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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA N o 001/14 
 

Período e Local da Visita: 17-21/02/2014, Abdon Batista - SC. 

Técnico/Equipe: Angela Rosso (Farmacêutica Bioquímica), Everton Adriano de Carvalho , Taylor 
Macena de Oliveira (motoristas), Nucinei Pereira (técnico em elétrica).  

  

 
RESUMO DA VISITA TÉCNICA: 

Entre os dias 17 a 21 de fevereiro de 2014  realizou-se visita técnica ao município de Abdon Batista – 
SC, à pedido do poder executivo local expresso através de ofício encaminhado à Superintendência de Santa 
Catarina, com o objetivo de avaliar os sistemas de abastecimento público de água local através de análise de 
laudos emitidos anteriormente, reunião com lideranças locais  e coleta e análise de água pelo Laboratório 
Móvel da Funasa.  

Dados do município: ABDON BATISTA. 

o Habitantes: 2.656 
o Eleitores: 2.302 
o IDH: 0.694 
o PIB: 40.259.825,00 
o Localização: no Planalto Sul de Santa Catarina e integra a microrregião da AMPLASC 

(Associação dos Municípios do Planalto Sul Catarinense). Faz limites ao Norte com: Vargem e 
Campos Novos; ao Sul : Anita Garibaldi; ao Leste: Cerro Negro e São José do Cerrito; ao Oeste: 
Campos Novos. 

o Área Geográfica: Sua área territorial é de 235,6 km². 
o  

No dia 18 de fevereiro, às 9 horas da manhã, foi realizada reunião na sede da Vigilância Sanitária Municipal, na 
qual se fizeram presente a responável pela Vigilância Sanitária municipal Donizete, a responsável pelo 
Saneamento no município Maristela Palavro, Milton Mocelin, João Hermes, Pedro Varela, Jardelino Chaves. No 
momento, foi explanado o objetivo do trabalho a ser realizado pela Funasa e solicitou-se informações quanto 
à Gestão do Saneamento em âmbito municipal. Seguem as informações relatadas: 

1. O  município não possui estruturação formal do saneamento (seja por departamento, autarquia, 
secretaria, etc), portanto não há corpo técnico e atribuições relativas à competência do saneamento.  

2. Não há responsável técnico pelos sistemas de abastecimento de água; 

3. Segundo os participantes da reunião, são 16 poços perfurados para abastecimento do município como 
um todo, sendo que a zona urbana é abastecida pelos poços perfurados (Poço profundo Centro+Poço da 
praça) no centro da cidade e CTG. 

 

Salto Barra Grande Linha Gusati 

São Paulinho Poço profundo Centro Poço da praça 

Bom Jesus CTG Santa  
Catarina 

Santa Terezinha Barra do Arroio/ Arroio Santo Antônio 
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Ermenegildo Zanchet Usina Garibaldi Triunfo 
*Esta lista baseia-se unicamente nas informações repassadas durante a reunião.  
 

4. Todos os sistemas encontram-se no momento sem tratamento. Dos relatados, somente 4 há 
possibilidade de cloração (bombas dosadoras instaladas): SAA central, Triunfo e Santo Antônio, poço 
centro. Como não foi verificado in loco todos os sistemas, haveria necessidade de visita para avaliar a 
presença de bombas dosadoras e qual o estado das mesmas; 

5. Não há fluoretação dos SAA.   

6. Não há mapeamento de rede pois a rede foi construída sem planejamento. Recentemente foi realizada 
compra de tubulação para substituição da existente. Há previsão para que até o final do ano a rede seja 
substituída.  

7. Há instituição de tarifa para o uso da água, sendo o valor relatado R$ 12,00 para 10 m3 de água e o 
excedente de R$ 2,00 por m3.  

