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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de contribuir para as ações de vigilância da qualidade da 

água do sistema de abastecimento da cidade de Campina Grande, através da utilização de um 

método de análise de risco. Oito pontos de amostragem (P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) 

foram escolhidos baseados na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em 

Saúde Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano, tendo sido 

analisados os indicadores cloro residual livre (CRL), cloro residual combinado (CRC), 

turbidez, cor, potencial hidrogeniônico (pH) e bactérias heterotróficas no período de abril  a 

novembro de 2010. Os dados coletados foram representados por valores de tendência central. 

Foi então aplicado o método Análise do Modo e Efeito de Falhas (FMEA) para definir os 

riscos do sistema de abastecimento e classificá-los quanto a sua importância. Posteriormente 

foi empregado o método da soma ponderada para estimar o risco total de cada ponto de 

amostragem, baseado na importância dos riscos listados e nos valores de tendência central dos 

indicadores analisados. Um mapa foi gerado para representar melhor a distribuição do risco 

no sistema de abastecimento de água de Campina Grande. Os pontos P1, P3, P4, P5, P6 e P9, 

foram classificados como de risco baixo, já os pontos P7 e P8 foram classificados como de 

risco moderado, dada a não-conformidade da média aritmética do indicador CRL com o 

padrão de potabilidade. Também foi gerado um mapa levando em consideração apenas os 

riscos relacionados aos indicadores sentinelas, neste os pontos P1, P3 e P9 foram classificados 

como de risco baixo, os pontos P4, P5 e P6 como de risco desprezível, o ponto P7 como de 

risco moderado e o ponto P8 como de risco alto. A utilização da metodologia com os riscos 

relacionados aos indicadores sentinelas resultou em um mapa mais representativo da 

qualidade da água do sistema de abastecimento da cidade, acentuando a importância dos 

indicadores sentinela em ações de vigilância da qualidade da água. De maneia geral, apesar de 

ter havido não-conformidades em todos os indicadores com relação a Portaria 518/04 do 

Ministério da Saúde, a qualidade da água no sistema de abastecimento de Campina Grande 

encontra-se com níveis de risco aceitáveis, com exceção da região que compreende o ponto 

P8. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Risco. Metodologia FMEA. Vigilância da Qualidade da 

Água. Sistema de Abastecimento de Água de Campina Grande. 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to contribute with actions of surveillance of water quality of the 

supply system of Campina Grande, through the use a method of risk analysis. Eight sampling 

points (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 and P9) were chosen based on national guideline of plan of 

sampling of environmental health surveillance related to water quality of the human 

consumption, being analyzed the indicators free residual chlorine (FRC), combined residual 

chlorine (CCR), turbidity, color, hydrogenic potential (pH)  and heterotrophic bacteria from 

April to November 2010. The data collected were represented by values of central tendency. 

The Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) method was then applied to define the risks 

of supply system and categorize them in terms of its importance. Posteriorly, was used the 

method weighted sum to estimate of the total risk of each sampling point, based on 

the importance of the risks listed and the values of center point of the indicators analyzed. A 

map was created to better represent the distribution of risk in the water supply system of 

Campina Grande. The points P1, P3, P4, P5, P6 and P9, were classified as low risk, but the 

points P7 and P8 were classified as moderate risk, given the non-compliance of the arithmetic 

mean of the indicator FRC with the potability standard. Was also created a map taking into 

account only the risk associated with sentinels indicators, in the points P1, P3 and P9 were 

classified as low risk, the points P4, P5 and P6 as negligible risk, the point P7 as moderate 

risk and the point P8 as high risk. The use of methodology with the risks associated with the 

sentinels indicators resulted in a map more representative of water quality of the supply 

system of the city, accentuating the importance of sentinels indicators in actions of 

surveillance of water quality. Overall, despite some non-conformities of the 

indicators with Ordinance Nº 518/04 of the Ministry of Health, the water quality in the supply 

of Campina Grande is with risk levels acceptable, with exception of zone that includes the 

point P8. 

 

KEYWORDS: Risk Analysis. FMEA Methodology. Surveillance of Water Quality. Supply                 

System of Water of Campina Grande. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos poucos consensos entre teólogos e cientistas é que a água foi fundamental 

para a origem da vida no planeta. Seja acreditando no criacionismo, onde a água foi criada 

apenas alguns dias antes dos seres vivos para suprir suas necessidades, ou adepto ao 

evolucionismo, onde graças a reações químicas entre elementos fundamentais presentes nos 

corpos celestes, há bilhões de anos atrás, surgiu a água, é de comum acordo a importância 

desta no processo de construção e manutenção da vida como a conhecemos. 

Diante dessa inevitável condição de dependência, o mais racional a se fazer é proteger 

esse precioso recurso. Com esse intuito a ONU (Organização das Nações Unidas) publicou 

em 1992 a Declaração Universal dos Direitos da Água, versando, em dez artigos, sobre a 

responsabilidade acerca das águas; a importância dela ao homem e ao meio ambiente; as 

formas de uso; seu valor e sua proteção (ONU, 1992, apud CAGEPA, 2011). 

O Artigo 7º da referida declaração diz: “A água não deve ser desperdiçada, nem 

poluída, nem envenenada... para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de 

deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis” (ONU, 1992, apud CAGEPA, 

2011). Para garantir a preservação da água, em quantidade e qualidade como preconiza o 

texto, normas específicas devem ser criadas.  

As águas superficiais, no Brasil, são regidas pela Resolução 357/2005 do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente), que classifica os corpos d’água doces, salinas e 

salobras em 13 classes, com relação aos seus usos preponderantes. Destes usos, o mais nobre 

é o da dessedentação humana que é normatizado, especificamente, pela Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde (MS), que padroniza a água potável por parâmetros físicos, químicos, 

microbiológicos, radioativos e de aceitação para consumo humano. 

Não existe água pura na natureza, no entanto algumas delas são impróprias para que o 

homem beba ou entre em contato. Para que a água tenha características de potabilidade é 

necessário que seja aplicado um tratamento. Esse tratamento ocorre na unidade do sistema de 

abastecimento de água chamada de Estação de Tratamento de Água (ETA) onde, segundo 

Viana (2002), convencionalmente, realizam-se as operações unitárias de aeração, coagulação, 

floculação, decantação, filtração e desinfecção. 

O sistema de abastecimento de água capta, transporta, trata, reserva e distribui água 

para as populações, sendo subdividido, por Brasil (2006b), em quatro partes: o sistema de 

adução (manancial, captação, adução e estação elevatória), o sistema de tratamento (ETA), o 

sistema de reservação (reservatórios) e o sistema de distribuição (rede de distribuição). 
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Contudo, é errôneo pensar que o funcionamento do sistema de abastecimento de água 

de acordo com o que foi projetado, torne a água distribuída livre de riscos. Podem ocorrer 

vários problemas desde o manancial até o uso pelo consumidor, como a mudança de 

qualidade do manancial (por ação natural ou antrópica), pressão negativa no sistema, 

vazamentos nas tubulações, penetração de contaminantes na rede de distribuição, problemas 

operacionais na estação de tratamento, ausência de manutenção, más condições das 

instalações prediais e reservação incorreta (BRASIL, 2006a). 

Desta forma, se tornam necessários o controle e a vigilância da qualidade da água, 

para garantir que os padrões de potabilidade sejam mantidos até a utilização da água pelo 

consumidor. De acordo com a Portaria 518/2004 do MS, controle e vigilância da qualidade da 

água são atividades exercidas para avaliar a potabilidade da água fornecida à população, 

havendo apenas a diferença que o controle é exercido pelo responsável pelo serviço de 

abastecimento e a vigilância por uma autoridade em saúde pública. 

Essa vigilância geralmente ocorre através de análises, físicas, químicas e 

microbiológicas, em pontos vulneráveis da rede com uma frequência relativamente alta, 

gerando uma grande quantidade de dados que, para se tornarem uma informação é necessária 

a aplicação de instrumentos que resumam os resultados obtidos, como, por exemplo, a análise 

de risco. 

A análise de risco é uma metodologia que compreende a avaliação, o gerenciamento e 

a comunicação de risco. Na avaliação ocorre a qualificação e a quantificação do perigo, 

baseado na frequência e na magnitude. No gerenciamento devem ser realizadas ações para 

minimizar, eliminar e/ou mitigar os riscos avaliados. Por fim, na comunicação são informados 

às partes interessadas os riscos provenientes de determinada situação. 

Apesar da análise de risco apresentar algumas limitações, como a subjetividade e a 

incerteza, é ainda um ótimo método de classificação de risco, pela sua capacidade em 

quantificar perigos, encaixando-se perfeitamente na proposta deste trabalho que é o 

zoneamento da rede distribuidora de água da cidade de Campina Grande no estado da Paraíba, 

nordeste do Brasil, segundo o grau de risco desta. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Efetuar uma avaliação de risco sobre a qualidade da água distribuída à população 

urbana de Campina Grande, estado da Paraíba, caracterizando as respectivas áreas de risco da 

cidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a distribuição espacial dos indicadores sentinelas (CRL e Turbidez) e 

indicadores auxiliares (CRC, cor, pH e bactérias heterotróficas) na rede de distribuição 

de água potável da cidade de Campina Grande; 

 Utilizar a metodologia FMEA de avaliação de risco para identificar e quantificar os 

perigos inerentes à água distribuída na cidade de Campina Grande; 

 Hierarquizar valores para os indicadores analisados em relação ao seu risco; 

 Mapear a cidade segundo as respectivas áreas de risco. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Saneamento básico é o conjunto das ações com o intuito de promover salubridade ao 

meio urbano e rural, melhorando a condição de vida da população, compreendendo ações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas 

pluviais (BRASIL, 2010). 

O grande entrave para a promoção da melhoria de vida através do saneamento no 

Brasil, como outros países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, ainda é o alcance da 

universalização. Esse princípio é discutido em Lobo (2003), o qual mostra que esse impasse 

ocorre devido a sucessivos erros de gestão dos recursos (humanos e financeiros). 

Para avaliar a universalização, entre outros indicadores, sobre o saneamento básico 

nacional, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) criou, juntamente com o 

Ministério da Saúde, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), em 1974, após uma 

reformulação na maneira de gerir os recursos (BRASIL, 2010). O sistema de saneamento que 

era gerido em âmbito municipal teve a gestão dos sistemas de água e esgoto transferida para o 

âmbito estadual, devido aos problemas financeiros, técnicos e no grau de universalização, 

sendo criado, após esta mudança, o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) que 

aumentou significativamente a abrangência do saneamento básico no Brasil (LOBO, 2003). 

Segundo o mesmo autor, inicialmente a idéia do PLANASA era utilizar a rentabilidade dos 

recursos obtidos nas grandes cidades para suprir os déficits das pequenas cidades e conseguir 

financiamento, quase que ilimitado, para os projetos em saneamento. Contudo, a falta de 

projetos alternativos condizentes às pequenas comunidades e a não transparência dos gastos 

com as obras fizeram com que seu fim chegasse em 1986. 

