E T A I

jul/15

Resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água na rede de distribuição
N° MÍNIMO DE ANÁLISES

TIPO DE ANÁLISE

N° ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA MS
REALIZADAS

Físico-quimicas

nº 2.914/2011

COMENTÁRIO

Turbidez

51

59

59

Todas as amostras analisadas
atenderam à legislação.

Cloro Residual
Livre

51

59

59

Todas as amostras analisadas
atenderam à legislação.

Cor Aparente

10

59

59

Todas as amostras analisadas
atenderam à legislação.

RESULTADO

COMENTÁRIO

N° MÍNIMO DE ANÁLISES
TIPO DE ANÁLISE

Bacteriológicas

Nº AMOSTRAS QUE
ATENDERAM À
LEGISLAÇÃO

N° ANÁLISES

EXIGIDAS PELA PORTARIA MS
REALIZADAS
nº 2.914/2011

Coliformes Totais
(CT)

51

59

Coliformes
Termotolerantes
(CTe)

(*)

1

Constatada a presença de CT em 01
01 amostra apresentou
amostra, foi necessária a verificação da
presença de CT
ocorrência de Cte.

Ausência

Todas as amostras analisadas
atenderam à legislação.

Todas as amostras Turbidez: Indica presença de partículas em suspensão na água.
devem atender aos
Cloro Residual Livre: Agente químico utilizado para eliminar microorganismos.
limites determinados
Cor Aparente: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram qualidade estética da água.
na legislação.
Coliformes Totais (CT): Indicam presença de bactérias na água e não necessáriamente representam problemas para a saúde. Sistemas
onde são realizadas 40 ou mais análises por mês devem apresentar ausência de contaminação em 95% das amostras analisadas.
Sistemas onde são analisadas menos de 40 amostras por mês, apenas uma amostra poderá apresentar contaminação.
Coliformes termotolerantes CTe (*): Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água e sua análise
só é realizada quando constatada a presença de Coliformes Totais.
Conclusão: No mês de JULHO detectamos problemas em uma amostra analisada quanto ao parâmetro bacteriológico de Coliformes
Totais. Informamos que eventuais análises fora do padrão foram refeitas e acompanhadas de ações corretivas em tempo hábil, para
garantir a qualidade da água, conforme Portaria 2914/2011 MS.

E T A I I

jul/15

Resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água na rede de distribuição
N° MÍNIMO DE ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
MS nº 2.914/20 11

N° ANÁLISES
REALIZADAS

Nº AM OSTRAS QUE
ATENDERAM À
LEGISLAÇÃO

COM ENTÁRIO

Turbidez

24

32

32

Todas as amostras analis adas
atenderam à legislação.

Cloro Residual
Livre

24

32

32

Todas as amostras analis adas
atenderam à legislação.

Cor Aparente

10

32

32

Todas as amostras analis adas
atenderam à legislação.

N° MÍNIMO DE ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
MS nº 2.914/20 11

N° ANÁLISES
REALIZADAS

RESULTADO

COM ENTÁRIO

Coliformes Totais
(CT )

24

32

03 amostras
apresentaram presença
de CT

Constatada a presença de CT em 01
amostra, foi necessária a verificação
da ocorrência de Cte.

Coliformes
T ermotolerantes
(C Te)

(*)

09

Ausência

Todas as amostras analis adas
atenderam à legislação.

