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RESUMO 

 

A água é um recurso finito e essencial para a existência dos seres vivos. Por este 
motivo é que devemos zelar pela integridade e qualidade dessa dádiva. De acordo 
com a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, a água para consumo 
humano deve ser potável, com destino a ingestão, preparação e produção de 
alimentos e a higiene pessoal, independente da sua origem, não podendo, portanto, 
oferecer riscos à saúde do consumidor. Em uma região com forte produção de 
alimentos, como o Vale do Taquari, a água torna-se um ponto chave para a 
qualidade dos produtos, além da qualidade de vida dos moradores. Considerando 
estes fatores, o presente trabalho teve como principal objetivo verificar a qualidade 
da água de abastecimento dos municípios de Arroio do Meio-RS e Encantado-RS. 
Foram analisados os laudos de 2016 a 2020, de cinco pontos distintos de ambos os 
municípios, totalizando 600 laudos. Para confrontar com as análises atuais dos 
responsáveis pelos reservatórios, foram realizadas análises de bancada para os 
atributos: pH, turbidez, cor e cloro residual livre em todos os locais determinados. Os 
resultados foram organizados em tabelas e gráficos, confrontando com os resultados 
emitidos em laudos oficiais e com a legislação. Os resultados de pH, turbidez e cor 
ficaram dentro dos padrões exigidos pela legislação, entretanto, uma localidade de 
Arroio do Meio e uma localidade de Encantado apresentaram cloro residual livre 
abaixo do limite mínimo exigido. Estes resultados indicam a necessidade de uma 
atenção maior aos sistemas de desinfecção, a fim de manter o limite mínimo de cloro 
residual livre em toda a cadeia de distribuição de água potável, como determina a 
legislação. 
 
Palavras-chave: água de consumo humano; qualidade; cloro residual livre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Water is a finite resource and essential for the existence of living beings. That is why 
we must care for the integrity and quality of this gift. According to the Ordinance 
GM/MS No. 888 of May 4, 2021, water for human consumption must be potable, 
intended for drinking, food preparation and production, and personal hygiene, 
regardless of its origin, and therefore cannot offer risks to consumer health. In a 
region with strong food production, such as the Taquari Valley, water becomes a key 
point for product quality, in addition to the quality of life of the residents. Considering 
these factors, the present study had as its main objective to verify the quality of the 
water supply in the municipalities of Arroio do Meio-RS and Encantado-RS. The 
reports from 2016 to 2020 were analyzed, from five different points in both 
municipalities, totaling 600 reports. To compare with the analyses of the people in 
charge of the reservoirs, bench analyses were performed for the following attributes: 
pH, turbidity, color and free residual chlorine in all determined locations. The results 
were organized in tables and graphs, comparing them with the results issued in 
official reports and with the legislation. The results of pH, turbidity and color were 
within the standards required by legislation; however, one location in Arroio do Meio 
and one location in Encantado presented free chlorine residual below the minimum 
limit required. These results indicate the need for greater attention to disinfection 
systems in order to maintain the minimum limit of free chlorine residual throughout 
the drinking water distribution chain, as determined by the legislation. 
 
Keywords: water for human consumption; quality; free residual chlorine. 
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1 INTRODUÇÃO 

De todos os recursos findáveis existentes no planeta, o que mais nos 

preocupa é a água potável. Este recurso natural e finito é insubstituível para todas 

as espécies e encontra-se ameaçado pela poluição e pelo seu desperdício 

desenfreado. Com o crescimento populacional mundial, surgem as incertezas 

relacionadas a quantidade de alimentos e água potável disponível para todos, sendo 

que muitos países já dão sinais de crises hídricas se aproximando. 

Segundo Paludo (2014, p. 14) “um dos principais problemas surgidos neste 

século referem-se a crescente contaminação da água, ou seja, este recurso vem 

sendo poluído de tal maneira que já não se pode consumi-lo em seu estado natural”. 

Dentre os principais fatores de contaminação da água, podemos citar os esgotos 

domésticos, os efluentes industriais, os resíduos de agrotóxicos e os dejetos da 

agropecuária. 

Além destes contaminantes afetarem o solo e os corpos hídricos superficiais, 

podem atingir os lençóis freáticos, contaminando grandes mananciais que são 

utilizados para o abastecimento da população. Ainda, Paludo (2014, p. 14), “as 

águas subterrâneas constituem um recurso natural imprescindível para a vida e a 

integridade dos ecossistemas, representando mais de 95% das reservas de água 

doce exploráveis do globo”. 

É de conhecimento geral que o Brasil é detentor de grandes mananciais 

subterrâneos, o que proporciona ao seu povo uma visão equivocada de que a água 

é um bem infinito. Conforme Von Sperling (2006, p. 04): 

  

Com relação à agua subterrânea, vale destacar o impressionante volume de 
água estocada no aquífero Guarani, estimado em 1,2 milhões de km³. Trata-
se do maior aquífero do planeta, localizado em rochas da Bacia Sedimentar 
do Paraná e estendendo-se por 1,2 milhões de KM², repartidos na seguinte 
proporção: Brasil (71%), Argentina (19%), Paraguai (6%) e Uruguai (4%). 

 

O Vale do Taquari-RS fica localizado na região central do estado do Rio 

Grande do Sul, e abrange trinta e seis municípios, os quais foram colonizados por 

diversas etnias, em especial as de origem alemã, italiana e açoriana. A região possui 

localização estratégica, com fácil acesso a outras regiões do estado, país e exterior 

através de rodovias pavimentadas. Nos pequenos municípios o setor agropecuário 
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destaca-se, enquanto em municípios maiores as atividades mais fortes são 

industriais e comerciais (CIC VALE DO TAQUARI, 2016). 

Dentre os trinta e seis municípios que o Vale do Taquari abrange, estão Arroio 

do Meio-RS e Encantado-RS. Segundo os dados da Fundação de Economia e 

Estatística (FEE), em 2019 Arroio do Meio-RS possuía 21.927 habitantes, enquanto 

Encantado-RS possuía 23.028 habitantes. Conforme o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a área total do município de Arroio do Meio-RS é de 

157.580 km², e contava em 2010 com 50% de seu esgoto sanitário adequado, 

enquanto Encantado-RS contava com 87,6% do seu esgoto de modo adequado, e 

uma área total de 140.006 km². 