8. Durante a reunião, foi relatada que a população vem realizando reclamações da água proveniente do 
sistema de abastecimento central, tais como queima na resistência de chuveiros, aspecto "liguento". 
Segundo os participantes da reunião, tais reclamações iniciaram logo após a perfuração e utilização da 
água do poço artesiano perfurado na área central, próximo ao centro de atividades da Terceira Idade. 
Este poço foi custeado pela Usina Hidrelétrica com recurso de compensação financeira de danos. Os 
problemas foram comunicados à empresa que executou o serviço e, para sanar o problema foram 
instalados 2 filtros preenchidos com carvão ativado. Não houve treinamento para a operação e 
manutenção dos filtros. Mesmo após a instalação dos mesmos, o problema relatado persiste, fato 
constatado pela Equipe da Funasa durante permanência na cidade e conversa com alguns munícipes.  

9. Foi verificado que o município vem realizando licitações para análise físico química da água, assim como 
compra de produtos para o tratamento. Tivemos acesso ao edital de licitação, realizado no dia 
31/12/2013, o qual não houve informação acerca de ter logrado ou não êxito. Segundo o edital, foram 
licitados 7 itens, sendo eles: 

9.1. Análise Física, química e bacteriológica para verificação de potabilidade de água, efetuados nos poços 

artesianos na Sede Do Município, Santa Catarina, linha Guzatti, São Paulinho, CTG, Barra Grande, Santo 

Antônio, sendo os seguintes parâmetros por localidade:coliformes fecais/ E.coli, coliformes totais, alumínio, 

amônia, nitrato, nitrito ferro, manganês, cloreto, dureza total, STD, condutividade, STD, condutividade, pH clor, 

turbidez, cloro, DPD, flúor.  

9.2. Análise de água completa da Portaria 2.914 completa, anual, atendendo as exigências contidas na 

portaria 

9.3. Serviço de coleta, monitoramento e controle de tratamento; 

9.4. Cloro líquido fr concentrado para consumo humano dimensionado para 50 litros em bomba dosadora 

9.5. Flúor em pó fr 500 g concentrado para consumo humano dimensionado para 50 litros em bomba 

dosadora.  

 

 Após a reunião, foi realizada uma rotina de coleta de amostras juntamente com a responsável pela 
Vigilância Sanitária do município, onde foram captadas 9 amostras nos seguintes locais: 6 amostras no 
SAA central, onde há maior adensamento populacional, incluindo um centro comunitário e creche, início 
e final de rede, entrada no sistema de reservação do poço o qual tem sido relatado problemas; 1 
amostra na saída po reservatório do poço CTG, 1 amostra na saída do poço de Santo Antônio, uma 
amostra na primeira ligação após a caixa d´água do SAA Santa Catarina. Após a coleta das amostras, as 
amostras foram processadas e analisadas na Unidade Móvel de Controle de Qualidade da Água.  
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Figura . Reservatório do SAA Centro. 9 reservatório 
de 20.000 litros. 

 
Figura . Reservatório SAA Centro, localizado nos 
autos da cidade. 

 
Figura . Filtros instalados após o reservatório. 

 
Figura . Detalhes operacionais do filtro. Aqui nota-se 
que o filtro foi projetado para possuir carga de areia, 
que fora substituída, segundo os responsáveis 
municipais, por carvão ativado. 

 
Figura . Bomba dosadora do SAA centro. Atualmente 
não está conectada aos reservatórios utilizados, mas 
sim ao reservatório antigo de concreto que encontra-
se obsoleto e inutilizado.  

 
Figura . Detalhe da bombona onde deveria haver 
cloro. No momento o frasco continha água 
proveniente, provavelmente, das chuvas.  

 
Figura . Vista superior do reservatório que 
atualmente encontra-se desativado. A tampa não está 
vedada conforme recomendação.  

 
Figura . Depósito indevido de água dentro do 
reservatório que atualmente encontra-se inativo, 
representando potencial para criadouro de vetores. 
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Figura . Coleta no ponto final da rede do SAA centro. 

