Introdução

Guia para elaboração de
Plano de Contingência
para a Crise Hídrica

A Lei n° 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH), que, por sua vez, criou o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e estabeleceu instrumentos de
gestão, como os Planos de Recursos Hídricos, definindo, dentre outras
prioridades, metas de racionalização de uso, aumento da quantidade
disponível e melhoria da qualidade dos recursos hídricos. Desta forma, a
gestão dos recursos hídricos da indústria química está associada a três
fatores: captação de água para resfriamento, consumo em processos
e produtos e descarte de efluentes. Em decorrência da escassez deste
recurso, o Guia apresentado a seguir serve de base para o desenvolvimento
de um Plano de Contingência com ações mitigatórias para a indústria
química em geral.
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SANEAMENTO
E TRATAMENTO
DE ÁGUAS
COMISSÃO SETORIAL

Este documento deve ser utilizado como base de elaboração de um plano no segmento
químico industrial, sendo de extrema importância a sua adequação para cada unidade de
negócio ou unidade produtiva. A adoção deste Guia por outros segmentos deve ser de
inteira responsabilidade dos mesmos.

NÍVEL VERDE DE CONTINGÊNCIA
Ações sugeridas para este nível

Guia recomendado

#

Ações sugeridas para este nível

Guia recomendado

1

Realize o Balanço Hídrico da unidade
produtiva.

Agende uma reunião com um time multifuncional da sua unidade
produtiva e inicie o mapeamento das fontes de recursos hídricos,
ou seja, quais os tipos de fonte a unidade utiliza, por exemplo:
sistema de abastecimento público, captação de água superficial
ou de subsolo, água de reúso, água de chuva, etc, consolidando
o Balanço Hídrico.

1

Implemente as ações sugeridas no nível verde.

Avalie as ações do nível verde que ainda devem ser
implementadas.

2

Identifique os fornecedores de matérias-primas
e insumos críticos para seu processo produtivo.

Solicite à área de Suprimentos uma lista dos fornecedores
de matérias-primas e insumos críticos para seu processo.

3

Solicite da área de Atendimento ao Cliente/
Comercial um mapeamento dos clientes
estratégicos e sua localização.

Este mapeamento de clientes estratégicos e suas localidades é essencial para avaliação e suporte daqueles que se
localizam em áreas com escassez do recurso hídrico.

Escopo
Aplicado à Indústria Química.

2

Com base no Balanço Hídrico, inicie
o acompanhamento dos volumes
consumidos na unidade industrial
(por fonte e total).

Elabore um gráfico com volumes consumidos na unidade por
fonte e inicie o acompanhamento frequente para ter um completo
entendimento do perfil de consumo da unidade. Defina indicadores, como m³/dia, m³/mês, m³/unidade produzida. Utilize os
indicadores do Programa de Atuação Responsável ® como base.

4

Analise criticamente as respostas obtidas, avaliando
inclusive a necessidade de alternativas para fornecimento.

3

Com base nos volumes obtidos, avalie criticamente quais fontes podem
impactar diretamente a produção
industrial.

Neste momento, deve-se fazer um diagnóstico de quais fontes
estão relacionadas à produção.

Envie o questionário de diagnóstico para avaliar
as condições dos seus principais fornecedores
e clientes perante a crise hídrica, conforme
definido no nível verde.

5

Inclua o tema escassez hídrica na pauta de
visitas a clientes estratégicos.

4

Identifique os processos e produtos
com maior demanda de água.

Classifique processos e produtos versus a demanda de água.

Após a elaboração da lista de clientes estratégicos, solicite
da área Comercial uma agenda de visitas aos clientes
estratégicos, nas quais o tema escassez hídrica deverá ser
abordado e possíveis impactos nestes clientes deverão ser
avaliados.

5

Analise criticamente o processo
produtivo e identifique oportunidades
de melhoria na gestão do recurso
hídrico. Defina objetivos e metas de
reúso, reciclo e redução de consumo
para seu processo e elabore um Plano
de Ação.

Exemplos de ações que visam a eficiente gestão dos recursos
hídricos:
•
Revisão das linhas de distribuição para evitar perdas;
•
Reaproveitamento de água de sistemas de resfriamento,
condensados e purgadores;
•
Utilização de aeradores nas torneiras e chuveiros;
•
Reúso de água de processos em batelada;
•
Aumento de pressão de sistemas de hidrojateamento
reduzindo volume de água;
•
Redução de lavagem de áreas operacionais com
implementação de 5S, por exemplo;
•
Reaproveitamento do efluente industrial;
•
Revisão de matriz de compatibilidade entre produtos para
reduzir as lavagens entre lotes;
•
Priorizar volumes de lotes do mesmo produto com redução
de lavagens, dentre outras.