Por serem municípios localizados na parte baixa do vale e as margens do rio 

Taquari, com grande diversidade econômica e em constante desenvolvimento, 

surgem dúvidas quanto a qualidade da água da região. Estas dúvidas nos remetem 

a refletir se a qualidade da água de consumo humano destes dois municípios está 

de acordo com a legislação, e se ela vem mantendo ou perdendo sua qualidade. 

Tratando-se de locais onde existem o controle e tratamento dessa água, seja 

feita através da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), ou de 

empresa terceirizada para comunidades do interior, espera-se encontrar pouca 

variação na qualidade da água e que ela esteja dentro dos padrões exigidos em lei 

para consumo humano, tanto dos parâmetros físico-químicos quanto dos parâmetros 

microbiológicos. 

Um trabalho publicado em 2017 por membros do corpo docente da 

Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), que visava apresentar a qualidade da 

água de poços particulares do município de Encantado-RS, apresentou resultados 

alarmantes. Segundo De Bortoli et al. (2017a, p. 11-12): 

 

As análises físico-químicas estavam de acordo com os padrões de 
potabilidade definidos pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, 
exceto para cor e turbidez, na qual alguns poços apresentaram valores 
superiores aos recomendados pela legislação. Enquanto as análises 
microbiológicas apresentaram valores em desacordo com os valores 
máximos permitidos em relação ao padrão de potabilidade. Dessa forma, 
essas águas não devem ser utilizadas para o consumo humano. 

 

É importante ressaltar que a Portaria nº 2914/2011 (BRASIL, 2011) do 

Ministério da Saúde foi revogada, entrando em vigor a Portaria de Consolidação nº 5 
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de 28 de setembro de 2017 (BRASIL, 2017), que por sua vez, permaneceu em vigor 

até início de 2021, quando foi lançada a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 

2021 (BRASIL, 2021). De todo modo, as portarias subsequentes não 

proporcionaram grandes mudanças na portaria de 2011, não havendo, portanto, 

muitas alterações nos padrões de potabilidade da água de consumo humano. 

Assim sendo, existem estudos sobre a qualidade da água em alguns 

municípios do Vale do Taquari, apontando a situação de poços particulares e 

comunitários, porém nenhum traz o comparativo dos últimos anos para demonstrar 

se está havendo de fato a degradação da qualidade da água. O questionamento que 

este projeto busca responder, é se o crescimento da exploração agrícola e industrial, 

bem como o crescimento populacional nos municípios de Encantado e Arroio do 

Meio-RS, tem apresentado interferência na qualidade da água de consumo humano 

nos últimos cinco anos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho, é realizar um estudo para verificar a qualidade 

físico-química da água de consumo humano nos municípios de Arroio do Meio-RS e 

de Encantado-RS entre os anos de 2016 a 2020, bem como analisar a condição 

atual. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a qualidade físico-química da água de abastecimento e identificar 

variações nos últimos cinco anos (2016-2020) em cinco pontos de coleta das 

cidades de Encantado-RS e Arroio do Meio-RS para os parâmetros de cor, 

turbidez e cloro livre residual; 

 Realizar análises próprias de potencial Hidrogeniônico (pH), turbidez, cor e 

cloro residual livre para comparação com os resultados fornecidos pelas 

empresas responsáveis; 

 Comparação dos resultados obtidos nas análises realizadas com a legislação 

vigente (BRASIL, 2021). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Segundo Marengo (2008), o planeta Terra tem dois terços de sua superfície 

ocupados por água, ou seja, são aproximadamente 360 milhões de km2 de um total 

de 510 milhões. Entretanto, 98% da água disponível no planeta é salgada. A água 

doce é utilizada para os mais diversos fins, dentre eles pode-se citar o consumo 

humano, a dessedentação animal, uso industrial e a geração de energia. Também 

encontramos algumas áreas do globo que detém grandes mananciais de água 

subterrânea, como é o caso do Aquífero Guarani, o maior reservatório de água 

subterrânea do mundo, com cerca de 1,2 milhões de km³ divididos entre Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai (VON SPERLING, 2006). 

De acordo com Luz (2010), a água atua no desenvolvimento da sociedade 

sendo vista pelo homem como um bem infinito. A atual degradação dos recursos 

hídricos é um dos fatores que limita as condições de vida de parte bastante 

significativa da população do planeta, colocando em xeque as possibilidades de 

continuidade do desenvolvimento em suas diversas dimensões (RIBEIRO, 2008). 

Conforme Paludo (2014), um dos maiores problemas do século é a contaminação 

deste recurso tão valioso e necessário, não sendo mais possível seu consumo sem 

prévio tratamento. 

A quantidade e a qualidade de água potável são indispensáveis na vida dos 

seres vivos, além de ser fundamental para a higienização e desinfecção, 

promovendo saúde e auxiliando na qualidade de vida. A baixa qualidade da água, 

especialmente pela presença de patógenos, está relacionado a infecções 

gastrointestinais e morbidade. Uma água de qualidade é o propósito primário para a 

proteção da saúde pública (AMORIM et al., 2009), o que se comprova através de 

relatórios anuais referentes às DTAs (doenças transmitidas por alimentos) emitidos 

pelo Ministério da Saúde. 

Conforme Casali (2008), água de qualidade é aquela que atende os padrões 

de potabilidade exigidos pelos órgãos competentes, e que atenda ao seu destino 

final, seja para o consumo humano, ou para outra finalidade. Toda a água utilizada, 
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seja para suprimento público ou privado, deve ser considerada potável e não deve 

ser quimicamente pura, tendo em vista que a água carente de matéria dissolvida e 

em suspensão não tem paladar e é desfavorável à saúde humana. Entretanto, Telles 

e Costa (2007, p. 25) afirmam: 

 

A água, considerada um dos melhores solventes existentes, nunca é 
encontrada em estado de absoluta pureza. Possui uma extraordinária 
capacidade de dissolução e transporte das mais variadas formas de 
matérias, em solução ou suspensão, representando, desta forma, um 
veículo para os mais variados tipos de impureza. 

