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RESUMO 

 

Nos sistemas de abastecimento de água, práticas de controle da qualidade da água de 

abastecimento são de fundamental importância para monitorar os padrões de potabilidade 

regidos pelas normas vigentes. O objetivo de realizar o tratamento de água é torna-la apropriada 

para o consumo humano reduzindo as impurezas nela presentes. O presente trabalho utilizou a 

Portaria Nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde como referencial para o estudo de “Garantia da 

qualidade de água de abastecimento em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú” para os seguintes 

parâmetros: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, coliformes totais, Escherichia Coli e 

bactérias heterotróficas. A garantia de uma estação de tratamento de água é a probabilidade de 

esta produzir efluentes com características que estejam dentro dos padrões normativos (i.e. 

atender o padrão de potabilidade) em um determinado período de tempo. Neste trabalho, foram 

utilizadas duas técnicas auxiliares, com base em Lógica Fuzzy e Índice de Conformidade, para 

verificar a garantia da qualidade de água tratada (produzida e distribuída), em Fortaleza, 

Caucaia e Maracanaú, Ceará. Os resultados obtidos pelas duas técnicas mostram uma queda no 

desempenho de todos os sistemas em relação aos parâmetros analisados em 2016. A ETA 

Gavião apresentou um índice satisfatório em 2015 e Caucaia teve o melhor desempenho geral 

entre as redes de distribuição. O parâmetro de Turbidez contribuiu consideravelmente para a 

diminuição nos Índices de Conformidade de cada sistema. Técnicas de monitoramento de fácil 

manuseio como essas são úteis para auxiliar no processo de tomadas de decisões, designando 

ações de melhorias em ETA’s e sistemas de distribuição que de fato necessitam. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Confiabilidade. Garantia. Número Fuzzy Triangular. Índice de 
Conformidade. Estação de Tratamento de Água. Redes de Distribuição de Água. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

On water supply systems, water quality control practices are extremely important in order to 

monitor the potability patterns in accordance to the valid local laws. The main objective of 

treating water is to adequate its characteristics to human consumption and to reduce the impurity 

load of it. This paper used the Law number 2914/2011, by the Health Ministry, as a guide to 

the development of the study regarding the “Water supply quality guarantee in Fortaleza, 

Caucaia and Maracanau”, with respect to the following parameters: turbidity, apparent color, 

free residual chlorine, total coliform, Escherichia coli and heterotrophic bacteria. The guarantee 

of a water treatment plant is its probability of producing effluent water with the required 

characteristics according to the normative patterns (i.e., abiding by the potability patterns) in a 

determined period. In this research, two auxiliary techniques were used, based on the Fuzzy 

Logic and Conformity Index, in order to verify both the produced and distributed treated water 

quality guarantee in Fortaleza, Caucaia and Maracanau – Ceara. The results of both techniques 

showed a reduction on the performance in all the systems concerning the analyzed parameters 

in 2016. The WTP Gaviao presented a satisfactory index in 2015, and Caucaia showed the best 

performance in general among the distribution network. The turbidity pattern considerably 

contributed to the reduction of the Conformity Indexes of each system. Monitoring techniques 

of easy manipulation such as the above-mentioned ones are useful to assist the decision making 

in the process, assigning better actions to improve the WTPs and the distribution systems when 

it is necessary.  

 

 

 

 

 

Key-words: Confiability. Guarantee. Triangular Fuzzy Number. Conformity Index. Water 
Treatment Plant. Water Distribution Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

É de conhecimento de todos que a água exerce papel fundamental para a sobrevivência 

humana e desenvolvimento das sociedades. A maior parte do planeta está coberta por água, mas 

somente uma pequena parcela da mesma é utilizável na grande maioria das atividades humanas.  

Segundo Mota (2003) relata que a quantidade de água livre sobre a Terra atinge cerca 

de 1.370 milhões de Km³. Dessa quantidade, apenas 0,6% de água doce líquida se torna 

disponível, naturalmente, correspondendo a 8,2 milhões de Km³. Desse valor, somente 1,2% se 

apresentam sob a forma de rios e lagos, sendo o restante (98,8%) constituído de água 

subterrânea, da qual somente a metade é utilizável, uma vez que a outra parte está situada abaixo 

de uma profundidade de 800m, inviável para captação pelo homem. Dessa forma, apenas 0,3% 

do total de água livre do Planeta restam aproveitáveis nos lagos, rios e mananciais. A Figura 1 

contém sumarizado os percentuais de distribuição de água no planeta. 

 

Figura 1 – Distribuição média de água na Terra. 

 
Fonte: Pádua (2010). 
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A água disponível no Planeta é muito superior ao volume necessário para consumo da 

população, mas a distribuição é bastante desigual. Segundo Araújo (1988), a maior parte da 

Terra tem déficit de recursos hídricos, porque predomina a evaporação potencial sobre a 

precipitação. 

O constante crescimento populacional brasileiro aumenta a demanda por esse recurso 

e a sua disponibilidade na natureza tem sido insuficiente em muitas regiões brasileiras. Além 

da má distribuição e das perdas, esse aumento populacional resulta em mais ações antrópicas e 

uma crescente degradação dos recursos hídricos. Assim, muitas regiões apresentam problemas 

de escassez de água ou qualidade indevida da mesma. A Figura 2 apresenta um diagrama 

contendo a relação de oferta e demanda de água com os principais influenciadores de cada 

ponto.  

 

Figura 2 – Relação oferta/demanda de água 

 
Fonte: Pádua (2010). 