 Mais de duas décadas após a percepção dos problemas de gestão dos recursos no 

sistema de saneamento básico, que resultou no fim do PLANASA, o problema ainda não foi 

solucionado. A última PNSB, realizada em 2008, mostra que, uma pequena parcela das 

cidades brasileiras possuía algum instrumento regulador dos recursos enviados ao 

saneamento, 32,5% para o sistema de abastecimento de água e 18% para o sistema de 

esgotamento e o manejo de águas pluviais, aproximadamente (BRASIL, 2010), corroborando, 

assim, com o exposto por Lobo (2003), na discussão de que o sistema de saneamento básico 

brasileiro trabalha para sanar as emergências, com baixíssima capacidade de planejamento. 

A PNSB 2008 concluiu que dos municípios analisados 99,4% têm sistema de 

abastecimento de água, 55,2% têm sistema de esgotamento sanitário, 100% têm manejo de 
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resíduos sólidos e 94,4% têm manejo de águas pluviais (BRASIL, 2010), como pode ser visto 

na Figura 1.  

 

Figura 1 - Percentual de municípios com serviços de saneamento básico. 

 
Fonte: adaptado da PNSB 2008 (BRASIL, 2010). 

 

Todavia, alguns fatores devem ser levados em consideração. O percentual de 

domicílios com os serviços citados é bem menor, principalmente em relação à água e esgoto, 

pois em algumas cidades a cobertura não é total, como se considera nos percentuais acima. A 

porcentagem considerada para sistema de esgotamento sanitário é apenas para municípios 

com coleta de esgoto, o que não garante a existência de um tratamento e disposição correta do 

efluente. Quanto ao manejo de resíduos sólidos, apesar de englobar todo o país (exceto apenas 

duas cidades), a maioria destas cidades tem uma disposição incorreta para os resíduos, como 

por exemplo, vazadouros a céu aberto ou lixões. 

Percebe-se também que em relação ao PNSB 2000, o manejo de resíduos sólidos 

chegou à universalização, o sistema de esgotamento sanitário cresceu 6,7%, o manejo de 

águas pluviais cresceu 21,5%, enquanto que, em porcentagem, o sistema de abastecimento 

não mudou (BRASIL, 2010).  

Isso não quer dizer que não houve melhorias no Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA), apenas mostra que os locais que faltam são distantes o bastante para abastecer de 

maneira mais fácil. E ainda assim, é o serviço de saneamento básico mais desenvolvido no 

país, uma vez que, atende à população em quantidade e qualidade satisfatórias. 
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3.1 Sistema de Abastecimento de Água 

 

 “Em termos globais, a água disponível é muito superior ao total consumido pela 

população” (MOTA, 2003, p. 143), alcançando algo em torno de 1370 km
3
. Apesar dessa 

disponibilidade, Barros (2011) mostra que a degradação dos mananciais, o aumento 

exponencial da demanda e a má distribuição da água no Planeta gera um importante 

descompasso na quantidade e qualidade do recurso hídrico disponível ao homem. Cerca de 

1,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo (BRASIL, 2010 apud 

COUTINHO, 2011), necessitando de um sistema de abastecimento de água que distribua em 

quantidade e qualidade adequada esse bem. 

O sistema de abastecimento de água é definido pela Portaria 518/2004 do MS, como 

sendo o conjunto de obras civis, materiais e equipamentos com o intuito de produzir e 

distribuir água potável canalizada à população, sendo de responsabilidade do poder público, 

mesmo quando em regime de concessão ou permissão. 

Brasil (2006b) divide o sistema de abastecimento de água em adução (manancial, 

captação, adutora de água bruta e estação elevatória), tratamento (ETA), reservação 

(reservatórios) e distribuição (rede de distribuição e adutora de água tratada). Viana (2002) 

ainda inclui os ramais prediais e a medição como parte do SAA, o que faz sentido, uma vez 

que é de vital importância para a manutenção da qualidade de água o bom estado desses 

componentes, contudo é mais comum a divisão proposta inicialmente, ilustrada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Sistema de abastecimento de água. 

 
Fonte: VIANA (2002). 

 

3.1.1 Manancial 

 

O manancial é a reserva de água que abastecerá o sistema, pode ser superficial, 

subterrâneo ou proveniente da chuva, deve ter quantidade e qualidade adequadas ao sistema. 

Caso não tenha quantidade suficiente ao abastecimento, podem ser feitos barramentos ou 

utilizados vários mananciais. Esse é o componente mais vulnerável do SAA, pois está mais 
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susceptível aos impactos naturais e antrópicos, devendo haver proteção como a preservação 

da mata ciliar e o afastamento de atividades potencialmente poluidoras (BRASIL, 2006b). 

 

3.1.2 Captação 

 

A captação é o ponto onde ocorrerá a retirada de água do manancial, o qual depende 

basicamente das características do manancial. Se o manancial for subterrâneo a captação 

ocorre principalmente por poços (artesianos e freáticos) ou por floração. Se o manancial for 

superficial, Brasil (2006b) diz serem mais comuns as técnicas de tomada de água por 

barramento, captação direta com proteção, captação direta com canal e torre de tomada. 

 

3.1.3 Adução 

 

As adutoras de água bruta e de água tratada são canalizações que transportam a água 

de um ponto a outro. As adutoras são classificadas quanto ao regime de escoamento e quanto 

à energia utilizada para escoamento. O regime de escoamento pode ser em conduto forçado, 

quando a água escoa com pressão superior à pressão atmosférica, ou conduto livre, quando a 

água escoa com pressão igual à atmosférica, ocupando parte da tubulação (adutoras de água 

tratada sempre são em conduto forçado). A energia utilizada para escoamento pode ser por 

gravidade, quando o ponto inicial de adução é mais alto que o ponto final, pode ser por 

recalque, quando necessita de um sistema elevatório por questões de relevo, ou pode ser 

mista, quando for parte gravidade e parte recalque (BRASIL, 2006b). 

 

3.1.4 Estação Elevatória 

 

A estação elevatória é um sistema de bombeamento de água com a finalidade de 

impulsioná-la para transpor um obstáculo. É mais comum nas tubulações de captação e 

adução, mas também pode ser encontrado em pontos baixos da rede distribuidora, nesse caso 

são chamados de boosters (BRASIL, 2006b). 

 

3.1.5 Estação de Tratamento de Água 

 

A ETA pode ser considerada o coração do SAA, é nela que ocorre todo o processo de 

adequação da água bruta ao padrão de potabilidade. As ETA’s convencionais têm o papel de 
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adequar a água aos parâmetros de potabilidade em suas características físicas, químicas e 

biológicas, com finalidades higiênicas (remoção de microrganismos, substâncias nocivas ao 

homem e matéria orgânica), estéticas (adequação de cor, turbidez, odor e sabor) e econômicas 

(retirada de ferro, manganês, dureza, cloretos etc.) (CETESB, 1973). Segundo Viana (2002) 

são convencionalmente realizados processos de aeração, coagulação, floculação, decantação, 

filtração e desinfecção. 

A aeração é o processo que aumenta a área de contato da água com o ar para incluir 

mais oxigênio na mesma e, segundo a CETESB (1973), serve também para retirar gás 

carbônico e gás sulfídrico, oxidar ferro, manganês e matéria orgânica e volatilizar substâncias 

provenientes do metabolismo das algas. A NBR 12216 (ABNT, 1992) sugere que a aeração 

pode ocorrer por plano inclinado, bandejas perfuradas sobrepostas, cascatas, escadas, ar 

comprimido, aeradores mecânicos ou torre de aeração forçada. 

Coagulação é a desestabilização das partículas coloidais realizada pela conjunção de 

ações físicas e reações químicas. As ações físicas mencionadas são os processos de mistura 

rápida que, segundo a NBR 12216 (ABNT, 1992), deve ter gradiente de velocidade entre 700 

e 1100 s
-1

, para que o objetivo seja alcançado. Quanto às ações químicas são as utilizações de 

substâncias para aglutinar as partículas, sendo usados alcalinizantes, coagulantes e 

coadjuvantes no processo. 

Segundo a NBR 12216 (ABNT, 1992) a floculação é o processo que une as partículas 

geradas na mistura rápida. Juntamente com os processos de coagulação, mistura rápida e 

decantação serve para eliminar sólidos suspensos da água. É de vital importância o controle 

do gradiente de velocidade nos floculadores, para que haja energia suficiente à formação do 

floco, mas não ultrapasse, quebrando os flocos. Sendo assim, o gradiente de velocidade é 

diminuído paulatinamente, devendo, segundo a NBR 12216 (ABNT, 1992), ser inicialmente 

de 70 s
-1

 e no final 10 s
-1

. 

A decantação é o processo no qual os flocos formados na etapa anterior sedimentam 

através da ação da gravidade, desta maneira os fatores que influenciam no dimensionamento 

de um decantador são velocidade de sedimentação e de escoamento.  

“A filtração da água consiste em fazê-la passar através de substâncias porosas capazes 

de reter ou remover algumas de suas impurezas.” (CETESB, 1973, p. 318). Existem dois tipos 

de filtros, os lentos que têm alta remoção de microrganismos e baixa eficiência na remoção de 

cor necessitam de grandes áreas e têm alto tempo de carreira, já os filtros rápidos têm alta taxa 

de filtração, menor eficiência na remoção de microrganismos e baixo tempo de carreira. 
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A desinfecção é a utilização de substâncias para eliminar a presença de 

microrganismos na água, em geral ocorre com a utilização de cloro, mas podem ser 

empregados ozônio, dióxido de cloro e radiação ultravioleta. 

 

3.1.6 Reservatórios 

 

Os reservatórios são estruturas situadas entre a ETA e a rede de distribuição, com o 

intuito de garantir o abastecimento em momentos de maior consumo e eventual paralisação no 

fornecimento de água e manter a pressão no sistema. Nessa unidade do SAA há ainda um 

fator muito importante na manutenção da qualidade da água no sistema, como mostrado no 

trabalho de Coutinho (2011), onde a má reservação da água tratada trouxe uma degradação 

significativa à sua qualidade. 

 

3.1.7 Rede de Distribuição 

 

A rede de distribuição compreende as tubulações que distribuem a água para a 

população, funcionando todas elas em regime de conduto forçado, sendo necessário um 

controle na pressão para manter a estanqueidade, pois se houver uma sobrepressão pode haver 

o rompimento da tubulação com eventuais desperdícios e contaminação e se houver 

subpressão a água não chegará aos pontos mais distantes e também pode haver contaminação. 

 

3.2 Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde 

 

O início da legislação brasileira em relação à padronização da água potável foi em 

1977, com a edição da Portaria nº 56/77 do MS, que incluía alguns valores máximos 

permitidos de constituintes químicos e microbiológicos. Em 1990 houve uma revisão da 

Portaria nº 56/77, e edição da Portaria a 36/90 que inovou com a definição de controle e 

vigilância da qualidade da água, a definição de sistema de abastecimento de água e a inclusão 

de alguns outros parâmetros físicos e microbiológicos (GALDINO, 2009). Após 10 anos da 

edição da Portaria 36/90, foi editada a Portaria nº 1469/00 que, entre outros fatores, contribuiu 

grandemente com a inserção de mais padrões químicos e microbiológicos de potabilidade da 

água, como mostrado na Figura 3 que ilustra o avanço na quantidade de padrões 

comtemplados nas três normas. 
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A Portaria 518/04 do MS foi editada revogando a Portaria nº 1469/00, devido a 

mudanças na estrutura do Ministério da Saúde. Ela mantém todos os parâmetros da Portaria 

anterior entre outros aspectos, apenas com algumas adaptações ao novo ordenamento do MS. 