 
Figura . Coleta no ponto inicial da rede do SAA 
centro. 

 
Figura . Coleta no meio da rede. Ao lado da creche.  

 
Figura . Coleta na cozinha da creche.  

 
Figura . Poço Central 

 

Figura . Local de entrada com excesso de plantas, sem 
a devida manutenção. Apesar de haver portão e 
cerca, este encontrava-se aberto.  

 
Figura . Detalhe da má conservação do local (Poço 
Central).  

 
Figura  Vista interna com detalhe da bomba 
dosadora, que estava ligada, mesmo não havendo 
cloro no recipiente (Poço Central). 
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Figura . SAA Santo Antônio. Detalhe da caixa com 
dosador e bombona para cloro. Não havia o produto 
químico no local.  

 
Figura . Um dos reservatórios encontrava-se 
destampado (detalhe da tampa no chão), assim como 
outras tampas menores foram encontradas. Tal 
situação em desacordo com a recomendação de que os 
reservatórios sejam vedados evitando contaminação.  

 

 
Figura . Detalhe do SAA Santa Catarina, com um 
reservatório de 20 mil litros ativo. O reservatório de 
concreto não está sendo utilizado. Não há tratamento.  

 
 

CONSIDERAÇÕES e RECOMENDAÇÕES 

 
De posse das informações fornecidas durante a reunião de trabalho e constatações realizadas nas visitas in 

loco, segue considerações: 
 
1. A ausência de uma estrutura formal para a prestação dos serviços de saneamento, em especial no 
fornecimento de água do município, seja ela Departamento ou autarquia, faz com que não haja a 
profissionalização do setor, sendo os trabalhos realizados atualmente são apenas para reparos em possíveis 
danos nas tubulações existentes.  

1.1. Recomendação: Como o município faz parte do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental- 
CISAM-MEIO OESTE, sugere-se que o representante legal do município (prefeito ou agente autorizado 
por tal) manifeste durante as assembleias do Consórcio o interesse em usufruir da cooperação técnica 
com a Funasa para estruturação de um Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Tal situação já foi 
articulada com o Diretor do Cisam-MO. Sugere-se a criação do Departamento, tendo em vista a 
complexidade de uma autarquia e necessidade de um corpo técnico mais complexo.  

2. Ainda, a ausência de um corpo técnico com qualificação para realizar o tratamento, torna o fazer do 
ofício sem a devida atenção merecida, uma vez que os produtos a serem manipulados, são de riscos químicos 
consideráveis e necessitam de treinamento assim como equipamentos de proteção individuais. Também, 
compromete qualquer investimento em capacitação, uma vez que não dispõe da qualificação mínima e 
competências para realizar os serviços de tratamento de água para consumo humano. Ainda, foi constatado 
que não há responsável técnico pelos SAA´s dos municípios, indo de encontro com o Art. 23 da Portaria MS 
2.914/11, que trata da obrigatoriedade dos sistemas e as soluções alternativas coletivas em contar com 
responsável técnico habilitado. 
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2.1. Recomendação: Contratação de um profissional para atuar como responsável técnico dos Sistemas 
de Abastecimento de Água. À este profissional, recai a responsabilidade de orientação acerca dos 
procedimentos de tratamento e articulação para realizar as análises necessárias.  

 
3. Atualmente, nenhum sistema conta com o tratamento mínimo previsto na Portaria MS 2.914/11, 
estando em desacordo com o exposto no Art.  24 e 34 da referida Portaria: 
 

"Art. 24. Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá 
passar por processo de desinfecção ou cloração." 

"Art. 34. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual 
livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro 
em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede). " 

3.1. Recomendação: Realizar a aquisição do produto químico para realizar a cloração. Este material deve 
ser adquirido com base em critérios técnicos, ser estocado em local seguro, ventilado sobre pallets. A 
manipulação destes deve sempre ser feita utilizando Equipamentos de Proteção Individual uma vez 
que trata-se de produto altamente corrosivo. Sugere-se como escolha para realizar a cloração, a 
escolha do DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO, composto granulado e quimicamente mais estável que 
o hipoclorito de sódio, usualmente adquirido.  