 

A responsabilidade pela água de boa qualidade não é somente dos órgãos 

competentes, e sim de toda população, levando em consideração que a água é um 

bem essencial (SILVA, 2004). 

 

3.2 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Segundo Telles e Costa (2007, apud DE BORTOLI, 2017b) as características 

físicas da água estão relacionadas a seu aspecto visual e estético, com parâmetros 

estabelecidos como cor, temperatura, sabor e odor. No entanto, água com aspecto 

“limpo” não garante a real qualidade para consumo. As características químicas da 

água estão relacionadas as substâncias dissolvidas que alteram seus parâmetros, 

como a acidez, alcalinidade, pH, e possíveis metais pesados que podem se fazer 

presentes ali. Os principais parâmetros avaliados nas análises físico-químicas de 

qualidade de água são: cor; turbidez, temperatura, sabor, pH, alcalinidade, dureza, 

cloretos, ferro, manganês, nitrogênio, fósforo, fluoretos, oxigênio dissolvido, matéria 

orgânica e micro poluentes orgânicos e inorgânicos. 

De acordo com Telles e Costa (2007, p. 25), “os padrões de qualidade para 

as diversas finalidades da água, devem ser embasados em suporte legal, através de 

legislações que estabeleçam e convencionem os requisitos, em função do uso 

previsto para a água”. 

 

3.2.1 Cor 

 

Conforme Alves (2010, p. 34), “a cor é consequência da presença de 

substâncias dissolvidas, quando pura, e em grandes volumes, a água é azulada, 
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quando rica em ferro é avermelhada e quando rica em ácidos húmicos é amarelada”. 

A cor da água pode ser natural ou resultado de uma contaminação por corantes 

industriais ou esgoto doméstico. Segundo Lenzi; Favero; Luchese (2009 apud DE 

BORTOLI, 2017b, p. 33): 

 

Se a cor for natural chama-se de aparente ou verdadeira. A cor aparente é 
resultado de substâncias em suspensão ou em estado coloidal (quando há 
presença de bactérias e vírus, por exemplo), enquanto a cor verdadeira é 
consequência de outros fatores: decomposição da matéria orgânica, ácidos 
húmicos, presença de íons de ferro. Além disso, a cor da água está 
relacionada ao potencial hidrogeniônico (pH), se intensificando conforme 
este aumenta. 

 

Segundo Gonçalves (2009, p. 27): 

 

A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de 
intensidade que a luz sofre ao atravessá-la (e esta redução dá-se por 
absorção de parte da radiação eletromagnética), devido à presença de 
sólidos dissolvidos, principalmente material em estado coloidal orgânico e 
inorgânico. 

 

3.2.2 Turbidez 

 

De acordo com Paludo (2014), a turbidez da água é causada pela presença 

de materiais sólidos em suspensão, reduzindo deste modo sua transparência. 

Também pode ser provocada pela presença de algas, plâncton, matéria orgânica e 

muitas outras substâncias, como o zinco, ferro, manganês e areia, resultantes do 

processo natural de erosão ou de despejos domésticos e industriais. 

A turbidez, portanto, dificulta a penetração de raios solares, reduzindo a 

realização da fotossíntese e deste modo, dificultando a reposição do oxigênio na 

água (GONÇALVES, 2009). 

 

3.2.3 Temperatura 

 

As variações de temperatura são parte do regime climático normal, e corpos 

de água naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação 

vertical. A temperatura superficial é influenciada por fatores como latitude, altitude, 

estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade (GONÇALVES, 2009). 

De acordo com Von Sperling (2005), esse parâmetro influencia diretamente em 
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algumas propriedades da água, tais como: densidade, viscosidade e oxigênio 

dissolvido, afetando de imediato a vida aquática ali presente. A temperatura também 

pode variar conforme fontes naturais, como a incidência de raios solares, e fontes 

antropogênicas, oriundas de torres de resfriamento industriais e seus despejos. 

Ainda segundo Von Sperling (2005), as elevações de temperatura podem 

propiciar um aumento da taxa de reações, sejam elas físicas, químicas ou 

biológicas, reduzindo a solubilidade dos gases, como o oxigênio dissolvido. 

 

3.2.4 Sólidos Totais 

 

De acordo com Gonçalves (2009, p. 58) “sólidos nas águas correspondem a 

toda matéria que permanece como resíduo, após evaporação, secagem ou 

calcinação da amostra a uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo 

fixado”. 

  

Em linhas gerais, as operações de secagem, calcinação e filtração são as 
que definem as diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos 
totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Os métodos 
empregados para a determinação de sólidos são gravimétricos (utilizando-
se balança analítica ou de precisão) (GONÇALVES, 2009, p. 58). 

 

Para os corpos hídricos, os sólidos podem causar danos a vida aquática 

quando sedimentam no leito dos rios, destruindo, deste modo, organismos 

fornecedores de alimentos e até danificando os leitos de desova de peixes. Estes 

sólidos ainda podem ser responsáveis por reter resíduos orgânicos e bactérias no 

fundo dos rios, causando a decomposição anaeróbica. Teores exacerbados de sais 

minerais, particularmente sulfato e cloreto, estão associados a tendências de 

corrosão em sistemas de distribuição, além de conferir sabor às águas 

(GONÇALVES, 2009). 

 

3.2.5 Condutividade Elétrica 

 

De acordo com Gonçalves (2009, p. 44) “a condutividade elétrica indica a 

capacidade da água natural de transmitir corrente elétrica em função de substâncias 

dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions, sendo por consequência, 

diretamente proporcional a concentração iônica”. 
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Conforme Libânio (2010, p. 28): 

 

Embora não seja um parâmetro integrante do padrão de potabilidade 
brasileiro e, por isso, somente monitorado nas estações de maior porte, 
constitui-se importante indicador de eventual lançamento de efluentes por 
relacionar-se à concentração de sólidos dissolvidos. A correlação entre 
esses parâmetros vai se manifestar diferentemente para cada corpo d’água. 

