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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo propor uma estrutura de monitoramento de 
vulnerabilidades para sistemas de abastecimento de água com base em 
indicadores de qualidade das águas bruta, tratada, de operação e manutenção. 
O monitoramento tradicional em sistemas de abastecimento de água, que se 
baseia nos padrões de potabilidade e correção de deficiências está exposto a 
riscos que variações do ambiente ou da ação humana podem causar. Em 
contrapartida uma nova abordagem vem sendo aplicada, com a elaboração do 
plano de segurança de água que é sugerida pela portaria Nº 888 do ministério 
da saúde, onde há uma avaliação do sistema de abastecimento com foco na 
prevenção de incidentes e na saúde do consumidor. Esta nova abordagem 
motiva a criação de novas propostas de monitoramento visando os pontos 
críticos do sistema. As vulnerabilidades de cada sistema de abastecimento são 
particularidades, portanto a proposta de estrutura de monitoramento tem 
também o objetivo de se adequar a cada uma delas, para aplicação da estrutura 
neste trabalho foram escolhidos 6 indicadores de forma hipotética. Portanto a 
elaboração da estrutura é dividida em 3 etapas: na primeira etapa é feito uma 
avaliação do sistema de abastecimento em que se deseja aplicar o 
monitoramento, definindo indicadores de vulnerabilidade, peso, melhor valor de 
operação e pior valor de operação para cada indicador; Na segunda etapa é feito 
a construção do registro dos dados em Excel com as informações definidas na 
etapa anterior, onde se calculam os índices de vulnerabilidade e feito um 
acompanhamento regular de parâmetros relacionados aos indicadores; Na 
terceira etapa é criado um dashboard com informações extraídas do registro de 
dados, demonstrando os índices de vulnerabilidade calculados, individuais e do 
sistema de abastecimento, gráficos produzidos com os valores históricos dos 
parâmetros. Esta proposta, ao final, se demonstrou ser acessível tanto no seu 
manuseio quanto na sua implementação. A construção de registro de dados no 
Excel se demonstrou eficiente onde cria barreiras de entrada indevida de dados 
(validação de dados), que é um problema comum ao se fazer uma análise. Por 
sua vez, a visualização de dados pelo dashboard construído trazem informações 
de valor auxiliando na gestão do sistema de abastecimento, atacando pontos 
mais críticos do sistema que possuem maior urgência. 
 
Palavras-chave: Monitoramento de vulnerabilidades; Indicadores de 
vulnerabilidade; Monitoramento de Sistema de Abastecimento. 
  



 

 
ABSTRACT 

 

This paper aims to propose a vulnerability monitoring framework for water supply 
systems based on indicators of raw water quality, treated water quality, operation 
and maintenance. The traditional monitoring of water supply systems, which is 
based on standards of potability and correction of deficiencies, is exposed to the 
risks that variations in the environment or human action can cause. On the other 
hand, a new approach is being applied, with the elaboration of the water safety 
plan that is suggested by the ordinance No. 888 of the Ministry of Health, where 
there is an evaluation of the supply system with a focus on incident prevention 
and consumer health. This new approach motivates the creation of new 
monitoring proposals targeting the critical points of the system. The vulnerabilities 
of each supply system are particularities, therefore the monitoring structure 
proposal also has the objective of adapting to each one of them, for the 
application of the structure in this work six indicators were chosen in a 
hypothetical way. Therefore, the elaboration of the structure is divided into 3 
stages: in the first step is made an evaluation of the supply system in which it is 
desired to apply the monitoring, defining vulnerability indicators, weight, best 
operation value and worst operation value for each indicator; In the second step 
is made the construction of the data record in Excel with the information defined 
in the previous step, where the vulnerability indices are calculated and made a 
regular monitoring of parameters related to the indicators; In the third step is 
created a dashboard with information extracted from the data record, 
demonstrating the calculated vulnerability indices, individual and the supply 
system, graphs produced with the historical values of the parameters. This 
proposal, in the end, proved to be accessible both in its handling and in its 
implementation. The data logging construction in Excel proved to be efficient 
where it creates barriers to improper data entry (data validation), which is a 
common problem when doing an analysis. On the other hand, the data 
visualization through the dashboard brings valuable information, helping in the 
management of the supply system, attacking the most critical points of the system 
that have more urgency. 
 
Keywords: Vulnerability Monitoring; Vulnerability Indicators; Supply System 
Monitoring. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A concentração da população em grandes centros populacionais e a 

urbanização crescente contribuíram significativamente para a deterioração da 

qualidade do abastecimento de água dos corpos receptores. Paralelamente ao 

declínio da qualidade, o consumo urbano de água aumenta proporcionalmente 

ao crescimento populacional, necessitando de pesquisas de água cada vez mais 

longas, por vezes em outras bacias. (ANA, 2023a) 

 

Por conta disso, a garantia da segurança da água para consumo humano 

vem passando por uma revisão de seus paradigmas, tornando evidente o 

entendimento de que apenas o controle laboratorial, para verificar o atendimento 

ao padrão de potabilidade, é insuficiente para garantir a efetiva segurança da 

água para consumo humano. (WHO, 2011) 

 

Reforçando esta mudança, em Santa Catarina, o Decreto Nº 1846 de 

2018 diz que o prestador de serviço de abastecimento de água deverá elaborar 

o Plano de Segurança de Água para sistemas de abastecimento público com 

mais de cinco mil ligações, sendo o primeiro estado a exigir o documento. A 

portaria Nº 888 de 2021 do Ministério da Saúde também sugere a elaboração do 

documento, podendo ser requisitado pela autoridade de saúde pública. 

  
Com a elaboração do plano de segurança de água os gestores têm de 

voltar seus olhares para cada uma das etapas do abastecimento, visando 

melhorias na sua captação, tratamento, reservação e distribuição, com base nas 

boas práticas no abastecimento de água, que tem como finalidade reduzir os 

riscos à saúde humana, identificando e eliminando ou minimizando perigos, 

reduzindo dessa forma situações de vulnerabilidade do sistema e também 

estabelecendo planos de contingência. (Brasil, 2012) 

 

Atrelado a avaliação de um sistema de abastecimento de água está o 

processo de processamento de dados de abastecimento de água que envolve 

diversas etapas que visam garantir a qualidade e a disponibilidade desse recurso 
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tão importante para a população. Segundo Silva et al. (2020), a gestão de 

informações sobre o abastecimento de água é fundamental para o planejamento, 

a tomada de decisões e a melhoria contínua dos serviços prestados. 

 

Com base nos dados processados, é possível realizar análises e 

diagnósticos sobre a situação do abastecimento de água em determinadas 

regiões. Conforme apontado por Carvalho et al. (2018), a utilização de 

indicadores de desempenho é essencial nesse processo, permitindo a 

identificação de áreas de maior vulnerabilidade e a implementação de medidas 

preventivas. 

 

 Com o devido registro e processamento destes dados também é possível 

a criação de um sistema de monitorização, que permite visualizar eventuais 

variações de qualidade da água causadas pelo ambiente ou pela ação humana 

visando a prevenção de incidentes. Ao final do plano é sugerido a criação de um 

sistema de monitoramento, o que motiva a criação de novas propostas de 

estruturas como esta. (Brasil, 2012) 

 

Este trabalho visa estruturar uma ferramenta de avaliação de 

vulnerabilidade que possibilite uma visão ampla do sistema, onde o próprio 

usuário definirá suas prioridades em questão de indicadores, direcionado às 

fragilidades existentes, a fim de identificar as medidas cabíveis para garantir a 

qualidade da água distribuída. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor uma estrutura de monitoramento de vulnerabilidades para 

sistemas de abastecimento de água com base em indicadores de qualidade das 

águas bruta, tratada, de operação e manutenção. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Elaborar uma estrutura de registro de dados e cálculo de vulnerabilidade 

associada aos eventos. 

● Elaborar uma estrutura de visualização de dados (dashboard). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA 

 

A concentração da população em grandes centros populacionais e a 

urbanização crescente contribuíram significativamente para a deterioração da 

qualidade do abastecimento de água dos corpos receptores. Paralelamente ao 

declínio da qualidade, o consumo urbano de água aumenta proporcionalmente 

ao crescimento populacional, necessitando de pesquisas de água cada vez mais 

longas, por vezes em outras bacias. (ANA, 2023a) 

 

Dada a necessidade de estabelecer um equilíbrio entre a quantidade e a 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis para as várias utilizações da água e 

a necessidade do desenvolvimento econômico e demográfico, é essencial 

estabelecer um programa de monitorização da água que é definido por um 

conjunto de procedimentos destinados a acompanhar as características 

específicas do sistema. Portanto o monitoramento fornece base para avaliar as 

condições dos ecossistemas e tomar decisões relacionadas com a gestão dos 

sistemas de abastecimento. (ANA, 2023a) 

 

O monitoramento de gestão da qualidade de água mais comum é na figura 

1 a seguir: 
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Figura 1 - Estrutura de planejamento na gestão do abastecimento de água pela 

abordagem tradicional. 

 

Fonte: adaptado de WHO, 2011 

 

Esta estrutura justifica a abordagem tradicional ao controle da qualidade 

da água que se centra apenas nas análises laboratoriais, atuando como ponte 

entre as normas de potabilidade na saúde e o monitoramento através do 

Controle e Vigilância. (Brasil, 2012) Nota-se, pela sua importância, a presença 

do monitoramento. Entretanto, pela sua abordagem tradicional, não consegue 

alcançar um enfoque na prevenção de ameaças, ou seja, serve para sinalizar os 

problemas existentes e corrigi-los.  

 

Sendo assim, o monitoramento baseado em indicadores de qualidade de 

água é uma prática essencial para garantir a segurança e a qualidade da água 

que chega até as casas. Isso é especialmente importante em regiões que são 

vulneráveis a eventos perigosos, como enchentes, deslizamentos de terra, ou 

mesmo contaminações acidentais. 

 

Para prevenir a qualidade de água, é fundamental que o monitoramento 

de indicadores de qualidade seja realizado de forma regular e sistemática. Isso 

inclui a análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos da água, como a 

presença de metais pesados, coliformes fecais, pesticidas, entre outros. 
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Os procedimentos envolvidos na monitorização da qualidade da água 

incluem o registro de dados e a recolha de amostras de água sistematicamente 

selecionadas relacionados ao sistema de abastecimento em intervalos 

regulares, a fim de fornecer informações que possam ser utilizadas para definir 

as condições que afetam a qualidade da água. Permitindo assim identificar 

possíveis variações ou tendências ao longo do tempo. Com base nessas 

informações, é possível adotar medidas preventivas e corretivas, como ajustes 

no tratamento da água ou na fonte de captação. (ANA, 2023a) 

 

O objetivo final do monitoramento é fornecer uma avaliação adequada da 

qualidade da água. Como resultado, podem ser utilizadas várias configurações 

em termos da localização dos pontos de monitorização, a sua frequência e os 

tipos de parâmetros que rastreiam, sempre de acordo com as metas em mente: 

 

- Monitoramento básico – com base em pontos estratégicos para 

acompanhar as mudanças na qualidade da água, identificar tendências, e apoiar 

o desenvolvimento de diagnósticos. Além disso, os resultados da monitorização 

permitem a identificação de áreas que requerem uma análise mais aprofundada. 