Dentre essas inovações, encontra-se a obrigatoriedade da desinfecção para todas as águas, a 

filtração para águas superficiais, a valorização da Escherichia coli como indicador de 

contaminação fecal, obrigatoriedade da pressurização da rede e a caracterização do sistema 

coletivo e do sistema alternativo de abastecimento de água. 

 

Figura 3 – Quantidade de parâmetros contemplados nas Portarias nº 56/77, nº 36/90 e nº 1469/00. 

 
 

3.3 Indicadores Sentinelas e Auxiliares 

 

Dada a quantidade de parâmetros do padrão de potabilidade a serem obedecidos no 

controle e vigilância da qualidade da água é importante eleger alguns mais significantes, que 

exprimam a situação da água de maneira ágil, barata e representativa, possibilitando a ação 

preventiva. Esses indicadores podem ser classificados como sentinelas e auxiliares. 

Os indicadores sentinelas para vigilância da água são o cloro residual livre (CRL) e a 

turbidez e têm como principal objetivo conferir condições de identificação precoce de 

situações de risco, principalmente em relação a doenças de veiculação hídrica (BRASIL, 

2006c). Por sua vez, os indicadores auxiliares, não têm um padrão fixo, mas Brasil (2006c) 

sugere a escolha destes em relação às características do SAA. No caso desse trabalho, foram 

escolhidos CRC (Cloro Residual Combinado), cor, pH (Potencial Hidrogeniônico) e bactérias 

heterotróficas. 
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3.3.1 Cloro Residual Livre 

 

O cloro gasoso quando empregado como desinfetante reage com a água, gerando 

como subprodutos o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito, variando suas concentrações em 

relação ao pH da água. A soma das concentrações desses subprodutos caracteriza o CRL 

(ARAÚJO, 2010). 

O padrão, segundo a Portaria 518/2004 do MS, para esse indicador é de no mínimo 0,5 

mgCl2/L na saída do tratamento e 0,2 mgCl2/L em toda a extensão da rede e no máximo de 2 

mgCl2/L. Essa faixa de controle tem a capacidade de eliminar os microrganismos sem causar 

intoxicação à população exposta. 

 

3.3.2 Turbidez 

 

A turbidez exprime a quantidade de partículas suspensas na água, geralmente 

composta por minerais erodidos, algas, microrganismos e água residuária. Causa uma 

aparência nebulosa na água, mas além da estética ruim a turbidez também tem significado 

sanitário, pois interfere na desinfecção da água, dado que as partículas podem servir de 

proteção aos microrganismos. 

A Portaria 518/2004 do MS define que o padrão, imediatamente após a ETA, deve ser 

de 1,0 UT para filtração rápida, 2,0 UT para filtração lenta e para a extensão da rede não deve 

ultrapassar 5,0 UT. 

 

3.3.3 Cloro Residual Combinado 

 

O cloro residual combinado (CRC) é resultado da reação do ácido hipocloroso com 

nitrogênio amoniacal, gerando as cloraminas (monocloramina, dicloramina e tricloramina), 

essa formação é influenciada pelo pH, relação cloro/nitrogênio amoniacal e eficiência da 

mistura (ARAÚJO, 2010). Segundo Barbosa (2010), CRL é cerca de 200 vezes mais 

desinfetante que CRC, sendo então considerado o real desinfetante; dentre as cloraminas a 

dicloramina é cerca de 3 vezes mais potente que a monocloramina e a tricloramina não tem 

nenhum poder desinfetante. 

Das cloraminas apenas a monocloramina é padronizada, tendo seu valor máximo 

permitido em 3 mgCl2/L, valor limite para que a água passe a ter sabor e odor característicos, 

e cause desconforto aos  consumidores. 
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3.3.4 Cor 

 

A cor pode ser classificada como aparente ou verdadeira. A aparente é a soma das 

partículas suspensas com as dissolvidas. A verdadeira, por sua vez, é a formada pelas 

partículas dissolvidas, eliminando as suspensas por um processo de centrifugação ou filtração 

(SANTOS, 2011). A cor analisada neste trabalho é a aparente, padronizada pela Portaria 

518/2004 do MS em 5 uH na saída do tratamento e 15 uH no restante da rede. 

A cor é proveniente da presença de ácidos húmicos e fúlvicos, que têm origem na 

decomposição orgânica, ou devido à presença de ferro e manganês. Aparentemente não 

apresenta risco sanitário, contudo pode estar associada a sabor e odor; além disso a presença 

de matéria orgânica favorece a geração de subprodutos da desinfecção. 

 

3.3.5 pH 

 

O pH é o cologaritmo da concentração de íons hidrogênio, ele varia de 0 à 14, 

influenciando em vários aspectos do tratamento (coagulação, desinfecção, remoção de ferro, 

manganês e metais pesados), na solubilidade de produtos químicos e atividade microbiana 

(ARAÚJO, 2010).  

O padrão estabelecido na Portaria 518/2004 do MS é uma faixa entre 6,0 e 9,5. 

 

3.3.6 Bactérias Heterotróficas 

 

As bactérias heterotróficas foram utilizadas no século XIX como indicadores de 

segurança microbiológica do processo de tratamento de água, em especial a filtração, mas 

com o advento da E. coli como indicador fecal sua utilização diminuiu (SANTOS, 2011). 

Segundo a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, bactérias heterotróficas são 

microrganismos “capazes de produzir unidades formadoras de colônias (UFC), na presença de 

compostos orgânicos contidos em meio de cultura apropriada, sob condições pré-estabelecidas 

de incubação: 35,0 ± 0,5ºC por 48 horas” (BRASIL, 2004, p. 4). A mesma portaria recomenda 

que em 20% das amostras mensais para análises de coliformes totais, seja efetuada a 

contagem de bactérias heterotróficas e não sejam extrapoladas 500 UFC/ml. Caso o padrão 

seja excedido, deve ser providenciada imediata recoleta, inspeção local e, se constatada 

irregularidade, outras providências devem ser tomadas. 
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3.4 Controle e Vigilância da Qualidade de Água 

 

Controle e vigilância da qualidade de água são definidos na Portaria 518/2004 do MS, 

sendo o conjunto de ações que visam verificar a aplicação dos padrões de potabilidade na 

água consumida pela população. O controle é exercido pelo órgão responsável pela operação 

do sistema e a vigilância por um órgão de saúde pública. Segundo Freitas & Freitas (2005) 

estas atividades fazem parte do SISAGUA (Sistema de Informação de Vigilância e Controle 

da Qualidade da Água de Consumo Humano), setor do subsistema nacional de vigilância em 

saúde ambiental (SINVSA), que tem como finalidade garantir o consumo de água de 

qualidade pela população diminuindo a incidência de doenças veiculadas pela água. 

Através da coleta, análise e divulgação dos dados, a vigilância da qualidade da água 

busca a identificação e descrição dos fatores de risco proveniente do SAA, a fim de propor 

medidas preventivas e de controle dos agravos (BRASIL, 2006a). 

O controle muitas vezes se limita à análise e exames com frequência proporcional à 

população atendida, sendo ainda muito encontrados relatos de doenças relacionadas à água de 

consumo. Para sanar isso, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda a criação de 

um plano de segurança de água (PSA), um documento que lista os riscos potenciais de todo 

um sistema de abastecimento de água, para uma ação preventiva, devendo este conter as 

seguintes etapas: estabelecimento de objetivos; avaliação do SAA; identificação de medidas 

de controle; preparação de planos de gestão e um funcionamento da vigilância de forma 

independente (GUIMARÃES, 2010). 

 

3.5 Análise de Risco 

 

Inicialmente, no estudo da análise de risco é importante saber diferenciar as definições 

de risco e perigo. O perigo seria um efeito adverso inerente a uma determinada situação, 

enquanto que o risco seria a quantificação desse perigo, envolvendo a incerteza deste ocorrer 

e as consequências de sua ocorrência. Brasil (2006b, p. 30) utiliza um exemplo bem 

interessante para ilustrar essa diferenciação: “uma água para consumo humano que contenha 

agentes patogênicos representaria um perigo, enquanto seu fornecimento à população traz um 

risco, que pode ser quantificado e expresso em termos de probabilidade”. 

A análise de risco é caracterizada por Bastos et al. (2009) como uma metodologia 

flexível, aplicada em várias áreas do conhecimento e que encontrou um ramo promissor no 

sistema de abastecimento de água para consumo humano, pois através da descrição dos 
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possíveis fatores, agentes ou situações que tragam um risco podem ser propostas medidas para 

evitar, minimizar ou controlar o mesmo, com a participação da população interessada no 

agravo. 

A análise de risco baseia-se em três etapas: avaliação de risco, gerenciamento de risco 

e comunicação do risco. A avaliação de risco descreve os fatores, agentes ou situações que 

determinam a ocorrência do risco. O gerenciamento propõe planos de gestão, baseados nos 

dados gerados pela avaliação de risco, para evitar, minimizar ou controlar os riscos. A 

comunicação é o processo interativo de troca de informações entre indivíduos, grupos e 

instituições, sobre o risco, para conhecimento da opinião do público e para torná-lo apto a 

estabelecer medidas de proteção individual (BASTOS et al., 2009). 

Brasil (2006b) divide a etapa de avaliação de risco em quatro passos. A identificação 

do perigo é o primeiro, onde as hipóteses sobre o perigo de determinada situação são 

levantadas, informando os possíveis agentes e os efeitos desta situação adversa. Depois é o 

passo de avaliação da dose-resposta, que irá determinar qual a quantidade do agente capaz de 

gerar o efeito adverso. Após isso, é feita a avaliação da exposição, ou seja, a caracterização da 

quantidade do agente no meio e as vulnerabilidades da população exposta. Juntando todos os 

dados gerados, é feita a caracterização dos riscos, transformando-os em uma informação de 

fácil entendimento, através de uma metodologia que una a qualificação e quantificação dos 

riscos. 

Uma metodologia muito interessante devido à sua simplicidade e flexibilidade é a 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), que se baseia nos modos e nos efeitos de falhas 

potenciais. Cria-se um pequeno grupo multidisciplinar, Toledo & Amaral (2006) recomendam 

um grupo máximo de 6 pessoas especialistas em diferentes áreas do conhecimento, para 

discutir os riscos de um determinado processo e preencher um formulário contendo os efeitos, 

as causas, as medidas mitigadoras e a quantificação desse risco. A quantificação é feita 

através de quatro critérios, a severidade (o quão problemático pode ser aquele risco caso ele 

ocorra), a ocorrência (frequência de acontecimento desse risco no processo atual), a detecção 

(a dificuldade em detectar o risco preventivamente) e a abrangência (o quanto esse risco se 

difunde em função da área), por fim esses critérios são multiplicados gerando um resultado 

que caracteriza o risco total do processo avaliado. 
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4 METODOLOGIA 

 

O objeto de estudo do trabalho é o SAA da cidade de Campina Grande, localizada no 

estado da Paraíba, com coordenadas geográficas de 7,23° Sul e 35,88° Oeste (Figura 4). 

Distando 120 km da capital João Pessoa, Campina Grande possui 594 km
2
 de área, 385.213 

habitantes. Segundo dados do Censo 2010 (IBGE, 2011), existe na cidade 580 escolas de 

nível pré-escolar a ensino médio, 112 estabelecimentos de saúde dos SUS (Sistema Único de 

Saúde) e 125610 economias abastecidas com água. 

