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RESUMO 

 

A água potável é considerada ideal para o consumo humano, pois seus pa-

râmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam a padrões de po-

tabilidade e que não oferecem riscos à saúde. Devido à urbanização em torno das 

nascentes dos mananciais do estado de Goiás, a Saneago passou por sérios trans-

tornos nos seus sistemas de captação e tratamento de água na maioria das cidades 

onde é realizado o fornecimento de água. Trata-se uma pesquisa investigativa, onde 

as analises realizadas seguiram os parâmetros previstos no Manual Prático de Aná-

lise de água 4º edição da fundação nacional de saúde (FUNASA) do ministério da 

saúde, seguindo os parâmetros da portaria MS n° 2.914/2011. As amostras de água 

potável foram coletadas em sete diferentes pontos do Bairro de Lourdes localizado 

na cidade de Anápolis-GO. Foi comprovado pelas análises físico-químicas da água 

coletada, que a qualidade da mesma, apresenta as condições necessárias para uso. 

Palavras-Chaves: Água potável; Analise físico-química; Tratamento de Água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Potable water is considered ideal for human consumption because its microbi-

ological, physical, chemical and radioactive parameters meet potable standards and 

do not pose any health risks. Due to the urbanization around the fountains of the wa-

ters of the state of Goiás, Saneago suffered serious disruption in its water capture 

and treatment systems in most of the cities where the water supply is carried out. An 

investigative research was carried out, where the analyzes carried out followed the 

parameters in the Practical Handbook on Water Analysis 4th edition of the National 

Health Foundation (FUNASA) of the Ministry of Health, following the parameters of 

Administrative Order No. 2.914 / 2011. Samples of potable water were collected at 

seven different points in the Lourdes neighborhood located in the city of Anápolis-

GO. It was proved by the physical-chemical analysis of the collected water, that the 

quality of the same, presents the necessary conditions for use. 

Keywords: Potable water; Chemical physical analysis; Water treatment. 
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1 Introdução  

 

A água cobre mais de 70% da superfície terrestre. Presente em rios, lagos, oce-

anos, mares e nas calotas polares. Dentre os diversos reservatórios, mais de 99 % cor-

respondem aos oceanos, às geleiras e à umidade dos solos e do ar. O total de água 

doce no nosso planeta corresponde a 3%, onde 2% fazem parte das calotas glaciais, 

ou seja indisponível na forma liquida. O restante, 97%, é de água salgada, Portanto, 

verdadeiramente apenas 1% do total de água do planeta é de água doce na forma l í-

quida, incluindo-se as águas dos rios, dos lagos e as subterrâneas. Estima-se que 

apenas 0,02 % deste total correspondam à disponibilidade efetiva de água doce com a 

qual pode a humanidade contar, em termos médios e globais, para sustentar-se e 

atender às necessidades ambientais das outras formas de vida, das quais não pode 

prescindir. Da água doce líquida disponível no planeta, 10% está localizada em territó-

rio brasileiro. Nosso planeta possui um suprimento abundante de água calculado em 

cerca de 1392 milhões de quilômetros cúbicos de água líquida (GOMES, 2005). 

A água potável é considerada adequada para consumo humano desde que os 

parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de po-

tabilidade e que não ofereça riscos à saúde. (BRASIL, 2004). 

A água natural pode conter organismos, substâncias compostos e elementos 

prejudiciais à saúde, devendo ter seus números ou concentrações reduzida ou elimina-

da para o abastecimento público (SANEAGO, 2006).   

A água percorre um longo caminho até chegar às casas, origina-se do rio, per-

corre adutoras, redes de água, passa pela Estação de Tratamento de Água (ETA), de-

pois segue para o reservatório onde é encaminhada para toda a cidade (BRASIL, 

2011). 

Um sistema de abastecimento de água pode ser definido como uma instalação 

composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à pro-

dução e a distribuição canalizada da água potável para populações, sob a responsabi-

lidade do poder público (BRASIL, 2011). 

Toda água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabi-

lidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água (BRASIL, 2004). 