 

3.2.6 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O parâmetro pH indica a condição de alcalinidade, neutralidade ou acidez da 

água através da concentração de íons hidrogênio H+. É importante analisar o 

potencial hidrogeniônico nas etapas de tratamento de água para avaliar a 

possibilidade de problemas futuros, uma vez que o pH alto pode causar incrustações 

nos equipamentos de abastecimento e o pH baixo pode levar a corrosão das 

tubulações utilizadas (VON SPERLING, 2005). Libânio (2010, p. 30) corrobora: 

 

O potencial de hidrogênio (pH) consiste na concentração dos íons H+ nas 
águas e representa a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do 
ambiente aquático. Talvez se constitua no parâmetro de maior frequência 
de monitoramento na rotina operacional das estações de tratamento, pela 
interferência em diversos processos de operações unitárias inerentes à 
potabilização. 

 

De acordo com Von Sperling (2005, p. 30): 

 

A utilização mais frequente do parâmetro está na caracterização de águas 
de abastecimento brutas e tratadas, de águas residuárias brutas, controle 
da operação de estações de tratamento de água (coagulação, e grau de 
incrustabilidade / corrosividade), controle da operação de estações de 
tratamento de esgotos (digestão anaeróbia) e caracterização de corpos 
d’água. 

 

Casali (2008) encontrou valores com grandes extremos em um projeto 

desenvolvido em escolas e comunidades rurais da região central do estado. O pH 

das amostras de água analisadas variou entre 4,2 e 8,3, sendo que a legislação 

vigente exige que a faixa fique entre 6,0 e 9,0 para a água ser considerada potável 

para consumo humano. 
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3.2.7 Dureza  

 

A dureza relaciona-se com a concentração de cátions multivalentes em 

solução na água (NOLASCO et al, 2020). É a concentração de íons metálicos na 

água, geralmente cátions de cálcio e de magnésio. Em caso de saturação destes 

cátions, pode ocorrer reações com alguns ânions também presentes na água, 

formando assim precipitados. A dureza pode ainda ser classificada como dureza 

carbonato e dureza não carbonato (VON SPERLING, 2005). 

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, APDA, 

(2012, p. 01) corrobora a informação, “a dureza de uma água pode ser permanente 

(não carbonatada) e temporária (carbonatada), devendo-se respectivamente ao teor 

de sulfatos e cloretos de cálcio e de magnésio e ao teor de hidrocarbonetos e 

carbonatos de cálcio e magnésio”. Segundo Libânio (2005 apud GONÇALVES, 

2009) a temporária é sensível ao calor, precipitando o carbonato com aumento 

significativo de temperatura, usual de ocorrer quando a água atravessa, por 

exemplo, a resistência dos chuveiros domiciliares, por essa razão recebe a 

denominação de dureza não permanente. A dureza permanente corresponde à 

alcalinidade, estando, portanto, em condições de indicar a capacidade de 

tamponamento da água natural. 

Conforme a APDA (2012, p. 01): 

 

A dureza da água varia geograficamente, dada a natureza geológica dos 
terrenos que a água atravessa e com os quais tem contato. Uma água dura 
está associada a zonas onde os solos são de natureza calcária ou 
dolomítica, e uma água macia, a zonas onde os solos são de natureza 
granítica ou basáltica. 

 

Ainda, segundo a APDA (2012, p. 02): 

 

Uma água com dureza acima de 180 mg/L de CaCO3, pode induzir à 
formação de incrustações nas canalizações. Pelo contrário, uma água com 
dureza inferior a 60 mg/L pode ser agressiva e provocar fenômenos de 
corrosão nos órgãos do sistema de abastecimento de água. 

 

3.2.8 Cloretos 

 

De acordo com Gonçalves (2009, p. 43), “cloreto é o ânion Cl- que se 

apresenta nas águas subterrâneas através de solos e rochas“. Um exemplo de 
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cloreto que pode ser encontrado na água é o cloreto de sódio. Deste modo, análises 

de cloreto buscam identificar o grau de mineralização ou indícios de poluição 

daquela área (ALVES, 2010). Concentrações elevadas de cloreto são importantes 

indicadores de contaminação por esgoto doméstico, conforme Gonçalves (2009, p. 

43): 

 

Nas águas superficiais são fontes importantes as descargas de esgotos 
sanitários, sendo que cada pessoa expele através da urina cerca de 6g de 
cloreto por dia, o que faz com que os esgotos apresentem concentrações de 
cloreto que ultrapassam 15 mg/L. Diversos são os efluentes industriais que 
apresentam concentrações de cloreto elevadas como os da indústria do 
petróleo, algumas indústrias farmacêuticas, curtumes etc. 

 

“Nas águas tratadas a adição de cloro puro ou em solução leva a uma 

elevação do nível de cloreto, resultante das reações de dissociação do cloro na 

água” (GONÇALVES, 2009, p. 43). 

 

3.2.9 Oxigênio Dissolvido 

 

De acordo com Libânio (2010) este é o parâmetro mais importante para 

expressar a qualidade de um ambiente aquático. Segundo Von Sperling (2005) o 

oxigênio dissolvido é de extrema importância para os organismos aeróbios 

presentes no meio aquático. Durante a estabilização da matéria orgânica, as 

bactérias fazem uso do oxigênio em seus processos respiratórios, podendo causar a 

diminuição da concentração no meio. Dependendo do nível deste fenômeno, pode 

ocasionar a morte de diversos seres aquáticos. Caso o oxigênio seja todo 

consumido, tem-se condições anaeróbias, proporcionando a geração de maus 

odores. 

Conforme Gonçalves (2009), a forma constituinte é o gás dissolvido e sua 

origem natural é a dissolução do oxigênio atmosférico e produzido pelos organismos 

fotossintéticos, já sua origem antropogênica é feita pela introdução de aeração 

artificial. O oxigênio dissolvido é vital para os seres aquáticos aeróbios. 