 

Figura 4 – Localização da cidade de Campina Grande. 

 
Fonte: IBGE (2011). 

 

As análises ocorreram do período de Abril a Novembro de 2010, com frequência 

semanal em cada ponto de amostragem. 

 

4.1 Sistema de Abastecimento de Água de Campina Grande 

 

O SAA de Campina Grande se inicia no Açude Epitácio Pessoa a 44 km da cidade, 

comportando 575.000.000 m
3
 de água, e capacidade de captação máxima de 1500 L/s, 

passando, a água bruta, por um tratamento convencional na ETA de Gravatá (SANTOS, 

2011). 

Segundo Souza (2010) o SAA de Campina Grande abastece também os distritos de 

São José da Mata e Galante, as cidades de Barra de Santana, Curralinho, Caturité, Queimadas, 

Lagoa Seca, Matinhas e Alagoa Nova, totalizando uma população de mais de 400.000 

pessoas. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250400
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A rede de distribuição de água da cidade de Campina Grande tem uma extensão de 

1.216 km, estando dividida em quatro zonas de pressão A, B, C e D. As zonas A e D são 

independentes entre si e entre as zonas B e C, que estão provisoriamente interligadas por 

razões de manutenção e troca de tubulações na zona B (Souza, 2010). A rede de distribuição 

está ilustrada no mapa do Anexo A, conforme publicado no trabalho de Galdino (2009). 

 

4.2 Metodologia de Amostragem 

 

A “Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental 

relacionada à qualidade da água para consumo humano” (BRASIL, 2006c), recomenda que 

a definição dos pontos de amostragem, deve ser baseada na escolha de pontos críticos e não 

críticos, para obter uma representatividade composta por critérios de distribuição geográfica e 

identificação de situações de risco (locais que sejam, reconhecidamente, vulneráveis e/ou que 

abasteçam uma grande população como escolas, creches, hospitais etc.). 

Dadas as características anteriores foram definidos oito pontos de amostragem, todos 

localizados em escolas (pontos vulneráveis), distribuídos por toda a cidade, contemplando as 

quatro zonas de pressão; a localização dos pontos de amostragem e suas respectivas áreas de 

abrangência estão dispostas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Localização dos pontos de coleta e suas respectivas áreas de abrangência. 

Ponto 
Localização 

(Bairro) 
Área de abrangência 

P1 – Universidade Estadual 

da Paraíba 
Bodocongó Bairro Universitário, Pedregal e Centenário. 

P3 – E.E.E.F.M. Severino 

Cabral 
Bodocongó 

Parte superior de Bodocongó, Novo 

Bodocongó, Ramadinha e Parte superior do 

Serrotão. 

P4 – Escola Municipal Ana 

Azevedo 
Bairro das Nações 

Bairro das Nações, Jardim Continental, 

Louzeiro, Conceição e Lauritzen. 

P5 – Vila Olímpica Plínio 

Lemos 
José Pinheiro 

José Pinheiro, Mirante, Santa Terezinha, Monte 

Castelo, Castelo Branco, Nova Brasília, Catolé, 

Vila Cabral, Sandra Cavalcante, Itararé e Parte 

superior do Tambor. 

P6 - E.E.E.F.M. Solon de 

Lucena 
Centro 

Centro, Santo Antônio, Alto Branco e Jardim 

Tavares. 

P7 - E.E.E.F.M. Monte 

Carmelo 
Bela Vista Bela Vista, Monte Santo e Prata. 

P8 - E.E.E.F.M. 

Clementino Procópio 
São José São José e Estação Velha. 

P9 - E.E.E.F.M. Félix 

Araújo 
Liberdade 

Liberdade, Jardim Paulistano, Cruzeiro, 

Presidente Médice, Santa Cruz, Quarenta, 

Santa Rosa e Dinamérica. 
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A escolha das áreas de abrangência se deu por estudos de mapas do SAA e de mapas 

da divisão política da cidade. No entanto, a informação sobre a distribuição física do SAA de 

Campina Grande é escassa, tornando, muitas vezes, impossível a caracterização de alguns 

bairros. 

Tomando como base os reservatórios que abasteciam os pontos de coleta e 

visualizando sua abrangência, incluindo os reservatórios subsequentes, através dos mapas 

supracitados, foi possível a limitação das áreas de abrangência. O mapa da divisão política da 

cidade está no Apêndice A e o mapa com as áreas de abrangência esta representado na Figura 

5. 

 

Figura 5 – Mapa com as áreas de abrangência. 

 
 

4.3 Metodologia de Coleta e Preservação das Amostras 

 

A coleta realizou-se em torneiras com ligação direta ao sistema de abastecimento 

público. Inicialmente era feita a assepsia da torneira com álcool etílico a 70% e, em seguida, a 

água era deixada escoar por 2 a 3 minutos, para remover a água estagnada na tubulação 

permitindo a coleta de amostra representativa do sistema púbico. Primeiro eram feitas as 

coletas para as análises microbiológicas, com frascos autoclavados contendo 0,1 ml de 

tiossulfato de sódio (Na2S2O3) a 10% para inibir a ação do cloro residual (Figura 6a), sendo a 

amostra, então, preservada em um recipiente com gelo (Figura 6b) para posterior análise em 

laboratório. Depois, para as análises de CRL, CRC, turbidez e pH, a coleta era realizada com 
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uma garrafa PET coberta por fita preta, para proteger a amostra contra a incidência de luz 

(Figura 6c), o restante da amostra era levado ao laboratório para realização da análise de cor 

aparente. 

 

Figura 6 – Frasco para coleta microbiológica (a), preservação da amostra microbiológica (b), garrafa 

para coleta das análises de CRL, CRC, turbidez, pH e cor. 

a) b) c) 

 

4.4 Metodologia dos Procedimentos Analíticos 

 

Os procedimentos analíticos seguiram as recomendações do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1999), todos eles foram realizados em 

triplicata. As análises de CRL, CRC, pH e turbidez foram realizados in loco, montando-se um 

laboratório itinerante (Figura 7), enquanto que as análises de bactérias heterotróficas e cor 

foram realizadas no Laboratório de Saneamento da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG). 

 

Figura 7 – Laboratório montado in loco. 
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4.4.1 Cloro Residual Livre e Cloro Residual Combinado 

 

A análise de CRL e CRC foi feita pelo método titulométrico DPD-SFA. No qual o 

cloro residual é determinado por titulação com sulfato ferroso amoniacal (SFA) e sulfato de 

N, N – dietil – p - fenilenediamina (DPD) como indicador. 

Para obtenção da concentração de CRL na água é adicionado DPD e um tampão de 

fosfato, para regular o pH, o DPD apresenta coloração vermelha ficando mais intenso quanto 

maior a concentração de cloro, sendo a titulação feita com SFA. Após isso, para determinação 

da fração de monocloramina uma pequena porção de uma solução de iodeto de potássio a 

concentração de 5mg/ml é adicionada. Depois, a dicloramina é determinada com uma adição 

maior de cristais de iodeto de potássio. A determinação da tricloramina se dá através de outro 

procedimento, onde a solução de iodeto de potássio é adicionada antes do DPD e do tampão 

de fosfato. 

É necessário ainda realizar uma análise para quantificar a presença de interferentes 

halogênicos (flúor, bromo e iodo, principalmente), utilizando a glicina para imobilizar o cloro, 

sendo o resultado dessa análise subtraído do valor de CRL, para remover a concentração dos 

halogênios. 

 

4.4.2 Turbidez 

 

A turbidez foi analisada pelo método instrumental nefelométrico, através de um 

turbidímetro Orbeco-Hellige (Figura 8), modelo 966 com lâmpada de tungstênio. 

 

Figura 8 – Turbidímetro Orbeco-Hellige modelo 966. 
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4.4.3 Cor 

 

A cor aparente foi medida por comparação com padrões de platina-cobalto, tendo sido 

empregado um colorímetro modelo Aqua-Color (Figura 9), com configuração óptica multi-

detectora. 

 

Figura 9 - Colorímetro modelo Aqua-Color. 

 
 

4.4.5 pH 

 

O pH foi medido pelo método potenciométrico, com auxilio de um pHmetro modelo 

mPA210 P (Figura 10), calibrado com soluções padrão de 4,0 e 7,0. 

 

Figura 10 – pHmetro modelo mPA210 P. 

 
 

4.4.6 Bactérias Heterotróficas 

 

A análise de bactérias heterotróficas foi através do método de plaqueamento em 

profundidade (Pour Plate), com resultados expressos em UFC/ml (unidades formadoras de 

colônia por mililitro). Além da análise em triplicata em cada ponto de amostragem, ainda 

eram feitas três provas em branco (apenas o meio de cultura na placa de petri), com a 

finalidade de verificar a assepsia do meio de cultura e da placa de petri. 
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O meio de cultura utilizado foi o Plate Count Agar (PCA), preparado dias antes da 

análise. 

Como a quantidade de microrganismos nas amostras era muito baixa, foi considerado 

o aumento da quantidade de amostra inoculada na placa, em lugar do proposto pelo Standard 

Methods que recomenda 1 ml. As quantidades de amostra para cada ponto estão dispostas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Quantidade de amostra para análise de bactérias heterotróficas para cada ponto de 

amostragem. 

Ponto de Amostragem Quantidade de Amostra (mL) 

P1 2 e 5 

P3 1 e 5 

P4 2 e 5 

P5 1 e 5 

P6 1 e 5 

P7 1 e 5 

P8 1 e 5 

P9 1 e 5 

 

A incubação era feita a 35 ± 0,5° C, durante 48 horas, sendo a contagem das colônias 

foram feitas com a utilização do contador de colônia. 

 

4.5 Estatística e Classificação dos Dados 

 

O tratamento estatístico dos dados se fundamentou em encontrar os valores de 

medidas centrais que representassem os indicadores estudados (CRL, turbidez, CRC, cor, pH 

e bactérias heterotróficas), para cada ponto de amostragem. 

Inicialmente, os diversos conjuntos amostrais dos indicadores medidos nos pontos de 

amostragem foram estudados para a detecção e posterior remoção de outliers (valores atípicos 

que não são representativos do universo amostral). 

Para isso foi aplicado o método de Grubbs, com um nível significância de 0,05 e 

universo amostral de 30 dados. Esse método testa a existência de outliers num universo 

amostral baseado na comparação do outlier suspeito com o valor estimado pela Equação 1. O 

resultado da Equação 1 é comparado com uma tabela que considera a quantidade de dados e a 

significância da análise estatística, se for maior então a outlier suspeito é realmente um 

outlier. A tabela foi retirada de Rohlf & Sokal (1936) e esta no Anexo C 
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(   ̅)

 
                                                                                                   (1) 

X = Outlier suspeito; 

 ̅ = Média; 

σ = Desvio padrão. 

 

O método de Grubbs resultou na remoção de todos os outliers, com maior prevalência 

no indicador bactérias heterotróficas em todos os pontos, ocorrendo uma remoção de até 8 

outliers num único ponto de amostragem. Depois da remoção das inconsistências as amostras 

de dados tenderam a um maior equilíbrio em torno do centro, permitindo deduzir um bom 

ajuste à distribuição normal. A Figura 11 reúne os box-plots referentes aos indicadores 

monitorados nos pontos de amostragem. Por causa de um problema de escala, o box-plot 

referente ao CRL no ponto P8 é apresentado separadamente (Figura  12). 