 



11 
 

1.1   Tratamento da água realizado pela Saneago de Anápolis. 

 

      O município de Anápolis esta localizado no divisor de quatro bacias; sendo 

elas, Bacias Rio São Francisco, Bacia do Rio Tocantins, Bacias de Rio Araguaia e Ba-

cia do Rio Paranaíba; mas em sua proximidade, encontram-se apenas cursos d’ água 

de pequeno porte o que por sua vez implica na necessidade de captação de água para 

abastecimento urbano, a qual é feita no Ribeirão Piancó estando a aproximadamente 

15 quilômetros da Estação de Tratamento de Água (ROCHA et. al, 2009; IMB, 2012). 

Em 12 de novembro de 1960, foi criado o Departamento Estadual de Saneamen-

to (DES). Suas atividades foram iniciadas em 27 de fevereiro de 1961 e encerradas no 

dia 13 de setembro de 1967, a parti da Lei estadual nº 6.680, o órgão foi transformado 

em empresa de economia mista, com a denominação de Saneamento de Goiás S.A. – 

Saneago (SANEAGO, 2016). 

 A Saneago possui mais de 400 Sistemas de Abastecimento de Água para con-

sumo humano. Desse total, cerca de 82 encontram-se dentro da Região Metropolitana 

de Goiânia e os demais estão distribuídos pelo interior do estado. As estações de tra-

tamento podem ser comparadas a uma grande Indústria de produção de água potável 

que, através de um processo produtivo, transformam a água bruta em água potável 

pronta para o consumo. Nas estações de tratamento de água (ETAs), os laboratórios 

de processos realizam de 2 em 2 horas análises físico – químicas para avaliar a melhor 

dosagem dos produtos químicos, utilizados para tratamento conforme a legislação em 

vigor. O monitoramento da água tratada através de análises físico-químicas – cor, tur-

bidez, residual de cloro, flúor, pH, teor de ferro e alumínio; exames bacteriológicos; 

pesquisas de agrotóxicos e de metais pesados, realizadas semanais, mensal e semes-

tralmente conforme determinação da PORTARIA MS Nº 2.914 de 12 de dezembro de 

2011 (SANEAGO, 1967).  

A Agência Goiana de Regulação (AGR) por meio da gerência de saneamento 

(GSAN) fiscaliza as atividades da Saneago ou de outro prestador de serviços cuja re-

gulação seja delegada a agência por meio de convênio firmado com os municípios. A 

AGR fiscaliza efetivamente o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitá-

rio em todos os 225 municípios em que a Saneago atua. Com isso, busca garantir o 

cumprimento pelas partes da legislação em vigor. Portanto a AGR atua na elaboração 

de regulamentos, fiscalização da prestação de serviços de abastecimento de água e 
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esgoto sanitário, em análise de solicitações de ouvidoria e auditoria que acontece anu-

almente, elaboração de cálculos e estudos para reajuste e revisão tarifária, avaliação 

da qualidade dos serviços e acompanhamento do cumprimento do plano de saneamen-

to básico elaborados pelos municípios, inclusive obras e metas de universalização 

(AGR, 2011).   

 

Etapas de tratamento da água. 

 

Captação: Água bruta é bombeada para estação de tratamento. 

Pré-cloração: Adição de cloro assim que a água chega à estação para facilitar a reti-

rada de matéria orgânica e metais. 

Pré-alcalinização: Adição de cal ou soda à água para ajustar o pH aos valores exigi-

dos para as fases seguintes do tratamento. 

 
 Figura-1 ETA de Anápolis- Adição de cal.                                    Fonte: Autor. 

 

Coagulação: Adição de sulfato de alumínio, seguido de uma agitação violenta da água 

para provocar a desestabilização elétrica das partículas de sujeira, facilitando sua 

agregação. 
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Floculação: Floculação é o processo onde a água recebe uma substância química 

chamada de sulfato de alumínio. Este produto faz com que as impurezas se aglutinem 

formando flocos para serem facilmente removidos. 