Este tipo de frequência de monitorização varia frequentemente de uma 

frequência mínima trimestral a uma frequência diária, o que significa que 

acompanha ciclos hepáticos. Os parâmetros seguidos neste modo devem estar 

relacionados com o tipo de utilização e ocupação da base contribuinte que 

suporta a estação de tratamento, bem como com os objetivos da rede de 

distribuição. Como resultado, tanto a localização das estações como os 

parâmetros monitorizados precisam de ser avaliados periodicamente. 

 

- Inventários – Este método implica observações ligadas a uma 

avaliação intensa de uma gama regularmente vasta de parâmetros com o 

objetivo de estabelecer um diagnóstico da qualidade de um corpo de água. Esta 

avaliação pode estar ligada à monitorização de ações que são limitadas no 

tempo (por exemplo, a instalação de empresas hidroelétricas). A frequência de 

verificação no inventário é elevada, variando de diária a mensal ao longo de um 

período de tempo pré-determinado. 
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- Vigilância – Este método inclui observações feitas em áreas onde 

a qualidade da água é crucial para uma determinada utilização (especialmente 

para consumo humano) ou em áreas com má reputação de poluição da água. 

Nesta situação, é necessário monitorar dados praticamente em tempo real, o 

que pressiona a utilização de dispositivos automáticos de medição e restringe os 

tipos de parâmetros monitorados. No entanto, uma boa monitorização dos 

parâmetros pH, dissolução do oxigênio e condutividade elétrica já permite 

detectar alterações ligadas a ações atípicas e cria um alarme para o consumo 

de abastecimentos. 

 

- De Conformidade – Esta modalidade inclui observações do 

utilizador de recursos hídricos (controle interno) feitas em conformidade com os 

requisitos legais estipulados nos quadros regulamentares (Portaria nº 888 do 

Ministério da Saúde, Resolução nº 357 do CONAMA), nas condições das 

licenças ambientais, e nos termos de utilização direta. As autoridades 

competentes decidem tanto sobre a periodicidade como sobre os parâmetros 

monitorados. (ANA, 2023a) 

 

Para o operador, o monitoramento tem duas metas: determinar se cada 

medida de controle permite uma gestão eficiente do sistema durante um 

determinado período de tempo e garantir que as metas de desempenho sejam 

atingidas. A identificação e o número de medidas de controle são específicos do 

sistema e serão determinados com base no número, tipo e importância dos 

riscos. As medidas de controle refletem a probabilidade e as consequências de 

sua perda. Além de monitorar o desempenho para garantir que o sistema, como 

um todo, opere com segurança, os operadores também devem testar a qualidade 

da água. A verificação permite um exame final de todo o sistema de 

abastecimento de água. (PHILIPPI; GALVÃO, 2012) 

3.2 PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

 

Em Santa Catarina, o Decreto Nº 1846 de 2018 estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração do Plano de Segurança de Água para sistemas 

de abastecimento público com mais de cinco mil ligações, sendo o primeiro 
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estado a exigir o documento. A portaria Nº 888 de 2021 do Ministério da Saúde 

também sugere a elaboração do documento, podendo ser requisitado pela 

autoridade de saúde pública, o que reforça ainda mais a sua implementação 

pelos outros munícipios do país.  

 

A partir do documento guidelines for drinking-water (WHO, 2011) o Plano 

de Segurança (PSA) se originou. O principal objetivo do documento é proteger a 

saúde pública, e inclui recomendações para a gestão do risco associado a 

ameaças que possam pôr em risco o acesso à água potável segura. (WHO, 

2011). 

 

O Conselho Nacional de Saúde afirma que o PSA é um instrumento 

inovador, uma vez que abordam a gestão do risco com uma abordagem centrada 

no consumidor. Num PSA, são identificadas potenciais deficiências no sistema 

de abastecimento de água, num esforço para reduzir a probabilidade de 

incidentes. Além disso, sugere-se que sejam desenvolvidos planos de 

contingência para ajustar adequadamente os procedimentos a serem utilizados 

em eventos extremos, tais como secas e inundações. (Brasil, 2012). 

O fluxograma a seguir resume as etapas de um plano de segurança de 

água: 

Figura 2 - Estrutura do plano de segurança de água.

 

Fonte: adaptado de Brasil, 2012. 
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Destaca-se aqui a proposta de monitoramento que deve ser comtemplada 

no plano, onde, agora com as informações levantadas nas etapas anteriores, 

consegue-se implementar uma monitorização em contínuo com base na 

prevenção de danos, verificando as situações mais críticas do sistema de 

abastecimento. 

 

Outras duas fases também são destacadas: a revisão periódica do PSA 

e a avaliação da eficácia do PSA, ambas realizadas para garantir que erros 

passados sejam evitados; e a avaliação da eficácia do PSA, que envolve 

auditorias externas e internas do plano para determinar se seus objetivos estão 

sendo atingidos de maneira eficaz. 

 

Há também uma publicação da Organização Mundial da Saúde que 

afirma que o PSA tem o objetivo de ajudar a comunidade a gerenciar riscos à 

saúde que possam deixar o sistema de abastecimento de água vulnerável. 

Mesmo que as melhorias identificadas não possam ser implementadas de 

imediato, o Plano reforça a priorização das ações que devem ser tomadas. 

(WHO, 2012) 

 

O PSA é usado não somente no Brasil, mas no mundo todo. Deve-se 

enfatizar que apesar dos resultados efetivos, é necessário adaptar a metodologia 

do plano à realidade local e aos diversos sistemas de abastecimento. (Brasil, 

2012) 

 

3.3 LEGISLAÇÃO: PADRÕES DE POTABILIDADE NO BRASIL 

 

Algumas legislações importantes para o monitoramento da qualidade de 

água são a Portaria Consolidação Nº 888 (MS, 2021) e a CONAMA 357(Brasil, 

2005). 

 

A Portaria Consolidação Nº 888 (MS, 2021) tem como objetivo 

estabelecer os padrões de potabilidade a fim de garantir as características 
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físicas, microbiológicas e químicas dentro de limites aceitáveis para o 

abastecimento de água humano. Portanto, desde que foi publicada, é o 

documento central que determina a qualidade e os parâmetros de potabilidade 

da água no Brasil e fornece as instruções “sobre os procedimentos de controle 

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

potabilidade”. 

 

A portaria ainda contempla alguns agrotóxicos utilizados usualmente em 

monocultivos, que devem ser monitorados semestralmente, parâmetros 

organolépticos, que causam gosto e odor na água de consumo, e cianotoxinas, 

que são monitoradas mensalmente por clorofila-a, fitoplâncton e contagem de 

cianobactérias. 

 

As medidas de controle de qualidade estão também contidas no 

documento, onde este ocorre no artigo 14, que já existiam no documento 

antecedente, porém foram adicionadas novas exigências. Nos item IV e V, 

respectivamente, determina-se que os gestores, sempre que solicitado, deverão 

encaminhar anualmente o Plano de Amostragem de cada SAA (Sistema de 

abastecimento de água) e SAC (Solução alternativa coletiva de abastecimento 

de água) para avaliação da vigilância e é definido que os responsáveis têm de 

monitorar a qualidade da água. 

 

Exige-se também transparência nas informações uma vez que os 

responsáveis devem promover mecanismos de comunicação, manter todos os 

registros atualizados sobre a qualidade da água distribuída (laudos das análises) 

e sobre a limpeza dos reservatórios, sistematizando-os de uma forma 

compreensível para os consumidores e tornando-os acessíveis para uma rápida 

consulta pública. 
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3.4 AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO 

 

3.4.1 Avaliação de risco 

 

Análise de risco e vulnerabilidades são conceitos essenciais na gestão de 

sistemas de abastecimento de água, uma vez que permitem identificar possíveis 

ameaças e tomar medidas para reduzir os riscos associados a essas ameaças. 

 

A análise de risco é um processo que envolve a identificação, avaliação e 

gerenciamento de riscos associados a uma determinada atividade ou sistema. 

No contexto de sistemas de abastecimento de água, a análise de risco pode 

envolver a identificação de possíveis ameaças, como a contaminação da água 

por agentes patogênicos, desastres naturais, falhas no sistema de tratamento de 

água, entre outros. (AWWA, 2008) 

 

Uma vez identificadas as ameaças, a análise de risco envolve a avaliação 

do risco associado a cada uma dessas ameaças. Isso pode ser feito através da 

análise da probabilidade de ocorrência da ameaça e da magnitude do impacto 

caso essa ameaça se concretize. Uma ferramenta que exemplifica esta análise 

é a matriz de risco utilizada no PSA, já citada anteriormente. Com base nessa 

avaliação, podem ser estabelecidos planos de contingência para minimizar os 

riscos identificados. (AWWA, 2008) 

 

Já as vulnerabilidades em sistemas de abastecimento de água referem-

se às fraquezas ou falhas do sistema que podem torná-lo suscetível a ameaças 

externas. Essas vulnerabilidades podem incluir sistemas de tratamento de água 

obsoletos, infraestrutura inadequada, falta de manutenção ou medidas de 

segurança inadequadas. (AWWA, 2008) 

 

Ao comparar análise de risco e vulnerabilidades, pode-se dizer que a 

análise de risco se concentra na avaliação das ameaças externas, enquanto as 

vulnerabilidades referem-se às fragilidades do sistema em si. Embora esses 

conceitos sejam distintos, é importante lembrar que a identificação de 
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vulnerabilidades é uma etapa importante da análise de risco, uma vez que as 

vulnerabilidades podem amplificar os riscos associados a uma determinada 

ameaça. (AWWA, 2008) 

 

Uma ferramenta utilizada no PSA para adequação ao sistema avaliado é 

a matriz de risco, onde há o levantamento dos principais perigos e eventos 

perigosos presentes na operação do sistema, onde se faz relação com ameaças 

à saúde humana. 

 

Portanto, a matriz de risco tem a finalidade de traduzir os perigos e 

eventos perigosos em grau de risco. Os riscos e/ou eventos perigosos com 

consequências mais graves devem ser priorizados em comparação com aqueles 

cujos efeitos são insignificantes ou cuja ocorrência é altamente improvável. 