4. Na ata do processo licitatório onde 4 itens foram licitados, no item 1, não há clareza sobre a 
periodicidade em que as análises seriam realizadas.  No item 2, há solicitação para a realização de análises 
anuais da qualidade de água dos sistemas. Já a Portaria MS 2.914/11, em seu Anexo XII, trata que os 
demais parâmetros (à excessão de cor, turbidez, CRL, cianobactérias, ph, fluoreto, gosto, odor, e produtos 
secundários da desinfecção)  devem ser analisados semestralmente. Ainda, em seu Art. 13, a Portaria MS 
2.914/11, traz a necessidade da exigência, junto aos fornecedores dos produtos químicos utilizados no 
tratamento de água, do laudo de atendimento dos requisitos de saúde estabelecidos em norma técnica da 
ABNT, sendo esta a norma NBR 15784/2009.   

4.1. Recomendação: O Cisam-MO, do qual o município de Abdon Batista faz parte, recebeu recentemente 
recursos para Funasa e logrou êxito na aquisição de um Laboratório Móvel para Controle da Qualidade 
de Água. Ainda, sabe-se que o referido Consórcio está em trâmite o concurso público para composição 
de corpo técnico para atender os entes consorciados. Sugere-se que o município entre em contato 
com os Dirigentes do Consórcio para viabilizar a realização das análises inclusas no item 01 da licitação 
através do Cisam-MO, tendo em vista o possível atendimento do princípio da economicidade. Ainda, 
no caso do município optar por realizar a licitação deste item, sugere-se indicar com maior clareza a 
periodicidade das análises.  

Sobre o item 2, sugere-se que a as análises completas da Portaria MS 2.914/11 sejam analisadas 
semestralmente, e não anualmente conforme consta no edital.  

Sobre a aquisição dos produtos químicos para o tratamento de água, sugere-se que a compra do cloro 
resida na aquisição do DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO, conforme recomendação acima. Ainda, 
sugere-se na descrição do produto químico a seguinte frase: "O fornecedor do produtos químico 

deverá, obrigatoriamente no momento de entrega do produto, apresentar o laudo de atendimento dos 

requisitos de saúde estabelecidos em norma técnica da ABNT NBR 15784/2009". No momento da 
entrega dos produtos deve ser exigido tal laudo, e este deve ser arquivada em pasta identificada 
univocadamente.  

Acerca da aquisição do flúor, cabe ressaltar que nas análises das amostras coletadas na área central da 
cidade, foi evidenciada o excesso de flúor natural das águas captadas nos poços da área central da 
cidade. Desta forma, não há necessidade de realizar fluoretação do SAA Central.  Nos demais pontos 
analisados (SAA Santo Antônio, CTG e Santa Catarina), não foram detectados níveis de fluoreto 
acima dos preconizados, sendo no entanto necessária a adição do íon. Sugere-se a  construção de 
casas de química para abrigar os aparelhos selecionados para adição de cloro e flúor na rede. É 
necessário frisar que o processo de tratamento deve ser acompanhado por um profissional com 
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qualificação e que responda tecnicamente pelo ofício, conforme recomendação supra. Para aquisição 
do material, deve ser feita uma descrição completa do produto a ser adquirido, sugerindo-se a 
aquisição de FLUOSSILICATO DE SÓDIO. Assim como o cloro, sugere-se a inserção da frase de exigência 
de apresentação do laudo de acordo com a ABNT NBR 15784/2009, conforme explicitado acima. Para 
maiores informações acerca do processo de fluoretação das águas, sugere-se a leitura do "Manual de 
fluoretação de Águas para Consumo Humano" da Funasa, disponível no sítio eletrônico da instituição.  