 

Nos sistemas de abastecimento de água, o objetivo principal é disponibilizar água 

potável de forma contínua e em quantidade e qualidade adequadas. Nesse contexto, práticas de 

controle da qualidade da água de abastecimento são de fundamental importância para monitorar 

os padrões de potabilidade regidos pelas normas vigentes. 
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1.2. Motivação do estudo 

 

Estudos probabilísticos e estatísticos podem demonstrar resultados obtidos em um 

determinado período de tempo, a interpretação dos seus dados pode ser de fundamental 

importância para os processos de tomadas de decisões por parte dos gestores no controle da 

qualidade da água. No tratamento de água, esses estudos contribuem para a análise de 

performance das tecnologias utilizadas e viabiliza investimentos futuros para melhorias de 

desempenho do tratamento. 

A garantia de uma estação de tratamento de água é a probabilidade de esta produzir 

efluentes com características que estejam dentro dos padrões normativos (i.e. atender o padrão 

de potabilidade) em um determinado período de tempo. Em outras palavras, o grau de garantia 

de uma ETA corresponde ao desempenho do sistema em termos de qualidade e eficiência do 

tratamento adotado.  

O presente estudo assenta-se no conceito de garantia, com o emprego de duas técnicas 

auxiliares: Lógica Fuzzy e Índice de Conformidade. Enseja-se aplicá-las como ferramentas para 

o controle da qualidade de água no sistema de produção e distribuição em Fortaleza, Caucaia e 

Maracanaú, Ceará.  

 

 1.3. Objetivo 

 

Demonstrar a aplicação das técnicas auxiliares, com base em Lógica Fuzzy e Índice de 

Conformidade, para verificar garantia da qualidade de água tratada (produzida e distribuída), 

em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, Ceará.  

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

Esta monografia contém a seguinte estrutura: introdução, referencial teórico, 

metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1. Água potável e saúde 

 

Um número considerável de crianças morre todos os anos de doenças que se 

relacionam com às condições insuficientes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Prüss et al. (2002) estimam que a ausência ou deficiência do abastecimento de água, do 

esgotamento sanitário e da higiene é responsável por 2.200.000 mortes e 82.200.000 anos de 

vida perdidos ou com incapacidade (DALY) no mundo, correspondendo a 4,0% de todas as 

mortes e a 5,7% de todos os DALY. 

O conceito de abastecimento de água é um subconjunto de um conceito mais amplo de 

saneamento ambiental. A FUNASA (1999) define esta última expressão como “o conjunto de 

ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar níveis de salubridade ambiental, por meio 

de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar 

as condições de vida urbana e rural”.  

O conceito de salubridade ambiental tem sido entendido como “o estado de higidez 

em que vive a população urbana e rural, tanto no que se refere à sua capacidade de inibir, 

prevenir ou impedir a ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, 

como no tocante ao seu potencial de promover aperfeiçoamentos de condições mesológicas 

favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar” (FUNASA, 1999). 

Para garantir condições adequadas de abastecimento de água ou do que foi exposto 

anteriormente sobre o conceito de saneamento ambiental, faz-se necessária a aplicação da 

engenharia. Segundo Ferreira (1975), devem ser aplicados “conhecimentos científicos e 

empíricos e habilitações específicas à criação de estruturas, dispositivos e processos que 

convertam recursos naturais em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas”.   
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2.2. Qualidade de água para consumo humano 

 

As necessidades de uso das águas são “mutantes” e tornaram-se mais diversificadas e 

exigentes, em quantidade e qualidade. Ao longo dos anos e com o desenvolvimento da 

humanidade, as sociedades foram se tornando mais complexas e as condições para garantir sua 

existência passaram a exigir maior tecnologia e segurança no abastecimento de água. Alguns 

outros fatores influenciam no aumento da demanda pela água: sociedade moderna de consumo, 

lazer, indústrias e geração de energia, por exemplo. 

Segundo Heller (2010), do ponto de vista dos recursos hídricos existentes no planeta, 

tanto os superficiais quanto os subterrâneos, verificam-se diversos usos demandados pelas 

populações e pelas atividades econômicas, alguns deles resultando em perdas entre o volume 

de água captado e o volume que retorna ao curso de água (usos consuntivos) e outros em que 

essas perdas não de verificam (usos não consuntivos), embora possam implicar alteração no 

regime hidrológico ou na qualidade desses recursos. A seguir, apresentam-se os principais usos 

da água: 

 

 Usos consuntivos 

o Abastecimento doméstico; 

o Abastecimento industrial; 

o Irrigação; 

o Aquicultura (piscicultura, ranicultura, ...) 

 Usos não consuntivos 

o Geração de energia hidroelétrica; 

o Navegação; 

o Recreação e harmonia paisagística; 

o Pesca; 

o Diluição, assimilação e afastamento de efluentes. 

 

A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, que 

traduzem suas principais características físicas, químicas e biológicas, onde seus requisitos são 

função de seus usos previstos.  