(AZ/NZS, 2004) 

 

Na prática, a matriz de risco, cruza informações de impacto e a frequência 

do evento e por uma multiplicação dos dois pesos se obtém uma pontuação que 

representa o risco da ameaça avaliada. (AZ/NZS, 2004) A matriz é demonstrada 

na figura 03 a seguir: 

 

Figura 3 - Matriz semiquantitativa de avaliação de risco. 
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Fonte: adaptado de AZ/NZS(2004) e BARTRAM et al. (2009) 

 

 Portanto, classificar devidamente os eventos perigosos do sistema e 

consequentemente as vulnerabilidades, permite também ponderar os 

indicadores de vulnerabilidades em questão de valores de peso determinado 

pela matriz de risco. 

 

3.4.2 Conceito de vulnerabilidade 

 

Vulnerabilidade pode ser definida como a condição em que um sistema 

está suscetível a sofrer danos ou perdas em decorrência de fatores internos ou 

externos. No contexto dos sistemas de abastecimento de água, a vulnerabilidade 

pode ser entendida como a capacidade desses sistemas em garantir o acesso à 

água de qualidade e em quantidade suficiente para a população, mesmo diante 

de ameaças naturais ou antrópicas. 

 

De acordo com WHO e UNICEF (2019), a vulnerabilidade dos sistemas 

de abastecimento de água está relacionada a fatores como a falta de 

planejamento adequado, a ausência de investimentos em infraestrutura e a falta 
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de gestão eficiente desses sistemas. Isso pode levar a problemas como a 

contaminação da água, o desabastecimento e a dificuldade de acesso a água 

potável, principalmente em áreas rurais e periurbanas. 

 

Além disso, a vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento de água 

também pode ser ampliada por eventos climáticos extremos, como secas 

prolongadas e inundações, que podem afetar a disponibilidade e a qualidade da 

água. Conforme destaca Silva et al. (2017), esses eventos podem impactar 

significativamente os sistemas de abastecimento, tornando-os mais vulneráveis 

e aumentando o risco de escassez hídrica e de contaminação. 

 

Por fim, é importante destacar que a vulnerabilidade dos sistemas de 

abastecimento de água também está relacionada às condições socioeconômicas 

da população atendida. Segundo Cordeiro (2018), a falta de acesso a serviços 

básicos de saneamento e abastecimento de água é uma das principais 

manifestações da vulnerabilidade socioeconômica, que afeta especialmente as 

populações mais pobres e vulneráveis. 

 

Voltado para sistemas de abastecimento de água, a vulnerabilidade se 

refere aos pontos mais frágeis do sistema, isto é, partes do sistemas em que 

uma ameaça consegue atacar com mais impacto sem muito esforço. Para 

exemplificar podemos citar um sistema de abastecimento onde se tenha 

dificuldade de se tratar um recurso hídrico com turbidez elevada e capta água de 

um manancial superficial que tende a variações deste parâmetro conforme o 

tempo. Com isso o sistema estará mais ou menos vulnerável conforme a 

situação do rio. 

3.4.3 Avaliação de vulnerabilidade 

 

De acordo com as Nações Unidas, uma avaliação de vulnerabilidade visa 

quantificar a gravidade das ameaças potenciais com base no conhecimento 

prévio e no nível de vulnerabilidade. Ela pode ser usada para tomar medidas 

preventivas baseadas em sistemas de alarme, e é também um componente 

crucial de uma estratégia para responder a emergências. (UNEP 2002). 
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Os eventos de 11 de setembro de 2001 foram o que levou à avaliação da 

vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento de água dos Estados Unidos. 

Como resultado, foi estabelecida em 2002 uma exigência para o 

desenvolvimento de avaliações de vulnerabilidade em todos os sistemas de 

abastecimento de água que atendam populações maiores que 3.300 habitantes. 

(DANNEELS; FINLEY, 2004). 

De acordo com Danneels e Finley (2004), a análise de risco que sustenta 

o processo de análise de vulnerabilidade utiliza a metodologia RAM-W, um 

processo iterativo no qual os riscos que se quer evitar são trazidos à tona. A 

figura 4 a seguir representa o método RAM-W. 

 

 

Figura 4 - Esquema da metodologia RAM-W. 

 

Fonte: Adaptado de DANNEELS; FINLEY, 2004 

 

3.5 AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

Um fator importante na gestão adequada dos recursos hidrológicos é o 

monitoramento e avaliação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

Isto permite a caracterização e análise de projeções nas bacias hidrográficas e 

é necessário para uma série de atividades de gerenciamento, tais como o 
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planejamento, autorização, coleta e classificação de cursos d'água. (ANA, 

2023b) 

 

A falta de uma rede nacional de monitoramento em algumas unidades 

federadas e a heterogeneidade da rede de monitoramento existente no país 

(número de parâmetros analisados, frequência de coleta) dificultam a avaliação 

da qualidade das águas superficiais em países com escalas continentais como 

o Brasil. (ANA, 2023b) 

 

Em termos de águas subterrâneas, não existe uma rede nacional de 

monitoramento. As principais fontes de informação são frequentemente errôneas 

e estão relacionadas a pesquisas feitas por universidades e certos estudos 

produzidos por secretarias estaduais para recursos hídricos. (ANA, 2023b) 

 

 

3.5.1 Indicadores de vulnerabilidade 

  

 Os indicadores de vulnerabilidade visam quantificar a fragilidade do 

sistema com base em informações chave, onde têm o objetivo de transparecer 

se o sistema está seguro ou não. Os indicadores são classificados desta forma: 

Indicadores diretos de qualidade da água, Indicadores indiretos de qualidade de 

água e indicadores de operação e manutenção. 

 

 Indicadores diretos de qualidade da água são medidas objetivas que 

fornecem informações sobre a presença ou ausência de contaminantes ou 

outras substâncias que possam afetar a qualidade da água. Esses indicadores 

são geralmente baseados em parâmetros físico-químicos e biológicos que 

podem ser medidos diretamente no local da amostragem. 

 

Alguns exemplos comuns de indicadores diretos de qualidade da água 

incluem: 
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pH: o pH mede a acidez ou basicidade da água. Valores fora da faixa 

normal podem indicar a presença de contaminantes químicos. As alterações nos 

valores de pH podem também intensificar os efeitos tóxicos de substâncias 

químicas, tais como metais pesados, sobre os organismos aquáticos. 

 

Turbidez: a turbidez mede a quantidade de partículas suspensas na água, 

como sedimentos ou algas. Do ponto de vista sanitário, a turbidez representa um 

risco para a saúde, pois é possível que os microorganismos fiquem protegidos 

por partículas transportadas pela água, prejudicando a ação do desinfetante (DI 

BERNARDO; PAZ, 2008). 

 

Condutividade: a condutividade mede a capacidade da água de conduzir 

eletricidade. Altos níveis de condutividade podem indicar a presença de íons 

dissolvidos na água, como sais ou metais pesados. 

 

Oxigênio dissolvido: O oxigênio dissolvido é crítico para a proteção da 

vida aquática, pois muitos organismos, como peixes, precisam de oxigênio para 

respirar. Em águas poluídas por esgoto, a concentração de oxigênio dissolvido 

é muito baixa, pois o oxigênio dissolvido é consumido durante a decomposição 

da matéria orgânica. Por outro lado, a concentração de oxigênio dissolvido em 

águas limpas é maior, geralmente superior a 5mg/L, a menos que existam 

condições naturais que façam com que o valor desse parâmetro seja baixo. 

 

 

Coliformes fecais: os coliformes fecais são bactérias que estão presentes 

nas fezes humanas e animais. A presença dessas bactérias na água pode indicar 

a presença de esgoto ou outros resíduos orgânicos. 

 

Nitratos e fosfatos: nitratos e fosfatos são nutrientes importantes para o 

crescimento de plantas e algas. No entanto, altos níveis desses nutrientes 

podem causar eutrofização, um processo em que a água se torna super 

enriquecida com nutrientes e se torna um ambiente propício para o crescimento 

excessivo de plantas aquáticas. 
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Indicadores indiretos de qualidade da água são medidas subjetivas 

que não são possíveis de se medir na fonte e que alertam sobre situações 

exteriores que podem afetar outros parâmetros e por consequência a qualidade 

da água. Esses indicadores são baseados na avaliação particular do sistema. 

 

Alguns exemplos de indicadores indiretos são: 

 

Ocorrência de algas: épocas do ano em que são conhecidas a floração 

de algas e que podem alterar parâmetros organolépticos (gosto e odor), 

alterando negativamente a qualidade da água. 

 

Aplicação de agrotóxicos: meses em que há aplicação de agrotóxicos nos 

cultivos presentes na bacia hidrográfica próximo a captação de água, onde se 

cria um alerta para a possibilidade de presença de químicos na água que podem 

influenciar negativamente na qualidade da mesma. 

 

Ocorrência de chuvas: a ocorrência de chuvas está relacionada ao arraste 

de contaminantes indesejados para a água, como fertilizantes e pesticidas, 

sedimentos (aumento da turbidez), metais pesados, entre outros. Quanto maior 

o intervalo entre eventos de chuva, maior é a chance de existir o arraste. 

 

Nível de água no manancial: o nível de água no manancial pode ser um 

indicador importante onde há registros de escassez de água em algumas épocas 

do ano, fazendo com que haja falta de água e possibilidade de aumento da 

turbidez da água. 

 

Indicadores de operação e manutenção são métricas que apontam 

sobre o funcionamento do sistema de abastecimento de água e da saúde da sua 

infraestrutura, incluindo a gestão dos equipamentos utilizados no tratamento. 

 

Vazão da ETA: A vazão da estação é monitorada para casos onde há uma 

demanda elevada de recursos hídricos e a água tratada não seja suficiente para 

abastecer toda a população. Esta situação pode ocasionar em passagem de 

água não tratada para a distribuição, ou que os usuários tenham que recorrer a 



32 

fontes não recomendadas de água. Quanto mais perto do limite da vazão 

máxima da ETA, maior é o indicador. 

 

Má capacitação de operadores: a má capacitação de operadores pode 

representar perigo em situações de manejo do sistema. Por exemplo uma 

descarga realizada inadequadamente pode resultar em risco de contaminação 

para os consumidores. Exemplo: número de operadores não capacitados/ total 

de operadores. 

 

Manutenção de instalações e equipamentos: Não fazer a manutenção de 

instalações e equipamentos pode representar um grande risco, onde um 

equipamento essencial para o tratamento interrompe seu funcionamento e faz 

colapsar todo o sistema. Pode ser medido em frequência de manutenções. 

 

Ocorrência de ruptura de rede: rupturas de rede podem representar um 

risco a saúde dos consumidores, onde um contaminante pode ser canalizado 

pela rede de distribuição. Pode ser quantificado em número de rupturas por dia. 

 

 Aqui estão apenas alguns exemplos de indicadores, onde a lista pode se 

estender para muitas outras métricas que eventualmente possam ser 

identificadas e monitoradas conforme a necessidade de cada sistema. 

