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RESUMO 

O presente artigo possui o objetivo de avaliar os resultados do monitoramento da qualidade da 

água de abastecimento humano do município de Bambuí/MG, identificando os perigos e 

apresentando sugestões de soluções para os possíveis problemas relacionados, com foco nas 

ações de vigilância sanitária municipal. Para isso, foi consultada a base de dados do Vigiagua 

e da Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, no período de janeiro de 

2017 a julho de 2018. Os resultados demonstraram que 17 amostras encontravam-se fora da 

faixa ideal para fluoreto, podendo acarretar em cárie dentária, em crianças, fluorose e outros 

agravos. Além disso, pode-se constatar que ensaios obrigatórios não foram realizados e há 

evidências de contaminação microbiana na água. Diante dos resultados, a vigilância sanitária 

municipal deve buscar ampliar os reforços a fim de inspecionar os sistemas de abastecimento 

de água com maior frequência, averiguando o cumprimento do plano de ação estabelecido 

para as não conformidades detectadas.  

Palavras-chaves: Saúde ambiental. Inspeção sanitária. Sistema de tratamento de água. 

1 INTRODUÇÃO 

Dentre as ações de vigilância em saúde merece destaque aquelas relacionadas à 

vigilância ambiental que tem como atividade típica a inspeção sanitária da qualidade das 

águas de abastecimento humano (AAH). Sabe-se que a água destinada ao consumo humano 

deve atender aos padrões de potabilidade conforme a Portaria de Consolidação Ministério da 

Saúde (MS) n.º 5/2017 (BRASIL, 2017) e para tanto, o MS disponibiliza o Programa 

Nacional de Vigilância da Qualidade da água para Consumo, o Vigiagua. 

Mas sabe-se que apenas o controle laboratorial não é uma medida suficiente para 

garantir a segurança da água, também se faz necessária à proposição de soluções para os 

eventos não conformes. Desse modo, o presente artigo busca avaliar os resultados 

apresentados pelo monitoramento no Vigiagua referente à AAH do município de 

Bambuí/MG, identificando perigos e apresentando sugestões de soluções para problemas, 

com foco nas ações de vigilância sanitária.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Bambuí possui uma população estimada de 23.757 habitantes (IBGE, 

2018) e uma taxa de provisão do serviço de abastecimento de água da população urbana de 

85,00%. A água de abastecimento é captada superficialmente através do Rio Bambuí e 

subterraneamente por meio de 07 poços. O tratamento é do tipo convencional na estação de 
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tratamento de água (ETA) denominada Hospital. Há ainda o centro de reservação (CR) 

denominado Sagrado Coração de Jesus (SCJ) que redistribui a água para outros bairros no 

município. 

Foram coletados os dados do monitoramento da qualidade da AAH disponibilizados 

no sítio eletrônico da Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE)/MS. Também, foram 

coletados, através do Sistema de Informação Sisagua versão 1.10.29, os dados das análises de 

água, referentes a janeiro de 2017 a julho de 2018, dos dois principais pontos de fornecimento 

de água do município de Bambuí: i) ETA Hospital (Lat. 20º Sul/ Long. 45,98º Oeste) e ii) CR 

SCJ (Lat. 20,02º Sul/ Long. 45,96º Oeste). Esses dados foram disponibilizados pela secretaria 

municipal de saúde após assinatura do Termo de Responsabilidade. As informações 

apresentadas foram avaliadas e transferidas para planilhas eletrônicas, onde foi possível gerar 

quadros, gráficos e tabelas comparativas de dados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a análise dos dados obtidos no SAGE/MS/Vigiagua, pode-se perceber que: i) nos 

últimos dez anos houve um aumento do percentual de amostras de água analisadas para 

coliformes totais e turbidez com picos de resultados entre 60 e 70% das amostras analisadas 

nos anos 2013 e 2014; e ii) nos últimos anos (2015 a 2017) a quantidade de amostras 

analisadas tanto para turbidez quanto para coliformes totais apresentam-se semelhantes (entre 

40 e 60%), demonstrando uma tendência de padronização. Isso favorece o monitoramento dos 

perigos associados à contaminação da água, além de subsidiar ações corretivas, quando 

identificadas as não conformidades buscando o restabelecimento da qualidade da água. 