 

Figura-2: ETA de Anápolis- Tanque de floculação.      Fonte: Autor. 

Decantação: Na decantação, como os flocos de sujeira são mais pesados do que a 

água caem e se depositam no fundo do decantador. 

 

Figura-3: ETA de Anápolis- Taque de decantação.                                  Fonte: Autor. 

Filtração: Retenção de partículas em camadas filtrantes  
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Figura-4: ETA de Anápolis- Tanque de filtração.           Fonte: Autor. 

Cloração: Aplicação de cloro com finalidade de destruir ou inativar microorganismos 

patogênicos. 

 

    Figura-5: ETA de Anápolis- Dosador de cloro.          Fonte: Autor. 

Fluoração: Aplicação de flúor como prevenção de carie dentária. 
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           Figura-6: Representação de um sistema de captação e tratamento.                                         Fonte: SABESP. 
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2 Justificativa 

 

  A água pode conter diversos componentes como gases, compostos orgânicos e 

microrganismos dissolvidos, ou em suspensão, dependendo do nível do componente 

contaminante presente na água, ela se torna imprópria para uso. Os contaminantes 

alteram a cor, sabor, odor e turbidez da água, trazendo riscos á saúde humana, além 

desses adicionam-se os metais pesados, pesticidas, solventes orgânicos, microrganis-

mos patogênicos, etc., também os indicadores de depósitos, incrustações e corrosão 

(cobre, zinco, cálcio, sulfatos, entre outros), indicadores de poluição (amônia, nitrato e 

nitrito), indicadores de contaminação microbiológica (contagem de mesófilos, colifor-

mes totais e fecais, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, protozoários, 

etc.)(RESENDE,2004). 

A Saneago passou por sérios transtornos nos seus sistemas de captação e tra-

tamento de água, na maioria das cidades onde é realizado o fornecimento de água, 

sendo esses transtornos consequentes da degradação ambiental nas bacias de seus 

mananciais. Decorrente a intensa urbanização entorno das nascentes desses manan-

ciais (SANEAGO, 2007). 

Sabendo que a água coletada de mananciais pode apresentar certo tipo de con-

taminação, a Saneago da cidade de Anápolis, utiliza-se da portaria MS n° 2.914/2011 

como especificação para suas analises de potabilidade. Que dispõe sobre os procedi-

mentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. A preocupação é se realmente a água tratada e distribuída pela 

Saneago chega com a potabilidade exigida.  
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3 Objetivo  

3.1 Geral  

  Analisar as condições física química de potabilidade da água distribuída aos mo-

radores do Bairro de Lourdes, na cidade de Anápolis-GO no mês de Outubro/2016.  

3.2 Especifico  

 Disponibilizar informações quanto ao tratamento da água realizado pela empre-

sa Saneago em Anápolis. 

 Apresentar a população informações quanto à qualidade da água fornecida pela 

empresa Saneago em Anápolis. 
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4 Materiais e Método 

4.1 Tipo de Estudo 

 

As analises foram realizadas na empresa GEMINI INDÚSTRIA DE INSUMOS 

FARMACÊUTICOS LTDA, localizado na Rua 009 Qd 8 A, módulos I e II, DISTRITO 

AGRO INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS (DAIA). 

A pesquisa foi de caráter investigativo, onde as analises foram realizadas se-

guindo os parâmetros previstos no Manual Prático de Análise de água 4º edição da 

fundação nacional de saúde (FUNASA), seguindo as diretrizes da portaria MS n° 

2.914/2011.  

4.2 Procedimentos  

4.2.1 Amostragem  

 

As amostras de água potável foram coletadas em sete diferentes pontos do Bair-

ro de Lourdes localizado na cidade de Anápolis-GO. Conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 1- Locais onde foram coletadas as amostras para realização dos ensaios. 