Para Libânio (2010, p. 34): 

 

As variações nos teores de OD estão associadas aos processos físicos, 
químicos e biológicos que ocorrem nos corpos d’água. Para a manutenção 
da vida aquática aeróbia, são necessários teores mínimos de oxigênio 
dissolvido de 2 a 5 mg/L, de acordo com o grau de exigência de cada 
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organismo. A concentração de oxigênio disponível mínima necessária para 
a sobrevivência das espécies piscícolas é de 4 mg/L. 

 

Normalmente a solubilidade do oxigênio dissolvido varia com a altitude e a 

temperatura. No nível do mar, na temperatura de 20ºC, a concentração de saturação 

é igual a 9,2 mg/L. Valores superiores à saturação são indicativos da presença de 

algas, valores inferiores são indicativos de matéria orgânica, provavelmente esgoto 

(VON SPERLING, 2005). 

 

3.2.10 Cloro Residual Livre 

 

 Para Alves (2010) este é um parâmetro indicativo de desinfecção da água de 

extrema importância, onde seu uso pode ser livre ou combinado com outros agentes 

desinfetantes. A cloração é uma operação unitária necessária e bastante relevante, 

apesar de alguns consumidores acreditarem ser nocivo à saúde. Dentre os produtos 

utilizados estão o hipoclorito de cálcio, cal clorada, hipoclorito de sódio e cloro 

gasoso. “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 

para acompanhar sua evolução durante o tratamento” (PALUDO, 2014, p. 33). 

Segundo Di Cristo et al.; Semerjian et al. (2013; 2009 apud OLIVEIRA, 2018, 

p. 24): 

 

Sendo um agente oxidante muito forte, o cloro decai ao longo do tempo 
dentro do sistema de distribuição e reage com a matéria orgânica natural 
presente na água, formando subprodutos da desinfecção, como os 
trihalometanos (THMs), sendo que a exposição a eles pode representar 
riscos à saúde do ser humano. Por este motivo, em muitos países, as 
agências reguladoras impuseram limites máximos de concentração de THM 
para águas de beber. 

  

Segundo os padrões de potabilidade exigidos na legislação brasileira vigente, 

o Valor Máximo Permitido (VMP) para os trihalometanos (THMs) é de 0,1 mg/L 

(BRASIL, 2021). 

 

3.2.11 Fluoretos 

 

 “A aplicação de flúor na água para consumo humano tem a finalidade de 

prevenir a cárie dental. Hoje, esse procedimento é considerado um processo normal 
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de tratamento de água e o teor ótimo de flúor é parte essencial de sua qualidade” 

(PALUDO, 2014, p. 33). 

 Entretanto, conforme o Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017, 

substituída em maio desse ano pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, 

do Ministério da Saúde, não é mais obrigatório a realização do parâmetro de 

fluoretos na rede de distribuição desde 2012 (BRASIL, 2017; BRASIL 2021). 

 

3.3 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

 

 Conforme Libânio (2010), as águas naturais são constituídas de diversos 

microrganismos capazes de transmitir doenças e agir na transformação da matéria 

orgânica. Os principais indicadores de contaminação fecal são do grupo coliforme, 

que por sua vez caracterizam a proporção de contaminação desta água e a 

potencialidade para a transmissão de doenças. (VON SPERLING, 2005). 

Corroborando a informação Pelczar; Chan; Krieg (2005, apud DE BORTOLI, 

2017b) a qualidade microbiológica da água é verificada a partir da existência de 

coliformes totais, termotolerantes, coeficiente de desoxigenação, coeficiente de 

decomposição e cloretos. 

Casali (2008) encontrou uma situação alarmante do ponto de vista 

microbiológico na região central do estado do Rio Grande do Sul. Em três coletas 

realizadas, 21 pontos de 34 pontos monitorados apresentaram desconformidade 

com a legislação. Os 21 pontos abasteciam mais de 2.300 pessoas com água 

considerada imprópria para consumo humano. Resultados semelhantes foram 

registrados por De Bortoli (2017a), que em 10 amostras de diferentes poços 

encontrou contaminação por coliformes termotolerantes em 100% das amostras. 

 

3.3.1 Coliformes Totais 

 

São bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não 

formadores de esporos, capazes de desenvolverem-se na presença de sais biliares 

ou agentes tensoativos, que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e 

aldeído a 35,0 +/- 0,5ºC em 24 a 48 horas. A maioria das bactérias pertencentes ao 

grupo de coliformes totais são dos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e 

Enterobacter. A presença destas bactérias pode apresentar contaminação fecal, a 
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qual deve ser investigada através de indicadores específicos para tal suspeita.  

(TORTORA; CASE; FUNKE, 2016). 

 

3.3.2 Coliformes Termotolerantes 

 

 Coliformes termotolerantes são o subgrupo das bactérias do grupo coliforme, 

e fermentam a lactose a 44,5 +/- 0,2 ºC em 24 horas. Tendo como principal 

representante o gênero Escherichia Coli, o surgimento deste gênero em análises 

indica contaminação fecal, tendo em vista que este grupo de bactérias habita o trato 

intestinal de animais de sangue quente, como por exemplos os humanos. A 

contaminação das redes de abastecimento por patógenos destes grupos pode 

ocasionar surtos de doenças intestinais. (TORTORA; CASE; FUNKE, 2016). 

 

3.4 LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

 De acordo com a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que veio 

substituir a Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério 

da Saúde, a água para consumo humano deve ser potável, com destino a ingestão, 

preparação e produção de alimentos e a higiene pessoal, independente da sua 

origem, não podendo, portanto, oferecer riscos à saúde do consumidor (BRASIL, 

2021). O Ministério da Saúde estabelece valores máximos permitidos (VMP) para 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos. (Tabela 1 e 2). 
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Tabela 1 – Valores Máximos Permitidos (VMP) para parâmetros físico-químicos, 

estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888 de 2021, do ministério da Saúde, para 

consumo humano. 