Observa-se na Tabela 1 os usos da água preconizados na Resolução nº 357/2005 do 

CONAMA, em função da classificação dos mananciais. 
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Tabela 1 – Classificação das água, usos e tratamento requerido segundo a Resolução 
CONAMA nº 357/2005 

Destinação Salinidade Classificação 

Abastecimento humano 

Doce 

Classe Especial (com desinfecção) 
Classe 1 (tratamento simplificado) 
Classe 2 (tratamento convencional) 
Classe 3 (tratamento convencional ou 
avançado) 

Salina Não se aplica 

Salobra 
Classe 1 (tratamento convencional ou 
avançado) 

Preservação do equilíbrio 
natural das comunidades 
aquáticas 

Doce 
Classe Especial 
Classe 1 
Classe 2 

Salina 
Classe Especial 
Classe 1 

Salobra 
Classe Especial 
Classe 1 

Preservação dos ambientes 
aquáticos em unidades de 
conservação de proteção 
integral 

Doce Classe Especial 
Salina Classe Especial 

Salobra Classe Especial 

Recreação e contato primário 
(esqui, natação, mergulho, etc.) 

Doce 
Classe 1 
Classe 2 

Salina Classe 1 
Salobra Classe 1 

Irrigação de hortaliças 
consumidas cruas e de frutas 
crescendo rentes ao chão e 
ingeridas cruas sem remoção da 
película 

Doce Classe 1 
Salina Não se aplica 

Salobra Classe 1 

Proteção das comunidades 
aquáticas em terras indígenas 

Doce Classe 1 
Salina Não se aplica 
Salobra Não se aplica 

Irrigação de plantações, jardins, 
campos etc., com os quais o 
público possa vir a ter contato 
direto 

Doce Classe 2 
Salina Não se aplica 

Salobra Classe 2 

Irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras 

Doce Classe 3 
Salina Não se aplica 
Salobra Não se aplica 

Pesca amadora 
Doce Classe 3 
Salina Classe 2 
Salobra Classe 2 

Recreação de contato 
secundário 

Doce Classe 3 
Salina Classe 2 
Salobra Classe 2 

Dessedentação de animais  
Doce Classe 3 
Salina Não se aplica 
Salobra Não se aplica 

Navegação 
Doce Classe 4 
Salina Classe 3 
Salobra Classe 3 

Harmonia paisagística 
Doce Classe 4 
Salina Classe 3 
Salobra Classe 3 

Fonte: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf, acessado em julho de 2017. Resolução 

CONAMA Nº 357 de 17 de março de 2005. 
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Conforme mostrado anteriormente, do volume total de água existente na natureza, 

apenas uma pequena parte apresenta qualidade, quantidade e acessibilidade para ser utilizado 

nos sistemas de abastecimento e necessita passar por um tratamento antes de ser distribuída à 

população. O tópico 2.3 irá abordar alguns pontos sobre o tratamento de água de abastecimento 

para consumo humano.  

 

2.3 Tratamento de Água 

 

Nos sistemas de abastecimento de água, tem-se como objetivo final disponibilizar água 

potável aos usuários, de forma contínua e em quantidade e pressão adequadas (PÁDUA, 2010). 

O objetivo de realizar o tratamento de água é torna-la apropriada para o consumo humano 

reduzindo as impurezas nela presentes, onde o tratamento vai ser a unidade que vai transformar 

a água bruta em água potável.  

Em sistemas de abastecimento, o tratamento é feito em Estações de Tratamento de 

Água – ETA. O tipo de tratamento adotado deve ser dimensionado de acordo com a qualidade 

da água do manancial, da população que será abastecida, dos recursos econômicos disponíveis 

para o processo e das condições de operação e manutenção da ETA. 

Segundo Di Bernardi (1993), as tecnologias de tratamento de água evoluíram 

consideravelmente, podendo-se dizer que qualquer água pode ser tratada e destinada ao 

consumo, embora custos e riscos envolvidos possam ser extremamente elevados. 

A Tabela 2 descreve os principais processos e operações unitárias de tratamento de 

água para abastecimento público: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 

Tabela 2 – Principais processos e operações unitárias de tratamento de água para 
abastecimento público 

Processo/operação 
unitária 

Descrição/finalidade 

Micropeneiramento 
Passagem da água por peneiras com malhas de pequena abertura, visando a 
remoção de material particulado. 

Oxidação/aeração 
Oxidar matéria orgânica e inorgânica presente na água, facilitando sua 
remoção posterior. 

Adsorção 
Remover compostos orgânicos e inorgânicos indesejáveis, incluindo os que 
causam sabor e odor, fazendo a água entrar em contato com uma substância 
adsorvente (em geral carvão ativado). 

Troca iônica 
Destinado a remover contaminantes inorgânicos presentes na água, fazendo-a 
passar por uma coluna contendo material sintético especial (resina). 

Coagulação 
Adição de coagulante, visando desestabilizar impurezas presentes na água e 
facilitar o aumento do tamanho das mesmas na etapa de floculação. 

Floculação 
Agitação da água realizada após a coagulação, com o objetivo de promover o 
contato entre as impurezas e, assim, aumentar o tamanho das mesmas. 

Decantação 
Passagem da água por tanques, no fundo dos quais as impurezas ficam 
depositadas. 

Flotação 
Arraste das impurezas para a superfície de um tanque, por meio da ação de 
microbolhas. 

Filtração em meio 
granular 

Remoção de material particulado presente na água, fazendo-a passar por um 
leito contendo meio granular (usualmente areia e/ou antracito). 

Filtração em 
membrana 

Remoção de contaminantes orgânicos e inorgânicos, incluindo material 
dissolvido, passando a água por membranas com a abertura de filtração 
inferior a 1µm. 

Desinfecção Processo destinado a inativar microrganismos patogênicos presentes na água. 

Abrandamento 
Processo destinado a reduzir a dureza da água e remover alguns 
contaminantes inorgânicos. 