Ponto de coletas Locais de Coletas 

Ponto 1 Avenida Bandeirante Qd- 42 Lt- 05 

Ponto 2 Rua- 07 Qd- 03 Lt- 08 

Ponto 3 Rua- PM3 Qd- 04 Lt- 12 

Ponto 4 Rua- 15 Qd- 57 Lt- 14 

Ponto 5 Avenida Ipiranga Qd- 30 Lt- 01 

Ponto 6 Rua- 07 Qd- 03 Lt- 10 

Ponto 7 Rua- 05 Qd- 19 Lt- 04 

Fonte: Autor. 
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4.3 Técnica de Amostragem  

 

A coleta foi iniciada com a abertura da torneira por dois minutos, neste período foi 

feita a limpeza desta com esponja, detergente neutro e desinfecção com álcool 70%. 

Após a ambientação do frasco de vidro, a amostra foi coleta. A vedação foi realizada 

com papel alumínio, posteriormente fez-se a identificação do frasco. 

4.4 Ensaio de pH 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) revela a concentração de íons hidrogênio de 

uma solução e varia entre 0 e 14. Quando o pH é menor do que sete (7) considera-se a 

solução ácida. No pH igual à sete considera-se a solução neutra e quanto o pH é maior 

do que sete (7), considera-se a água alcalina (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

O ensaio fundamenta-se na quantificação do pH da amostra, onde a aferição se-

rá feita por pHmetro. 

Esse equipamento é composto por um eletrodo conectado a um potenciômetro, 

que possibilita a conversão do valor de potencial do eletrodo em unidades de pH. 

Quando o eletrodo é submerso na amostra, ele produz milivolts que são transformados 

para uma escala de pH. O funcionamento do pHmetro depende de sua calibragem, que 

deve ser feita de acordo com os valores de referência que constam nas soluções de 

calibração. A frequência com que o pHmetro deve ser calibrado está diretamente rela-

cionada à frequência de medições e à qualidade do equipamento. O pHmetro deve ser 

calibrado pelo primeiro usuário do dia utilizando tampões de calibração 

(GERAIS,2016). O pHmetro utilizado na analise já encontrva-se devidamente calibrado. 

Em um béquer de 50mL, adicionou-se 30mL da amostra, a leitura foi realizada 

em pHmetro devidamente calibrado.  
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                                                               Figura-7: pHmetro.      Fonte: Autor. 

 

4.5 Ensaio Cor Aparente 

 

A água deve ser límpida e incolor. A cor da água é proveniente da matéria orgâ-

nica. Em sistemas públicos de abastecimento de água, é esteticamente indesejável. A 

sua medida é de fundamental importância, visto que água de cor elevada (turbidez) 

provoca a sua rejeição por parte do consumidor levando-o a procurar outras fontes de 

suprimento muitas vezes inseguras (BRASIL, 2013). 

Foram necessárias duas etapas para essa análise: a primeira onde uma solução 

padrão de cor foi preparada e na segunda foram realizadas diluições da solução pa-

drão de cor, para posterior comparação com as amostras. 

Na solução padrão foram utilizados os reagentes cloroplatinato de potássio e 

cloreto cobaltoso simulando a sujidade da água.  

4.5.1 Solução Reagente de Padrão de Cor 

 

Foram pesados 0,1246g de cloroplatinato de potássio e 0,1g de cloreto cobalto-

so, os mesmos foram dissolvidos em água ultra purificada, foi acrescentado 10 mL de 

ácido clorídrico concentrado e completado volume para 100 mL com água ultra purifi-

cada. 
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4.5.2 Técnica  

 

Do padrão de cor foram pipetados 0,5 mL; 1,0 mL; 1,5 mL; 2,0 mL; 2,5 mL; 3,0 

mL; 3,5 mL; 4,0 mL; 4,5 mL; 5,0 mL; 6,0 mL e 7,0 mL, e diluídos com água ultra purifi-

cada até a marca de 50 mL em tubos de ensaios. Logo após a diluição da solução pa-

drão, adicionou-se em um tubo de Nessler 50 mL da amostra de água potável onde se 

comparou com as diluições realizadas com o padrão de cor, a comparação foi contra 

um fundo branco. 

 

  Figura-8: Diluições do padrão de cor.                                          Fonte: microinmuno. 