Após o tratamento estatístico dos dados, para representá-los através de medidas de 

tendência central foi criada uma classificação para esses valores baseados nos VMP’s 

(Valores Máximos Permitidos) da Portaria 518/04 do MS. A classificação baseia-se na 

divisão em 6 (seis) faixas da região que compreende a concentração 0 (Zero) ao VMP 

estabelecido para o indicador (cada faixa será representada por um valor entre 0 e 5) e depois 

situar o valor médio do ponto de amostragem na sua respectiva faixa. Por exemplo, para o 

indicador bactérias heterotróficas o VMP é 500 UFC/mL, dividindo-se em 6 faixas existia a 

faixa 0 (-∞   0 UFC/mL), a faixa 1 (0   125 UFC/mL), a faixa 2 (125   250 

UFC/mL), a faixa 3 (250   375 UFC/mL), a faixa 4 (375   500 UFC/mL) e a faixa 5 

(500   +∞  UFC/mL), de maneira que a ausência de bactérias heterotróficas (faixa 0) 

represente risco nulo e a ultrapassagem do VMP (faixa 5) risco máximo.  

Para os indicadores em que se têm padrões máximos e mínimos, foi calculada a média 

entre estes e, a partir da média, foram estabelecidos duas regiões, uma do padrão mínimo à 

média e uma da média ao padrão máximo, cada região contando com 6 faixas, representados 

por valores de 0 a 5, de modo análogo à metodologia descrita para o indicador bactérias 

heterotróficas. As faixas para todos os indicadores são apresentadas na Figura 13. 

Os valores representados pelos símbolos +∞ e -∞ são todos os valores acima dos 

padrões máximos e abaixo dos padrões mínimos, respectivamente. No caso dos indicadores 

que têm apenas um VMP, o símbolo -∞ representa a concentração 0 (zero). 
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Figura 11 – Box-plots das amostras para todos os pontos de monitoração para CRL, turbidez, CRC, 

cor, pH e bactérias heterotróficas. 

 
 

Figura 12 – Box-plot para o ponto P8 e o indicador CRL. 
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Figura 13 – Classificação para os parâmetros CRL (padrão mínimo) (a), CRL (padrão máximo) ( b), 

Turbidez (c), CRC (d), Cor (e), pH (padrão mínimo) (f), pH (padrão máximo) (g) e Bactérias 

Heterotróficas (h). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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Como não existe um VMP que padronize a concentração de CRC, mas existe um para 

monocloramina, foi então utilizado este padrão que não deve ser ultrapassado em 3 mg/L, 

para representar  CRC.  

 

4.6 Avaliação de Risco  

 

A análise de risco é dividida em avaliação de risco, gerenciamento de risco e 

comunicação de risco. No entanto, como não é possível a atuação direta no SAA da cidade de 

Campina Grande, o presente trabalho irá realizar apenas uma avaliação de risco, podendo esta 

servir de subsídio à concessionária para tomar as devidas medidas de gerenciamento e 

comunicação de risco. 

 

4.7 Metodologia FMEA 

 

O FMEA é um método qualitativo e quantitativo que se baseia no “estudo dos 

possíveis modos de falha dos componentes, sistemas, projetos e processos e os respectivos 

efeitos gerados por esses modos de falha” (SAKURADA, 2001, p. 6). Os modos de falhas são 

as maneiras com que as falhas ou erros, nos componentes, sistemas, projetos ou processos 

ocorrem e como eles se desenvolvem para gerar a falha. O efeito é a consequência do modo 

de falha, ou seja, a manifestação ou como é percebido pelo sistema. 

Outro aspecto importante do FMEA é a causa do modo de falha, estando relacionado 

com os motivos que levaram o modo de falha a ocorrer. Muitas vezes o próprio modo de falha 

explicita sua origem, no entanto o estudo da causa ajuda muito na caracterização do perigo a 

ser analisado. 

O FMEA, segundo Toledo & Amaral (2006), pode ser de produto (ou projeto) ou de 

processo, o primeiro analisando as falhas do produto decorrentes do projeto e o segundo 

analisando as falhas no planejamento ou execução do processo incorrendo em falhas no 

produto, o FMEA a seguir é de um produto, a água. 

Toledo & Amaral (2006) dividem a metodologia FMEA em 5 etapas. A primeira 

etapa consiste no planejamento, onde se decide qual o objeto de estudo, define-se a equipe 

avaliadora, marca-se a reunião e preparam-se os documentos. Num segundo momento ocorre 

a análise das falhas em potencial, as principais falhas que possam ocorrer juntamente com 

seus efeitos, causas, medidas mitigadoras e os escores de severidade, ocorrência, detecção, 

abrangência e risco, construindo um formulário que será preenchido na reunião FMEA, outro 
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fator dessa etapa é a elaboração de uma tabela de escore que norteará a decisão da equipe 

avaliadora. Na terceira etapa, na reunião FMEA, ocorre a avaliação das falhas potenciais 

listadas anteriormente, a equipe avaliadora entra em consenso sobre quais escores são mais 

representativos de cada perigo. Finaliza com as etapas quatro e cinco, melhoria no processo e 

continuidade da análise, respectivamente, as quais já estão relacionadas ao gerenciamento do 

risco, pois com o resultado das etapas anteriores serão promovidas melhorias contínuas no 

processo analisado. 

 

4.7.1 Análise das Falhas em Potencial (Construção do Formulário FMEA e Tabela de 

Escores) 

 

As falhas em potencial foram levantadas baseadas nos indicadores estudados em cada 

ponto de amostragem, bem como nos padrões recomendados pela Portaria 518/2004 do MS. 

Sendo assim, os perigos listados foram da baixa concentração de CRL, da alta concentração 

de CRL, da alta turbidez, alta concentração de CRC, alta cor, baixo pH, alto pH e alta 

concentração de bactérias heterotróficas. 

Na construção do Formulário FMEA, além de todos os perigos citados no parágrafo 

anterior, ainda foram levados em consideração o tipo do perigo, o efeito, a causa, as medidas 

mitigadoras e os escores de quantificação do risco. 

O tipo de perigo está relacionado à sua potencialidade, à sua existência, se ele é real ou 

potencial, estando representado por R ou P, respectivamente. Os efeitos são os principais 

problemas gerados pela falha ou perigo, as causas as principais explicações para a ocorrência 

da falha e as medidas mitigadoras tudo aquilo que pode ser feito para evitar, diminuir ou 

compensar a falha que ocorra. 

Os escores são uma questão à parte, sendo através do seu preenchimento que se 

quantifica o perigo, tornando-o um risco. Mas, além disso, ainda é a parte mais importante do 

Formulário FMEA, pois as principais discussões giram em torno deles. Os escores são 

compostos pelos seguintes aspectos: severidade (S), ocorrência (O), detecção (D), 

abrangência (A) e resultado ou risco (R). 

A severidade deve ser entendida como a magnitude que tem o perigo caso ele ocorra, 

quantos danos o ocorrido pode oferecer. A ocorrência significa a frequência com que a ação 

perigosa ocorre atualmente no processo. A detecção mostra qual o grau de facilidade de 

percepção do perigo, antes que ele ocorra, a fim de tomar medidas preventivas. Por fim, temos 

a abrangência, o quanto o perigo pode afetar em função da área que o processo ocupa, por 
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exemplo, se o perigo atingir apenas o local do processo tem valor mínimo, mas se o perigo 

extrapolar a região onde o processo ocorre o valor deve ser máximo. 

Todos os aspectos analisados (severidade, ocorrência, detecção e abrangência) variam 

com valores de 1 a 3. Sendo 1 para as situações mais favoráveis, como por exemplo: 

problemas pouco danosos ao meio ambiente e com curto tempo de degradação implicam em 

Severidade igual a 1, ou quando o perigo acontece com frequência mínima (uma vez por ano) 

a Ocorrência tem valor 1. Valores iguais a 3 são adotados para situações críticas como, por 

exemplo, a detecção do perigo para ação preventiva é muito difícil e onerosa, necessitando de 

tecnologias sofisticadas, então o valor imposto à Detecção é 3, ou quando o perigo abrange 

áreas muito grandes, fora dos limites da atividade, a Abrangência é 3. Por sua vez, o valor 2 é 

o meio termo entre a situação mais favorável e a mais crítica. 

O Formulário FMEA aplicado encontra-se no Apêndice B. 

A tabela de escore criada para nortear o preenchimento dos escores no Formulário 

FMEA, está no Apêndice C, tendo sido baseada em outra tabela de escore desenvolvida por 

Zambrano & Martins (2007), encontrada no Anexo B. Os quais desenvolveram escores 

predeterminados para severidade, ocorrência, detecção e abrangência, com a finalidade de 

aplicar a metodologia FMEA em empresas de médio e pequeno porte em São Carlos, estado 

de São Paulo. 

As mudanças feitas na tabela de escore de Zambrano & Martins (2007) tiveram a 

finalidade de adequá-la ao sistema analisado, tendo ocorrido modificações na severidade nível 

3 (alta) com a remoção das características inflamabilidade e explosividade, pois não se 

encaixam com as características das águas de abastecimento público. Outra mudança ocorreu 

na severidade nível 2 (moderada) tendo sido incluídos danos leves á saúde humana, como 

irritação das mucosas. Na ocorrência houve a inclusão de valores médios de amostras em não-

conformidade com a Portaria 518/2004 do MS, para ajudar na escolha dos escores deste 

aspecto. A abrangência também foi modificada, focando no processo produtivo da água 

potável, desde a ETA até a chegada ao consumidor. 

 

4.7.2 Avaliação das Falhas Potenciais (Reunião FMEA) 

 

A avaliação ocorreu após a coleta e tratamento dos dados, numa reunião que contou 

com a presença de 6 especialistas em engenharia sanitária e ambiental, sendo 4 deles 

graduandos, 1 mestre e 1 doutor, formando a equipe avaliadora. Este grupo de especialistas 

deve busca um consenso encontrando um resultado em comum, para isso, é necessário que 
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estes tenham conhecimento sobre o sistema produtivo estudado e uma boa relação com os 

outros especialistas, para que o debate se desenvolva espontaneamente. 

Foram entregues o Formulário FMEA (Apêndice B) e a tabela de escore (Apêndice 

C) para cada integrante da equipe avaliadora. O preenchimento do formulário baseou-se nos 

valores pré-determinados pela tabela de escore, discutindo-se cada aspecto de cada perigo 

com atenção aos dados coletados, as causas, os efeitos e a mitigação destes, até que um 

consenso fosse definido.  

 

4.8 Soma Ponderada dos Riscos 

 

Após o preenchimento dos escores de severidade, ocorrência, detecção e abrangência, 

para cada perigo listado no Formulário FMEA. Tornou-se necessário saber qual a importância 

percentual de cada risco analisado no risco total do SAA de Campina Grande. 

Baseado na simplificação de que, todo risco inerente a um SAA resume-se aos riscos 

listados no Formulário FMEA, pode-se descobrir a porcentagem de cada risco no risco total 

do sistema, através de um cálculo simples de soma ponderada, onde se soma o valor de cada 

risco e depois divide o risco individual por esta soma, utilizando a Equação 2. 

 

  
  

(∑    )
                                                                                           (2) 

P = Ponderação; 

RI = Risco Individual; 

n = Quantidade de Risco; 

∑ R = Soma de Todos os Riscos. 

