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APÊNDICE 5.2 - Variáveis de Risco Avaliadas pelo MCS 

 

Coliformes Totais  

Escherichia coli 

Cor Verdadeira  

Turbidez 
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A52.1 VARIÁVEIS DE RISCO CONSIDERADAS NO MCS 

 

  Alguns aspectos das variáveis de risco estão apresentados no Apêndice; no 

entanto, maiores detalhes podem ser encontrados no livro Guidelines for Drinking-

Water Quality da Organização Mundial de Saúde (2004). No caso de métodos 

analíticos, recomenda-se o livro Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA et al. 1999).  

 
A52.1.1 Variáveis de Risco Microbiológico  

 

A52.1.1.1 Coliformes Totais  

 

Os coliformes totais são bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios 

facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, capazes de se 

desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a 

lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5 oC em 24-48 horas, e que 

podem apresentar atividade da enzima ß -galactosidase. A maioria das bactérias do 

grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e 

Enterobacter; embora, vários outros gêneros e espécies formam parte do grupo 

(PORTARIA no 518, 2004). 

 

Os coliformes totais comumente são usados como indicador microbiológico na 

água de consumo, principalmente por sua facilidade de detecção; porém, apresentam 

limitações como referência de poluição na água porque sua presença não 

necessariamente determina contaminação fecal.   

 

Os valores máximos permissíveis –VMPs  para coliformes totais são indicados 

na Tabela A52.1, conforme legislação nacional e disposições da Organização Mundial 

de Saúde – OMS.  

 

Tabela A52.1. Valores Máximos Permissíveis para Coliformes Totais  
Portaria no 518 (2004) 

Coliformes totais no sistema de distribuição 
≥40  < 40  

Resolução 
CONAMA no 357 

(2005) 

ABNT 12216 
(1992) OMS (2004) 

Número de 
amostras 
por mês 

Ausência em 
100 mL em 

95% das 
amostras  

Somente uma amostra 
poderá apresentar 

resultado positivo em 
100 mL 

Na saída do tratamento  
Ausentes  

Variável não regulamentada  
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A52.1.1.2 Escherichia coli 

 

A Escherichia coli é uma bactéria do grupo coliforme que fermenta a lactose e 

manitol, com produção de ácido e gás a 44,5 ± 0,2oC em 24 horas. Produz indol a 

partir do triptofano, é oxidase negativa, não hidroliza a uréia e apresenta atividade das 

enzimas ß -galactosidase e ß -glucoronidase (PORTARIA no 518, 2004).  

 

A Escherichia coli é abundante nas fezes de humanos e animais, com números 

que atingem 109/g fezes.  Encontra-se no esgoto e nas águas naturais sujeitas a 

recente contaminação fecal. Esse microrganismo é habitante normal do intestino, a 

maioria não é patogênica; embora, alguns subtipos podem causar doenças 

gastrintestinais. Sua presença  sempre indica contaminação potencialmente perigosa, 

requerendo atenção imediata (OMS, 2004).  

 

Os valores máximos permissíveis para Escherichia coli são indicados na 

Tabela A52.2, conforme legislação federal e disposições da OMS.  

 

Tabela A52.2. Valores Máximos Permissíveis para Escherichia coli  
CONAMA no 357 (2005) 

Portaria no 518 (2004) 
Classe Tipo de 

ETA  VMP 

Na água de 
consumo humano 

Na saída do 
tratamento No sistema de distribuição 

Em 80% das amostras ou mais, de pelo 
menos 6 amostras coletadas durante um ano 

com freqüência bimensal 
Ausência em 100 mL  

ABNT 12216 
(1992) OMS (2004) Especial Desinfecção (-) 

Na água de 
consumo 
humano 

Na saída do 
tratamento 

No sistema 
de 

distribuição 
1 TS 200 NMP/100 mL 

2 TC 1000 NMP/100 mL  

Variável não 
regulamentada 

Ausência em 100 mL 
3 TC e/ou TA 4000 NMP/100 mL  

(-) valor não estabelecido na legislação 
VMP: valor máximo permissível.  
NMP: número mais provável  
TS: tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração, desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TC: tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação, floculação, decantação ou flotação, filtração, 
desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TA: tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos processos 
convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade 
tóxica ou patogênica. 