 

4.6 Ensaio Dureza Total 

 

A dureza está presente na água devido aos sais de cálcio e magnésio lixiviados 

pela água através do solo. A presença destes sais não causa danos à saúde e são 

próprios de água potável. No entanto, para a indústria, a água com a presença destes 

sais em excesso chamada de água dura pode provocar corrosão, perda de eficiência 

na transmissão de calor em caldeiras, formação de incrustações, entupimentos em tu-

bulações e depósitos na superfície de equipamentos, dificultando os processos de lim-

peza (Kosloski, 2015). 
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O ensaio fundamenta-se em uma titulação. A solução titulante foi o Ácido Etile-

nodiamino Tetra Acético (EDTA) 0,01M. Conforme a figura 6. Foram diluídos 25 mL da 

amostra em 50 mL de água ultrapurificada em um balão volumétrico, em seguida essa 

solução foi transferida para um béquer de 100 mL onde foi adicionado 2 mL da solução 

tampão para dureza, elevando o pH para 10, nessa reação foram utilizados 0,05g do 

indicador negro de Eriocromo. 

 É necessário que a reação ocorra em um pH 10 para assinalar o ponto final da 

reação, por que a reação muda sua cor apenas em valores de pH elevado.  

Durante o ensaio realizou-se um branco com água ultrapurificada. O volume de 

EDTA gasto foi anotado, e após as titulações foi realizada a subtração do volume de 

EDTA gasto no branco pelo volume de EDTA gasto nas amostras, o resultado dessa 

subtração foi aplicado na fórmula abaixo.  

 

Dureza total em mg/L CaCO3=
mL EDTA X 1000 X Fc

mL da amostra
 

Fc = Fator de correção do EDTA. 

 

 

Figura-9: Fluxograma do ensaio de Dureza.                Fonte: Manual Prático de Análise e água. 
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4.6.1 Padronização do EDTA 0,01M 

 

A padronização é realizada para aferir o grau de exatidão (concentração que se 

encontra o reagente) das soluções padronizadas. Periodicamente, o técnico deve veri-

ficar a exatidão dessas soluções para que os resultados das análises sejam os mais 

corretos possíveis. 

Foram medidos 25 mL da solução padrão de cálcio com posterior diluição com 

água ultrapurificada para atingir o volume de 50 mL, foram adicionados 2 mL da solu-

ção tampão para obter o pH em torno de 10 ± 0,1, em seguida foram adicionados 0,05g 

do indicador negro de eriocromo e realizou-se a titulação com EDTA 0,01M, gota a go-

ta, até o desaparecimento da coloração violeta e aparecimento da cor azul. 

4.6.2 Cálculo da Padronização 

 

Fc=
25

Vp
 

 

Fc = Fator de correção.  

Vp = Volume de EDTA gasto na titulação.  

                   

Figura-10: Padronização do EDTA 0,01M.                       Fonte: Autor. 
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4.7 Ensaio de Ferro  

 

Os íons de ferro em águas destinadas ao abastecimento causam depósitos, in-

crustações e possibilitam o aparecimento de bactérias ferruginosas nocivas nas redes 

de abastecimento, além de serem responsáveis pelo aparecimento de gosto e odor, 

manchas em roupas e aparelhos sanitários e interferir em processos industriais. 

O ensaio baseia-se na comparação da amostra com o branco utilizando kit para 

ensaio de ferro, sendo que na amostra foram adicionadas gotas do reativo para verifi-

car se a presença de ferro.  

Para o ensaio foram utilizados os reagentes Microquant® do fabricante Merck®, 

Os testes Microquant® avaliam a reação da cor de acordo com o método de luz trans-

mitido. 

 Os tubos reagentes foram enxaguados com as amostras; com auxílio de seringa 

foram medidos 6 mL de amostra em cada tubo. Foram adicionadas três gotas do rea-

gente Fe-NA (reativo) no tubo um, onde se encontrava a amostra, após homogeneiza-

ção foram aguardados três minutos. Com o auxílio do tubo dois contendo água como 

branco, foi feita a leitura rolando o comparador de cor, buscando-se igualdade de co-

res. 