Já com relação ao percentual de amostras de água analisadas para agente desinfetante, 

não foram realizadas análises nos anos de 2008, 2011 e 2012. Além disso, há um decréscimo 

no percentual de amostras analisadas ao longo dos anos (de 20% em 2013 para 2% em 2017), 

o que dificulta o diagnóstico temporal adequado. Sabe-se que monitorar se o residual 

desinfetante está em quantidades adequadas nas pontas de rede e na saída do tanque de 

contato pode auxiliar na detecção de contaminação por vírus na água tratada (BRASIL, 2006). 

Ao tratar as informações disponibilizadas no Sisagua, nota-se que não há registros de 

reclamações quanto às características organolépticas - cor, gosto ou odor da água - e de 

intermitência do sistema operacional. Mas, por meio da Figura 1, é possível identificar 

informações relacionadas às condições operacionais, tais como o histórico dos reparos e 

episódios de falta de água no município. Também não foram encontrados dados referentes à 

análise de água para protozoários Cryptosporidium spp., Giardia spp., vírus entéricos, 

clorofila-a e cianotoxinas. Essas avaliações só precisam ser realizadas quando a captação de 
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água é realizada em manancial superficial e os índices encontrados historicamente estejam 

acima dos valores preconizados.  

Figura 1 - Informações relacionadas às condições operacionais do sistema de abastecimento de água no período 

janeiro 2017 a julho/2018.  
Fonte: Autores (2018) 

Entretanto, conforme o relatório da Agência de Regulação de Sistema de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (ARSAE/MG), a ETA Hospital tem seu 

bombeamento por meio da captação da água do Rio Bambuí e a CR SCJ é obtida por pontos 

bombeados a partir da ETA Hospital. Esse relatório reforça ainda a presença de 

irregularidades tais como: assoreamento no ponto de captação de água no Rio Bambuí, 

ausência de cerca de proteção ao redor do ponto de captação e vazamento nas bombonas de 

armazenamento (ARSAE, 2016). Essas irregularidades podem favorecer a contaminação da 

água, afetar a eficiência do tratamento na ETA e ampliar o índice de perdas do sistema de 

abastecimento de água. 

Além disso, em julho de 2017 houve contaminação por cianobactérias - Anabaeba sp. 

e Planktolyngbya sp.- no ponto de captação. A presença de cianobactérias na água pode 

propiciar o aparecimento de toxinas prejudiciais à saúde humana e animal, que apresenta os 

seguintes efeitos: parada respiratória em mamíferos, toxinas irritantes ao contato, 

neurotoxicidade, hepatotoxicidade e morte. Para a espécie Anabaeba sp. e Planktolyngbya sp. 

são relevantes as neurotoxinas e hepatoxinas. 

Nos meses de maio e junho de 2017 obtiveram-se resultados insatisfatórios para 

turbidez. Essas análises foram realizadas na etapa pós filtração ou pré desinfecção (turbidez e 

cor) da ETA Hospital. Nesses meses, uma amostra de cada mês teve resultado insatisfatório 

para turbidez com valores acima de uma unidade de turbidez (UT), sendo esse um indicativo 

de falhas em etapas precedentes do sistema de tratamento de água.  

Avaliando a água da saída do tratamento, o achado mais crítico foram as quantidades 

de fluoreto fora do padrão recomendado pela Portaria GM/MS n.º 635/1975 e Portaria de 

Consolidação nº 5/2017. Ao todo 17 amostras estavam fora do padrão ideal para fluoreto, o 

que pode permitir o acometimento de cárie dentária, principalmente em crianças, fluorose e 
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outros agravos. Ressalta-se ainda que em sete meses dos anos de 2017 e 2018 não foram 

realizadas as análises para fluoreto.  

Também há amostras em dois meses, com valores de pH abaixo de 6, o que pode 

provocar corrosões, formação de pontos críticos para o surgimento de biofilmes de 

microrganismos, e pode representear na baixa eficiência do tratamento de água. E ainda em 

janeiro de 2017 foi identificada a presença de coliformes totais e E. coli nas amostras da água 

coletada na saída do tratamento.  

Em três meses de 2017, agosto (<0,2 mg/L), setembro e outubro (>5 mg/L) a análise 

de Cloro Residual Livre (CRL) apresentou valores fora da faixa recomendada (0,2 a 2 mg/L). 