Parâmetros Unidade de Medida Valor Máximo Permitido 

Cloro Residual Livre mg L-1 5 

Dureza mg L-1 300 

Sólidos Dissolvidos Totais mg L-1 500 

Cloretos mg L-1 250 

Amônia mg L-1 1,2 

Turbidez uT 5 

Cor uH 15 

pH - 6,0 a 9,0 

Ferro mg L-1 0,3 

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2021). 

 

Conforme o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 2017, do 

Ministério da Saúde, não é obrigatório a realização dos parâmetros pH e Fluoretos 

na rede de distribuição desde 2012 (BRASIL, 2017). 

 

Tabela 2 – Valores Máximos Permitidos (VMP) para parâmetros microbiológicos, 

estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888 de 2021, do Ministério da Saúde, para 

consumo humano. 

Parâmetros Unidade de Medida Valor Máximo Permitido 

Coliformes Totais mL Sistemas ou soluções 

alternativas coletivas que 

abastecem menos de 20.000 

habitantes poderá apresentar 

apenas uma amostra com 

resultado positivo 

Coliformes Totais mL Sistemas ou soluções 

alternativas coletivas que 

abastecem mais de 20.000 

habitantes deverá apresentar 

ausência em 100mL em 95% 

das amostras examinadas no 

mês 

Escherichia Coli mL Ausência em 100mL 

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2021). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos que foram 

utilizados. 

4.1 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo realizado neste projeto de pesquisa ocorreu no Vale do Taquari e 

abrangeu os municípios de Arroio do Meio-RS e Encantado-RS. O projeto teve seu 

início em setembro de 2020 e foi concluído em junho de 2021, sendo que os dados 

utilizados nesta pesquisa são referentes aos últimos cinco anos, além das análises 

próprias realizadas. 

 

4.2 COLETA DE DADOS NO SISTEMA 

  

A pesquisa enquadra-se como descritiva, tendo em vista que o projeto tem 

como objetivo principal averiguar a qualidade da água de consumo humano.  

O estudo foi realizado através de revisão bibliográfica, bem como da análise 

qualitativa e quantitativa dos laudos dos indicadores de qualidade da água 

distribuída. Os laudos analisados são de residências abastecidas pela CORSAN, 

que utiliza diferentes fontes da instituição para o abastecimento local. Também 

foram utilizados laudos de localidades de fontes alternativas, do tipo sociedade de 

água. Portanto, neste trabalho foram abordadas as localidades urbanas (pontos 1, 2, 

3 e 4), e rurais (ponto 5), de modo que possa abranger diferentes locais, 

apresentando a realidade de cada município. 

Os parâmetros que foram analisados são: turbidez, cor e cloro residual livre. 

Os locais avaliados foram determinados com base na distribuição geográfica 

municipal, buscando obter informações de pontos distintos, proporcionando uma 

avaliação de diferentes localidades e realidades, a fim de demonstrar o cenário em 

sua totalidade. O conjunto de laudos utilizados foi composto de documentos que 

iniciam em janeiro de 2016 até dezembro de 2020, e foram adquiridos através da 

plataforma on line da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) e 

através do Programa Vigiágua do Ministério da Saúde, por intermédio dos 

representantes locais. Para a busca nestes sistemas, foi utilizado o código de imóvel 
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e/ou endereço de domicílio de contribuintes para esta pesquisa. Os códigos e 

endereços que foram analisados foram fornecidos por colaboradores conhecidos do 

autor, com o intuito de abranger locais distintos, respeitando a distribuição 

geográfica. Para padronizar as informações, os endereços estão disponibilizados 

através de coordenadas geográficas (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Coordenadas geográficas dos locais de Arroio do Meio-RS e Encantado-

RS onde foram realizadas as análises. 

 
Número da Localidade Arroio do Meio-RS Encantado-RS 

1 29°24'11.9"S 51°57'45.1"W 29°13'35.6"S 51°53'14.8"W 

2 29°22'52.1"S 51°57'23.7"W 29°14'05.6"S 51°51'42.8"W 

3 29°24'19.0"S 51°56'29.3"W 29°12'54.6"S 51°53'56.8"W 

4 29°23'19.6"S 51°55'29.6"W 29°13'45.0"S 51°51'27.6"W 

5 29°19'26.7"S 51°55'17.6"W 29°14'46.8"S 51°57'16.8"W 

Fonte: Autor, (2021). 

  

Na Figura 1 está representada a distribuição geográfica dos pontos 

escolhidos no município de Arroio do Meio-RS, enquanto a Figura 2 representa os 

pontos escolhidos do município de Encantado-RS. Em ambas figuras, o ponto 5 

encontra-se destacado na cor vermelha para indicar a localidade rural abordada que 

possui abastecimento através de Solução Alternativa Coletiva (SAC), do tipo 

sociedade de água. 
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Figura 1 – Pontos analisados no município de Arroio do Meio-RS. 

 
Fonte: Adaptado do Google Maps® (2021). 

 

Figura 2 – Pontos analisados no município de Encantado-RS. 

 
Fonte: Adaptado do Google Maps® (2021). 

 

4.3 COLETA DE AMOSTRAS 

 

Para confrontar com as análises presentes no sistema, referentes ao mês de 

abril de 2021, foram coletadas amostras em todas as localidades mencionadas. Esta 

coleta foi realizada no dia 30 de maio em garrafas do tipo pet de 500 mL. Todas os 

frascos eram de água mineral, sendo adquiridas lacradas, posteriormente sendo 

esvaziadas e secas em estufa, com o intuito de evitar possíveis contaminações. 
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A coleta de todas as amostras foi realizada no período da manhã, sendo 

encaminhadas à tarde, à um laboratório de análises físico-químicas de água de uma 

indústria de alimentos do Vale do Taquari-RS. As análises realizadas foram: cor, 

turbidez, cloro residual livre e potencial Hidrogeniônico (pH). O período entre a 

coleta e a análise não foi superior a seis horas. 