 

        Figura-11: Kit de Ferro.                        Fonte: Autor. 
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4.8 Ensaio Cloro Residual Livre 

 

O cloro é um produto químico utilizado na desinfecção da água. Sua medida é 

importante e serve para controlar a dosagem que está sendo aplicada e também para 

acompanhar sua evolução durante o tratamento (BRASIL, 2013). 

O ensaio baseia-se na comparação da amostra com o branco utilizando kit para 

ensaio de cloro, sendo que na amostra foram adicionadas gotas dos reativos para veri-

ficar se a presença de cloro.  

Para o ensaio de cloro residual foram utilizados reagentes Microquant do fabri-

cante Merck®; os dois tubos do kit a serem utilizados foram enxaguados com a água a 

ser analisada, com auxílio de uma seringa foram medidos 6 mL de amostra em cada 

tubo. Foram adicionadas três gotas de reagente Cl2-1B e uma gota do reagente Cl2-2B 

(reativos) no tubo um onde se encontrava a amostra, o tubo foi fechado e homogenei-

zado, com o auxílio do tubo dois contendo água como branco, realizou-se a compara-

ção rolando o comparador de cor do kit, buscando-se igualdade das cores.  

 

      Figura-12: Kit de Cloro.                            Fonte: Autor. 
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4.9 Ensaio de Sólidos Dissolvidos Totais 

 

Foram filtrados 100 mL da amostra em sistema de filtragem a vácuo, em mem-

brana de celulose de 0,45 micra. 

Um béquer foi pesado em balança analítica, sendo considerado B (Peso do bé-

quer tarado), em seguida foi transferido o volume filtrado da amostra para esse béquer, 

levando-o para chapa aquecedora até secura, logo após levou-se o béquer para a estu-

fa a 105° C por um período de uma hora, após esse procedimento o béquer foi pesado 

novamente em balança analítica sendo considerado como A (Peso do béquer após se-

cura); a quantidade de sólidos totais foi determinada através da seguinte fórmula.   

 

mg de sólidos dissolvidos/L=
(A-B)x 1000

mL da amostra
 

Onde:  

A= Peso do béquer após secura (mg) 

B= Peso do béquer (tara) (mg) 

 

4.10 Ensaio Condutividade 

 

O condutivimetro é um equipamento de laboratório que serve para medir a con-

dutividade de variadas amostras, ou seja, ele tem a capacidade de medir a condutivi-

dade elétrica presente nas soluções. Essa medição ocorre através do eletrodo presente 

no equipamento.  

A calibração adequada do equipamento garante resultados precisos e repetíveis. 

O uso de soluções padrão de calibração é fundamental para a correta calibração do 

sistema de medição. A faixa de condutividade das soluções de calibração garante a 

máxima precisão para medida da condutividade. 

Adicionou-se cerca de 30 mL da amostra em um béquer de 50 mL, em seguida 

procedeu-se à leitura em condutivimetro calibrado.  
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       Figura-13: Condutivimetro.                                        Fonte: Autor.  
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5   Resultados e Discussão 

 

 A tabela 4 demostra as especificações das analises físico-química da água 

potável, de acordo com o Manual Prático de Análise de água 4º edição da fundação 

nacional de saúde. 

Tabela 2- Testes físico-químicos e suas especificações. 

Ensaios a serem realizados Especificações 

pH 

Cor 

Dureza total 

Ferro  

Cloro 

Sólidos totais 

Condutividade 

6,0 - 9,5 

Máximo é de 15uH ( Unidade Hazen) 

Máximo 500 mg/L  

Máximo 0,3 mg/L  

Máximo 2,0 mg/L 

Máximo 1000 mg/L 

Caráter Informativo 

 

  Fonte: Manual Prático de Análise de água 4º edição da fundação nacional de saúde.
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Seguem na tabela abaixo os resultados das análises físico químicas das amostras dos sete pontos de coleta realizados nesta pes-

quisa. 