6

Avalie as funções/atividades críticas que
deverão ser mantidas na unidade produtiva
caso exista um racionamento de água.

Cada unidade produtiva deverá avaliar o contingente
mínimo para manter sua operação tendo em vista um
eventual racionamento. Funções admistrativas críticas e
operacionais, por exemplo, deverão ser identificadas.

Com base no mapeamento dos processos
e produtos impactados com a crise hídrica,
estabeleça um plano de contingência para a
continuidade do negócio.

Envolva a área de planejamento da empresa para verificar se
existe o mesmo produto em outras localidades da indústria.
Inicie a avaliação para movimentação deste produto para abastecer clientes estratégicos. Analise a possibilidade de aumentar
o nível de estoque para atender os clientes estratégicos.

Níveis de Contingência
Os Níveis de Contingência devem ser definidos por cada unidade produtiva, ou seja, com
base no perfil hidrológico atual da bacia hidrográfica onde a unidade esteja instalada.
A seguir são definidos os níveis e as ações de mitigação recomendadas para cada um
deles, dando a possibilidade para cada empresa avaliar as ações propostas e moldá-las de
acordo com sua realidade. Os níveis são:
•

Nível Verde: O uso pleno dos recursos hídricos* está assegurado, ou seja, a unidade
produtiva não está sendo afetada.

•

Nível Amarelo: As fontes hídricas que suprem a unidade industrial se encontram em
uma condição que sinaliza que o uso dos recursos hídricos pode ser restringido, ou
seja, o risco de parada de processos produtivos devido à escassez do recurso hídrico
é provável.

•

Nível Laranja: As fontes hídricas que suprem a unidade industrial se encontram em
uma condição em que há restrições no uso dos recursos hídricos, ou seja, o risco de
parada de processos produtivos devido à escassez é iminente.

•

Nível Vermelho: O volume de água das fontes hídricas é insuficiente para atender a
unidade industrial instalada.

* Recursos hídricos: Outorgas, sistema de abastecimento público, etc.

Nota: O volume dos reservatórios pode ser utilizado como indicador e guia entre os de
Níveis de Contingência descritos acima.

Definição dos Níveis de Contingência

Comitês de Bacias Hidrográficas
www.cbh.gov.br
Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas
www.encob.org
CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
Disponibiliza semanalmente o Relatório do Sistema Cantareira – Situação Atual e
Previsão Hidrológica.
www.cemaden.gov.br

NÍVEL LARANJA DE CONTINGÊNCIA
#

Ações sugeridas para este nível

Guia recomendado

1

Implemente as ações sugeridas no
nível amarelo.

Avalie as ações do nível amarelo que ainda devem
ser implementadas.

2

Aplique o plano para funções/atividades críticas
que deverão ser mantidas na unidade produtiva.

Defina o contingente mínimo de equipes para manter sua
operação, visando atender o racionamento.

3

Por meio do mapeamento dos processos e
produtos, inicie o plano de contingência para
continuidade dos negócios, realizando transferências de produtos de outras localidades.

Realize transferências de produtos de outras localidades,
visando o atendimento a clientes estratégicos. Considere
fornecedores alternativos de matérias-primas e água.

Identifique os produtos prioritários.

Para priorizar os produtos, podem ser considerados os seguintes
critérios: importância do cliente, margem de lucro e outros
compromissos.

7

Identifique o coordenador da bacia
hidrográfica da sua região/localidade.

Consulte entidades representantes das indústrias ou outras
associações de classes. Tais entidades podem ser importantes
interlocutores para diagnóstico da situação das bacias
hidrográficas.

4

Estabeleça o Comitê de Crises para avaliar as
ações de mitigação.

Estabeleça uma agenda de reuniões
periódicas com representantes da
bacia ou de outras entidades para
análise constante da situação dos
recursos hídricos e manutenção do
diálogo.