Fluoretação 
Adição de compostos contendo o íon fluoreto, com a finalidade de combater 
a cárie infantil. 

Estabilização química 
Acondicionamento da água, com a finalidade de atenuar efeitos corrosivos 
ou incrustantes no sistema abastecedor e nas instalações domiciliares. 

Fonte: Pádua (2010). 

 

No Brasil, a prática mais usual para o tratamento de águas superficiais envolve as 

seguintes etapas: 

 Clarificação: tem o objetivo de remover sólidos presentes na água e ocorre nos 

decantadores, flotadores, e filtros; 

 Desinfecção: tem o objetivo de eliminar os microrganismos patogênicos; 
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 Fluoretação: tem o objetivo de prevenir cáries; 

 Estabilização química: tem o objetivo de controlar a corrosão e incrustação nas 

tubulações. 

Segundo Pádua (2010), existem diversas técnicas de tratamento de água para 

abastecimento público, destacando-se no Brasil aquelas denominadas tratamento convencional 

(ou de ciclo completo) e a filtração direta, embora outras, como a filtração lenta, a flotação e a 

filtração em membrana também sejam empregadas, mas em um número ainda relativamente 

pequeno de ETA’s. 

Na Figura 3 é possível distinguir as técnicas de tratamento de água em função dos 

processos e operações unitárias que elas possuem. 

 

Figura 3 – Técnicas mais usuais de tratamento de água para abastecimento público 

 
Fonte: Pádua (2010). 

 

Na figura acima não foi incluído o pré-tratamento como a oxidação/adsorção, o 

micropeneiramento, a fluoretação, a estabilização química, a desinfecção, que são etapas que 

podem ser comuns a todas as técnicas. 

 

2.4 Norma para o controle de qualidade da água para consumo humano 

 

No presente trabalho utilizou-se a Portaria Nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde como 

referencial para o estudo de “Garantia da qualidade de água de abastecimento em Fortaleza, 

Caucaia e Maracanaú” para os seguintes parâmetros: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, 

coliformes totais, Escherichia Coli e bactérias heterotróficas. 
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A Portaria Nº 2.914/2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade e traz algumas 

definições importantes: 

a) Água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação e 

produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem; 

b) Água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta 

Portaria e que não ofereça riscos à saúde; 

c) Padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da 

qualidade da água para consumo humano, conforme definido nesta Portaria; 

d) Padrão organoléptico: conjunto de parâmetros caracterizados por provocar 

estímulos sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, mas que não 

necessariamente implicam risco à saúde; 

e) Água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação 

destes, visando atender ao padrão de potabilidade; 

f) Sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação 

composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação 

até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por 

meio de rede de distribuição. 

 

2.5 Lógica Fuzzy 

 

A lógica fuzzy, ou difusa, é bastante utilizada em estudos em que não se têm dados 

definidos como totalmente certos ou totalmente errados, portanto é bem aceita na área de 

controle de processos (RIGNEL et al., 2011). Ela é uma forma de trabalhar com um grupo de 

variáveis que não expressam certezas inerentes aos processos que lhe deram origem. 

 

2.5.1 Número Fuzzy Triangular (NFT) 

 

Há diferentes formas de representar números fuzzy, porém o número fuzzy triangular 

(NFT) é o mais recomendado para simplificar as operações aritméticas (MARRO et al., 2010). 

Os NFTs são limitados por três pontos distintos representados por A = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) e cada 

elemento do domínio possui um grau de pertinência dado pelas seguintes  condições (1): 
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Pelas condições dadas acima, o Número Fuzzy Triangular é representado pelo gráfico 

ilustrado pela Figura 4: 

 

Figura 4: Número Fuzzy Triangular em forma gráfica. 

 

 

   

 

 

      

Fonte: Renteria (2006) 

 

Através dessa teoria de números difusos, podem ser feitas operações que englobam 

conceitos subjetivos e imprecisos com aqueles mais objetivos baseados em modelos 

matemáticos (DUBOIS, 1991). Dado que existem dois números fuzzy triangulares A = 

(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) e B = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3), as principais operações algébricas são definidas como: 

 

a) Adição: 

A + B = (𝑎1 + 𝑏1, 𝑎2 + 𝑏2, 𝑎3 + 𝑏3) 

 

b) Subtração: 

A – B = (𝑎𝐼 − 𝑏3 , 𝑎2 − 𝑏2, 𝑎3 − 𝑏1) 

 

c) Produto de um escalar por um NFT: ∀κ ∈ R, κ > 0 

κ.A = κ.( 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) = (κ. 𝑎1, κ. 𝑎2, κ. 𝑎3) e da mesma forma para o conjunto B. 
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d) Multiplicação: 

 

A (●) B = [min(𝑎1●𝑏1 , 𝑎1●𝑏3, 𝑎3●𝑏1 , 𝑎3●𝑏3), 𝑎2●𝑏2, max(𝑎1●𝑏1 , 𝑎1●𝑏3, 𝑎3●𝑏1 , 𝑎3●𝑏3)] 

= (𝑎1●𝑏1 , 𝑎2●𝑏2, 𝑎3●𝑏3) 

 

d) Divisão: 

A / B = [min(𝑎1/𝑏1 , 𝑎1/𝑏3, 𝑎3/𝑏1 , 𝑎3/𝑏3), 𝑎2/𝑏2, max(𝑎1/𝑏1 , 𝑎1/𝑏3, 𝑎3/𝑏1 , 𝑎3/𝑏3)] 

= (𝑎1/𝑏1 , 𝑎2/𝑏2, 𝑎3/𝑏3) 

  

As aplicações de lógica fuzzy em tecnologia ambiental são variadas, incluindo sistemas 

de apoio à decisão, inferência de qualidade ambiental, análise de risco e incertezas e avaliação 

de impactos ambientais. Sua aplicabilidade se dá pelo próprio perfil do espaço amostral, por 

este ser pequeno e tratar-se de dados referentes a fenômenos naturais com suas incertezas 

inerentes (ICAGA, 2007). 

