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RESUMO – A universalização de serviços de saneamento é princípio fundamental da legislação 
brasileira. Contudo, dados mais recentes apontam que ela ainda está distante de acontecer. Os 
instrumentos de planejamento do saneamento no Brasil encorajam a utilização da gestão integrada 
das águas urbanas, a qual é apontada como solução para problemas de acesso aos serviços de 
saneamento básico. Nesse contexto, esse trabalho utilizou o modelo Urban Water Use (UWU) para 
avaliar os impactos do planejamento estratégico sobre as águas urbanas, mais especificamente em 
relação à indicadores da vazão máxima de drenagem urbana e das coberturas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. Foram simulados quatro grupos de medidas de intervenção na 
infraestrutura sanitária existente e, assim, foi possível identificar integrações e sinergias entre os 
sistemas de saneamento. O grupo de medidas G2, em cuja composição havia a utilização das águas 
pluviais, mostrou uma redução na vazão máxima de drenagem urbana. Já o grupo G3, composto 
pela redução do consumo efetivo de água, redução de perdas na rede de abastecimento e reúso de 
águas, mostrou-se mais efetivo para os indicadores de coberturas de esgotamento sanitário e 
abastecimento de água, postergando em 20 anos a necessidade de investimentos para aumentar a 
produção de água. 
 
ABSTRACT – The universalization of sanitation services is a fundamental principle of Brazilian 
legislation. However, more recent data indicate that it is still far from happening. Sanitation 
planning instruments in Brazil encourage the use of integrated urban water management, which is 
seen as a solution to problems of access to basic sanitation services. In this context, this work used 
the Urban Water Use (UWU) model to assess the impacts of strategic planning on urban waters, 
more specifically in relation to indicators of urban drainage maximum flow and water supply and 
sewage coverage. Four groups of intervention measures were simulated in the existing sanitary 
infrastructure and, thus, it was possible to identify integrations and synergies processes between the 
sanitation systems. The group of measures G2, in whose composition there was the use of 
rainwater, showed a reduction in the maximum flow of urban drainage. On the other hand, the G3 
group, composed of the reduction of effective water consumption, reduction of losses in the supply 
network and reuse of water, proved to be more effective for the indicators of sanitary sewage and 
water supply coverage, postponing in 20 years the need for investment to increase water production. 
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1. INTRODUÇÃO 

A universalização do acesso ao saneamento no Brasil ainda não foi alcançada, conforme 

apontam os dados do Diagnóstico de Serviços de Água e Esgoto do ano de 2019 realizado pelo 

Serviço Nacional de Informação de Saneamento – SNIS (BRASIL, 2020). Portanto, entende-se que 

são necessárias melhorias no planejamento do saneamento no país, de acordo com a realidade de 

cada município, de forma a buscar a universalização de serviços. Embora os instrumentos de 

planejamento de saneamento no Brasil, o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB 

(BRASIL, 2013) e o Termo de referência para elaboração de planos municipais de saneamento 

básico da Fundação Nacional da Saúde (BRASIL, 2018), encorajem a integração entre os quatro 

componentes do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

urbana e manejo de resíduos sólidos), em geral não se observa uma preocupação com essa 

integração nos planos municipais de saneamento básico. 

A gestão integrada das águas urbanas (Integrated Urban Water Management - IUWM) é um 

tipo de gestão que visa promover o acesso à água e demais serviços de saneamento através de uma 

abordagem integrada, ou seja, considerando o ciclo da água no ambiente urbano de maneira 

holística, dando importância a intersetorialidade, reconhecendo as relações entre o uso do solo e os 

recursos hídricos e buscando a eficiência econômica, a equidade social e a sustentabilidade 

ambiental (BAHRI, 2012; WORLD BANK, 2016). Estudos apontam o IUWM como solução para 

os desafios de acesso ao saneamento básico, para problemas causados pelo crescimento 

populacional e pela urbanização, pelos efeitos das mudanças climáticas, pelas deficiências da 

infraestrutura sanitária existente e pela falta de coordenação entre as instituições responsáveis pelo 

gerenciamento dos recursos hídricos e demais planejamentos urbanos (BAHRI et al., 2016; 

KIRSHEN et al., 2018). 

Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo demonstrar, por meio do modelo Urban 

Water Use-UWU, potenciais impactos do planejamento estratégico apoiado nos princípios da gestão 

integrada das águas urbanas no ciclo da água urbano, no que diz respeito aos indicadores de 

cobertura do sistema de abastecimento de água, cobertura do sistema de esgotamento sanitário e  

vazão máxima de drenagem urbana. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Modelo Urban Water Use – UWU 

O Urban Water Use - UWU é um modelo para o planejamento estratégico que, considerando 

uma atuação interdependente entre os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
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drenagem urbana, bem como desses sistemas com o meio ambiente, tem o objetivo de selecionar 

grupos de medidas de intervenção nas infraestruturas urbanas de modo a promover a conservação 

das águas urbanas (RICHTER ET AL., 2020).  

No que diz respeito às interdependências entre os sistemas de saneamento, tem sido nomeado 

como sinergia todas as ações que visam melhorar uma situação, um indicador, ou alcançar uma 

meta e acabam impactando de forma positiva em outras situações, indicadores ou metas. Já as 

situações em que uma ação que vise melhorar um aspecto, mas acaba impactando de forma negativa 

outros, tem sido chamada de trade-off (ALCAMO, 2019; PARIKH ET AL., 2020; ZHAO ET AL., 

2021). 

A estrutura geral do modelo UWU é composta por oito etapas principais, sendo elas: a entrada 

de dados atuais; a construção da visão de futuro; a construção de cenários; a definição da melhor 

estratégia de intervenção; a seleção, equacionamento e estruturação das medidas de intervenção; as 

equações de simulação dos indicadores, vinculando-os aos cenários, medidas e à visão; os 

resultados e; a avaliação integrada (RICHTER ET AL., 2020). 

A visão é construída selecionando índices e indicadores que representem o desejo das partes 

interessadas para o futuro daquele município. Enquanto os cenários são compostos por fatores 

externos, onde geralmente não há possibilidade de controle humano, resultando em um ciclo sujeito 

à imprevisibilidade, como, por exemplo, os efeitos do aquecimento global, a economia e o 

comportamento de consumo dos usuários.  

Como estratégias de intervenção podem ser utilizadas: Sustainable urban drainage systems – 

SUDS (Sistemas de drenagem urbana sustentáveis) (FLETCHER et al., 2015); Blue Green 

Infrastructure – BGI (Infraestrutura Verde-Azul) (SULEIMAN, 2021); ECOSAN (MWASE, 2006); 

Sistema Combinado Alternativo – SCA ou Sistema Único Alternativo – SUA (HOEPERS, 2019; 

LOBATO, 2020); Gestão da demanda (INMAN E JEFFREY, 2006; COMINOLA ET AL., 2015); 

entre outras. 

A estrutura do modelo UWU pode ser observada na Figura 1. Cabe destacar que este trabalho 

não objetiva demonstrar como é feito o processo de envolvimento das partes interessadas 

(stakeholders) no processo de tomada de decisão. Parte desse processo pode ser encontrado em 

Hoepers et al. (2021).  

2.2. Simulações 

No contexto do IUWM, a Figura 2 apresenta o ciclo da água no ambiente urbano, bem como 

as principais equações para determinar as vazões transportadas nos sistemas de saneamento. Cabe 
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observar que a vazão de drenagem pode ser obtida por meio de outros métodos de cálculo que não o 

método racional.  