 

4.9 Cálculo do Risco Total 

 

Concluídas as etapas de ponderação dos riscos individuais e estatística e classificação 

dos dados, foi possível o cálculo do risco total de um ponto. Esse cálculo foi baseado na 

multiplicação da classificação do indicador pela ponderação do seu respectivo risco e, depois, 

na soma de todos os produtos, resultando no risco total do SAA, no ponto monitorado. 

O risco total máximo é de 4, devido à existência de alguns riscos excludentes, entre si. 

O caso do CRL exemplifica isso: se houver o perigo de alta concentração de CRL, não existe 
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o perigo de baixa concentração de CRL e vice-versa, ocorrendo isso de modo análogo para o 

indicador pH. 

O risco calculado necessita ser classificado para se tornar uma informação de melhor 

entendimento. Para isso foi desenvolvida uma classificação em 5 faixas como mostrado na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Classificação do risco total. 

Faixa (intervalo do risco) Classificação 

         Desprezível 

0,8    1,6 Baixo 

1,6      2,4 Moderado 

2,4     3,2 Alto 

3,2     4,0 Crítico 

 

4.10 Cálculo do Risco Total para os Indicadores Sentinela 

 

Foi também criado um mapa de risco considerando apenas os riscos relacionados aos 

indicadores sentinelas (baixa concentração de CRL, alta concentração de CRL e alta 

turbidez), para verificar a eficiência destes na vigilância da qualidade da água em detrimento 

de outros indicadores. 

Os cálculos são semelhantes aos realizados com os indicadores sentinelas e auxiliares 

juntos. Utilizando a mesma classificação dos dados, mas empregando outra ponderação para 

os riscos, uma vez que, existem apenas três riscos. 

Neste cálculo também houveram riscos excludentes entre si, para o caso do CRL, 

sendo assim, o risco máximo que pode ser calculado é de 3,5. A classificação do risco total 

para os indicadores sentinelas está listada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Classificação do risco total para os indicadores sentinela. 

Faixa (intervalo do risco) Classificação 

         Desprezível 

0,7    1,4 Baixo 

1,4      2,1 Moderado 

2,1     2,8 Alto 

2,8     3,5 Crítico 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Resultado da Estatística e Classificação dos Dados 

 

A Tabela 5, a seguir, resume os valores de tendência central para cada indicador em 

cada ponto de amostragem, bem como a classificação desses, segundo as faixas descritas na 

Figura 13. 

 

Tabela 5 – Resumo das medidas de tendência central e classificação dos parâmetros para cada ponto 

de amostragem. 

 
Ponto de 

Amostragem 
CRL Turbidez CRC Cor pH 

Bactérias 

Heterotróficas 

Medida de 

Tendência 

Central 
P1 

0,7098 

mg/L 

0,5822 

UT 

1,5830 

mg/L 

7,4548 

uH 
7,5153 

14,6728 

UFC/mL 

Classificação 
2 (padrão 

mínimo) 
1 3 2 

0  

(padrão 

mínimo) 

1 

Medida de 

Tendência 

Central 
P3 

1,5161 

mg/L 

0,7364 

UT 

1,8774 

mg/L 

7,8642 

uH 
7,3216 

17,0908 

UFC/mL 

Classificação 
2 (padrão 

máximo) 
1 3 3 

1 

(padrão 

mínimo)  

1 

Medida de 

Tendência 

Central 
P4 

1,3254 

mg/L 

0,8000 

UT 

1,8100 

mg/L 

8,0611 

uH 
7,3163 

14,5700 

UFC/mL 

Classificação 
1 (padrão 

máximo) 
1 3 3 

1 

(padrão 

mínimo) 

1 

Medida de 

Tendência 

Central 
P5 

1,3589 

mg/L 

0,6030 

UT 

2,1355 

mg/L 

8,4311 

uH 
7,2578 

14,4187 

UFC/mL 

Classificação 
1 (padrão 

máximo) 
1 3 3 

1 

(padrão 

mínimo) 

1 

Medida de 

Tendência 

Central 
P6 

1,4159 

mg/L 

0,7369 

UT 

1,7015 

mg/L 

8,3878 

uH 
7,3091 

17,1933 

UFC/mL 

Classificação 
1 (padrão 

máximo) 
1 3 3 

1 

(padrão 

mínimo) 

1 

Medida de 

Tendência 

Central 
P7 

2,2951 

mg/L 

0,7008 

UT 

1,9363 

mg/L 

6,6460 

uH 
7,3111 5,5574 UFC/mL 

Classificação 
5 (padrão 

máximo) 
1 3 2 

1 

(padrão 

mínimo) 

1 

Continua  
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Ponto de 

Amostragem 
CRL Turbidez CRC Cor pH 

Bactérias 

Heterotróficas 

Medida de 

Tendência 

Central 
P8 

0,0251 

mg/L 

1,0185 

UT 

0,7318 

mg/L 

9,0522 

uH 
7,2823 

22,4491 

UFC/mL 

Classificação 

5 

(padrão 

mínimo) 

1 1 3 

1 

(padrão 

mínimo) 

1 

Medida de 

Tendência 

Central 
P9 

1,5731 

mg/L 

0,6041 

UT 

1,8620 

mg/L 

9,0683 

uH 
7,3948 

8,2970 

UFC/mL 

Classificação 

2 

(padrão 

máximo) 

1 3 3 

1 

(padrão 

mínimo) 

1 

Conclusão 

 

É possível perceber que todos os pontos para todos os indicadores estiveram com suas 

medias em conformidade com a Portaria 518/04 do MS, exceto apenas os pontos  P7 e P8, 

que estieram em não-conformidade para o indicador CRL, para  padrão máximo e mínimo, 

respectivamente. 

 

5.1 Resultado do Formulário FMEA 

 

Para o perigo da baixa concentração de CRL o escore de severidade foi considerado 3, 

dado que a ocorrência desse perigo traz agravos significantes à saúde humana, maior 

probabilidade da presença de microrganismos patogênicos. O escore da ocorrência foi 

considerado 2, pois de um total de 240 amostras, 41 estavam em desacordo com o padrão 

mínimo estabelecido pela Portaria 518/2004 do MS, sendo considerada uma ocorrência 

mensal pela tabela de escore. A detecção teve um escore 2, porque a forma de medição é 

simples e a abrangência foi considerada de valor 3, pois o perigo alcançava áreas além da rede 

de distribuição, uma vez que a concentração de CRL só tende a diminuir com o passar do 

tempo, pela reatividade desse espécie química. Pelo produto entre os escores, resultou num 

risco de 36. 

O perigo de alta concentração de CRL obteve escore de severidade igual a 3 já que, 

pelo alto poder oxidante desse desinfetante, valores muito altos causam intoxicação, 

culminando em diarréia, alteração da flora intestinal e irritação das mucosas. Quanto à 

ocorrência o escore foi 2, pela não-conformidade com a Portaria 518/04 do MS de 48 

amostras de um universo de 240. A detecção obteve escore 2, pela mesma situação do perigo 

de baixa concentração de CRL. A abrangência foi considerada 2, pois mesmo o perigo 
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chegando ao consumidor, o CRL tende a diminuir com o passar do tempo e elevados valores 

só são encontrados nas proximidades dos reservatórios, pois o sistema de distribuição de água 

potável não conta, ordinariamente, com pontos de recloração, havendo, mais frequentemente, 

um exagero na cloração nas ETA’s, para que o CRL chegue, pelo menos, com seu valor 

mínimo nas pontas de rede. O risco total para a elevada concentração de CRL foi estimado 

como 24. 

 

Tabela 6 – Formulário FMEA preenchido. 

Perigo Tipo Efeito Causa S O D A R 
Medidas 

Mitigadoras 

Baixa 

Concentração 

de CRL 

R 

Presença de 

Organismos 

Patogênicos 

Falha na 

desinfecção, 

distância do 

ponto de 

cloração, 

presença de 

substâncias 

redutoras ou 

ausência de 

manutenção 

na rede 

3 2 2 3 36 

Aumento da 

dose de 

desinfetante, 

instalação de 

pontos de 

recloração ou 

manutenção 

da rede 

Alta 

Concentração 

de CRL 

R 

Intoxicação 

(diarréia, 

alteração da 

flora intestinal) 

e Irritação das 

Mucosas 

Falha na 

desinfecção 
3 2 2 2 24 

Utilização de 

doses ótimas 

de 

desinfetante 

Alta Turbidez R 

Aspecto 

desagradável e 

interferência na 

desinfecção 

Aumento de 

sólidos 

suspensos no 

manancial, 

falha na 

coagulação, 

floculação, 

decantação ou 

filtração  

3 1 2 3 18 

Melhorias no 

processo de 

remoção de 

Turbidez 

Alta 

Concentração 

de CRC 

R 

Odor e sabor 

característicos e 

irritação as 

mucosas 

Alta 

concentração 

de nitrogênio 

amoniacal ou 

falta de 

manutenção 

na rede de 

distribuição 

2 2 2 2 16 

Remoção de 

nitrogênio 

amoniacal ou 

manutenção 

da rede 

Continua 
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Perigo Tipo Efeito Causa S O D A R 
Medidas 

Mitigadoras 

Alta Cor R 

Aspecto 

desagradável; 

presença de 

odor e sabor e 

maior 

potencial na 

formação de 

trihalometanos 

Presença de 

substâncias 

corantes no 

manancial ou 

falha nos 

processos e 

operações 

unitárias da 

ETA 

1 2 2 3 12 

Inserção de 

processos ou 

operações 

unitárias que 

agreguem 

alta remoção 

de cor 

Baixo pH P 
Corrosão da 

tubulação 

Falha nos 

processos e 

operações 

unitárias da 

ETA 

1 1 2 3 6 

Utilização de 

substâncias 

tampão (cal) 

Alto PH P 
Incrustações 

na tubulação 

Falha nos 

processos e 

operações 

unitárias da 

ETA 

2 1 2 3 12 

Utilização de 

substâncias 

tampão (cal) 

Alta 

Concentração 

de Bactérias 

Heterotróficas 

R 

Presença de 

organismos 

patogênicos 

Falha na 

desinfecção, 

falta de 

manutenção 

na rede, 

grande 

quantidade 

de matéria 

orgânica na 

água ou 

estagnação 

na 

distribuição 

3 1 3 3 27 

Melhoria no 

processo de 

desinfecção, 

manutenção 

da rede, 

remoção de 

matéria 

orgânica na 

ETA ou 

continuidade 

da 

distribuição 

Continua 

 

Outro perigo é o da alta turbidez na água potável, levando a um escore de severidade 

3, pois é um fiel indicador de oocistos de protozoários presentes na água, bem como interfere 

na eficiência da desinfecção, podendo causar graves danos à saúde humana. A ocorrência 

obteve escore 1, pois num universo de 240 amostras apenas 3 estavam em não-conformidade 

com a Portaria 518/04 do MS. O escore da detecção foi considerado 2, uma vez que, apesar da 

turbidez poder ser detectada a olho nu, a faixa que interessa à potabilidade da água não é 

possível de ser detectada sem o auxilio de uma aparelhagem simples. A abrangência foi alta, 

escore 3, pois a alta turbidez chega aos consumidores e permanece na água até que seja feito 

um tratamento (filtração ou decantação, por exemplo). O risco foi então estimado em18. 