 

3.6 SOBRE A FERRAMENTA PYTHON 

 

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de 

propósito geral e com uma sintaxe clara e legível. Foi criada em 1991 por Guido 

van Rossum e desde então tem se tornado cada vez mais popular, sendo 

utilizada em diversas áreas como desenvolvimento web, data science, machine 

learning, automação de tarefas e muitas outras. 

 

Uma das bibliotecas mais utilizadas para criação de dashboards em 

Python é o Plotly Dash. Ele é uma plataforma open-source para construção de 
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aplicações web interativas e personalizáveis que podem ser integradas com 

Python e outras linguagens. 

 

Python pode ser utilizado para criar sistemas de monitoramento 

utilizando a biblioteca Plotly Dash. Com essa ferramenta, é possível criar 

visualizações de dados interativas e personalizáveis para monitorar diversas 

métricas em tempo real. 

 

A criação de um sistema de monitoramento com Plotly Dash envolve a 

definição de um layout, que pode ser composto por gráficos, tabelas, medidores, 

mapas e outros componentes visuais, além da definição de callbacks, que são 

funções que serão acionadas a cada vez que uma interação do usuário ocorrer. 

 

Por exemplo, um sistema de monitoramento de temperatura poderia 

utilizar um gráfico de linhas para mostrar a variação da temperatura ao longo do 

tempo e um medidor para exibir a temperatura atual. Ao interagir com o medidor, 

o usuário poderia ajustar o valor de temperatura que dispara um alerta. 

 

Além disso, o Plotly Dash permite a integração com diversas fontes de 

dados, como bancos de dados, APIs e arquivos CSV, facilitando a atualização 

dos dados exibidos no dashboard em tempo real. 

 

Dessa forma, Python e Plotly Dash se mostram uma combinação 

poderosa para criar sistemas de monitoramento personalizados e eficientes, 

capazes de apresentar informações importantes de maneira clara e acessível. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 SOBRE A ESTRUTURA PROPOSTA 

 

 Segundo Alegre e Pintó (2015), sistemas de abastecimento onde não há 

um ostensivo monitoramento, ficando muito expostos a variações do meio 
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ambiente e da ação antrópica. Em síntese, estes sistemas são muito vulneráveis, 

onde muitas vezes não tem como lidar com situações adversas que ocorrem sem 

a noção prévia de que havia um grande risco de acontecer. 

 

  De acordo com um estudo realizado por Paim (2018), muitas cidades 

pequenas enfrentam desafios na implementação de sistemas de monitoramento 

de qualidade da água devido à falta de recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos. Por conta disso, esta estrutura proposta tem o objetivo de ser 

acessível tanto na sua manipulação quanto na sua implementação. 

 

 As informações gerais sobre a estrutura da proposta de monitoramento e 

toda sua lógica serão descritas neste primeiro tópico e se dividirão em 3 etapas 

principais: coleta de dados iniciais, preenchimento do sistema de registro de 

dados e visualização de dados. 

 

 Etapa 1: A estrutura de monitoramento deverá observar as 

vulnerabilidades conforme a realidade do sistema de abastecimento a ser 

avaliado, logo, nesta primeira etapa, definem-se os chamados indicadores do 

SAA, relacionados aos eventos perigosos que ameaçam a qualidade da água 

fornecida pela ETA aos consumidores. 

Cada indicador tem sua importância em específico, pois cada evento 

acontece em frequências e impactos diferentes, portanto, em discussão com os 

operadores da ETA será determinado um peso para cada métrica analisada, 

quantificado com base na matriz de risco utilizada no plano de segurança de 

água. 

Neste caso, para ser construída a estrutura serão utilizados 6 indicadores 

como exemplo, porém a proposta é que o sistema seja maleável na prática 

admitindo que se adicionem quaisquer indicadores conforme a necessidade de 

cada município. 

A vulnerabilidade de cada indicador será quantificada com base em 

parâmetros relacionados. Portanto, definiu-se o valor em que o parâmetro 

assume que está dentro da normalidade operacional e o valor em que o 

parâmetro representa uma ameaça pelo evento perigoso, em resumo se 

determina o melhor valor de operação e o pior valor de operação. 
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 Etapa 2: Na segunda etapa os dados coletados serão preenchidos em 

um sistema de registro de dados proposto, sendo uma planilha do excel que 

contém cada um dos indicadores definidos, com o peso de cada um, onde a 

soma dos pesos será igual a 100 e o melhor valor e pior valor operacional 

determinado na etapa anterior. Além disso há também a entrada do último valor 

observado, que pode ser conectado com a série histórica do controle operacional 

da própria ETA, associando o valor do parâmetro baseado no indicador.  

Para cada indicador foi proposto uma planilha de controle destes 

parâmetros, onde para cada nova entrada de valor será feita uma validação 

deste dado, verificando seu formato (número, texto, data, etc.) e colocando o 

registro em uma posição bem definida, possibilitando a leitura da série histórica 

posteriormente e consequentemente uma análise dos dados registrados. 

A vulnerabilidade vai ser representada por um índice que irá variar de 1 

(sistema menos vulnerável) até 10 (sistema mais vulnerável) que será construída 

com a comparação do último valor observado com o melhor valor de operação e 

pior valor de operação. Entretanto, para isto deverá se padronizar as diferenças 

de melhor valor e pior valor com pior índice de vulnerabilidade (1) com melhor 

índice de vulnerabilidade (10) determinando, portanto, o fator de incremento de 

vulnerabilidade. 

A vulnerabilidade individual, portanto, é calculada com base no valor 

observado pelo indicador em comparação com o melhor valor e pior valor, 

padronizado pelo fator de vulnerabilidade chegando em um valor entre 1 e 10. 

Por fim, a vulnerabilidade dos sistemas será a somatória vulnerabilidade 

associada a cada parâmetro ponderada ao peso recebido. 

Etapa 3: Na última etapa será construída a estrutura de monitoramento 

do sistema onde buscará os dados devidamente registrados na planilha. Para 

isto se utilizará uma ferramenta produzida em linguagem de programação python 

(versão 3.10) , que fará a leitura dos dados e utilizando um conjunto de funções 

(bibliotecas) será possível produzir um dashboard interativo, que deverá produzir 

informação necessária para o monitoramento do sistema através de gráficos e 

tabelas. 

A figura abaixo representa, através de um fluxograma, a estratégia 

utilizada: 
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Figura 5 - Fluxograma da estrutura do sistema de monitoramento. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 INDICADORES DE VULNERABILIDADE UTILIZADOS 

 

 Os indicadores são métricas que devem ser selecionadas em conjunto 

com os colaboradores da ETA identificando como situação que pode pôr em 

risco o sistema de abastecimento e promover uma água de má qualidade, ou 

seja, fora dos padrões de potabilidade aos consumidores.  

Foram propostos 6 indicadores para serem analisados, de uma situação 

hipotética: turbidez da água bruta, regime de chuvas, vazão de saída da ETA, 

nível do rio, floração de algas e presença de agrotóxicos na água bruta. O critério 

da escolha foi utilizar indicadores que fossem medidos de forma mais 

simplificada. Vale ressaltar que estes indicadores não são fixos e que a proposta 

é que cada companhia de saneamento possa escolher, caso a caso, seus 

próprios indicadores de vulnerabilidade. 
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Cada um dos indicadores é acompanhado de valores máximos e valores 

mínimos de operação que devem ser preenchidos pelos próprios operadores da 

ETA de forma empírica, isto é, com base na sua experiência cotidiana. 

 

 

4.2.1 Turbidez da água bruta 

  

 A turbidez da água bruta foi um indicador escolhido pois suas variações 

muito abruptas podem ocasionar em problemas no tratamento, onde os sólidos 

em suspensão (que geralmente ocasionam o aumento dos valores deste 

parâmetro) em excesso podem resultar em passagem de sólidos pelos 

decantadores e dificuldade dos filtros de diminuírem a medida de NTU aos 

padrões aceitáveis. Portanto o aumento repentino de turbidez na água bruta 

deve ser monitorado para que se consiga prevenir danos, promovendo medidas 

de controle como por exemplo a utilização de mais coagulante durante eventos 

conhecidos de picos de turbidez. 

 No monitoramento existe um valor máximo de operação onde é o valor 

máximo de turbidez que o sistema de tratamento possa tratar, validado pelo 

operador de forma empírica. 

 

4.2.2 Regime de chuvas 

 

O regime de chuvas é um indicador que faz referência ao carreamento 

que ocorre após uma chuva que leva agentes poluentes presentes na superfície 

(sedimentos, agrotóxicos, etc.) até o manancial de captação após um período 

curto de estiagem. Quando há algum tempo de seca na região de captação, 

existe o acúmulo de sedimentos e outros poluentes que após uma chuva acabam 

sendo levados para o corpo d’água que abastece o município, ou seja, acaba 

influenciando nos parâmetros da água a ser tratada e, portanto, dificulta seu 

tratamento. A escolha deste indicador se dá pela alteração excessiva na 

qualidade de água bruta, portanto deve-se buscar medidas para antecipar este 
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evento para que a água não ultrapasse as barreiras do tratamento e chegue ao 

cliente fora dos padrões.  

Para o monitoramento deste parâmetro define-se um valor máximo de 

dias sem chuva onde se consiga antecipar interferências nos outros parâmetros 

e mitigar seus efeitos. Portanto o indicador é calculado com base no número de 

dias que não houve precipitação vigente em comparação com o valor máximo 

determinado. 

 

4.2.3 Vazão da ETA 

 

 A vazão é uma métrica importante para sistemas de tratamento de água 

sobrecarregados devido à alta demanda, população grande, ligações 

clandestinas ou tubulações rompidas. A falta de água também é uma questão de 

saúde, pois pode levar a desidratação ou pode levar os consumidores de água 

a buscar fontes alternativas de água que não são devidamente tratadas como 

poços ou ponteiras particulares. 

 Para essa métrica é monitorada a vazão de operação da ETA, 

comparando-se com a vazão máxima que pode ser ofertada pela mesma.  

4.2.4 Nível de água no rio 

 

 O nível do rio se torna uma métrica essencial a ser monitorada para 

sistemas que têm dificuldade para captar água do manancial em épocas de 

estiagem ou pela falta da água ou por succionar muitos sedimentos em níveis 

baixos do nível d’água. Os sedimentos em altas proporções podem não só 

causar estragos ao sistema de bombeamento da água bruta como aumentar a 

turbidez a ser tratada pela estação, dificultando seu tratamento. Portanto são 

duas condições negativas que podem ocorrer aos consumidores: 

- Turbidez acima do permitido na saída do tratamento. 

- Falta de água por necessitar desligar as bombas para evitar danos. 