 

2.6 Análise de Garantia e Grau de Falha 

 

As estações de tratamento estão sujeitas a incertezas desde a concepção de seu projeto 

até a sua operação. O nível de incerteza de cada sistema dita seu risco de falha. Tal risco deve 

ser previamente projetado em um intervalo aceitável (OLIVEIRA; VON SPERLING, 2007) 

para que maiores surpresas durante o funcionamento de uma ETA sejam evitadas. Quanto maior 

o nível de incerteza, menor será a confiabilidade do sistema analisado.  

A confiabilidade de um sistema pode então ser definida como a probabilidade em que 

o mesmo não apresenta falha no funcionamento do processo em um determinado período de 

tempo. Em outras palavras, a falha ocorre no momento em que o efluente apresenta parâmetros 

fora das condições padrões, como demonstrado a seguir. 

 

Garantia = 1 – Probabilidade de falha                                                                                          (1) 

Falha = (Concentração do efluente > Condições padrão do efluente)                                        (2) 

 

Interpretações sobre desempenhos anteriores baseados em métodos confiáveis de 

análise de garantia e risco de falha são importantes para realizar previsões de comportamentos 

futuros dos sistemas analisados. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Sistemas de tratamentos de água 

 

Para efeitos de controle e análise, os dados foram coletados da ETA Gavião, da ETA 

Oeste e das redes de distribuição de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia para os anos de 2015 e 

2016. Os sistemas analisados neste estudo foram selecionados pela maior disponibilidade de 

dados a fim de que conferissem uma base maior de informações para melhores interpretações 

acerca do desempenho de cada sistema. Cada conjunto de dados foi analisado pela sua 

qualidade. A qualidade refere-se à garantia de conformidade com a norma vigente para o 

efluente final. 

 

3.2 Parâmetros analíticos de monitoramento 

 

Para o estudo da “Garantia da Qualidade de Água de Abastecimento em Fortaleza, 

Caucaia e Maracanaú”, foram considerados os seguintes parâmetros de monitoramento: 

turbidez, cor aparente, cloro residual livre, coliformes totais, Escherichia Coli e bactérias 

heterotróficas. 

As coletas das amostras de água na ETA Oeste, ETA Gavião e nas redes de distribuição 

de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú foram realizadas mensalmente entre janeiro de 2015 a 

dezembro de 2016.  

 

3.3 Enfoque do estudo 

 

A garantia da qualidade de água de abastecimento em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú 

foi analisada de duas maneiras: 

a) Índice de Concordância Fuzzy (ICF) através de Número Fuzzy Triangular e, 
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b) Índice de Conformidade Adaptado (ICONF). 

 

3.3.1 Índice de Concordância Fuzzy (𝐈𝐂𝐅) 

 

Pode-se fazer correlações entre números fuzzy (difusos) ou entre um número difuso e 

outro não difuso (KAUFMANN; GUPTA, 1991) com o intuito de se tirar algumas conclusões 

através do conjunto de dados aparentemente difíceis de serem interpretados. Os números não 

difusos criam um intervalo definido à sua direita ou à sua esquerda. Neste caso, chama-se de 

índice de concordância fuzzy a relação entre a área delimitada pelo número não difuso e a área 

do número difuso. 

Segundo Frota (2016), para análise de riscos de falha, ou garantia, o 𝐼𝐶𝐹 atende bem a 

necessidade quando utilizado para analisar o quanto os resultados obtidos para cada parâmetro 

de cada sistema de tratamento encontram-se próximos ao esperado. Os números fuzzy 

empregados foram do tipo triangular, referindo-se à qualidade da amostra de água coletada. Os 

Números Fuzzy Triangulares (NFTs) (Figura 5), formados pelos valores mínimos (𝑎1), médios 

(𝑎2) e máximos (𝑎3) de cada parâmetro, delimitam uma área triangular de altura µ=[0,1] no 

eixo das ordenadas e o valor limite definido pela norma (VL) faz a função do número não 

difuso, criando os intervalos 𝑆1 e 𝑆2.  

 

Figura 5: representação das áreas de interseção entre Números Fuzzy Triangulares (NFT) e o 

valor limite (VL). 

 

Fonte: Frota (2016). 
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Na figura a1 representa o valor mínimo, a2 o valor médio, VL o valor limite estipulado 

por norma e a3 o valor máximo. O 𝐼𝐶𝐹 foi calculado dividindo-se a área 𝑆1 pela área total: 

 𝐼𝐶𝐹 = 
𝑆1𝑆1+𝑆2                                                                                                                                        (3) 

 

Interpretação:  

 

ICF < 0,3  Péssimo; 

0,3 ≤ ICF ≤ 0,7  Ruim; 

0,7 ≤ ICF ≤ 1,0  Regular; 

ICF = 1,0  Satisfatório 

 

3.3.2 Adaptação do Índice de Conformidade (ICONF) 

 

É uma ferramenta para avaliação qualitativa do controle e monitoramento da água 

potável, sendo uma forma simples e rápida de avaliar o nível (grau) de atendimento a padrões. 