 Tabela 3- resultados das analises.  

Testes Ponto 1 Ponto 2  Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6  Ponto 7 

pH 7,1 6,9  7,4 6,7 6,5 6,9  6,8 

Cor Aparente <15 uH <15 uH  <15 uH <15 uH <15 uH <15 uH  <15 uH 

Dureza Total 41,6 mg/L 3,2mg/L  3,6 mg/L 2,4 mg/L 2,8 mg/L 40,4 mg/L  40,8 mg/L 

Ferro 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Cloro 0,1 mg/L 0,3 mg/L  0,0 mg/L 0,2 mg/L 0,2 mg/L 0,1 mg/L  0,0 mg/L 

Sólidos Totais 0,016 mg/L 0,011 mg/L  0,018 mg/L 0,024 mg/L 0,027 mg/L 0,019 mg/L  
0,015 

mg/L 

Condutividade 55,6 55,1  55,6 55,4 55,3 55,2  55,3 

Fonte: Autor. 
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Em meados do final do século XIX e início do século XX, a qualidade da água 

se tornou uma questão de saúde publica, devido às contaminações e manifestações 

de doenças como consequência. Sabe-se da importância de tratar a água destinada 

ao consumo humano, pois é capaz de veicular grande quantidade de contaminantes 

físico-químicos e/ou biológicos, cujo consumo tem sido associado a diversos pro-

blemas de saúde. Algumas epidemias de doenças gastrointestinais, por exemplo, 

têm como via de transmissão a água contaminada (TORRES et al; 2000; ABINAM, 

2005). 

No Brasil, as normas referentes à qualidade da água são definidas pela porta-

ria MS n° 2.914/201. Esta define que a água destinada para o consumo humano de-

ve estar livre de bactérias ou qualquer agente patogênico e apresentar característi-

cas físico-químicas satisfatórias, para consumo.  

Águas com pH baixo tendem a ser corrosivas e desgastam as superfícies de 

tubulações de ferro ou cimento, enquanto que águas com pH alto tendem a formar 

incrustações, favorecendo a formação de depósitos em tubulações. A analise de pH 

da água, que mede a concentração de íons hidrogênio na solução, indicando se a 

mesma é ácida, neutra ou alcalina, indicou que nossa amostras estão dentro dos 

valores impostos pela portaria MS n° 2.914/2011 (BRASIL, 2011). 

Segundo Piantá (2008) a cor da água deve-se á presença de substancias dis-

solvidas e coloidais de origem natural e/ou antropogênica. De origem natural pode-

mos citar: a decomposição da matéria orgânica vegetal e a presença de ferro e 

manganês. Em relação a origem antropogênica, pode-se citar a presença de resí-

duos industriais (tecelagem, polpa de papel e tintas) e esgotos domésticos. A deter-

minação é feita por comparação visual e sua unidade é uH (unidades Hanzen). Os 

padrões de cor para água natural são de 0 a 200 uH e para água potáveis o valor 

máximo permitido (VMP) é de 15 uH. Água bruta com valores superiores a 5 uH e 

inferiores a 25 uH, usualmente dispensam o tratamento completo, exigindo apenas 

filtração lenta ou rápida. Valores superiores a 25 uH exigem tratamento completo. 

Tem importância sanitária no aspecto estético (confiabilidade), toxicidade e a clora-

ção da água colorida pode gerar produtos potencialmente cancerígenos (trihalome-

tanos). 

Os Trihalometanos são compostos que se formam durante o processo de tra-

tamento das águas destinadas ao consumo humano, sendo subprodutos da desin-

fecção. A reação dá-se entre o Cloro utilizado para a desinfecção e a matéria orgâ-
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nica presente na água bruta que vai sofrer o processo de tratamento. As substâncias 

que se formam são variadas sendo as principais o Clorofórmio, o Bromodiclorometa-

no, o Dibromoclorometano e o Bromofórmio, sendo essas substancias prejudiciais a 

saúde (ALEGRIA, 1996). 