Também é oportuno realizar consulta sobre a viabilidade de realização de compra conjunta e 
contratação de empresa para realização das análises semestrais através do consórcio público, à 
exemplo do que vem sendo praticado em outros consórcios.  

 

RESULTADOS DAS ANÁLISES DE ÁGUA  E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS AVALIADOS  

 

5. SAA Santo Antônio  

O SAA Santo Antônio, trata-se de captação de água subterrânea, por poço tubular profundo, e conta com 
reservatório apoiado e sistema de distribuição por gravidade. Com relação à análise de água do Sistema de 
Santo Antônio, esta apresenta-se com características alcalina (ph 8,22). Os parâmetros cor, turbidez e ferro 
encontram-se dentro do preconizado pela Portaria MS 2.914/11. Ainda, na avaliação dos compostos 
nitrogenados, indicadores de potencial contaminação por esgotamento sanitário, seus limites respeitaram os 
da legislação indicando a proteção do lençol freático deste tipo de contaminação. Os indicadores de Oxigênio 
Dissolvido e ORP indicam a boa condição da água proveniente do lençol freático. O nível de fósforo acima do 
recomendado pela CONAMA pode-se, provavelmente, ser atribuído à característica das rochas basálticas que 
predominam na região, tendo em vista a localização do poço (área rural protegida). No entanto, deve-se 
ponderar a avaliação de possíveis culturas agrícolas e uso de agrotóxicos no entorno. Nota-se a ausência de 
cloro residual livre e fluoreto na água, em desacordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde.  

A presença de coliformes totais na amostra de água analisada do SAA Santo Antônio comprova que a água 
captada do lençol freático vem sendo contaminada no reservatório/rede. Esta dado foi corroborado pela 
evidência de tampas das caixas d´água no chão (figuras 17 e 18), deixando os reservatórios expostos às 
intempéries, assim como fezes de animais e outras matérias orgânicas, representando um risco sanitário à 
água captada do lençol freático.  

Foi procedida a análise de Cloro Residual Livre e fluoreto, porém não foi detectada a presença de ambos na 
amostra analisada. Apesar de haver bomba dosadora de cloro, o galão que deveria conter o produto estava 
vazio, e não havia uma casa de química própria para a instalação do mesmo. Tal fato, deixa o sistema 
vulnerável a possíveis acidentes. 

5.1. Recomendações: Vedar os reservatórios com as tampas que estão caídas. Se estas estiverem 
danificadas, deve ser realizada a substituição das mesmas.  Recomenda-se a manutenção do terreno 
no entorno do reservatório, sugerindo-se a criação de um cronograma com datas e responsáveis pelo 
serviço, assim como um responsável pela supervisão.  Recomenda-se o início da cloração e fluoretação 
da água, a fim de se enquadrar na legislação vigente Portaria MS 2.914/11. Sugere-se ainda a 
construção de abrigo para alocar a bomba dosadora de cloro e flúor.  

 

 

6. SAA CTG 

O sistema de abastecimento de água do CTG, trata-se de um poço tubular profundo, localiza-se em uma área 
no entorno do perímetro urbano, onde está previsto uma casa de química com clorador, que se encontra 
inativo, reservatório cercado e com acesso restrito, e está sob responsabilidade da prefeitura municipal.  

A amostra foi coletada diretamente do reservatório.Procedeu-se a análise np laboratório móvel onde, no 
laudo emitido evidencia-se o pH alcalino. Os parâmetros de cor, turbidez, amônia, nitrito,  nitrato e ferro  
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preconizadas pela Portaria do Ministério da Saúde, assim como os parâmetros OD, ORP e fósforo preconizados 
pela Conama, indicam a boa qualidade da água do manancial.  Com relação aos parâmetros microbiológicos, 
nota-se a proteção da água do sistema, uma vez que foi verificada a ausência dos parâmetros coliformes totais 
e E. coli na amostra analisada.  