 

4.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

As medições de pH foram realizadas em pHmetro de bancada da empresa 

CAP-LAB®, modelo Starter 2100. As análises de cor das amostras foram realizadas 

no equipamento fotômetro de faixa alta, modelo HI 727 CHECKER, da empresa 

Hanna Instruments®. Nas análises de turbidez foi utilizado o equipamento 

turbidímetro de bancada da empresa CAP-LAB®, modelo CL1000. Para as análises 

de cloro residual livre foi utilizado o equipamento medidor de cloro livre e total 

através de método colorimétrico digital DPD, modelo MW11 da empresa AKSO. Os 

reagentes utilizados são próprios para o equipamento, sendo seguidas orientações 

de análise. Todos os equipamentos foram calibrados de acordo com as orientações 

de seus manuais. Todas as análises foram realizadas em triplicata, posteriormente 

sendo obtido suas médias e desvios padrão. 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os laudos de todas as localidades de ambos os municípios, referentes aos 

sessenta meses, foram organizados em planilhas no Excel, possibilitando assim a 

visualização do conjunto de dados. Foi calculada a média e o desvio padrão para os 

dados referentes aos últimos cinco anos de análise, sendo posteriormente 

organizados gráficos que demonstram a variabilidade de resultados. 

Os dados das análises realizadas em laboratório foram organizados em 

planilha no Excel, sendo comparados aos dados emitidos pelos responsáveis pelo 

abastecimento público no último mês registrado, abril de 2021, tanto da rede pública 

da Corsan quanto de sistemas de solução alternativa coletiva. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ANÁLISE DO HISTÓRICO DE COR (2016-2020) 

 

O parâmetro cor, para Libânio (2010) indica a coloração da água devido a 

partículas em suspensão, provenientes da decomposição da matéria orgânica 

vegetal, e do metabolismo de microrganismos presentes em reservatórios ou corpos 

d’água. 

Nos dados dos sessenta meses avaliados neste trabalho, a coloração da 

água do município de Arroio do Meio-RS apresentou pouca variação, apresentando 

maiores diferenças apenas no ponto de número cinco, o ponto do sistema de 

solução alternativa coletiva (SAC). A média de cor dos pontos 1,2,3 e 4 foi de 2,1 uH 

(unidade Hazen) para os sessenta meses analisados, enquanto a média de 

coloração para o ponto de número 5 foi de 3,66 uH. A variação apresentada no 

ponto 5 sofre influência da falta de informações sobre esta localidade, sendo que 

este local teve nove meses com informações faltantes no atributo cor, causando 

uma diferença significativa no gráfico em questão. Todos os pontos analisados 

ficaram abaixo do limite máximo permitido por lei, de 15 uH. Na Figura 3, é possível 

conferir estes dados no gráfico, onde os pontos estão diferenciados através da cor e 

separados por médias anuais. 

Diferente de Arroio do Meio-RS, os laudos referentes as localidades de 

Encantado-RS não apresentaram quaisquer alterações no atributo cor ao longo dos 

sessenta meses analisados, mantendo um gráfico uniforme durante os cinco anos 

para os pontos nº 1, 2, 3 e 4. Não foi encontrado registro de análise de cor da água 

referente ao ponto 5, não sendo visível seus dados no gráfico da Figura 4. 
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Figura 3 – Resultado do parâmetro físico-químico cor (uH), referente as médias 

anuais (2016-2020) de cinco pontos de coleta da cidade de Arroio do Meio-RS, 

considerando o limite máximo de 15 (uH), conforme (BRASIL, 2021). 

 

 
Fonte: Autor, (2021). 

 

Figura 4 – Resultado do parâmetro físico-químico cor (uH), referente as médias 

anuais (2016-2020) de cinco pontos de coleta da cidade de Encantado-RS, 

considerando o limite máximo de 15 (uH), conforme (BRASIL, 2021). 

  
Fonte: Autor, (2021). 
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5.2 ANÁLISE DO HISTÓRICO DE TURBIDEZ (2016-2020) 

 

Segundo Paludo (2014), cor e turbidez podem estar relacionadas, já que 

ambos os parâmetros indicam a presença de material sólido em suspensão, 

podendo ser um indício de presença de matéria orgânica e outros compostos, que 

podem servir inclusive de nutriente para o desenvolvimento de microrganismos. 

Para turbidez, novamente, foram encontrados dados muito semelhantes ao 

longo do tempo analisado para os pontos nº 1, 2, 3 e 4 do município de Arroio do 

Meio. Não houve diferença entre os dados de um ponto e outro no mesmo mês, o 

que ocasionou resultados iguais para estes pontos no gráfico. O ponto cinco acabou 

registrando números maiores para turbidez, entretanto, nenhum mês excedeu o 

limite considerado máximo pela legislação. Do mesmo modo que ocorreu com a 

coloração da água, houve cinco meses, entre 2016 e 2017, em que não se obteve 

informações referentes a turbidez deste ponto, o que ocasionou variações 

consideráveis no gráfico que a Figura 5 apresenta. 

No município de Encantado-RS os dados apresentaram semelhança, não 

havendo diferença nos valores encontrados nas análises entre os pontos no mesmo 

mês. As médias anuais permaneceram estáveis, com exceção do ponto de número 

5, que apresentou informações apenas nos anos de 2016 e 2017. Entretanto, as 

informações deste ponto foram apenas em determinados meses, não podendo, 

portanto, serem consideráveis confiáveis, como pode ser visualizado no gráfico da 

Figura 6. Contudo, não foi identificado nenhum valor que ultrapassasse o permitido 

na legislação. 
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Figura 5 – Resultado do parâmetro físico-químico turbidez (uT), referente as médias 

anuais (2016-2020) de cinco pontos de coleta da cidade de Arroio do Meio-RS, 

considerando o limite máximo de 5 (uT), conforme (BRASIL, 2021). 

 

 
Fonte: Autor, (2021). 
 

Figura 6 – Resultado do parâmetro físico-químico turbidez (uT), referente as médias 

anuais (2016-2020) de cinco pontos de coleta da cidade de Encantado-RS, 

considerando o limite máximo de 5 (uT), conforme (BRASIL, 2021). 