 

 O risco associado é calculado a partir de um nível mínimo do rio em que 

se possa captar água do manancial. 
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4.2.5 Agrotóxicos 

 

 A presença dos agrotóxicos na água de consumo é uma questão 

importante a ser discutida e uma vez que em certos níveis pode fazer muito mal 

à saúde humana, como causar um desenvolvimento de um câncer. A resolução 

888 do MS traça limites máximos de concentração de alguns destes químicos e 

o tratamento convencional, em alguns casos, não consegue diminuir a 

concentração até os limites aceitáveis. O monitoramento, portanto, age no 

sentido de antecipar a detecção da presença na água de captação, para que se 

possa aplicar alguma medida de controle, mitigando os riscos de uma 

contaminação. 

 Este indicador não é direto, ou seja, não é possível fazer uma medição 

diretamente na fonte, pois se trata da probabilidade do princípio ativo ser 

encontrado na água de captação, o que implica em um cálculo para a 

quantificação deste risco envolvendo diversos fatores como área de aplicação, 

quantidade de produto químico, porcentagem de concentração do princípio ativo, 

o tipo de captação (superficial ou subterrânea) e sua toxicidade. Estes fatores 

foram equacionados pelo professor Ramon L. Dalsasso em uma proposta de 

quantificar a ameaça destes ativos na água de captação, com base em estudos 

já existentes sobre a contaminação das águas considerando os critérios da US-

EPA (agência de proteção ambiental americana), utilizando o critério de Goss 

(Soil Pesticide Interaction Screening Procedure) para águas superficiais e Gus 

(Índice de vulnerabilidade) para águas subterrâneas. (CABRERA et al., 2008) 

 O parâmetro US-EPA leva em consideração valores de solubilidade em 

água >30mg/L, Koc (o coeficiente de adsorção à matéria orgânica do solo) <300-

500 cm³ g-1, KH(constante da lei de Henry) < 0,02 Pa m³ mol-1 e a meia via no 

solo (t1/2) >14,21 dias. (CABRERA et al., 2008) 

 O índice GUS considera a t1/2 no solo e o Koc e é calculada da seguinte 

forma: 

𝐺𝑈𝑆 = (log 𝑡1/2). (4 − log 𝐾𝑜𝑐) 

 

(Equação 1) 
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 Os resultados relacionam os compostos em três categorias: aqueles que 

não sofrem lixiviação (IL) GUS<1,8; compostos que se encontram na faixa de 

transição (TL) 1,8<GUS<2,8; e compostos provavelmente lixiviados (PL) 

GUS>2,8 (CABRERA et al., 2008). 

 O critério de Goss leva em consideração a t1/2, solubilidade em água a 

25 oC e a Koc. Com o resultado, é possível classificar os agrotóxicos em quatro 

categorias: alto potencial de transporte das águas superficiais devido ao 

transporte associado ao sedimento em suspensão (APTAS); baixo potencial de 

transporte das águas superficiais devido ao transporte associado ao sedimento 

em suspensão (BPTAS); alto potencial de transporte das águas superficiais 

devido a serem transportados dissolvidos na água (APTDA); e baixo potencial 

de transporte das águas superficiais devido a serem transportados dissolvidos 

na água (BPTDA) (CABRERA et al.,2008). 

Por fim, a fórmula que foi proposta está descrita a seguir: 

𝐶𝑅𝐴 =
𝑃. 𝐴. (%𝑝𝑎). 𝐺

𝐶
 

 

(Equação 2) 

 

 

CRA - Coeficiente de Risco de Agrotóxico na água (CRA) 

P – Consumo específico do Agrotóxico (kg/ha), dado de rótulo do fabricante, 

(valor recomendado).  

A – Área cultivada (ha). Área de aplicação do agrotóxico. 

%pa - Percentual de Princípio Ativo 

G - Número de Goss ou Gus 

 

 O índice de vulnerabilidade é medido a partir do CRA encontrado na água 

de captação e o valor máximo em que se pode mitigar o risco durante o 

tratamento, amenizando a ameaça à saúde humana. 
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4.2.6 Floração de algas 

 

 A presença de algas na água de captação pode ser um problema 

complicado para companhias de saneamento pois elas têm a capacidade de 

alterar parâmetros organolépticos da água e causar gosto e odor na água de 

abastecimento. Além disso, em grandes concentrações as cianobactérias 

ameaçam o sistema por conta da síntese de cianotoxinas, que impossibilita a 

captação em alguns casos. Isto por que em situações propícias em que a água 

do manancial tem nutrientes necessários como nitrogênio e fósforo, temperatura 

adequada, incidência de luz solar etc. elas se proliferam exponencialmente. 

Portanto, segundo a portaria 888/MS, é importante se monitorar a concentração 

de clorofila-a na água bruta, onde se tem o controle de qualidade do recurso 

hídrico. 

 O índice de vulnerabilidade é, portanto, calculado comparando a 

concentração de clorofila-a com o valor máximo aceitável pela estação de 

tratamento de água. 

 

4.3 O SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS 

 

 Um dos pilares para uma estrutura de monitoramento é o devido registro 

de dados, com informações válidas e bem organizadas para que se possa fazer 

uma análise concreta do sistema de abastecimento. Para a construção desse 

modelo foi utilizada a ferramenta Excel, que é bastante usual no controle interno 

de parâmetros de uma companhia de saneamento, o que torna seu uso mais 

viável dentre os operadores, e contém os instrumentos necessários de validação 

de dados, instrução de entrada de dados, além dos macros que automatizam e 

simplificam a inserção e exclusão de informações. 

 O arquivo de registro de dados contará com uma planilha principal de 

monitoramento de dados, que contém as variáveis de entrada definidas em 

conselho na primeira etapa, em conjunto com o cálculo de vulnerabilidade dos 

indicadores e do sistema como um todo. 
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Além disso contém uma planilha para cada indicador em específico, que 

marca a medição dos parâmetros relacionados e a data de registro (série 

histórica), com exceção da planilha de agrotóxicos que têm uma complexidade 

maior por se tratar de um indicador indireto e contar com mais entradas de dados 

do que os demais. 

Para o indicador de turbidez da água bruta foi proposto uma frequência de 

monitoramento diário do parâmetro, porém uma frequência maior de registros 

pode ser feita, caso seja necessário em sua utilização. 

Para o indicador de regime de chuvas há o registro diário se houve ou não 

a presença de precipitação, deve-se considerar uma precipitação capaz de 

causar arraste de resíduos para o manancial no momento do registro. 

No controle da vazão da ETA foi proposto um registro diário de vazão de 

operação, porém pode se considerar uma frequência maior de registros em 

horários conhecidos de maior demanda de água tratada. 

Para o indicador nível do rio foi proposto uma medição diária da altura de 

lâmina d’água do manancial, onde a medição pode ser feita em horários em que 

mais se tem registros de estiagem. 

Os agrotóxicos em específico são registrados dados preliminares sobre 

quais os tipos de cultivos, área média de cada cultivo e tipo de captação. Estes 

dados podem ser revisados anualmente e atualizados conforme necessidade. 

Também são registrados os principais princípios ativos dos químicos utilizados 

nos cultivos conhecidos, onde a frequência de registro é de mês a mês. Deve-

se observar também a época de plantio destes cultivos durante o ano (calendário 

agrícola), que alertam sobre quais agrotóxicos podem estar sendo utilizados no 

momento do registro. 

Foi construída uma tabela-resumo (Tabela 2) sobre as frequências 

propostas demonstrada a seguir. 
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Tabela 1 - Tabela-resumo das frequências propostas por cada indicador. 

Indicador Frequência  

Turbidez (água bruta) (NTU) Diária 

Regime de chuvas Diária 

Vazão da ETA (L/s) Diária 

Nível do rio (m) Diária 

Agrotóxicos (CRA) Mensal 

Floração de algas (μg/L) Mensal 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 CÁLCULO DAS VULNERABILIDADES 

 

 As vulnerabilidades do sistema de abastecimento se baseiam no último 

valor observado do indicador e nos limites máximos e mínimos (melhor valor de 

operação e pior valor de operação). Portanto, quanto mais o valor observado se 

aproxima do valor mínimo de operação o índice indica a normalidade do sistema 

e que não oferece riscos à qualidade da água de abastecimento e, em 

contrapartida, quanto mais próximo do pior valor de operação a probabilidade de 

existir alguma deficiência no sistema, diminuindo a qualidade da água de 

abastecimento, é maior. 

 Os índices de vulnerabilidade variam fixamente de 1 a 10, portanto é 

necessário padronizar as diferenças de melhor valor e pior valor de operação, 

isto por que PV e MV podem receber valores diversos e necessitam se adequar 

a escala de 10 para 1. A diferença de PV e MV deve ser positiva portanto a 

diferença entre estes dois fatores é colocada em módulo. 

Com isso com isso é calculado o fator de incremento de vulnerabilidade 

pela seguinte fórmula: 

𝐹𝑉 =  
10 − 1

|𝑃𝑉 −  𝑀𝑉|
 

 

(Equação 3) 
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FV - Fator de incremento de vulnerabilidade; PV - Pior valor de operação; MV - Melhor valor de 

operação. 

 

 Com o fator de incremento de vulnerabilidade calculado conseguimos 

calcular o índice de vulnerabilidade dos indicadores individualmente: 

𝑉𝐼 =  (|𝑣𝑜 −  𝑀𝑉| ∗  𝐹𝑉) + 1  
 

(Equação 4) 

 

 Onde: VI - Vulnerabilidade individual do indicador; 𝑣𝑜 - Valor observado; MV - Melhor 

valor de operação; FV - Fator de vulnerabilidade 

 

A vulnerabilidade do sistema é resultado de uma média ponderada que 

leva em consideração o peso associado e a vulnerabilidade individual de cada 

indicador: 

𝑉𝑆 =  
∑ 𝑉𝐼𝑖

𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

(Equação 5) 

 

Onde: VS - Vulnerabilidade do sistema de abastecimento; VI - Vulnerabilidade individual do 

indicador; P - Peso associado ao indicador 

 

4.5 SOBRE O SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS 

 

 A estrutura de visualização de dados foi construída na linguagem de 

programação python, por ser uma alternativa mais viável economicamente (sem 

custos) e sua facilidade de customização e utilização. 

O arquivo python é responsável por fazer a leitura da estrutura de registro 

de dados em formato .xlsb (Excel 2016) por meio da biblioteca Pandas que tem 

a função de manipular e escanear planilhas, coletando as informações e 

associando a variáveis definidas, importantes na construção dos gráficos. 

Para a construção do dashboard, é necessário a utilização da biblioteca 

plotly.Dash que monta todo o layout em estrutura html e css, que é comum em 

sites. Com o html é possível dividir a tela em blocos, definindo em tamanhos e 
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posições e o css é responsável por estilizar o dashboard, determinando cores de 

fundo, cores de fonte, estilo de fonte, etc. 

Além disso, a biblioteca Dash também dá o dinamismo necessário para o 

dashboard, onde é responsável por adicionar elementos importantes como 

botões, barra de navegação, gráficos, menus e seletor de datas. 

O programa entra em execução em uma aba do navegador e se 

estabelece em servidor local, o que significa que não é necessário um 

computador com muitos recursos de hardware e não precisa de internet para ser 

executado. 

