de nível 
de reservatórios e os de medição de pressão na rede de distribuição; 
NR = Número de reclamações por falta de água confirmada; 
Ttotal = Tempo total do período considerado (h); 
Catotal = Quantidade de unidades de consumo ativas de água (un.). 

Índice de continuidade de abastecimento (“ICA”): 

1 − (
𝑁𝑅

𝐶𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100) 

NR = Número de reclamações por falta de água confirmada; 
Catotal = Quantidade de unidades de consumo ativas de água (un.). 

Duração equivalente de interrupção (“DEC”): 
∑ 𝐶𝑎𝑖(𝑖)𝑛

𝑖=1 × 𝐷𝑖(𝑖) 

𝐶𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Em que: 
Cai(i) = Quantidade de unidades de consumo ativas atingidas pela i-ésima interrupções (un.); 
Di(i) = Tempo decorrido para a correção do fator gerador da falta de água para a i-ésima interrupção. Para as ocorrências 
de interrupção não programadas, deve ser considerado o tempo desde a primeira reclamação/comunicação de 
interrupção até a conclusão do serviço. Para os demais casos, deve ser considerado o tempo total desde o início da 
interrupção até a conclusão do serviço; 
n = Número total de interrupções no fornecimento de água; 
Catotal = Quantidade de unidades de consumo ativas de água (un.). 

Frequência equivalente de interrupção (“FEC”): 

 
∑ 𝐶𝑎𝑖𝑛

𝑖=1

𝐶𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Em que: 
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Cai(i) = Quantidade de unidades de consumo ativas atingidas pela i-ésima  interrupções (un.); 
Catotal = Quantidade de unidades de consumo ativas de água (un.). 
 

Tempo médio de atendimento ao cliente (“TAC”): 
∑ 𝑇𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Em que: 
Ti= Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de água para a i-ésima interrupção do abastecimento; 
n = Número total de interrupções no fornecimento de água. 
 

 

Indicador monitorado Descrição 

Reclamações por falta d’água Número de reclamações confirmadas e localização dos 
casos. 

Relação de paralisações  Localização (bairro afetados, quantitativo de economias 
ativas atingidas, duração da paralisação). 

Relação de intermitências Localização (bairro afetados, quantitativo de economias 
ativas atingidas, duração da intermitência). 

Relação de carros-pipa encaminhados a usuários Quantidade de carros-pipa encaminhados, e informações 
dos usuários contemplados. 

Relação de carros-pipa não atendidos e respectiva 
justificativa 

 Quantidade, endereço, matrícula dos usuários não 
contemplados. 

Fornecimento de emergência para serviços essenciais Interrupções superiores a 18 horas. 

Fornecimento de forma contínua Fornecimento de serviços de abastecimento de água 
tratada durante 24 horas por dia. 

Relação de interrupções Frequência e duração das interrupções. 

Pressão mínima na rede  Pressão menor que 10 mca na rede de distribuição de água 
tratada. 

 

 

 