Físico-quimicas

TIPO DE ANÁLISE

Bacteriológicas

TIPO DE ANÁLISE

Todas as amostras Turbidez: Indica presença de partículas em susp ensão na águ a.
devem atender aos
Cloro Residual Livre: Ag ente q uímico utilizado pa ra e lim inar microorganism os.
limites determinados
na legislaç ão.
Cor Aparente: Indica presença de substâncias d issolvida s qu e deterio ram qualidade esté tica da ág ua.
Coliformes Tota is (CT): Indicam p resença de ba ctéria s na água e não necessáriam ente representam p roblemas para a saúde.
Sistemas onde são realizadas 40 ou m ais análises po r m ês de vem apre senta r a usência de contaminaçã o em 95% d as am ostras
analisada s. Sistemas onde são an alisadas men os de 40 amostras por mês, apenas uma amostra poderá apresentar contaminação.
Coliformes termotolerantes (Cte ) (*): Indicam a possibilidade de prese nça d e organismos causa dore s de doenças n a água e sua
análise só é realizada qua ndo consta tada a p resença de Colifo rm es Totais.
Conclusão: No mês de JULHO detectamos proble mas em três amostra s ana lisadas quan to ao pa râm etro bacterioló gico de
Co liform es Totais. Informa mos que eventuais an álises fora do p adrão foram refeitas e acompa nhadas de ações corretivas em tem po
hábil, para ga rantir a qua lida de da ág ua, conforme Portaria 29 14/2011 MS.

E T A I V

jul/15

Resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água na rede de distribuição
N° MÍNIMO DE ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
M S nº 2.914 /2011

N° ANÁLISES
REALI ZADAS

Nº AMOSTRAS QUE
ATENDERAM À
LEGISLAÇÃO

COMENTÁRIO

Turbidez

10

12

12

Todas as am os tras analisadas
atenderam à legislação.

Cloro Residual
Livre

10

12

12

Todas as am os tras analisadas
atenderam à legislação.

Cor Aparente

10

12

12

Todas as am os tras analisadas
atenderam à legislação.

N° MÍNIMO DE ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
M S nº 2.914 /2011

N° ANÁLISES
REALI ZADAS

RESULTADO

COMENTÁRIO

Coliform es Totais
(CT)

10

12

Ausência

Todas as am os tras analisadas
atenderam à legislação.

Coliform es
Termotolerantes
(CTe)

(*)

0

-

A análise som ente é realizada quando
constatada a presença de Coliform es
Totais

Físico-quimicas

TI PO DE ANÁLISE

Bacteriológicas

TI PO DE ANÁLISE

Todas as amos tras Turbi dez: Indica presença de partículas em suspensão na ág ua.
devem atender aos
Cloro Residual Livre: Agente q uímico utilizado p ara eliminar m icroorga nismos.
limite s dete rminados
Cor Apa rente : Indica p resença de substâncias dissolvid as q ue deteriora m qualidad e est ética da ág ua.
na legislação.
Coliformes Tota is (CT): Indicam p resença de ba ctéria s na água e não necessáriam ente representam p roblemas para a saúde.
Sistemas onde são realizadas 40 ou m ais análises po r m ês de vem apre senta r a usência de contaminaçã o em 95% d as am ostras
analisada s. Sistemas onde são an alisadas men os de 40 amostras por mês, apenas uma amostra poderá apresentar contaminação.
Coliformes termotolerantes (Cte ) (*): Indicam a possibilidade de prese nça d e organismos causa dore s de doenças n a água e sua
análise só é realizada qua ndo consta tada a p resença de Colifo rm es Totais.
Conclusão: No mês de julho não dete ctam os problemas nas amostras a nalisada s qu anto aos parâmet ros físico-q uímicos e
bacte riológ ico s, ou seja, tod as as amo stras analisa das a tenderam à legislação .

E T A V

jul/15

Resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água na rede de distribuição
N° M ÍNIMO DE ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
MS nº 2.914/2011

N° ANÁLISES
REALIZADAS

Nº AM OSTRAS QUE
ATENDERAM À
LEGISLAÇÃO

COMENTÁRIO

T urbidez

10

12

12

Todas as am ostras analisadas
atenderam à legislação.

Cloro Residual Livre

10

12

12

Todas as am ostras analisadas
atenderam à legislação.

Cor Aparente

10

12

12

Todas as am ostras analisadas
atenderam à legislação.

N° M ÍNIMO DE ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
MS nº 2.914/2011

N° ANÁLISES
REALIZADAS

RESULTADO

COMENTÁRIO

C oliform es Totais
(CT)

10

12

C oliform es
Term otolerantes
(CTe)

(*)

03

Físico-quimicas

TIPO DE ANÁLISE

Bacteriológicas

TIPO DE ANÁLISE

Todas as amostras
de vem ate nder aos
limites determinados
na le gis lação.