Na amostra analisada, não foi detectada presença de Cloro Residual Livre e fluoreto.   

6.1. Recomendações: Recomenda-se o início da cloração e fluoretação da água, a fim de se enquadrar na 
legislação vigente Portaria MS 2.914/11.  

 

 

7. SAA Santa Catarina 

O SAA de Santa Catarina, localizado na área rural do município, trata-se de poço tubular profundo, sob 
concessão da prefeitura, que conta com reservatório de 20 litros, e não há casa de química, rede de 
distribuição por gravidade. Não conta com método de desinfecção e fluoretação.  

Dentre os parâmetros avaliados, nota-se a não detecção pelos métodos de avaliação dos parâmetros de cloro 
residual livre e fluoreto, em dissonância com a Portaria do Ministério da Saúde. Ainda, do ponto de vista 
microbiológico, a amostra analisada apresentou presença de coliformes totais, indicando a possível 
contaminação do reservatório. Os níveis de fósforo na amosra deve-se, provavelmente pela características das 
rochas da região. Os demais parâmetros analisados na amostra estão dentro do preconizados pelas Portarias 
MS 2.914/11 e Conama.    

7.1. Recomendações: 

Tendo em vista a presença de coliformes totais na amostra analisada, conclui-se que o início da 
desinfecção regular da água fornecida por este sistema possa reverter este quadro. Também salienta-
se a necessidade de isolamento do sistema, uma vez que encontrou-se fezes de bovinos no entorno do 
reservatório. Há também necessidade de fluoretação para o real enquadramento à legislação vigente.  

 

8. SAA Central 

O Sistema de Abastecimento de Água Central, segundo informações fornecidas pelos representantes do 
município, tem como fonte 3 poços tubulares localizados na região central da cidade. Este sistema vem sendo 
alvo constante de reclamações, uma vez que, segundo relatos, após a perfuração do poço artesiano, próximo 
ao centro de atividades da Terceira Idade a qualidade da água vem sendo questionada (cheiro, "liguenta", 
queima de resistências). A água dos poços tubulares são bombeadas para o sistema de reservação, que fica no 
alto da cidade, e a distribuição é feita por gravidade.  

Foram realizadas coletas de 6 pontos na área central do município, seguindo as orientações da legislação 
vigente.  

De modo geral, o pH da água é levemente alcalina. A condutividade expressa na análise proveniente do poço 
tubular profundo próximo ao Centro da Terceira idade é de 1472 µS/cm (não inserida no laudo final), o que 
indica a alta presença sais dissolvidos. A condutividade fornece uma boa indicação das modificações na 
composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral(CETESB, 2014). Valendo-se do fato de 
que águas duras contém elevada quantidade de sais, a condutividade de 1472 µS/cm corrobora com a análise 
dos laudos laboratoriais apresentados pela própria prefeitura, onde na avaliação da série histórica, verifica-se 
a dureza da água proveniente da mistura de águas dos poços tubulares do centro, em média 85 mg/l. Apesar 
da Portaria MS 2.914/11 considerar o Valor Máximo Permitido de 500mg/l de dureza na água para consumo 
humano, dependendo dos níveis de concentração de sais na água, sua classificação pode ser feita da seguinte 
forma: água branda (0 – 40 mg/l), água moderada (40 – 100 mg/l), água dura (100 – 300 mg/l), água muito 
dura (300 – 500 mg/l) e água extremamente dura (com teores acima de 500 mg/l). Sendo assim, verifica-se 
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que as águas provenientes principalmente do poço recentemente perfurado pode ser enquadrada como 
dureza moderada.   

Esta característica natural da água pode ser provenientes das características das rochas locais, como calcário 
ou dolomita, que durante a passagem da água pelo solo, agregam à composição da mesma uma quantidade 
excessiva de cálcio e magnésio, acrescentando o tributo de dureza á água.  