A alta concentração de CRC é outro perigo da qualidade de água potável, com 

severidade 2, pois apesar de causar problemas à saúde humana (irritação de mucosas), estes 
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são bem leves e o poder oxidativo do CRC é bem menor que o do CRL, como descrito na 

fundamentação teórica. Na ocorrência foi considerado um escore 2, pela frequência mensal de 

não-conformidades com a Portaria 518/04 do MS (20 amostras em um universo de 240 

amostras). A detecção foi atribuído escore 2, porque o método analítico do CRC é similar ao 

do CRL. Por sua vez, o escore de abrangência foi igual a 2 dado que, apesar do perigo chegar 

ao consumidor, a concentração do CRC tende a diminuir com o tempo, pois o último estágio 

de oxidação do CRC (a tricloramina) é extremamente volátil. A multiplicação desses 

resultados gerou um risco de 16. 

O perigo dos altos valores de cor foi considerado de baixa severidade, com escore 1, 

seu efeito real é apenas na aparência da água, odor e sabor, mesmo estando relacionado à 

presença de substâncias húmicas e fúlvicas,  que aumentam a concentração de trihalometanos 

na água, representando um perigo somente potencial. A ocorrência foi considerada mensal, 

com escore 2, dado que apenas 19 amostras estavam em não-conformidade com a Portaria 

518/04 do MS, em um universo de 240 amostras. O escore da detecção foi 2, pois a faixa de 

cor com a qual se controla a qualidade da água é muito baixa, sendo imperceptivelmente sem 

o auxílio do equipamento adequado. A abrangência obteve escore 3, pois a perigo só tende a 

piorar depois que a água sai da ETA, chegando ao consumidor. Assim, o perigo de alta cor 

tem risco igual a 12. 

O alto pH é mais um perigo da vigilância da qualidade da água, tendo obtido escore 2, 

uma vez que essa característica ajuda na transformação do CRL em CRC, que tem menor 

poder desinfetante que o primeiro, aumentando as chances de causar algum agravo à saúde. A 

ocorrência obteve escore 1, mesmo não havendo nenhuma não-conformidade com a Portaria 

518/04 do MS, pois não existe risco nulo na metodologia FMEA. A detecção recebeu escore 

2, pois é necessário um pHmetro para determinar o valor do pH na água. O escore de 

abrangência foi 3, pois este perigo não varia muito com o tempo, ultrapassando limites do 

SAA, ou seja, alcançando os consumidores. Para este perigo o valor estimado para o risco foi 

de 12 

Para o perigo de baixo pH, o escore de severidade foi 1, uma vez que diferentemente 

do risco anterior ele auxilia na desinfecção, embora possa causar corrosão das tubulações com 

consequentes vazamento que comprometem a qualidade da água. O escore da ocorrência foi 

1, dado que apenas uma não-conformidade  foi verificada com a Portaria 518/04 do MS, num 

universo de 240 amostras. A detecção obteve escore 2, em função do mesmo grau de 

dificuldade do perigo anteriormente analisado, podendo também, por analogia, ser explicado 

o valor de abrangência 3, resultando o risco total 6. 
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Por fim, com relação ao perigo da alta concentração de bactérias heterotróficas na 

água tratada, foi atribuído o escore para severidade 3, não por essas bactérias serem 

patogênicas, mas por elas formarem biofilmes nas tubulações, que podem abrigar os 

microrganismos patogênicos, comprometendo a desinfecção. A ocorrência obteve escore 1, 

pela frequência semestral das não-conformidades, havendo apenas 4 amostras fora do padrão 

da Portaria 518/04 do MS nas 240 amostras analisadas. A detecção se dá por um processo 

com medições simples, mas todo o processo é minucioso, com grande investimento, com 

pessoal especializado e demandando tempo, sendo mais adequada a aplicação do escore 3. O 

escore de abrangência foi 3, pois, além desse perigo chegar aos consumidores em geral, ele só 

tende a piorar com o tempo, pois o CRL (principal agente desinfetante) irá diminuir com o 

passar do tempo. O risco resultante foi 27. 

Todos os valores comentados estão resumidos na Tabela 6. 

 

5.2 Importância de Cada Risco para o Sistema de Abastecimento de Água de Campina 

Grande 

 

Aplicando o cálculo de soma ponderada explicitado na metodologia, foi gerada a 

Tabela 7 que mostra a porcentagem de influência do risco individual no risco total do sistema 

de abastecimento de água de Campina Grande. A Tabela 8 apresenta, pelo mesmo cálculo, a 

importância dos riscos baseados apenas nos indicadores sentinelas. 

 

Tabela 7 – Resultado da ponderação dos riscos individuais no risco total. 

Risco Resultados dos Escores Cálculo Porcentagem 

Baixa Concentração 

de CRL 
36 36/151=0,2384 23,84% 

Alta Concentração de 

Bactérias 

Heterotróficas 

27 27/151=0,1788 17,88% 

Alta Concentração de 

CRL 
24 24/151=0,1589 15,89% 

Alta Turbidez 18 18/151=0,1192 11,92% 

Alta Concentração de 

CRC 
16 16/151=0,1060 10,60% 

Alta Cor 12 12/151=0,0795 7,95% 

Alto pH 12 12/151=0,0795 7,95% 

Baixo pH 6 6/151=0,0397 3,97% 

Risco Total 151 151/151=1 100% 

 

Os riscos da baixa concentração de cloro residual livre e da alta concentração de 

bactérias heterotróficas são os mais influentes entre os listados, contribuindo com 23,84% e 
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17,88%, respectivamente. Esse resultado confirma a percepção intuitiva, pois esses dois riscos 

estão mais intimamente ligados à presença de microrganismos patogênicos. A alta turbidez 

também é fator muito relacionado à presença de microrganismos patogênicos, mas só 

contribuiu com 11,92%, porque a frequência com que essa não-conformidade ocorreu no 

sistema foi muito baixa. O terceiro risco mais influente foi o da alta concentração de CRL, 

com 15,89% de contribuição, pois apesar de trazer problemas imediatos à saúde humana, este 

risco vai diminuindo com o passar do tempo. Os riscos de alta concentração de CRC, cor, pH 

e baixa de pH, têm baixa influência, principalmente por não trazerem nenhum risco direto à 

saúde humana  

 

Tabela 8 – Resultado da ponderação dos riscos individuais no risco total para os indicadores 

sentinelas. 

Risco Resultados dos Escores Cálculo Porcentagem 

Baixa Concentração 

de CRL 
36 36/78=0,4615 46,15% 

Alta Concentração de 

CRL 
24 24/78=0,3077 30,77% 

Alta Turbidez 18 18/78=0,2308 23,08% 

Risco Total 78 78/78=1 100% 

 

5.3 Resultados dos Mapas de Risco 

 

Aplicando os cálculos exemplificados na metodologia para quantificar os riscos, com 

as ponderações e os valores de medidas centrais, foi estimado o risco total para cada ponto de 

amostragem, o qual está classificado e ilustrado na Figura 14. 

Os pontos P1, P3, P4, P5, P6, e P9 foram classificados como de risco baixo, enquanto 

que os pontos P7 e P8 foram classificados como de risco moderado. Os riscos totais de cada 

ponto de amostragem são apresentados na Tabela 9. 

Para os pontos P1, P3, P4, P5, P6 e P9, todos os indicadores tiveram médias similares, 

por isso a faixa de risco dessas áreas foram iguais. 

Nessas áreas todas as médias dos indicadores estavam em conformidade com a 

Portaria 518/2004 do MS, o que denota uma boa qualidade da água de abastecimento, logo o 

risco do SAA é pequeno, sendo coerente com o resultado da Figura 14. 

A existência de uma média de acordo com o padrão de potabilidade, não quer dizer 

que em todo o momento um determinado ponto de amostragem esteve em conformidade. É 

necessário ressaltar que para obter a média foram removidos os valores extremos do universo 

amostral, onde se encontra grande parte das não-conformidades durante o período analisado. 
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Figura 14 – Mapa de risco do sistema de abastecimento de água de Campina Grande.

 
 

 

Tabela 9 – Risco total do sistema de abastecimento de água de cada ponto de amostragem. 

Ponto de Amostragem Risco Total Classificação do Risco 

P1 1,2518 Baixo 

P3 1,212 Baixo 

P4 1,0531 Baixo 

P5 1,0531 Baixo 

P6 1,0531 Baixo 

P7 1,6092 Moderado 

P8 1,8742 Moderado 

P9 1,212 Baixo 

 

Os pontos P7 e P8 foram os mais discrepantes de todos os pontos de amostragem, o 

indicador CRL foi o principal responsável pelo nível de risco desses pontos, pois ele estava 

em não-conformidade com a Portaria 518/04 do MS. No ponto P7 a média para o CRL foi de 

2,295079 mg/L, portanto acima do padrão máximo da Portaria 518/04 do MS, logo a 

contribuição do risco de alta concentração do CRL foi máxima. Por sua vez, no ponto P8, a 

média para CRL foi de 0,025109 mg/L, abaixo do padrão mínimo estabelecido pela Portaria 

518/04 do MS, de maneira que a contribuição do risco de baixa concentração de CRL também 

foi máximo. 

Para melhor ilustração dos cálculos a Tabela 10 foi construida. 

Um risco moderado para o ponto P7 é adequado, pois seu principal problema está 

relacionado ao excesso de CRL na água potável, que causa problemas no sistema digestivo 
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dos consumidores. No entanto, é necessário uma concentração muito maior que o padrão de 

potabilidade para que o problema se concretize, o que não é o caso do ponto de amostragem, 

pois com uma concentração média de CRL de 2,2951 mg/L o máximo que pode acontecer são 

eventuais irritações as mucosas. 

 

Tabela 10 – Exemplificação do cálculo do risco total em um ponto de amostragem. 

Ponto de Amostragem Cálculo 

P1 (0x3,97+2x23,84+3x10,60+2x7,95+1x11,92+1x17,88)/100 = 1,2518 

 

Este problema do excesso de CRL no ponto P7 é explicado pelo fato desta localidade 

ser muito próxima a um reservatório, que recebe água diretamente da ETA que para garantir 

que a água chegará com um teor de CRL mínimo nas pontas de rede, exagera na aplicação do 

desinfetante. Este problema seria facilmente resolvido se houvesse uma política de recloração 

ao longo das redes, aplicando de maneira controlada o desinfetante. Contudo no SAA de 

Campina Grande não existem pontos de recloração. 

No entanto, um risco moderado para o ponto P8 não é adequado, pois a ausência de 

CRL torna a água muito mais susceptível à presença de microrganismos patogênicos. O risco 

moderado foi aplicado ao ponto P8 por interferência de outro indicador, que está intimamente 

relacionado com o CRL, o CRC. Como o CRL tem baixa concentração, o CRC, que é um 

produto de reações com o CRL, também está muito pouco concentrado. E essa baixa 

concentração de CRC é, segundo os riscos identificados na metodologia FMEA, um fator 

favorável a qualidade da água. Contudo, a adequada concentração de CRL é bem mais 

significante para assegurar a saúde dos consumidores que a adequada concentração de CRC, 

mas por problemas de compensação de critérios da soma ponderada ocorreu essa 

interferência. 

A condição do ponto de amostragem P8 é bem crítica, pois sua rede de distribuição é 

muito antiga, ainda com tubulações de cimento amianto, de maneira que compromete a 

qualidade da água distribuída na área, não só para o indicador CRL, mas para todos os outros 

indicadores analisados, merecendo ter sido classificado como de nível alto. 