Com base nas informações obtidas dos parâmetros da qualidade da água 

demostrada na tabela 3; os valores médios da cor aparente não apresentaram varia-

ções significativas entre as sete amostras coletadas. 

Com o aumento da concentração dos sais e outras substâncias presentes na 

água um agregado duro e aderente é formado; essas incrustações podem favorecer 

o desenvolvimento de microrganismos oriundos de diversas fontes, que encontrando 

condições favoráveis ao seu desenvolvimento, acabam contaminando alimentos que 

estão sendo processados (ANDRADE e MACEDO, 2008). 

Os resultados dos nossos ensaios de dureza variaram de 2,4mg/L a 41,6mg/L 

entre os pontos analisados, mesmo havendo essa variação, os resultados apresen-

tam-se dentro do permitido pela especificação. 

Um elevado teor de ferro pode causar sabor metálico e aspecto indesejável 

na água. A quantificação do ferro se faz necessária para avaliar a lixiviação de bom-

bas e da tubulação que podem ser fontes deste elemento. As médias das concen-

trações de ferro, em nossas analises, não apresentaram variações significativas, 

demostrando-se satisfatórias e de acordo com a especificação.  

O cloreto, na forma de íon Cl, é um dos principais constituintes aniônicos das 

águas e efluentes. Nas águas doces, a presença de cloreto ocorre naturalmente ou 

pode ser decorrente de poluições, por parte da água do mar, esgotos domésticos, ou 

despejos industriais (BECKER, 2008). A Agência de Proteção Ambiental dos Esta-

dos Unidos (EPA) declarou que o cloro é um pesticida, pois o único objetivo é matar 

os organismos vivos (AZEVEDO, 2006). 

Os resultados das determinações mostraram valores de cloro variando de 0,0 

mg/L a 0,3 mg/L, a água proveniente de todos os pontos apresentou valores dentro 

do permitido pela especificação. 

O teor de sólidos na água refere-se á quantidade de matéria suspensa ou dis-

solvida presente nessa água, podendo afetar negativamente sua qualidade. O ex-

cesso de sólidos na água pode causar alterações no sabor e problemas com corro-

são; já os sólidos em suspensão provocam turbidez (resistência da água a passa-

gem de luz) (JÚNIOR, 2013). 



33 
 

Os resultados encontrados para a determinação de sólidos totais foram entre 

0,011 mg/L a 0,027 mg/L, sendo assim todas as amostras estão de acordo com o 

estabelecido pela portaria MS n° 2.914/2011. 

O ensaio de condutividade é expresso como informativo, não sendo definido 

na legislação do Brasil um limite superior tido como aceitável. Porém, deve-se notar 

que oscilações na condutividade da água, ainda que não causem danos ao ser hu-

mano, indicam uma possível contaminação do meio aquático por efluentes industri-

ais como o assoreamento acelerado de rios por destruição da mata ciliar. Portanto a 

medida que a condutividade vai aumentando, mais sólidos dissolvidos são encontra-

dos nessa água, podendo indicar características corrosivas. 
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6   Conclusão 

 

Analisamos, de forma satisfatória, as condições de potabilidade da água dis-

tribuída aos moradores do Bairro de Lourdes, da cidade de Anápolis em Goiás. 

Apresentamos informações sobre a qualidade e o tratamento realizado na água, por 

parte da Saneago. 

A qualidade da água pôde ser demonstrada por meio das análises físico-

químicas realizadas em amostras coletadas em sete pontos do referido bairro no 

mês de outubro de 2016.  

A água disponibilizada à população estava dentro de todos os parâmetros de 

potabilidade, portanto adequada ao consumo humano. 

As análises físico-químicas são realizadas diariamente, para confirmação da 

potabilidade, além disso, todo o processo de tratamento é monitorado pela Saneago, 

nos principais ou em todos os reservatórios. 

Sugerimos que as análises sejam intensificadas em todos os bairros da cida-

de, já que a Saneago é a única empresa atuante no município, e que ações de pre-

servação dos mananciais sejam implantadas, bem como investimentos no sistema 

de captação de água. 
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