 

A52.1.2. Variáveis de Risco Físico  

 
A52.1.2.1 Cor Verdadeira 

 

A quantificação da cor verdadeira pode ser realizada na amostra natural, 

depois de ter sido removida a turbidez, por meio de filtração prévia em membrana de 
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0,45 µm (quando a turbidez da amostra é alta) e centrifugação a 3500 rpm (CAMPOS,  

et al, 2003). A maioria da matéria orgânica natural nas águas superficiais é constituída 

por compostos estáveis de várias origens, conhecidos como substâncias húmicas. Em 

águas superficiais, não poluídas, estes compostos são provenientes do solo ou do 

próprio corpo de água. 

 

As substâncias húmicas, geralmente, são constituídas pelo ácido húmico e 

ácido fúlvico; porém, sua estrutura bem como a bioquímica de sua formação ainda não 

são claras (RIBEIRO et al, 2000). Segundo Black et al (1963), ao separar compostos 

orgânicos causadores da cor em diversas águas naturais, constatou-se que a maior 

parte da cor verdadeira era devida ao ácido fúlvico (87 %), seguido do ácido 

himatomelânico (11%) e do ácido húmico (2 %).  

 

A remoção de cor verdadeira na água é uma tarefa complexa e, na maioria dos 

casos, requer processos avançados que podem gerar compostos de interesse pelos 

perigos na saúde pública. Quando as substâncias húmicas reagem com o 

desinfetante, podem produzir compostos potencialmente cancerígenos como 

trihalometanos e organo-halogenados. A partir dos anos setenta, a quantificação da 

cor verdadeira foi importante do ponto de vista sanitário; no entanto, esse parâmetro 

ainda não é regulamentado na Portaria no 518 (2004).  

 

Acredita-se que o tamanho das moléculas das substâncias húmicas tenha 

influência sobre os tipos de subprodutos formados pela oxidação química. Atualmente, 

há muito interesse na caracterização da massa molecular dessas sustâncias. Os 

ácidos fúlvicos apresentam massa molar geralmente entre 200 e 2000 Da; enquanto, 

os ácidos húmicos normalmente têm massa maior que 2000 Da (Da=Dalton=unidade 

de massa atômica, igual a 1,66 x 10-24 g). Assim, mesmo que a cor verdadeira 

usualmente medida nas águas sejam aproximadamente igual; dependendo do 

tamanho das moléculas, sua remoção pode ou não ser realizada com sucesso (DI 

BERNARDO et al  2005).   

 

A eficiência na remoção de cor nas ETAs depende, entre outros fatores, das 

características das substâncias húmicas. Os resultados obtidos por Campos et al 

(2004) indicam que, quanto maior o tamanho molecular e o número de anéis 

aromáticos e, quanto menor a porcentagem de oxigênio presente nas frações de 

diferentes tamanhos moleculares das substâncias húmicas, maior será a eficiência da 

coagulação, floculação e sedimentação na remoção da cor verdadeira.  
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A cor, do ponto de vista sanitário, tem influência organoléptica ao produzir 

gosto e odor desagradável na água. Experiências demonstram que usuários 

abastecidos com água que apresente níveis esteticamente indesejáveis de cor podem 

procurar outras fontes que, possivelmente, não sejam seguras para consumo humano, 

por apresentar microrganismos patogênicos; causando risco indireto à saúde do 

consumidor (GALVIS et al., 1999). 

 

A relação da cor com a presença de metais na água pode ser indício de 

situações perigosas. A matéria orgânica, junto com metais, estimula o crescimento de 

microrganismos, como aqueles que oxidam o ferro e o manganês, provocando cor na 

água, situação indesejada pelos consumidores; além de aumentar a demanda do 

desinfetante (OMS, 2004).  