O dashboard se dividirá em três telas: 

- A primeira tela irá conter um gráfico com as séries históricas de 

cada indicador, onde pode-se selecionar o indicador desejado por meio de um 

menu suspenso e um seletor de datas onde será possível filtrar o intervalo de 

datas em que o gráfico se esboça. Por padrão, a data inicial se fixará há um ano 

do dia atual e a data final há 10 meses do dia atual, totalizando um período de 2 

meses para análise de tendência pelo ano anterior. 

- Na segunda tela serão disponibilizados gráficos que mostram os 

indicadores de vulnerabilidades individuais e do sistema completo. Cada 

indicador individual tem a informação do último valor observado registrado e a 

data do registro, para que se haja controle de atualização do parâmetro. 

- Na terceira tela é disponibilizado a tabela dos princípios ativos 

utilizados nas culturas presentes na região e o CRA calculado de cada um, o que 

permite observar qual a influência de cada um e qual o químico que deixa o 

sistema mais vulnerável. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

5.1 PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE DADOS  

 

 A planilha de registro de dados foi preenchida seguindo as definições já 

discutidas na metodologia. A tabela abaixo é resultado dos indicadores definidos, 

com melhor valor de operação (MV) e pior valor de operação (PV) e peso, todos 

os valores foram escolhidos aleatoriamente para demonstração de aplicação da 

estrutura de monitoramento. Estes dados definidos são chamados aqui de dados 

de configuração. 

 

Tabela 2 - Demonstração do preenchimento de dados de configuração. 

Indicador 

Melhor 

valor de 

operação 

Pior valor de 

operação 
Peso (0-100) 

Turbidez (água bruta) (NTU) 100 1300 20 

Regime de chuvas 0 30 20 

Vazão da Eta (L/s) 20 80 15 

Nível do rio (m) 5 1 15 

Agrotóxicos (CRA) 0 50 10 

Floração de algas (μg/L) 0 10 20 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com isso é possível se calcular os outros fatores importantes no 

monitoramento, resultantes das entradas da primeira tabela, juntamente com o 

registro do valor observado vigente. Os resultados estão dispostos na tabela 4: 
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Tabela 3 - Resultados dos cálculos de vulnerabilidade do sistema. 

Indicador 
Último valor 

registrado 

FV 

(Eq. 3) 

VI 

(Eq. 4) 

VS 

(Eq. 5) 

Turbidez (água bruta) 

(NTU) 
322,6 0,01 2,67 4,3 

Regime de chuvas 1 0,3 1,3   

Vazão da Eta (L/s) 37 0,15 3,55   

Nível do rio (m) 3 2,25 5,5   

Agrotóxicos (CRA) 14,54 0,18 3,62   

Floração de algas (μg/L) 9 0,90 9,1   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

FV: Fator de vulnerabilidade individual; VI: Vulnerabilidade do indicador; VS: Vulnerabilidade do 

sistema de abastecimento. 

 

Para auxílio do preenchimento das células da planilha, foram colocadas 

instruções de entrada em formato de comentários nas células do cabeçalho e 

dos indicadores. Um exemplo foi colocado na figura 6 abaixo: 

 

 

Figura 6 - Exemplo de instrução no preenchimento dos dados de configuração 

e valores observados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



49 

 

No controle diário dos parâmetros relacionados aos indicadores foi 

construída uma estrutura básica de data e resultado do parâmetro analisado, 

juntamente com um sistema de adição e exclusão de linhas colocados em um 

macro para automação e para validação de dados. Na figura 7 abaixo se 

apresenta a estrutura de registro da série histórica construído em Excel. 

 

Figura 7 - Exemplo de proposta de registro de dados de parâmetros. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao digitar um dado em formato diferente do esperado ao entrar com um 

novo dado é exibido um alerta de erro, pedindo ao usuário corrigir o valor 

incorreto. Na imagem abaixo é exibido um exemplo deste alerta: 

 

Figura 8 - Alerta de dado inserido incorretamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na planilha referente ao indicador de agrotóxicos existem outros tipos de 

preenchimento. Inicialmente são citados os tipos de cultura presentes na região 

ao longo do tempo, a área média de plantio de cada cultura e o tipo de captação. 

 

 

Figura 9 - Exemplo de preenchimento de dados iniciais da planilha de 

agrotóxicos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em um registro mensal é feito a contabilização de quais os princípios 

ativos são utilizados, relacionando os plantios que estão sendo cultivados 

naquele momento. As entradas de cultivo associado e de princípio ativo passam 

por uma validação de dados onde só é possível entrar com os cultivos e químicos 

disponibilizados na lista. 

 

Figura 10 - Exemplo de entrada mensal de agrotóxicos utilizados. 

    

 

 

Com essas informações é possível se calcular o CRA de cada princípio 

ativo, ainda sim é ponderado cada CRA pela área de aplicação do químico 
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determinando-se o CRA incrementado, sendo o CRA médio a soma dos 

coeficientes individuais. Como a figura a seguir demonstra: 

 

Figura 11 - Resultados do CRA calculado de cada princípio ativo. 

 

 

5.2 DASHBOARD 

 

 Serão demonstradas as três telas resultantes do dashboard produzido a 

partir do código python: 

 

Na primeira tela é demonstrado os indicadores individuais em formato 

de gráficos de barra graduada dentro de cards, em conjunto de informações de 

título do indicador, último valor registrado e a data do último registro. A 

vulnerabilidade do sistema é apresentada no relógio maior ao lado, com o valor 

do indicador abaixo do relógio. A figura a seguir demonstra a primeira tela do 

dashboard: 

  



52 

 

Figura 12 - Visão geral da primeira tela de monitoramento de vulnerabilidades 

do SAA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 Para melhor visualização, cada indicador individual plotados na primeira 

tela foram demonstradas uma a uma nas figuras a seguir, contendo o valor de 

cada indicador, último valor registrado (valor observado) e data de último 

registro. 

 

 

Figura 13 - Visualização ampliada do indicador individual de vulnerabilidade 

associada a “Turbidez (água bruta) (NTU)”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 14 - Visualização ampliada do indicador individual de vulnerabilidade 

associada a “Vazão da ETA (L/s)”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

Figura 15 - Visualização ampliada do indicador individual de vulnerabilidade 

associada a “Agrotóxicos (CRA)”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 16 - Visualização ampliada do indicador individual de vulnerabilidade 

associada a “Regime de chuvas”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

Figura 17 - Visualização ampliada do indicador individual de vulnerabilidade 

associada a “Nível do rio (m)”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 18 - Visualização ampliada do indicador individual de vulnerabilidade 

associada a “Regime de chuvas”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura 19 - Visualização ampliada do indicador de vulnerabilidade do sistema 

reproduzida pelo gráfico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O monitoramento permite visualizar o estado do sistema e das situações mais 

urgentes em uma só tela de forma prática. Nesse exemplo pode-se acompanhar 

que há uma possível floração de algas, porém apesar do seu alto valor de 

vulnerabilidade individual não afeta tanto no índice do sistema de abastecimento, 

isto por que o valor de seu peso é baixo, que pode ser justificado pelo seu efeito 

mitigado por alguma medida de controle ou pela baixa frequência da ocorrência 

deste evento. 

 

Na segunda tela é apresentado o gráfico, que irá ser plotado conforme 

a escolha do indicador no menu suspenso e seletor de datas abaixo, sendo que 

as datas inicial e final foram padronizadas. A data inicial se fixará há um ano do 

dia atual e a data final há 10 meses do dia atual, totalizando um período de 2 

meses para análise de tendência pelo ano anterior. A figura a seguir representa 

a segunda tela do dashboard: 

 

Figura 20 - Visão geral da segunda tela de monitoramento de vulnerabilidades 

do SAA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Este padrão foi estabelecido no intuito de se verificar uma tendência no 

comportamento dos parâmetros, prevendo assim alterações bruscas que 
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possam ocorrer em determinadas épocas do ano. Dessa forma o gestor terá 

mais facilidade em prevenir e mitigar as ameaças ao sistema. 

 

 Os gráficos que são possíveis de serem plotados pelo dashboard estão 

apresentados individualmente pelas figuras a seguir: 

Figura 21 - Gráfico do indicador “Floração de algas” plotado pelo dashboard. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 22 - Gráfico do indicador “Nível do rio (m)” plotado pelo dashboard. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 23 - Gráfico do indicador “Regime de chuvas” plotado pelo dashboard. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 24 - Gráfico do indicador “Vazão da ETA (L/s)” plotado pelo dashboard. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 25 - Gráfico do indicador “Turbidez (água bruta) NTU” plotado pelo 

dashboard. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A terceira tela contém uma tabela que se refere aos princípios ativos 

(agrotóxicos) atuantes na região da captação de água bruta o sinaliza quais 

químicos podem ser encontrados e deve-se tomar cuidado. A terceira tela está 

apresentada na figura 26: 

 

 

Figura 26 - Terceira tela do monitoramento de vulnerabilidades do sistema de 

abastecimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Nesse exemplo pode-se notar que a Simazina é o princípio ativo com mais 

coeficiente de risco, portanto, pode ser tratado com maior cautela que os demais. 

 

Segundo Alegre e Pintó (2015), o monitoramento contínuo do sistema de 

abastecimento de água permite identificar variações nos padrões de qualidade 

da água e alertar sobre a necessidade de ajustes nos processos de tratamento. 

Além disso, o monitoramento ajuda a detectar possíveis vazamentos na rede de 

distribuição, minimizando as perdas de água e reduzindo os custos operacionais. 

 

De acordo com Oliveira et al. (2019), o monitoramento dos níveis de 

reservatórios e das estações de bombeamento é crucial para garantir a 

disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas. Isso permite a 

tomada de decisões rápidas e eficazes em situações de emergência, como 

secas prolongadas ou interrupções no fornecimento de energia elétrica. 

 

Além disso, o monitoramento também é importante para avaliar o 

desempenho dos sistemas de tratamento e distribuição de água. Segundo 

Duarte et al. (2020), a análise de indicadores como o índice de perdas de água, 

a eficiência dos processos de tratamento e a qualidade da água fornecida 

permite identificar pontos críticos do sistema e propor melhorias na gestão dos 

recursos hídricos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os indicadores aplicados na estrutura de monitoramento são mais 

voltados para sistemas de captação superficial, ou seja, não foram abordados 

eventos perigosos que ameaçam poços e ponteiras na captação, pois são mais 

difíceis de se fazer um acompanhamento mais detalhado, fazendo medições. 

 

Vale ressaltar também que o indicador relacionado aos agrotóxicos 

consiste numa proposta de cálculo de CRA, que apesar de se ter um 

embasamento teórico não está devidamente validado. 