 
Figura 1 - Estrutura do modelo Urban Water Use-UWU. 

a) Cenários 

Neste trabalho foi utilizado apenas um cenário composto por dois fatores externos, sendo eles 

a taxa de crescimento populacional, igual a 2% ao ano, e a precipitação média anual, igual a 

1400mm/ano. 

b) Seleção de medidas de intervenção 

Para simular o efeito de medidas de intervenção nos sistemas de saneamento no ciclo urbano 

da água, foram selecionadas quatro medidas, sendo elas: 1-Diminuição no consumo de água efetivo; 

2-Diminuição de perdas de água na rede de distribuição; 3-Utilização de águas pluviais e; 4-Reúso 

de águas. A Figura 3 apresenta o local de atuação dessas medidas no ambiente urbano. Nota-se que 

as medidas 1, 3 e 4 atuam apenas nas edificações. 
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Figura 2 - Ciclo da água no ambiente urbano. 

 
Figura 3 - Locais de atuação das medidas de intervenção. 

Selecionadas as medidas, essas foram agrupadas em quatro grupos de medidas, onde elas 

atuam simultaneamente, sendo eles: G0-composto por nenhuma medida de intervenção, tendo a 
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função de grupo de controle; G1-composto pelas medidas 1 e 2; G2-composto pelas medidas 1, 2 e 

3; G3-composto pelas medidas 1, 2 e 4. 

c) Simulações 

Partindo das equações chave apresentadas na Figura 2, o cálculo de como cada grupo de 

medidas afeta cada indicador pode ser encontrado em Hoepers (2021) (documento não publicado).  

d) Dados de entrada 

Para realização das simulações iniciais foram aferidos valores ficcionais para os dados de 

entrada, sendo esses apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Dados de entrada para as simulações. 
Dado de entrada Unidade Valor Dado de entrada Unidade Valor 

População atual (𝑷𝒊) hab 10.000 
Coeficiente de dia de maior 

consumo (𝒌𝟏) 
adimensional 1,2 

Taxa de crescimento populacional (𝒕𝒙) % 2 
Coeficiente de retorno de 

esgoto (𝐶 ) 
adimensional 0,8 

Horizonte de projeto (𝜟𝒕) anos 20 
Vazão de esgoto coletada e 

tratada (𝑄 , ) 
l/s 6 

Vazão de produção de água (𝑸𝑷) l/s 28,5 
Coeficiente de escoamento 

superficial (𝐶 ) 
adimensional 

0,6* 

0,9** 

1,0*** 

Consumo per capita efetivo de água 

(𝒒𝒆) 
l/hab.dia 120 Área drenada (A) ha 

800* 

50** 

50*** 

Índice de perdas de água na ETA 

(𝒒𝑬𝑻𝑨) 
% 3 Tempo de duração da chuva (t) min 20 

Índice de perdas de água na rede de 

abastecimento (𝑰𝑹𝑫) 
% 40 Tempo de Retorno (𝑇 ) anos 5 

Obs.: * Zona Residencial; ** Zona Comercial; *** Zona Industrial 

Já no que diz respeito aos valores de redução atribuídos a cada medida de intervenção, estes 

estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Valores atribuídos a cada uma das medidas de intervenção. 
Medidas Fator alterado Redução 

1 Diminuição no consumo de água efetivo (𝑞 ) 𝑅  10% 

2 Diminuição de perdas de água na rede de distribuição (𝐼 ) 𝐼  30% 

3 Utilização de águas pluviais (𝑞 ) 𝑅  5% 

4 Reúso de águas (𝑞 ) 𝑅  15% 
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3. RESULTADOS 

A Tabela 3 apresenta como os indicadores de sustentabilidade respondem aos grupos de 

medidas de intervenção no horizonte de projeto adotado, igual a 20 anos. 

Tabela 3 – Resposta dos indicadores, no horizonte de projeto, aos grupos de medidas de intervenção. 