 

Os valores máximos permissíveis para cor verdadeira estão indicados na 

Tabela A52.3, conforme legislação federal e disposições da OMS.  

 

Tabela A52.3. Valores Máximos Permissíveis para Cor Verdadeira  
CONAMA no 357 (2005) Portaria no 518 (2004) 

Classe Especial 1 2 3 

Tratamento Desinfecção 
 TS TC 

TC 
e/ou 
TA Variável Indicador VMP 

Variável Indicador VMP 

Variável não regulamentada Cor 
verdadeira mg Pt-Co/L (-) 40 75 75 

OMS (2004) NBR 12216 (1992) 
Cor 
verdadeira uH 15 Variável não regulamentada 

(-) valor não estabelecido na legislação 
VMP: valor máximo permissível.  
TS: tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração, desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TC: tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação, floculação, decantação ou flotação, filtração, 
desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TA: tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos processos 
convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade 
tóxica ou patogênica. 

 

A52.1.2.2 Turbidez 

 

A turbidez é a inferência da concentração das partículas suspensas na água 

quantificada por meio do efeito da dispersão da luz que elas causam (TEIXEIRA, et al. 

2004).  Todas as águas têm turbidez em teores de menos de 1,0 UNT ou mais de 

1000 UNT. A variável está constituída por matéria orgânica, argila, silte, partículas 

coloidais, plâncton, entre outros, com diferentes faixas de tamanhos (Figura A52.1). 
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Figura A52.1. Distribuição de Tamanhos de Partículas na Água (AWWA, 1990) 

 
O tamanho e a distribuição das partículas que confere turbidez no meio 

dispersante têm três fenomenologias distintas, conforme se tenham soluções, 

dispersões coloidais ou suspensões:  

 

• Nas soluções, o fracionamento das partículas ocorre nas moléculas ou átomos, 

sendo possível sua separação somente por evaporação ou destilação; 

• Nas dispersões coloidais, as partículas são finamente divididas e não sedimentam 

em razoável intervalo de tempo; neste caso, a difusão é o mecanismo 

predominante para sua remoção. Conforme Amirtharajah (1988), existe um 

tamanho crítico de partícula, da ordem de 1,0 µm, em que ocorre condições 

desfavoráveis na eficiência dos filtros, devido à ineficiência dos mecanismos de 

transporte em conduzir essas partículas até os grãos do meio filtrante.  

• Nas suspensões, a separação de fases é conseguida por simples decantação em 

tempo relativamente curto (DI BERNARDO, 2000a). 

 
Segundo Teixeira et al. (2004) águas com igual magnitude de turbidez podem 

apresentar partículas suspensas com características (tamanho, composição e forma) 

diferentes, de modo que a transmissão da luz será modificada, alterando assim o valor 

medido. A turbidez pode ser alterada por fatores como: i) comprimento de onda da luz 

incidente e ii) variações nos equipamentos, tais como: tipo de lâmpada, lentes, células 

para amostragem, orientação da fonte de luz e do detector, número de detectores, 

limpeza interna do medidor, deterioração da fonte de luz, susceptibilidade à vibrações 

e à interferências eletrônicas. 

(Å) ANGSTROM  

(mµ) MILIMICROMETRO 

(µm) MICROMETRO  

(mm) MILÍMETRO  
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Neste contexto, equipamentos com diferentes princípios de funcionamento 

fornecem distintos valores da variável. A descoberta tem pequena relevância no 

monitoramento da água bruta, afluente à estação de tratamento; porém não o é para a 

água filtrada, especialmente porque têm sido observados microrganismos patogênicos 

em águas com turbidez dentro do padrão de potabilidade (LECHEVALLIER et al 1991; 

MULLER 1999).  

 

Nos países desenvolvidos costuma-se adotar o emprego de contadores de 

partículas em complementação aos tradicionais turbidímetros para reduzir o risco 

microbiológico da água de consumo. No entanto, publicações técnicas têm 

demonstrado que há discrepância de resultados entre contadores de partículas que 

utilizam tecnologias diferentes, o que segundo Pádua et al, (2001) dificulta o 

estabelecimento de valores padronizados desse parâmetro para monitoramento da 

qualidade da água.  