 

Ademais os indicadores relacionados a operação e manutenção do 

sistema não foram inclusos no sistema de monitoramento de vulnerabilidades, 

porém são de grande relevância pois muitos dos problemas de gestão de 

abastecimento de água estão atrelados a estas questões. 

 

Sobre o registro de dados, apesar de ter algumas funcionalidades que 

criam barreiras na entrada de dados incorretos, ainda sim há um risco de mau 

uso da ferramenta criada no Excel. 

 

Os pontos a serem considerados, entretanto, é a necessidade de 

instalação dos pacotes python em uma primeira execução, apesar de não ser 

uma questão muito complicada de ser resolvida, e que depende das entradas 

corretas dos próprios gestores da companhia de saneamento. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O sistema de registro de dados foi construído respeitando uma 

arquitetura que facilite sua visualização e análise, incluindo instruções de 

entrada de novos dados, com botões produzidos em macro que facilitam na 

automação desse processo. A ferramenta de validação de dados também foi 

incluída na estrutura. A estrutura tem a capacidade de calcular as 

vulnerabilidades tanto individualmente como do sistema de abastecimento, 

apesar de necessitar de uma validação na aplicação do sistema. 

 A estrutura de visualização de dados teve sua construção em Python e 

consegue coletar todos as informações registradas no arquivo Excel e 

demonstrar a situação das vulnerabilidades que ameaçam o SAA com base nos 

indicadores individuais e do sistema de abastecimento. Os gráficos foram de 

séries históricas construídos com base nos parâmetros registrados, com objetivo 

de antecipar incidentes, verificando uma suposta tendência, que também deverá 

ser validada na sua aplicação. 

 

 

 

  



63 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alegre, H., & Pintó, J. (2015). Continuous monitoring of water supply 

systems: case study in a small town in Spain. Journal of Water Supply: 

Research and Technology-Aqua, 64(5), 521-528. 

 

American Water Works Association (AWWA). Risk Management for Water 

Utilities. Third Edition. Denver: AWWA, 2008. 

 

ANA. Rede Nacional - redes de monitoramento. Disponível em: 

http://pnqa.ana.gov.br/rede-nacional-rede-monitoramento.aspx. Acesso em: 15 

fev. 2023a. 

 

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

Wellington: Standards New Zealand, 30p, 2004 

 

BARTRAM, J.; CORRALES, L.; DAVISON, A.; DEERE, D.; DRURY, D.; 

GORDON, B.; HOWARD, G.; RINEHOLD, A.; STEVENS, M. Water safety plan 

manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers. World 

Health Organization. Geneva, 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. (2002) Resolução CONAMA nº. 

357, de 15 de junho de 2005. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano de Segurança da Água: Garantindo 

a qualidade e promovendo a saúde. Brasil: MS, 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: 

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

 

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


64 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 888, de 4 de Maio de 2018. dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html 

 

CABRERA, L.; PINHO, F.; PRIMEL, E. Estimativa de risco de contaminação 

das águas por pesticidas na região sul do estado do RS. Química Nova, 31, 

2008, p. 1982-1986. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422008000800012 

 

Cordeiro, R. C. S. Análise da vulnerabilidade socioambiental em relação ao 

abastecimento de água em comunidades rurais do semiárido paraibano. 

2018. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2018. 

 

DANNEELS, J. J.; FINLEY, R. E. Assessing the vulnerabilities of US drinking 

water systems. Journal of Contemporary Water Research {&} Education, v. 129, 

n. 1, p. 8–12, 2004 

 

DI BERNARDO, L. & SABOGAL PAZ, L.P. (2008) Seleção de tecnologias de 

tratamento de água. v. 1 e 2. São Carlos: LDiBe. 

 

Duarte, C. M., Almeida, J. P., Cavalcante, R. L., & Fernandes, L. F. (2020). Water 

loss management in the public water supply system: case study of a small 

Brazilian municipality. Water Practice and Technology, 15(3), 783-792. 

 

GALVÃO JR, A.C.; PHILIPPI JR, A. Gestão do Saneamento Básico - 

Abastecimento de água e esgotamento sanitário. v. 1, p – 429, 2012. 

Oliveira, L. B., Aragão, F. F., Feitosa, A. B., & Santos, L. M. (2019). Monitoring 

of water supply systems: an evaluation of the implementation of remote 

monitoring in a small Brazilian municipality. Water Science and Technology: 

Water Supply, 19(6), 1756-1764. 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html


65 

Silva, J. A. C., et al. (2020). A importância da gestão de informações no 

abastecimento de água. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 25, e3. 

 

Silva, K. T. G. et al. Vulnerabilidade de sistemas de abastecimento de água 

em regiões semiáridas frente às mudanças climáticas. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos, v. 22, n. 1, p. 136-149, 2017. 

 

Carvalho, R. S., et al. (2018). Indicadores de desempenho no abastecimento 

de água: revisão sistemática da literatura. Revista Ambiente & Água, 13(2), 

1-13. 

 

UNEP (2002), Assessing Human Vulnerability due to Environmental 

Change: Concepts, Issues, Methods and Case Studies.  p. 2–3 

 

VIEIRA, J.M.P.; MORAIS, C. Manual para a elaboração de planos de 

segurança da água para consumo humano. Minho: Instituto Regulador de 

Águas e Resíduos, Universidade do Minho: 2005. 175p. (Série Guias Técnicos, 

7). Nd edition. Volume 1 

 

WHO. World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality. 

Geneva: WHO. Fourth edition. 2011. 

 

WHO e UNICEF. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 

2000-2017: Special focus on inequalities. Genebra: WHO; Nova York: UNICEF, 

2019. 

 

WHO. Water safety planning for small community water supplies: step-by-

step risk management guidance for drinking-water supplies in small 

communities. World Health Organization. 2012. 61 p.  



66 

 

9. APÊNDICE A – CÓDIGO DO DASHBOARD 

 

 # -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Mon Jan  9 23:13:21 2023 

 

@author: david 

""" 

#---------------------------- Libraries ----------------------------------- 

 

import dash 

from dash import html, dcc, dash_table 

from dash.dependencies import Output, Input 

import plotly.express as px 

import dash_bootstrap_components as dbc 

import pandas as pd 

from datetime import datetime, date, timedelta 

import dash_daq as daq 

import webbrowser 

from threading import Timer 

 

#------------------------ Leitura de dados -------------------------------------- 

df = pd.read_excel('registro de dados.xlsm', sheet_name='Monitoramento', 

skiprows=[0,1], usecols='A:H') 

#df = df.drop(6) 

 

opcoes = df['Indicador'].unique().tolist() 

opcoes_dropdown = opcoes.copy() 

opcoes_dropdown.remove('Agrotóxicos') 
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df_2 = pd.read_excel('registro de dados.xlsm', sheet_name='Controle de 

Turbidez') 

df_2['Data'] = pd.to_datetime(df_2['Data']) 

df_2 = df_2.sort_values(by='Data', ascending=False).reset_index(drop=True) 

 

df_3 = pd.read_excel('registro de dados.xlsm', sheet_name='Regime de chuvas') 

df_3['Data'] = pd.to_datetime(df_3['Data']) 

df_3 = df_3.sort_values(by='Data', ascending=False).reset_index(drop=True) 

 

df_4 = pd.read_excel('registro de dados.xlsm', sheet_name='Vazão da ETA') 

df_4['Data'] = pd.to_datetime(df_4['Data']) 

df_4 = df_4.sort_values(by='Data', ascending=False).reset_index(drop=True) 

 

df_5 = pd.read_excel('registro de dados.xlsm', sheet_name='Nível do rio') 

df_5['Data'] = pd.to_datetime(df_5['Data']) 

df_5 = df_5.sort_values(by='Data', ascending=False).reset_index(drop=True) 

 

df_6 = pd.read_excel('registro de dados.xlsm', sheet_name='Agrotóxicos', 

skiprows=[0], usecols='F:I') 

 

df_7 = pd.read_excel('registro de dados.xlsm', sheet_name='Floração de algas') 

df_7['Data'] = pd.to_datetime(df_7['Data']) 

df_7 = df_7.sort_values(by='Data', ascending=False).reset_index(drop=True) 

#--------- Declaração de variáveis ----------------------------------- 

 

vuln_1 = df.iloc[0, 6] 

vuln_2 = df.iloc[1, 6] 

vuln_3 = df.iloc[2, 6] 

vuln_4 = df.iloc[3, 6] 

vuln_5 = df.iloc[4, 6] 

vuln_6 = df.iloc[5, 6] 

 

vuln_sistema = df.iloc[0, 7] 
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# LV - Last Value 

# LD - Last date 

 

LV_controle_turbidez = df_2.iloc[0, 1] 

LD_controle_turbidez = df_2.iloc[0, 0].strftime('%d/%m/%y') 

 

LV_regime_chuvas = df_3.iloc[0, 2] 

LD_regime_chuvas = df_3.iloc[0, 0].strftime('%d/%m/%y') 

 

LV_vazao_eta = df_4.iloc[0, 1] 

LD_vazao_eta = df_4.iloc[0, 0].strftime('%d/%m/%y') 

 

LV_nivel_rio = df_5.iloc[0, 1] 

LD_nivel_rio = df_5.iloc[0, 0].strftime('%d/%m/%y') 

 

LV_cianobac = df_7.iloc[0, 1] 

LD_cianobac = df_7.iloc[0, 0].strftime('%d/%m/%y') 

 

data_inicial = date.today() - timedelta(days = 365) 

data_final = date.today() - timedelta(days = 305) 

 

#--------- layout ---------------------------------------------------------- 

 

app = dash.Dash(__name__, external_stylesheets=[dbc.themes.CERULEAN], 

                meta_tags=[{'name': 'viewport', 'content': 'width-device-width, initial-

scale=1.0'} 

                    ], suppress_callback_exceptions=True 

                ) 

 

SIDEBAR_STYLE = { 

    "position": "fixed", 

    "top": 0, 

    "left": 0, 

    "bottom": 0, 
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    "width": "16rem", 

    "padding": "2rem 1rem", 

    "background-color": "#f8f9fa", 

} 

 

CONTENT_STYLE = { 

    "padding": "2rem 1rem", 

} 

 

sidebar = html.Div( 

    [ 

        html.H3("Monitoramento de vulnerabilidades do sistema de abastecimento", 

className="display-4 text-center"), 

        html.Hr(), 

        dbc.Nav( 

            [ 

                dbc.NavLink("Série histórica", href="/", active="exact"), 

                dbc.NavLink("Índices de vulnerabilidades", href="/page-1", 

active="exact"), 

                dbc.NavLink("Tabela de agrotóxicos", href="/page-2", active="exact"), 

            ], 

            vertical=False, 

            pills=True, 

        ), 

    ], 

) 

 