Também houve amostras positivas para coliformes totais em 2017 e em 2018, e a 

ocorrência de uma amostra fora do padrão aceitável para bactérias heterotróficas, em julho de 

2018. Nesse mês percebe-se a relação direta do crescimento de cianobactérias na etapa de pré 

filtração (PF) da água tratada e a maior taxa de falta d’água do período analisado. Portanto, a 

água distribuída pelas ETA’s analisadas em julho de 2017 estava imprópria para o consumo 

humano, uma vez que há o risco de contaminação microbiana reforçada pelo resultado 

positivo do indicador “bactérias heterotróficas”. A presença de bactérias heterotróficas é 

indicativa de presença de matéria orgânica, promovida por falhas na desinfecção e de 

formação de biofilmes.  

Na Tabela 1 é apresentada a comparação dos resultados das amostras fora do padrão 

aceitável para coliformes totais na etapa de distribuição com os demais indicadores – turbidez 

(PF, Pré Desinfeção (PD), Saída do Tratamento (ST), distribuição) e CRL – no período 

analisado. 

Tabela 1 - Comparação entre os indicadores de potabilidade da água com base nos coliformes totais 

Data 

/Parâmetro 

Requisitos de Potabilidade da Água para Consumo Humano  

(Portaria de Consolidação do MS nº05/2017) 

Qualidade da Água Durante as Etapas ou Saída do 

Tratamento 

Qualidade da Água na Rede de 

Distribuição 

Turbidez PF ou PD > 

1 uT 

Turbidez 

ST (uT) 

CRL 

≤0,2 e ≥ 

2 mg/L 

Turbidez 

> 5 uT 

CRL 

≤0,2 e ≥ 

2 mg/L 

Ausência 

Coliformes 

totais 

M
o
n

it
o
ra

m
en

to
 Jun./17 Uma amostra  Análise não 

realizada 

Nenhuma amostra apresentou 

resultados fora da faixa ideal 

Presente em 

uma amostra 

Nov./17 
Nenhuma amostra 

apresentou resultados 

fora da faixa ideal 

0,16 

Jan./18 0,16 

Mar./18 0,16 

Jul./18 0,15 

Fonte: Autores (2018) 

Assim percebe-se que no mês de junho/2017 foi verificado tanto o padrão inadequado 

de coliformes totais como de turbidez na etapa de pré-filtração. Sabe-se que a turbidez pós-

filtração ou pós-desinfecção representa o perigo de ocorrência de formas vegetativas de 
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microrganismos patogênicos (cistos e oocistos de protozoários e ovos e helmintos) que são 

resistentes à ação do agente desinfetante (cloração). Por isso, deveriam ser removidos na etapa 

anterior de tratamento da água – filtração. Em seus estudos, D’Aguila et. al (2000) corrobora 

com isso, quando revela que o sistema de desinfecção da água na estação de tratamento não é 

suficiente para garantir a permanência do cloro livre, que mantenha a potabilidade da água 

nos domicílios. 

Sugere-se ainda que a detecção tanto de bactérias heterotróficas, quanto de coliformes 

totais propicia a presença de bactérias patógenas para o ser humano, tais como: amebíase, 

doenças diarreicas agudas, hepatite A, entre outras. Entretanto, durante os anos pesquisados 

não foram encontradas evidências de comunicados à população quanto aos cuidados que 

devem ser tomados nos casos em que a água esteja imprópria para o consumo humano.  

4 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados apresentados, é necessário ampliar as ações de comunicação à 

população quanto há ocorrência de água imprópria para o consumo humano. Medidas também 

devem ser tomadas para que os resultados de fluoreto sejam mantidos dentro da faixa ideal, 

pois essa é uma não conformidade recorrente e precisa ser sanada. É relevante apontar a falta 

de resultados para análises obrigatórias, e a necessidade de treinamento para os 

responsáveis/monitoradores dos SAA. A vigilância sanitária municipal deve ainda ampliar os 

reforços a fim de inspecionar os sistemas de abastecimento de água com maior frequência, 

averiguando o cumprimento do plano de ação estabelecido para as não conformidades 

detectadas. 
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