 

A turbidez, do ponto de vista sanitário, pode gerar risco indireto à saúde dos 

consumidores porque é possível que as partículas presentes na água protejam os 

patógenos da ação do desinfetante; por isso, a Portaria no 518 (2004) regulamenta 

padrões de turbidez com o intuito de garantir a qualidade microbiológica da água de 

consumo. Essa variável também pode estar associada às substâncias orgânicas e 

inorgânicas que geram risco na saúde do consumidor (OMS, 2004).  

 

Os valores máximos permissíveis para turbidez estão indicados na Tabela 

A52.4, conforme legislação federal e disposições da OMS.  

 

A52.1.2.3 Ferro Total  

 

O ferro total inclui todas as formas contidas na água (solúvel, insolúvel e 

complexado). Segundo Di Bernardo (2000b), os minerais contidos nas rochas 

responsáveis pela dissolução de ferro na água são: hematita, siderita, faiolita, pirita, 

pirolita, hematita, limonita e magnetita, entre outros.  Os corpos de água superficiais, 

geralmente, têm concentrações de ferro menores que 0,7 mg/L; teores altos são 

encontrados em: i) águas subterrâneas agressivas (pH ácido, rico em gás carbônico, 

com ou sem baixo teor de oxigênio dissolvido) e ii) águas poluídas por resíduos 

líquidos e sólidos. 
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Tabela A52.4. Valores Máximos Permissíveis para Turbidez  
CONAMA no 357 (2005) Portaria no 518 (2004) 

Classe Especial 1 2 3 

Tratamento Desinfecção TS TC 
TC 

e/ou 
TA Variável Indicador VMP 

Variável Indicador VMP 
Turbidez FR FL 

95% 1,01 2,0 

5% 

uT 

5,0 5,0 

Turbidez UNT (-) 40 100 100 

OMS (2004) NBR 12216 (1992) 

Inferior a 5 UNT  Variável não regulamentada 
(-) valor não estabelecido na legislação 
VMP: valor máximo permissível.  
TS: tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração, desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TC: tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação, floculação, decantação ou flotação, filtração, 
desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TA: tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos processos 
convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade 
tóxica ou patogênica. 
FR: tecnologias de tratamento de água com filtração rápida  
FL: tecnologias de tratamento de água com filtração lenta  

 

Á matéria orgânica natural, representada principalmente por substâncias 

húmicas, associam-se facilmente com metais e óxidos para formar complexos, os 

quais modificam as espécies metálicas em solução; geralmente, reduzindo os íons 

metálicos livres. Segundo Motta (2000), a remoção dos complexos de ferro da água é 

uma tarefa difícil, por requerer desestabilização dos colóides e destruição dos 

complexos; assim, os estudos de tratabilidade de águas contendo o metal precisam 

avaliar o ferro tanto de amostra natural quanto digerida. 
 

O uso de água contendo ferro oxidado gera os seguintes inconvenientes: 

 

• Formação de precipitado coloidal que se incrusta no interior das tubulações de 

água, gerando redução de sua capacidade de transporte, o que causa grandes 

perdas de carga na rede ou, até mesmo, substituição de alguns trechos.  

 

• Proliferação de microrganismos denominados ferrobactérias, dos gêneros: 

Frenothrix, Spyrophylum, Gallionella, Spahaerotilus, Crenothrix, e Leptothrix  

Clonothrix, Streptothrix, Phragmigiothrix, Lieskeella, entre outros (De Zuane, 1996; 

Cerqueira et al 1999a), os quais aumentam a demanda do desinfetante;  

                                                 
1 A Portaria no 518 (2004) recomenda como meta a obtenção de efluente filtrado com valores de turbidez 

inferiores a 0,5 uT em 95% dos dados mensais, isto para assegurar a adequada eficiência de remoção de 

enterovírus, cistos de Giardia spp e oocistos de Cryptosporidium sp no caso único da tecnologia de 

filtração direta.  
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• Alteração das características organolépticas da água, mudando o gosto para 

amargo e adstringente. O ferro também pode tornar a água turva e levemente 

colorida;  

• Formação de manchas nas instalações sanitárias, louças, azulejos e roupas e;  

• Geração de interferência em processos industriais de fabricação de papel, tecidos, 

tinturarias e bebidas (DI BERNARDO, 2000b).  