Além disso, auxilia no estabelecimento de metas. 

O cálculo de um ICONF para cada modalidade de tratamento dá-se pela equação 

abaixo: 

 

ICONF = 
nPiVi

n

i

/)/(
1

                                                                                                                (4) 

 

Em que: V é o valor observado do parâmetro i; P é valor do padrão i e n é número de 

parâmetros analisados. 

 

Interpretação:  

 

ICONF ≤ 1,5  Satisfatório; 

1,6 ≤ ICONF ≤ 2,5  Regular; 

2,6 ≤ ICONF ≤ 4,0  Ruim; 

ICONF > 4,0  Péssimo. 
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Quanto ao atendimento de padrões de potabilidade, parte-se de variáveis binárias (0 

ou 1; sim ou não) ou de frações do todo (por 100 - %; por mil - ‰; por dez mil - ‱). Os 

intervalos adaptados dizem respeito ao grau de não conformidade. Assim, quanto menor o valor 

de IFALHA, melhor o desempenho do sistema de controle da qualidade da água potável produzida 

e distribuída. O índice de falha seria o atendimento de faixas de falha (i.e. não conformidade) 

expressas em %, para os seguintes parâmetros: turbidez (TB), cor aparente (Cor), coliformes 

totais (CT), Escherichia Coli (E. coli) e bactérias heterotróficas (BHT).   

 

Interpretação:  

 

IFALHA < 0,2%  Satisfatório; 

0,2% ≤ IFALHA ≤ 0,5%  Regular; 

0,6% ≤ IFALHA ≤ 1,0%  Ruim e; 

IFALHA > 1,0%  Péssimo. 

 

O computo é efetuado simplesmente como: IFALHA-Pi (%) = (NCPi/NAAPi)x100%, com 

a seguinte formulação geral:  

 

IFALHA = nI
n

i

FALHAPi /)(
1



                                                                                                                   (5) 

 

Em que: NCPi é o número de amostras que não atenderam ao padrão exigido para o 

parâmetro Pi e NAAPi é o número de amostras analisadas para a determinação de parâmetro Pi. 

O n corresponde ao número de parâmetros (6 no caso de rede; 5 no caso de ETA). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Garantias 

 

Para o cálculo da garantia dos sistemas em estudo foram utilizados os valores limites 

estipulados pelas normas, sendo:  

 Máximo de 5,0 UT para Turbidez; 

 Máximo de 5,0 uH para Cor; 

 Mínimo de 0,2 mg CL2/L para Cloro residual livre;  

 Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas no mês para Coliformes 

Totais; 

 Ausência em 100 mL para Escherichia Coli; 

 Menos de 500 UFC para Bactérias Heterotróficas. 

 

Após a execução dos procedimentos para o Índice de Concordância Fuzzy descritos no 

item 3.3.1 foram obtidos os seguintes resultados para o grau de atendimento fuzzy (Tabelas 3, 

4, 5 e 6): 

 

 

Tabela 3 - Grau de atendimento fuzzy à falha máxima tolerável de 0,1%, no ano de 2015 

(todos os sistemas e parâmetros) por NFT. 

Sistema Turbidez 
Cor 

aparente 
CRL CT E. coli BHT 

Fortaleza – Rede 0,01 0,03 0,01 0,00 1,00 0,00 
Caucaia – Rede 0,05 0,05 0,04 0,00 1,00 1,00 
Maracanaú – Rede 0,01 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 
ETA GAVIÃO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 
ETA OESTE 0,00 0,55 1,00 1,00 1,00 - 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 4 - Grau de atendimento fuzzy à falha máxima tolerável de 0,1%, no ano de 2015 

(todos os sistemas e parâmetros) por NFT (valores médios). 

Sistema Média Interpretação 
Fortaleza – Rede 0,18 Péssimo 
Caucaia – Rede 0,36 Ruim 
Maracanaú – Rede 0,17 Péssimo 
ETA GAVIÃO 1,00 Satisfatório 
ETA OESTE 0,71 Satisfatório 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Tabela 5 - Grau de atendimento fuzzy à falha máxima tolerável de 0,1%, no ano de 2016 

(todos os sistemas e parâmetros) por NFT. 

Sistema Turbidez Cor aparente CRL CT E. coli BHT 

Fortaleza – Rede 0,00 0,00 0,03 0,00 1,00 0,00 
Caucaia – Rede 0,07 0,04 0,00 0,00 1,00 0,01 
Maracanaú – Rede 0,00 0,00 0,14 0,00 1,00 0,00 
ETA GAVIÃO 0,00 1,00 0,28 1,00 1,00 - 
ETA OESTE 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Tabela 6 - Grau de atendimento fuzzy à falha máxima tolerável de 0,1%, no ano de 2016 

(todos os sistemas e parâmetros) por NFT (valores médios). 

Sistema Média Interpretação 
Fortaleza – Rede 0,17 Péssimo 
Caucaia – Rede 0,19 Péssimo 
Maracanaú – Rede 0,19 Péssimo 
ETA GAVIÃO 0,66 Ruim 
ETA OESTE 0,60 Ruim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 
Pode-se observar graus de atendimento fuzzy de 1 (um) na ETA Gavião e 0,71 na ETA 

Oeste no ano de 2015, índices esses que representam um bom desempenho em relação aos 

parâmetros analisados. Em oposição, as redes de Fortaleza e Maracanaú apresentaram graus de 

atendimento fuzzy bem próximos de 0 (zero) no mesmo ano, sendo classificados como índices 

de “péssima” garantia. 