Uma maneira de utilizar melhor a metodologia da soma ponderada poderia ser levando 

em consideração apenas os principais riscos quantificados na metodologia FMEA, 

diminuindo assim, o amortecimento por riscos não tão importantes como a não-conformidade 

do pH, a alta concentração de cor e CRC. Baseado nisso foi então pensado a utilização apenas 

dos riscos baseados nos indicadores sentinelas (baixa concentração de CRL, alta concentração 
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de CRL e alta turbidez), resultando no mapa ilustrado na Figura 15 e nos valores do risco para 

cada ponto de amostragem, que estão na Tabela 11. 

 

Figura 15 – Mapa de risco do sistema de abastecimento de água de Campina Grande, para os 

indicadores sentinelas. 

 
 

Tabela 11 – Risco total do sistema de abastecimento de água de cada ponto de amostragem, para os 

indicadores sentinela. 

Ponto de Amostragem Risco Total Classificação do Risco 

P1 1,1538 Baixo 

P3 0,8462 Baixo 

P4 0,5385 Desprezível 
P5 0,5385 Desprezível 
P6 0,5385 Desprezível 
P7 1,7695 Moderado 

P8 2,5383 Alto 

P9 0,8462 Baixo 

 

Com a construção do mapa de risco, para os riscos relacionados aos indicadores 

sentinela, a cidade de Campina Grande ficou mais bem caracterizada. O ponto P7 continuou 

como de risco moderado, os pontos P1, P3 e P9, continuaram como de risco baixo, os pontos 

P4, P5 e P6 foram classificados como de risco desprezível e o risco no ponto P8 foi alto. 

Quanto às mudanças, no ponto P8 foi interessante, pois com a remoção da 

interferência dos indicadores auxiliares, o risco da baixa concentração de CRL foi ressaltado, 

mostrando a alta degradação da qualidade da água naquela área. Para os pontos P4, P5, e P6, a 

mudança também foi favorável, pois apesar das médias dos indicadores entre esses pontos e 
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os pontos P1, P3 e P9 serem similares, nos pontos P1, P3 e P9, existe uma maior variação, 

consequentemente, com uma maior concentração de não-conformidades. Desta forma, os 

pontos P4, P5 e P6, merecem serem classificados como de um nível mais baixo que os pontos 

P1, P3 e P9, para ressaltar a estabilidade nos dados dos pontos P4, P5 e P6. 

Trabalhos anteriores estudaram o SAA de Campina Grande; Santos (2011) registrou 

que pelo indicador das bactérias heterotróficas os pontos P6 e P8 eram os mais críticos do 

sistema de abastecimento, diferindo do presente trabalho, pois a alta concentração de bactérias 

heterotróficas foi determinada como o segundo risco mais importante do sistema. 

Guimarães (2010) concluiu que os pontos críticos do sistema de abastecimento eram o 

P7 e o P8, assim como o presente trabalho, levando em consideração o indicador CRL como 

principal fator de controle da qualidade da água, tanto o risco de sua alta concentração como o 

de baixa concentração. 

Coutinho (2011) mostrou que de uma maneira geral o ponto P8 era o mais crítico entre 

os pontos de amostragem, pelas condições da rede de distribuição da região, onde a idade, o 

material (cimento amianto) e a manutenção das tubulações foram aspectos influentes na 

degradação da qualidade da água naquela área. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando todos os riscos listados no formulário FMEA, Os pontos P1, P3, P4, P5, 

P6 e P9 foram classificados como de risco baixo, pois as médias dos indicadores analisados 

estiveram sempre em conformidade com o padrão de potabilidade. Os pontos P7 e P8 foram 

classificados como de risco moderado, dada a não-conformidade com a Portaria 518/04 do 

MS, para o indicador CRL. O ponto P7 apresentou não-conformidade com padrão máximo e o 

ponto P8 com o padrão mínimo. 

O ponto P8 merecia estar classificado como de risco alto, pois a baixa concentração de 

CRL está associada a uma maior probabilidade de ocorrência de microrganismos patogênicos. 

Contudo o resultado do risco total foi amortecido pelas baixas concentrações de CRC, que é 

uma característica positiva para o sistema de abastecimento de água. 

Utilizando apenas os riscos associados aos indicadores sentinela o mapa ficou mais 

representativo, ficando os pontos P1, P3 e P9 com risco baixo, os pontos P4, P5 e P6 com 

risco desprezível, o ponto P7 com risco moderado e o ponto P8 com risco alto. Este resultado 

reforça a utilização dos indicadores sentinelas para monitorar a qualidade de água num SAA. 

Apesar de ter havido pelo menos uma não-conformidade, com o padrão de 

potabilidade, em todos os indicadores analisados, após a remoção dos outliers e cálculo da 

média, somente o CRL, nos pontos P7 e P8 estiveram em não-conformidade com a Portaria 

518/04 do MS, denotando uma boa qualidade da água do sistema de distribuição de Campina 

Grande, com necessidade de monitoramento contínuo do ponto P8, que apresentou risco alto. 

A análise de risco mostrou ser um método muito eficaz também na caracterização de 

riscos de qualidade da água potável de um sistema de abastecimento. 

O método FMEA apresentou resultados bem consistentes com o discutido por vários 

especialistas em abastecimento de água, em relação à importância dos indicadores para 

controle e vigilância da qualidade da água. Elegendo como principais perigos a baixa 

concentração de CRL e as altas concentrações de bactérias heterotróficas, CRL e turbidez. 

Apesar do ótimo desempenho do método FMEA, a escolha do método da soma 

ponderada para relacionar os dados coletados com a avaliação de risco, trouxe um 

amortecimento dos principais riscos, como foi o caso do ponto P8, onde mesmo com 

concentrações ínfimas de CRL, por ter também pouco CRC, seu risco se mostrou menor do 

que deveria ser. 
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Recomendam-se estudos sobre a abrangência dos reservatórios no SAA de Campina 

Grande, a fim de obter um melhor zoneamento, e, para trabalhos posteriores, uma amostragem 

que contemple todas as microrredes de abastecimento da cidade. 
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APÊNDICE A – Mapa da divisão política da cidade de Campina Grande 
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APÊNDICE B – Formulário FMEA 

 

Perigo Tipo Efeito Causa S O D A R 
Medidas 

Mitigadoras 

Baixa 

Concentração 

de CRL 

R 

Presença de 

Organismos 

Patogênicos 

Falha na 

desinfecção, 

distância do 

ponto de 

cloração, 

presença de 

substâncias 

redutoras ou 

ausência de 

manutenção 

na rede 

     

Aumento da 

dose de 

desinfetante, 

instalação de 

pontos de 

recloração ou 

manutenção 

da rede 

Alta 

Concentração 

de CRL 

R 

Intoxicação 

(diarréia, 

alteração da 

flora intestinal) 

e Irritação das 

Mucosas 

Falha na 

desinfecção 
     

Utilização de 

doses ótimas 

de 

desinfetante 

Alta Turbidez R 

Aspecto 

desagradável e 

interferência na 

desinfecção 

Aumento de 

sólidos 

suspensos no 

manancial, 

falha na 

coagulação, 

floculação, 

decantação ou 

filtração  

     

Melhorias no 

processo de 

remoção de 

Turbidez 

Alta 

Concentração 

de CRC 

R 

Odor e sabor 

característicos e 

irritação as 

mucosas 

Alta 

concentração 

de nitrogênio 

amoniacal ou 

falta de 

manutenção 

na rede de 

distribuição 

     

Remoção de 

nitrogênio 

amoniacal ou 

manutenção 

da rede 

Alta Cor R 

Aspecto 

desagradável; 

presença de 

odor e sabor e 

maior potencial 

na formação de 

trihalometanos 

Presença de 

substâncias 

corantes no 

manancial ou 

falha nos 

processos e 

operações 

unitárias da 

ETA 

     

Inserção de 

processos ou 

operações 

unitárias que 

agreguem alta 

remoção de 

cor 

Baixo pH P 
Corrosão da 

tubulação 

Falha nos 

processos e 

operações 

unitárias da 

ETA 

     

Utilização de 

substâncias 

tampão (cal) 

Continua 
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Perigo Tipo Efeito Causa S O D A R 
Medidas 

Mitigadoras 

Alto PH P 
Incrustações 

na tubulação 

Falha nos 

processos e 

operações 

unitárias da 

ETA 

     

Utilização de 

substâncias 

tampão (cal) 

Alta 

Concentração 

de Bactérias 

Heterotróficas 

R 

Presença de 

organismos 

patogênicos 

Falha na 

desinfecção, 

falta de 

manutenção 

na rede, 

grande 

quantidade 

de matéria 

orgânica na 

água ou 

estagnação 

na 

distribuição 

     

Melhoria no 

processo de 

desinfecção, 

manutenção 

da rede, 

remoção de 

matéria 

orgânica na 

ETA ou 

continuidade 

da 

distribuição 

Conclusão 
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APÊNDICE C – Tabela de escore 

 

Escore para Severidade 

Severidade da não-conformidade Classificação 

Alta 

Substância muito danosas ao 

meio ambiente, causa efeitos 

graves a saúde humana, 

apresentam características de 

corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. 

3 

Moderada 

Substâncias danosas ao meio 

ambiente causam efeitos leves à 

saúde humana (irritações ou 

alergias), com longo tempo de 

decomposição. 

2 

Baixa 

Substâncias pouco danosas ao 

meio ambiente, causa efeitos 

negativos a saúde humana e 

possuem curto tempo de 

decomposição. 

1 

 

Escore para Ocorrência 

Ocorrência da não-conformidade Classificação 

Alta 

O impacto ambiental ocorre 

diariamente ou semanalmente. 

(mais de 53 não-conformidades 

no ano). 

3 

Moderada 

O impacto ambiental ocorre 

mensalmente. (entre 12 e 53 

não-conformidades no ano). 

2 

Baixa 

O impacto ambiental ocorre 

semestralmente ou anualmente. 

(menos de 12 não-

conformidades no ano). 

1 

 

Escore para Detecção 

Detecção da não-conformidade Classificação 

Alta 

Para detectar a não-

conformidade é necessária a 

utilização de tecnologias 

sofisticadas e custosas 

(financeiramente e 

temporalmente). 

1 

Moderada 

A não-conformidade é 

percebida com a utilização de 

medições simples. (titulações, 

pHmetros, turbidímetros, entre 

outros). 

2 

Baixa 
A não-conformidade pode ser 

percebida a olho nu. 
3 
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Escore para Abrangência 

Abrangência da não-conformidade Classificação 

Alta 

A não-conformidade alcança 

áreas além do sistema de 

abastecimento de água (até as 

ligações prediais). 

3 

Moderada 

A não-conformidade alcança até 

os limites do sistema de 

abastecimento e água (nas 

proximidades dos reservatórios 

e pontos de manutenção da 

qualidade da água) 

2 

Baixa 

A não-conformidade alcança 

apenas o local onde e realizada 

a potabilização da água (na 

ETA). 

1 
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ANEXO A – Mapa do sistema de distribuição de água de Campina Grande 
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ANEXO B – Tabela de escore para um FMEA de processos de empresas de São Carlos - 

SP 
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ANEXO C – Valores críticos para testar outliers (pelo método de GRUBBS)  

 

 