 

A presença de ferro, não acostuma causar problemas na saúde; porém, 

indivíduos geneticamente susceptíveis, podem acumular concentrações altas de ferro 

no corpo, gerando disfunções do fígado e pâncreas, depois de altas exposições por 

longos períodos (AWWA, 2002).  

 

Os valores máximos permissíveis para ferro são indicados na Tabela A52.5 

conforme legislação federal e disposições da OMS.  

 

Tabela A52.5. Valores Máximos Permissíveis para Ferro  
CONAMA no 357 (2005) Portaria no 518 (2004) 

Classe Especial 1 2 3 

Tratamento Desinfecção TS TC 
TC 

e/ou 
TA Variável Indicador VMP 

Variável Indicador VMP 

Ferro mg/L 0,3 
Ferro 

dissolvido 
 

mg/L (-) 0,3 0,3 5,0 

OMS (2004) NBR 12216 (1992) 

Ferro mg/L 0,3 Variável não regulamentada 

(-) valor não estabelecido na legislação 
VMP: valor máximo permissível.  
TS: tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração, desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TC: tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação, floculação, decantação ou flotação, filtração, 
desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TA: tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos processos 
convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade 
tóxica ou patogênica. 

 

A52.1.2.4 Manganês Total  

 

O manganês total inclui todas as formas do metal contidas na água (solúvel, 

insolúvel e complexado), normalmente, o metal se apresenta junto com o ferro. 

Conforme Di Bernardo (2000b), na água surge naturalmente da dissolução de minerais 

como: rodocrosita, sulfito mangânico, manganita, pirolusita e hausmanita; atingindo 

concentração na faixa de 0,001 a 0,6 mg/L, em fontes superficiais (OMS, 2004). 

Segundo Walhroos et al (1999), a remoção do manganês é diretamente proporcional 

ao pH; no entanto, alguns complexos orgânicos são de difícil eliminação da água.  
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O manganês oxidado na água apresenta os mesmos inconvenientes indicados 

para ferro. A presença do metal não costuma causar problemas ao ser humano; 

porém, em altas concentrações, pode gerar graves efeitos agudos. Em 1947 foi 

reportado no Japão envenenamento de 16 pessoas quando ingeriram manganês 

dissolvido na água de consumo (teores de 28 mg/L). O metal atingiu a fonte de 

abastecimento pela inadequada disposição de baterias usadas. As pessoas afetadas 

manifestaram: letargia, tremores e distúrbios mentais (OMS, 2004).   

 

Os valores máximos permissíveis para manganês são indicados na Tabela 

A52.6 conforme legislação nacional  e disposições da OMS.  

 

Tabela A52.6. Valores Máximos Permissíveis para Manganês  
CONAMA no 357 (2005) Portaria no 518 (2004) 

Classe Especial 1 2 3 

Tratamento Desinfecção TS TC 
TC 

e/ou 
TA Variável Indicador VMP 

Variável Indicador VMP 

Manganês mg/L 0,1 Manganês 
Total mg/L (-) 0,1 0,1 0,5 

OMS (2004) NBR 12216 (1992) 

Manganês mg/L 0,1 Variável não regulamentada 
(-) valor não estabelecido na legislação 
VMP: valor máximo permissível.  
TS: tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração, desinfecção e correção de pH, quando 
necessário.  
TC: tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação, floculação, decantação ou flotação, 
filtração, desinfecção e correção de pH, quando necessário.  
TA: tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos processos 
convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, 
atividade tóxica ou patogênica. 

 