Teve-se um pior desempenho geral para os parâmetros analisados no ano de 2016 com 

uma queda considerável nos graus de atendimento fuzzy de praticamente todos os sistemas. 

Com um grau de atendimento fuzzy de 66%, a ETA Gavião se destaca com o melhor resultado 

em comparação com a ETA Oeste e com as redes de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. 
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O parâmetro de Turbidez apresentou o pior desempenho geral nos anos de 2015 e 2016, 

a partir do uso de NFT, conforme mostra a Tabela 7: 

 

 

Tabela 7- Grau de atendimento fuzzy por parâmetros (NFT), 2015 e 2016. 

Ano Turbidez Cor aparente CRL CT E. coli BHT 

2015 0,21 0,33 0,41 0,40 1,00 0,34 
2016 0,01 0,41 0,09 0,40 1,00 0,01 

Média 0,11 0,37 0,25 0,40 1,00 0,17 
Interpretação Péssimo Ruim Péssimo Ruim Satisfatório Péssimo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Vale ressaltar que os valores usados para o cálculo do grau de atendimento fuzzy de 

cada parâmetro e sistema pelo uso de NFT foram os valores máximos e mínimos do percentual 

de falhas de cada parâmetro em todos os meses de 2015 e 2016, onde a falha ocorre no momento 

em que o efluente apresenta parâmetros fora das condições padrões. O VL (valor limite) 

utilizado como meta para a falha de cada parâmetro foi 0,1. 

O Índice de Falha mostra o desempenho de cada parâmetro e sistema nos mesmos 

moldes que o Índice de Concordância Fuzzy. As Tabelas 8 e 9 demonstram os valores médios 

dos Índices de Falha no ano de 2015: 

  

 

Tabela 8 – Grau de falha (%) para todos os sistemas e parâmetros no ano de 2015. 

Sistema Turbidez Cor aparente CRL CT E. coli BHT 

Fortaleza – Rede 0,60 0,38 0,50 2,18 0,00 0,67 
Caucaia – Rede 0,16 0,16 0,21 1,87 0,00 0,00 
Maracanaú – Rede 0,50 0,36 0,50 2,86 0,00 0,66 
ETA GAVIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
ETA OESTE 1,05 0,02 0,00 0,00 0,00 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 9 – Grau de falha (%) para todos os sistemas e parâmetros no ano de 2015 (valores 

médios). 

Sistema Média Interpretação 

Fortaleza – Rede 0,72 Ruim 
Caucaia – Rede 0,40 Regular 
Maracanaú – Rede 0,81 Ruim 
ETA GAVIÃO 0,00 Satisfatório 
ETA OESTE 0,21 Regular 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

As Tabelas 10 e 11 demonstram os valores médios dos Índices de Falha no ano de 

2016: 

 

 

Tabela 10 – Grau de falha (%) para todos os sistemas e parâmetros no ano de 2016. 

Sistema Turbidez 
Cor 

aparente 
CRL CT E. coli BHT 

Fortaleza – Rede 0,77 1,06 0,31 2,95 0,00 1,17 
Caucaia – Rede 0,22 0,22 2,39 4,09 0,00 0,26 
Maracanaú – Rede 0,79 1,66 0,08 2,87 0,00 0,72 
ETA GAVIÃO 22,22 0,00 0,04 0,00 0,00 - 
ETA OESTE 30,46 0,00 1,53 0,00 0,00 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Tabela 11 – Grau de falha (%) para todos os sistemas e parâmetros no ano de 2016 (valores 

médios). 

Sistema Média Interpretação 

Fortaleza – Rede 1,04 Péssimo 
Caucaia – Rede 1,20 Péssimo 
Maracanaú – Rede 1,02 Péssimo 
ETA GAVIÃO 4,45 Péssimo 
ETA OESTE 6,40 Péssimo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Pode-se observar que, da mesma forma do que foi pontuado na discussão do Índice de 

Concordância Fuzzy, os resultados em 2016 mostraram uma queda no desempenho de todos os 

sistemas em relação aos parâmetros analisados. A ETA Gavião apresentou um índice 

satisfatório em 2015 e Caucaia teve o melhor desempenho geral entre as redes de distribuição. 

O parâmetro de Turbidez contribuiu consideravelmente para a diminuição nos Índices 

de Falha de cada sistema, conforme mostra a Tabela 12: 
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Tabela 12 – Grau de falha (%) por parâmetros, 2015 e 2016. 

Ano Turbidez 
Cor 

aparente 
CRL CT E. coli BHT 

2015 0,46 0,19 0,24 1,38 0,00 0,44 

2016 10,89 0,59 0,87 1,98 0,00 0,72 

Média 5,68 0,39 0,56 1,68 0,00 0,58 

Interpretação Péssimo Regular Ruim Péssimo Satisfatório Ruim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Avaliação das metodologias 

 

As metodologias para obtenção de resultados por meio do Índice de Concordância 

Fuzzy e Índice de Conformidade Adaptado (Índice de Falha) mostraram-se eficientes e de fácil 

aplicação. A diferença é que, em NFTs, há uma correlação entre áreas onde uma delas é limitada 

por um valor normativo e, em Índice de Falha, tem-se uma média das relações entre resultados 

obtidos e limites previstos em norma. 