Constatada a presença de CT em 01
01 amostra apresentou
am ostra, foi necessária a verificação da
presença de CT
ocorrência de Cte.
Ausência

Todas as am ostras analisadas
atenderam à legislação.

Turbidez: In dica presen ça de partículas em suspen são n a água.
Cloro Re sidual Livre: Agen te químico utiliza do para eliminar microorganismos.
Cor Apare nte: Indica prese nça d e sub stâncias dissolvidas que d eterioram q ualidade estética da água.

Coliformes Tota is (CT): Indicam p resença de ba ctéria s na água e não necessáriam ente representam p roblemas para a saúde.
Sistemas onde são realizadas 40 ou m ais análises po r m ês de vem apre senta r a usência de contaminaçã o em 95% d as am ostras
analisada s. Sistemas onde são an alisadas men os de 40 amostras por mês, apenas uma amostra poderá apresentar contaminação.
Coliformes termotolerantes (Cte ) (*): Indicam a possibilidade de prese nça d e organismos causa dore s de doenças n a água e sua
análise só é realizada qua ndo consta tada a p resença de Colifo rm es Totais.
Conclusão: No mês de JULHO detectamos proble mas em uma amostra analisa da quanto ao parâm etro bacterioló gico de Colifo rme s
Totais. Informa mos que eventuais an álises fora do padrão foram re feita s e a comp anhadas de ações corretivas em tem po hábil, p ara
garantir a q ualidade da água, conform e Portaria 2914/20 11 MS.

E T A V I

jul/15

Resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água na rede de distribuição
N° MÍNIMO DE ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
M S nº 2.91 4/2011

N° ANÁLISES
REALIZADAS

Nº AMOSTRAS QUE
ATENDERAM À
LEGISLAÇÃO

COMENTÁRIO

T urbidez

10

10

10

Todas as amostras analisadas
atenderam à legislação.

Cloro Residual Livre

10

10

10

Todas as amostras analisadas
atenderam à legislação.

Cor Aparente

05

10

10

Todas as amostras analisadas
atenderam à legislação.

N° MÍNIMO DE ANÁLISES
EXIGIDAS PELA PORTARIA
M S nº 2.91 4/2011

N° ANÁLISES
REALIZADAS

RESULTADO

COMENTÁRIO

C oliformes Totais
(CT)

10

10

Ausência

Todas as amostras analisadas
atenderam à legislação.

C oliformes
Termotolerantes
(CTe)

(*)

0

-

A análise somente é realizada quando
constatada a presença de Coliformes
Totais

Físico-quimicas

TIPO DE ANÁLISE

Bacteriológicas

TIPO DE ANÁLISE

Todas as amostras
Turbidez: Indica pre sença de p artícula s em suspensão na á gua.
deve m a tender a os
Cloro Residual Livre: Agente químico utilizado para elimin ar m icro org anismos.
limites determinados na
Cor Aparente: Indica pre sença de substâncias dissolvidas que deterioram qua lid ade estética da água.
legislação.
Coliformes Tota is (CT): Indicam p resença de ba ctéria s na água e não necessáriam ente representam p roblemas para a saúde.
Sistemas onde são realizadas 40 ou m ais análises po r m ês de vem apre senta r a usência de contaminaçã o em 95% d as am ostras
analisada s. Sistemas onde são an alisadas men os de 40 amostras por mês, apenas uma amostra poderá apresentar contaminação.
Coliformes termotolerantes (Cte ) (*): Indicam a possibilidade de prese nça d e organismos causa dore s de doenças n a água e sua
análise só é realizada qua ndo consta tada a p resença de Colifo rm es Totais.
Conclusão : No mê s de JULHO não detectamos problem as n as am ostras analisadas quanto aos p arâ metros físico-químicos e
bacte riológ ico s, ou seja, tod as as amo stras analisa das a tenderam à legislação .