Indicador Unidade 
Grupo de medidas 

G0 G1 G2 G3 

Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água % 67% 87% 91% 102% 

Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário % 36% 40% 40% 42% 

Vazão máxima de drenagem m³/s 182,1 182,1 162,5 182,1 

No que diz respeito à vazão máxima de drenagem (𝑄 , á ), o grupo de medidas que visa a 

utilização da água da chuva para fins não potáveis obteve menor vazão máxima a ser transportada 

pelo sistema de drenagem urbana. 

Quanto à cobertura do sistema de esgotamento sanitário (𝐶 ), considerando-se que fosse 

mantida a mesma capacidade da estação de tratamento de esgoto (ETE) instalada no início de plano, 

o grupo de medidas G3 alcança uma cobertura 6% maior do que o grupo de controle G0, em que 

nenhuma medida de intervenção é adotada. 

Já relativamente a cobertura do sistema de abastecimento de água (𝐶 ), pode-se notar que 

com a implementação do grupo de medidas G3 (composto por medidas que visam a diminuição no 

consumo de água efetivo, diminuição de perdas de água na rede de distribuição e reúso de águas) a 

mesma vazão de água produzida no início de plano, igual à 28,5l/s para abastecer 10.000 habitantes, 

seria suficiente para atender toda a população do horizonte de projeto, igual a 14.860 habitantes. Ou 

seja, implementando-se o grupo de medidas G3, em 20 anos, seria possível abastecer 4.860 pessoas 

a mais com a mesma vazão produzida nos dias atuais. 

Ainda sobre a 𝐶 , a Figura 4 apresenta como cada grupo de medidas interfere no indicador 

no decorrer dos anos. Dessa forma é possível visualizar a partir de qual ano a cobertura deixa de ser 

igual ou maior que 100%, ou seja, quando o sistema não seria capaz de abastecer toda a população 

com a vazão de produção de água atual. Observa-se que, com a atuação do grupo de medidas G0, o 

sistema não seria capaz de abastecer 100% da população já a partir de 2022. Em oposição, os 

demais grupos de medidas, que promovem ações de uso racional ou utilização de fontes alternativas 

de água, possibilitam a postergação da necessidade de aumento na vazão produzida de água. Com a 

atuação dos grupos G1, G2 e G3, o aumento da vazão produzida de água para o abastecimento só 

seria necessário em 13, 15 e 20 anos, respectivamente. 
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Figura 4 - Gráficos temporais da cobertura do sistema de abastecimento de água com a intervenção de cada grupo de 

medidas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseando-se nas simulações realizadas, é possível identificar as integrações entre os sistemas 

de saneamento e o impacto que uma ação efetuada em um sistema teria nos demais. O planejamento 

exercido de forma integrada pode refletir em economias não só financeiras como econômicas, pois 

intervenções nos sistemas de saneamento, como as simuladas, podem postergar a necessidade de 

investimentos e reduzir a pressão nos sistemas aquáticos, como a diminuição da captação de água 

para abastecimento. Cabe destacar que as simulações realizadas estavam apenas no âmbito do 

planejamento para as instalações existentes. Ainda é possível realizar um planejamento para 

ampliações das instalações existentes e o planejamento de projeto, onde a integração é considerada 

desde o início. 

Ainda é possível simular o efeito dos grupos de medidas de intervenção utilizados em outros 

indicadores de sustentabilidade, como, por exemplo, a carga de poluentes lançadas anualmente nos 

corpos hídricos. Nesse caso, seria possível identificar qual grupo seria mais eficiente para mitigar os 

impactos na qualidade da água causados tanto pelo lançamento dos esgotos sanitários quanto pela 

água provinda do escoamento superficial. 



   

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos                                                          9 
 

Por fim, com a utilização do modelo UWU, pode-se ajustar os grupos de medidas a fim de 

que possam ser consideradas intervenções que beneficiem o ciclo da água como um todo. Dessa 

forma, é possível maximizar a performance dos sistemas de saneamento em múltiplos indicadores, 

sendo esses referentes tanto à quantidade de água necessária/disponível quanto à qualidade de água. 
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