Os resultados podem ser obtidos para todos os parâmetros e para todos os sistemas 

replicando-se uma mesma rotina de cálculo, onde a interpretação desses resultados precisa ser 

feita de forma criteriosa e responsável. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Foram propostas duas técnicas auxiliares, com base em Lógica Fuzzy e Índice de 

Conformidade, para verificar a garantia da qualidade de água tratada (produzida e distribuída), 

em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, Ceará.   

Os resultados obtidos, aplicando-se os dois métodos previstos nesse estudo, 

cumpriram os objetivos propostos anteriormente. Em ambas as metodologias, os resultados 

obtidos mostram uma queda no desempenho em 2016 de todos os sistemas em relação aos 

parâmetros analisados. A ETA Gavião apresentou um índice satisfatório em 2015 e Caucaia 

teve o melhor desempenho geral entre as redes de distribuição. O parâmetro de Turbidez 

contribuiu consideravelmente para a diminuição nos Índices de Conformidade de cada sistema.  

O uso dos dois métodos deve ser seguido de interpretações mais amplas, levando-se 

em consideração não apenas os números apresentados, mas também o desempenho de cada 

sistema individualmente durante todo o período estudado. 
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ANEXO A – Índice de Concordância Fuzzy (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00

a2 (Média) 0,60 0,38 0,50 2,18 0,00 0,67

a3 (Máximo) 1,64 0,83 1,81 3,39 0,00 3,25

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Índice de concordância 0,01012539 0,031612878 0,010985266 0 1 0,00460143

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a2 (Média) 0,16 0,16 0,21 1,87 0,00 0,00

a3 (Máximo) 1,29 1,29 1,29 6,33 0,00 0,00

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Índice de concordância 0,047841525 0,04805 0,03638315 0,0008453 1 1

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a2 (Média) 0,50 0,36 0,50 2,86 0,00 0,66

a3 (Máximo) 2,54 0,88 5,98 6,78 0,00 4,17

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Índice de concordância 0,007848573 0,03139592 0,003352384 0,000516545 1 0,00365928
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GARANTIA 2015 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (Maracanau)

GARANTIA 2015 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (Fortaleza)

TURBIDEZ COR
CLORO 

RESIDUAL LIVRE
COLIFORMES 

TOTAIS
E. COLI

BACTÉRIAS 
HETEROTRÓFICAS

GARANTIA 2015 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (Caucaia)

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

a2 (Média) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

a3 (Máximo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -

Índice de concordância 1 1 1 1 1

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

a2 (Média) 1,05 0,02 0,00 0,00 0,00 -

a3 (Máximo) 10,08 0,28 0,00 0,00 0,00 -

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -

Índice de concordância 0,000948651 0,5503753 1 1 1
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GARANTIA 2015 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (ETA Gavião)

GARANTIA 2015 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (ETA Oeste)
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ANEXO B – Índice de Concordância Fuzzy (2016) 

 

 

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,17 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00

a2 (Média) 0,77 1,06 0,31 2,95 0,00 1,17

a3 (Máximo) 1,77 3,86 1,06 4,37 0,00 3,54

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Índice de concordância 0 0,002433803 0,03043089 0 1 0,00241255

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a2 (Média) 0,22 0,22 2,39 4,09 0,00 0,26

a3 (Máximo) 0,66 1,28 11,11 9,62 0,00 3,13

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Índice de concordância 0,0698744 0,03608982 0,0003771 0,000254176 1 0,012288

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00

a2 (Média) 0,79 1,66 0,08 2,87 0,00 0,72

a3 (Máximo) 3,23 6,90 0,90 9,73 0,00 4,35

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Índice de concordância 0,0039246 0,000875945 0,13783891 0 1 0,003174

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

a2 (Média) 22,22 0,00 0,04 0,00 0,00 -

a3 (Máximo) 92,99 0,00 0,54 0,00 0,00 -

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -

Índice de concordância 4,83913E-06 1 0,27628417 1 1

DEFINIÇÕES

a1 (Mínimo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

a2 (Média) 30,46 0,00 1,53 0,00 0,00 -

a3 (Máximo) 79,25 0,00 9,50 0,00 0,00 -

VL (Falha aceitável) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -

Índice de concordância 4,13876E-06 1 0,000687044 1 1

TURBIDEZ COR
CLORO RESIDUAL 

LIVRE
COLIFORMES 

TOTAIS
E. COLI

BACTÉRIAS 
HETEROTRÓFICAS

TURBIDEZ COR
CLORO RESIDUAL 

LIVRE
COLIFORMES 

TOTAIS
E. COLI

BACTÉRIAS 
HETEROTRÓFICAS

TURBIDEZ COR
CLORO RESIDUAL 

LIVRE
COLIFORMES 

TOTAIS
E. COLI

BACTÉRIAS 
HETEROTRÓFICAS

TURBIDEZ COR
CLORO RESIDUAL 

LIVRE
COLIFORMES 

TOTAIS
E. COLI

BACTÉRIAS 
HETEROTRÓFICAS

TURBIDEZ COR
CLORO RESIDUAL 

LIVRE
COLIFORMES 

TOTAIS
E. COLI

BACTÉRIAS 
HETEROTRÓFICAS

GARANTIA 2016 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (Fortaleza)

GARANTIA 2016 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (Caucaia)

GARANTIA 2016 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (Maracanau)

GARANTIA 2016 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (ETA Gavião)

GARANTIA 2016 - ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA FUZZY (ETA Oeste)