Estabeleça uma rotina de reuniões com estes representantes
ou participe de reuniões com grupos de profissionais de outras
empresas para o acompanhamento da situação.
Exemplos de grupos de discussão: Comissão de Meio Ambiente
e Sustentabilidade da Abiquim, Grupo de Meio Ambiente
da Fiesp/Ciesp, Grupos de profissionais de Meio Ambiente,
Comitês de Meio Ambiente, etc.

Instaure o Comitê de Crises, que deve ser formado por
profissionais que atuam mutuamente em áreas como: RH,
Comunicação, Manufatura, Suprimentos, Comercial, Legal,
Saúde, Segurança e Meio Ambiente, etc. com os objetivos
de mitigar os riscos à saúde, segurança e meio ambiente e
manter a continuidade dos negócios.

5

Avalie com a área Legal os contratos de
fornecimento e, se necessário, considere a
aplicação de caso fortuito ou força maior para
evitar penalidades no fornecimento.

Esta ação pode ser definida pelo Comitê de Crises.

Estabeleça um canal de comunicação
com a alta direção e demais
funcionários para informar as ações
de melhoria no consumo, com base
nos objetivos e metas.

Informes mensais ou trimestrais podem ser utilizados.

6

Realize o monitoramento do volume das bacias
hidrográficas diariamente.

Utilize os canais disponíveis para realizar o monitoramento do
volume das bacias hidrográficas diariamente. Estabeleça um
canal de comunicação com outros atores da Bacia para enriquecer as informações. Avalie potenciais restrições ou barreiras para
continuar a captação de águas superficiais e de subsolo.

10 Identifique quantitativamente os
custos associados a outras possíveis
fontes de fornecimento de água.

Estabeleça a relação custo/benefício, os trâmites legais e
logísticos adequados para recebimento da água de fontes
alternativas.

7

Implemente fontes alternativas de recursos
hídricos.

Implemente as fontes alternativas de recursos hídricos
identificadas no Nível Verde de Contingência, a fim de
manter o processo produtivo.

11 Verifique a cobertura da apólice de
seguro e a importância de sua revisão no contexto do estresse hídrico.

Verifique a franquia, a cobertura e a necessidade da inclusão do
item estresse hídrico.

8

Inicie o processo de comunicação interna
e externa.

Defina a estratégia de comunicação considerando as principais partes interessadas de forma transparente e clara.

12 Estabeleça as ações de segurança
de processo necessárias, visando a
parada parcial ou total da unidade de
forma segura.

Crie ou atualize procedimentos de parada de planta
considerando o cenário de escassez do recurso hídrico. Definir
o volume mínimo de água necessário para os equipamentos/
processos serem interrompidos de forma segura, como:
sistemas de segurança, resfriamento e emergência.

13 Estabeleça uma sistemática para
avaliar os impactos da escassez
hídrica na cadeia de suprimentos com
foco nos principais fornecedores e
clientes.

Elabore um questionário de forma a avaliar quais seriam os
impactos da falta de água na produção de seus principais
clientes e fornecedores e se possuem um plano de contingência
para redução ou escassez do recurso hídrico. Solicitar
que informem no questionário a localização de sua Bacia
Hidrográfica.

8

9

ANA - Agência Nacional de Águas – Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil
conjuntura.ana.gov.br

7

6

A unidade industrial poderá definir o nível em que se encontra, baseando-se em redes de
informações com representantes de Bacias e Secretarias de Meio Ambiente estaduais e
municipais. As entidades representantes de indústrias podem ser importantes interlocutores para melhor diagnosticar a situação das bacias hidrográficas, ajudando, desta forma,
a definir o nível em que a unidade produtiva se encontra.

Links importantes

NÍVEL AMARELO DE CONTINGÊNCIA

#

NÍVEL VERMELHO DE CONTINGÊNCIA
#

Ações sugeridas para este nível

Guia recomendado

1

Implemente as ações sugeridas no nível laranja.

Avalie as ações do nível laranja que ainda devem ser
implementadas.

2

Interrompa o processo produtivo de forma
segura, seguindo o procedimento definido no
Nível Verde de Contingência.

Interrompa o processo produtivo.

3

Mantenha o plano de contingência para continuidade dos negócios.

Mantenha o plano de contigência para continuidade dos
negócios, iniciado no Nível Laranja de Contingência.

4

Comunique os principais clientes e
fornecedores, funcionários e sindicatos sobre a
interrupção no processo produtivo.

Prepare um comunicado com suporte da área jurídica da
empresa, alegando caso fortuito ou força maior.