Na Portarias MS 2.914/11, o conceito de dureza aparece como parâmetro organoléptico. As concentrações 
elevadas de cálcio e magnésio produzem na água um gosto salobro e efeitos biológicos adversos, não 
eliminam a sede e podem ter efeitos laxativos. Além disso, há comprometimento do cheiro, dificuldade dos 
sabões fazer espuma, assim como incrustações nas tubulações, queima de resistências, etc. Tais fatos são 
descritos pela população de Abdon Batista.  

O tratamento para remoção da dureza da água é conhecido como abrandamento (descalcificação) e consiste 
na passagem da água por resinas trocadoras de íons que capturam os cátions Ca+2 (cálcio) e Mg+2 (magnésio). 
Os descalcificadores são equipamentos semelhantes aos filtros mas que possuem em seu interior resinas 
permutadoras que retém o cálcio e o magnésio. 

Outra característica comum encontrada nas amostras coletadas do SAA Central, foi o elevado nível de Fluoreto 
nas amostras analisadas. É interessante considerar que a Portarias MS 2.914/11 atribui o VMP para o íon 
fluoreto de 1,5 mg/L. No entanto, a Lei Estadual de Santa Catarina Nº 398/2009 afirma que o nível de fluoreto 
da água de abastecimento público no estado é de 0,7 a 1 mg/L, sendo o valor ideal de 0,8 mg/L. Podemos 
atribuir a predominância desta regulamentação mais restrita no âmbito estadual. Sob esta ótica,  os valores 
verificados nas amostras apresentam-se, à exceção da amostra nº 02, os demais valores ficaram acima do VMP 
estadual, e as amostras 0114, 0314, 0514 e 0614 apresentaram valores acima até mesmo da Legislação 
Federal. Como a amostra 0614 foi obtida diretamente do Poço tubular profundo próximo ao Centro da 
Terceira idade, e os valores de fluoreto foram os mais elevados (2,87 mg/L), pode-se atribuir em grande parte 
a responsabilidade dos altos níveis de flúor encontrados nas outras amostras. Não eximindo os demais poços 
da presença do determinado íon. 

 É necessário considerar que não foi detectada a presença de cloro residual livre nas amostras analisadas.  

 

Tabela . Resultados das análises em diferentes pontos dos SAA Central. 

    
01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 7,94 7,8 7,95 8 8,13 8,52 

Temperatura       23,5 o C 23,9 o C 22,7 °C 22 °C 24,7°C 22,1°C 

Cor aparente ColorimetriaTriestímulo 

mgPt–
Co⁄L 15 0,6 ND ND ND ND ND 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 0,4 0,2 0,42 0,22 0,14 0,81 

Oxigênio 
dissolvido Luminescência mg⁄L > 6 6,97 7,19 6,31 7,08 4,8 3,26 

ORP Potenciométrico mV 300 243,9 262,5 256,7 252,9 240,1 206,5 

Amônia 
Espectrofotométrico, 

Salicilato mg/L 1,5 0,016 0,028 0,013 0,015 0,016 0,058 
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Nitrito 

Espectrofotométrico, 
Método de 

diazotização mg⁄L 1 0,062 0,054 0,066 0,054 0,278 0,103 

Nitrato 

Espectrofotométrico, 
Método do 

dimetilfenol mg⁄L 10 0,014 1,2 1,1 0,4 ND 0,8 

Fósforo 

Espectrofotométrico, 
Método do ácido 

ascórbico mg⁄L 0,1 0,58 0,37 0,79 0,52 0,24 0,18 

Fluoreto 
(mg/L) 