 

content_1 = html.Div(dbc.Row([ 

        dbc.Col([dcc.Dropdown(id='dropdown' , options= opcoes_dropdown, 

className='dropdown', value= opcoes[0]), 

                 dcc.Graph(id='grafico-central', className='w-100'), 

                 dcc.DatePickerRange(id='date-range', start_date=data_inicial, 

end_date=data_final, display_format='DD/MM/YYYY') 
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                 ], width=8)]), style={'height': 800, 'weight': 1200, 'justify-content': 

'center'}) 

         

content_2 = dbc.Row([ 

 

          dbc.Col([ 

              dbc.Card([ 

                  html.H5(f"Vulnerabilidade associada - {opcoes[0]}", 

                                  className='text-center text-secondary card-header mb-

3'), 

                  daq.GraduatedBar( 

                      id="ooc_graph_id", 

                      color={"gradient": True, "ranges": {"green": [0, 3], "yellow": [3, 7], 

"red": [7, 10]}}, 

                      showCurrentValue=True, 

                      max=10, 

                      value=vuln_1, 

                      size=300 

                  ), 

                  html.P(["O último valor registrado foi de:", html.Br(), 

                         f"{LV_controle_turbidez} (NTU)", html.Br(), 

                         f"A última atualização foi: {LD_controle_turbidez}"], 

className='p-1 text-center text-info'), 

                       ]), 

 

              dbc.Card([ 

                  html.H5(f"Vulnerabilidade associada - {opcoes[1]}", 

                                  className='text-center text-secondary card-header mb-

3'), 

                  daq.GraduatedBar( 

                      id="ooc_graph_id-2", 

                      color={"gradient": True, "ranges": {"green": [0, 3], "yellow": [3, 7], 

"red": [7, 10]}}, 

                      showCurrentValue=True, 
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                      max=10, 

                      value=vuln_2, 

                      size=300 

                  ), 

                  html.P(["O último valor registrado foi de:", html.Br(), 

                         f"{LV_regime_chuvas} dia(s)", html.Br(), 

                         f"A última atualização foi: {LD_regime_chuvas}"], className='p-

1 text-center text-info'), 

                       ]), 

              ], width=3, style = {'height': 400}, className='g-0'), 

           

          dbc.Col([ 

              dbc.Card([ 

                  html.H5(f"Vulnerabilidade associada - {opcoes[2]}", 

                                  className='text-center text-secondary card-header mb-

3'), 

                  daq.GraduatedBar( 

                      id="ooc_graph_id-3", 

                      color={"gradient": True, "ranges": {"green": [0, 3], "yellow": [3, 7], 

"red": [7, 10]}}, 

                      showCurrentValue=True, 

                      max=10, 

                      value=vuln_3, 

                      size=300 

                  ), 

                  html.P(["O último valor registrado foi de:", html.Br(), 

                         f"{LV_vazao_eta} (L/s)", html.Br(), 

                         f"A última atualização foi: {LD_vazao_eta}"], className='p-1 

text-center text-info') 

                       ]), 

           

           dbc.Card([ 

               html.H5(f"Vulnerabilidade associada - {opcoes[3]}", 

                               className='text-center text-secondary card-header mb-3'), 
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               daq.GraduatedBar( 

                   id="ooc_graph_id-4", 

                   color={"gradient": True, "ranges": {"green": [0, 3], "yellow": [3, 7], 

"red": [7, 10]}}, 

                   showCurrentValue=True, 

                   max=10, 

                   value=vuln_4, 

                   size=300 

               ), 

               html.P(["O último valor registrado foi de:", html.Br(), 

                      f"{LV_nivel_rio} (metros)", html.Br(), 

                      f"A última atualização foi: {LD_nivel_rio}"], className='p-1 text-

center text-info') 

                    ])],  style = {'height': 400}, width={'size':3}, className='g-0'), 

       dbc.Col([ 

           dbc.Card([ 

               html.H5(f"Vulnerabilidade associada - {opcoes[4]}", 

                               className='text-center text-secondary card-header mb-3'), 

               daq.GraduatedBar( 

                   id="ooc_graph_id-5", 

                   color={"gradient": True, "ranges": {"green": [0, 3], "yellow": [3, 7], 

"red": [7, 10]}}, 

                   showCurrentValue=True, 

                   max=10, 

                   value=vuln_5, 

                   size=300 

               ), 

               html.P('As informações adicionais sobre os agrotóxicos podem ser 

visualizados clicando no botão "tabela de agrotóxicos" acima', className='p-1 

text-center text-info'), 

 

                    ]), 

        

           dbc.Card([ 
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               html.H5(f"Vulnerabilidade associada - {opcoes[5]}", 

                               className='text-center text-secondary card-header mb-3'), 

               daq.GraduatedBar( 

                   id="ooc_graph_id-6", 

                   color={"gradient": True, "ranges": {"green": [0, 3], "yellow": [3, 7], 

"red": [7, 10]}}, 

                   showCurrentValue=True, 

                   max=10, 

                   value=vuln_6, 

                   size=300 

               ), 

               html.P(["O último valor registrado foi de:", html.Br(), 

                      f"{LV_cianobac} (células/ml)", html.Br(), 

                      f"A última atualização foi: {LD_cianobac}"], className='p-1 text-

center text-info'), 

                    ])],  style = {'height': 400}, width={'size':3}, className='g-0'), 

        

        dbc.Col([dbc.Card([html.H5("Índice de vulnerabilidade do sistema", 

                                className='text-center card-header'), 

                           html.Div([ dbc.CardBody([ 

                                       

html.Div(daq.Gauge(color={"gradient":True,"ranges":{"green":[0,5],"yellow":[5,8],

"red":[8,10]}}, 

                                         value=vuln_sistema, 

                                         max=10, 

                                         min=0, 

                                         showCurrentValue=True, 

                                         units=' ', 

                                         size=250, 

                                         style = {'display':'block', 'stroke-width': '20px'} 

                                         ), className='m-auto text-primary'), 

                                       ], className='d-flex'), 

                                       ]), 

                           ]), 
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    ], width=3, className='g-0')]) 

 

 

content_3 = html.Div([html.Header('Tabela de Agrotóxicos', className='card-

header text-center text-primary', style={'font-size':'20px'}), 

                      dash_table.DataTable(df_6[0:10].to_dict('records'), 

                columns=[{'name':i, 'id':i} for i in df_6.columns 

                    if type(i) == str or type(i) == float 

                                   ], 

                                  style_header={ 

                                      'backgroundColor': 'rgb(108, 180, 238)', 

                                      'fontWeight': 'bold', 

                                      'border': '1px solid black', 

                                      'fontFamily': 'Arial' 

                                      }, 

                                  style_cell={ 'border': '1px solid grey', 

                                              'fontFamily': 'Arial'}, 

                                  page_size=10)], className='mt-5') 

 

content = html.Div(id="page-content", style=CONTENT_STYLE) 

 

app.layout = html.Div([dcc.Location(id="url"), 

                       sidebar, content], className='bg-secondary') 

 

@app.callback(Output("page-content", "children"), [Input("url", "pathname")]) 

def render_page_content(pathname): 

    if pathname == "/": 

        return content_1 

    elif pathname == "/page-1": 

        return content_2 

    elif pathname == "/page-2": 

        return content_3 

    # If the user tries to reach a different page, return a 404 message 

    return html.Div( 
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        [ 

            html.H1("404: Not found", className="text-danger"), 

            html.Hr(), 

            html.P(f"The pathname {pathname} was not recognised..."), 

        ], 

        className="p-3 bg-light rounded-3", 

    ) 

 

@app.callback( 

    Output("grafico-central", "figure"), 

    [Input("dropdown", "value"), 

     Input("date-range", "start_date"), 

     Input("date-range", "end_date")] 

    ) 

def update_graph(value, start_date, end_date): 

 

    if value == opcoes[0]: 

        start_date = datetime.strptime(start_date, '%Y-%m-%d') 

        end_date = datetime.strptime(end_date, '%Y-%m-%d') 

        turbidez_bruta = df_2[['Data', 'Turbidez água 

bruta']].loc[df_2['Data'].between(start_date, end_date)] 

        fig = px.line(turbidez_bruta, x='Data', y='Turbidez água bruta', 

                      labels={'Turbidez água bruta':'Tubidez (água bruta) NTU'}) 

        fig.update_layout(height=400 ,margin=dict(l=10, r=10, b=10, t=10)) 

         

    elif value == opcoes[1]: 

         

        start_date = datetime.strptime(start_date, '%Y-%m-%d') 

        end_date = datetime.strptime(end_date, '%Y-%m-%d') 

        regime_chuvas = df_3[['Data', 'Dias seguidos sem ocorrência de 

chuva']].loc[df_3['Data'].between(start_date, end_date)] 

        fig = px.bar(regime_chuvas, x='Data', y='Dias seguidos sem ocorrência de 

chuva', 



76 

                     labels={'Dias seguidos sem ocorrência de chuva':'Número de dias 

sem ocorrência de chuva'}) 

        fig.update_layout(height=400 ,margin=dict(l=10, r=10, b=10, t=10)) 

         

    elif value == opcoes[2]: 

         

        start_date = datetime.strptime(start_date, '%Y-%m-%d') 

        end_date = datetime.strptime(end_date, '%Y-%m-%d') 

        vazao_eta = df_4[['Data', 'Vazão da ETA 

(L/s)']].loc[df_4['Data'].between(start_date, end_date)] 

        fig = px.line(vazao_eta, x='Data', y='Vazão da ETA (L/s)') 

        fig.update_layout(height=400 ,margin=dict(l=10, r=10, b=10, t=10)) 

         

    elif value == opcoes[3]: 

         

        start_date = datetime.strptime(start_date, '%Y-%m-%d') 

        end_date = datetime.strptime(end_date, '%Y-%m-%d') 

        nivel_rio = df_5[['Data', 'Nível do rio 

(m)']].loc[df_5['Data'].between(start_date, end_date)] 

        fig = px.line(nivel_rio, x='Data', y='Nível do rio (m)') 

        fig.update_layout(height=400 ,margin=dict(l=10, r=10, b=10, t=10)) 

    elif value == opcoes[5]: 

             

        start_date = datetime.strptime(start_date, '%Y-%m-%d') 

        end_date = datetime.strptime(end_date, '%Y-%m-%d') 

        cianobac = df_7[['Data', 'Clorofila-a 

(μg/L)']].loc[df_7['Data'].between(start_date, end_date)] 

        fig = px.line(cianobac, x='Data', y='Clorofila-a (μg/L)') 

        fig.update_layout(height=400 ,margin=dict(l=10, r=10, b=10, t=10)) 

         

    else: 

        fig = px.line() 

        fig.update_layout(height=400 ,margin=dict(l=10, r=10, b=10, t=10)) 

         



77 

    return fig 

 

port = 8000 

 

def open_browser(): 

    webbrowser.open_new("http://localhost:{}".format(port)) 

 

if __name__=='__main__': 

    Timer(1, open_browser).start(); 

    app.run_server(debug=True, port=port) 
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