Espectrofotométrico, 
Método SPADNS mg⁄L 1,5 1,88 0,63 1,61 1,17 2,71 2,87 

Ferro 
Espectrofotométrico, 

Método FerroVer mg⁄L 0,3 ND** ND ND ND ND ND 

Cloro Residual 
Livre Colorimétrico mg⁄L 5 ND** ND ND ND ND ND 

Condutividade Potenciométrico µS/cm   

Não 
analisado 

Não 
analisado 

Não 
analisado 

Não 
analisado 

Não 
analisado 1472 

8.1. Recomendações 

Como a obra de perfuração do Poço próximo ao Centro da Terceira Idade trata-se de obra de 
compensação executada pela Hidelétrica local, sugere-se que entre viabilize-se a instalação de um 
equipamento abrandador de dureza com o intuito de remover os íons responsáveis pela rejeição da 
água na região. Ainda, sugere-se que acoplado a isto seja instalado um filtro para remoção de 
fluoreto, sendo que há alguns disponíveis no mercado, podendo ainda realizar um teste com o filtro 
existente no local, substituindo o leito filtrante atual por carvão ativado de osso, sílica (ou outro leito 
de comprovada remoção de fluoreto) e realizar o monitoramento dos íons de flúor na água. Ainda, 
com relação ao fluoreto, a captação de água livre deste íon em outro poço tubular profundo e 
canalizando no mesmo sistema de abastecimento de água, pode ser uma alternativa para diluir os 
índices do íon na água.  

É necessário considerar que para a boa utilização das melhorias no sistema, sejam delegadas 
responsabilidades e os recursos humanos treinados para utilizar os equipamentos, uma vez que a 
efetividade de filtros estão condicionados ao processo de retrolavagem que devem ser realizados 
periodicamente.  

Sugere-se ainda o estudo de novas fontes de captação da água para a área central, com análises prévia 
da água a ser captada, uma vez que os altos índices de flúor associada a dureza, e a dificuldade de 
remoção do mesmo poderia financeiramente inviabilizar as adaptações necessárias ao sistema.  
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Considerações finais: 

 

Após a exposição dos fatos encontrados, verifica-se que há necessidade de estruturação do Departamento de 
Águas e Esgoto no município para que as ações tomadas sejam de forma técnica e com base em planejamento 
estratégico. Para auxiliar o município nesta estruturação, o CISAM-MO já foi contatada pela Funasa e se 
prontificou a auxiliar o município, mediante ao convênio de Cooperação técnica que o Consórcio possui com a 
Funasa. Para tanto, basta o representante legal do município comparece à Assembléia do CISAM-MO e 
solicitar este apoio.  

É fato que o município de Abdon Batista recebeu 5 equipamentos para análise dos parâmetros básicos através 
do Consórcio. No entanto, o município não vem utilizando-os para a verificação dos da qualidade da água. 
Sendo assim, sugerimos que, em caso de haver dificuldades na utilização, entre em contato com o Consórcio 
solicitando apoio técnico, bem como às empresas fornecedoras dos equipamentos, a fim de dirimir as dúvidas 
e dificuldade e colocá-los em prática.  

Sobre o local para instalar os equipamentos, foi verificada na subida para os reservatórios do centro, a 
presença de uma casa de química que hoje é utilizada como depósito. Pequenas melhorias tornariam este 
espaço apto a ser o novo laboratório do departamento.  

Ainda, sugere-se a elaboração de um cronograma anual para a manutenção dos sistemas, verificação das 
condições dos reservatórios, processos de descarga de redes e instalação de cercas e portões nos 
reservatórios e poços, evitando a entrada de pessoas e animais. 

Outrossim, é urgente e necessária a desinfecção das águas fornecidas através dos sistemas a fim de adequação 
à Portaria vigente. 

Por fim, recomenda-se leitura atenta às recomendações expostas durante este parecer a fim de atendimento à 
Portaria MS 2.914/11. O não atendimento destes acarreta em sanções legais aos responsáveis.  

 

Florianópolis ____/_____/2014 
Angela Rosso 

Msc. Farmacêutica Bioquímica 
SIAPE 017465011 

CRF-SC 9820 

 

De acordo, em ____/_____/2014 
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