  Fonte: Autor, (2021). 
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5.3 ANÁLISE DO HISTÓRICO DE CLORO RESIDUAL LIVRE (2016-2020) 

 

Altas concentrações de cloro no local de aplicação, geralmente são 

necessárias para que se mantenha o valor mínimo exigido do desinfetante no fim da 

rede de distribuição. Contudo, as altas concentrações de cloro podem resultar em 

sabor e odor desagradáveis, além de ocasionar subprodutos nocivos à saúde 

humana. Faz-se necessário um controle específico para minimizar a aplicação deste 

desinfetante na água, de modo que possa cumprir sua função antimicrobiana e que 

cumpra os padrões legais exigidos (BLOKKER, VREEBURG, SPEIGHT, 2014). 

Para o atributo cloro residual livre foram encontrados resultados semelhantes, 

com valores mensais muito próximos, quando não iguais. Este é um atributo 

bastante delicado, pois além de possuir um valor máximo permitido (VMP), também 

possui um valor mínimo que precisa ser encontrado nas redes de distribuição, 

garantindo assim a inocuidade da água necessária para consumo humano. Para os 

sessenta meses de pesquisa, o município de Arroio do Meio-RS apresentou dados 

com valores em conformidade com a legislação. Novamente o ponto de número 

cinco apresentou meses com informações faltantes relacionadas a análise de cloro 

residual livre, entretanto não provocou grandes variações no gráfico do município. 

Segundo as informações dispostas nos laudos, nenhum mês apresentou valores 

fora dos padrões legais. O resultado da análise deste atributo pode ser conferido na 

Figura 7. 

Seguindo os padrões dos outros atributos, o município de Encantado-RS não 

apresentou variação considerável entre seus pontos de distribuição de água. Todos 

os dados apresentaram seus valores acima do limite mínimo previsto na legislação. 

Novamente, a falta de informações sobre o ponto de número cinco, nos anos de 

2018 a 2020, descaracterizou-o como um ponto confiável de análise. Foram 

encontrados poucos dados referentes a esta análise, que é extremamente 

importante para garantir a condição de potabilidade à água. Na Figura 8 pode ser 

visualizado a condição dos resultados desta análise para o município de Encantado-

RS. 
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Figura 7 – Resultado do parâmetro físico-químico cloro residual livre (mg/L), 

referente as médias anuais (2016-2020) de cinco pontos de coleta da cidade de 

Arroio do Meio-RS, considerando o limite máximo de 5 (mg/L) e o limite mínimo de 

0,2 (mg/L), conforme (BRASIL, 2021). 

 
Fonte: Autor, (2021). 
 

Figura 8 – Resultado do parâmetro físico-químico cloro residual livre (mg/L), 

referente as médias anuais (2016-2020) de cinco pontos de coleta da cidade de 

Encantado-RS, considerando o limite máximo de 5 (mg/L) e o limite mínimo de 0,2 

(mg/L), conforme (BRASIL, 2021). 

 
Fonte: Autor, (2021). 
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5.4 ANÁLISE DE COR ATUAL (04/2021) 

 

As análises de cor realizadas ao longo deste trabalho, demonstraram situação 

diferente da encontrada nos laudos dos responsáveis pelos reservatórios no mês de 

abril. Enquanto os laudos dos pontos 1, 2, 3 e 4 de ambos os municípios 

apresentaram coloração 2 uH, os valores médios encontrados variaram de 0 uH a 

6,66 uH. O ponto de número cinco no município de Arroio do Meio-RS apresentou 

uma medição de 1,29 uH pelos responsáveis, enquanto a análise deste trabalho 

apresentou valor igual a 0 uH. Para o ponto de número cinco do município de 

Encantado-RS não foi obtido informações, entretanto sua análise apresentou valor 

de 1,66 uH. Nenhuma análise apresentou valor superior ao permitido pela 

legislação. Resultados parecidos foram encontrados por Paludo (2014) no município 

de Santa Clara do Sul-RS, onde todos os valores percebidos foram iguais a zero, 

indicando uma boa qualidade da água local. A Figura 9 apresenta o gráfico de 

coloração da água, demonstrando as médias encontradas nas análises deste 

trabalho, em comparação ao valor apresentado pelas instituições responsáveis pela 

água, bem como seu limite máximo. O valor apresentado pelos laudos oficiais está 

representado no gráfico através da barra cuja legenda consta Rede P., 

acompanhado do nome do município, enquanto que a legenda indicativa somente 

com o nome do município, apresenta o resultado das análises deste trabalho. 

A Tabela 4 apresenta os valores encontrados nos laudos da rede pública e os 

resultados das análises deste trabalho. Os laudos utilizados para realizar este 

comparativo são referentes ao mês de abril de 2021, sendo o último mês com 

análise registrada no momento desta análise. Os pontos foram identificados com a 

sigla AM para o município de Arroio do Meio-RS e EN para o de Encantado-RS, 

adicionados do numeral crescente para a identificação do ponto de coleta de água. 
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Figura 9 – Resultado do parâmetro físico-químico cor (uH), referente as análises 

realizadas de cinco pontos de coleta das cidades de Arroio do Meio-RS e 

Encantado-RS, considerando o limite máximo de 15 (uH), conforme (BRASIL, 2021). 

 
Fonte: Autor, (2021). 

 

Tabela 4 – Comparativo entre laudos oficiais e análises próprias do projeto, sendo 

organizadas pela localidade, no atributo cor. 

 
Pontos Laudo da 

Rede Pública 

Resultado da 

Análise 

Valor 

Mínimo 

Permitido 

(uH) 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(uH) 

1AM 2 0 - 15 

2AM 2 1,66 - 15 

3AM 2 6,66 - 15 

4AM 2 3,33 - 15 

5AM 

1EN 

2EN 

3EN 

4EN 

5EN 

1,29 

2 

2 

2 

2 

- 

0 

0 

3,33 

0 

6,66 

1,66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Fonte: Autor, (2021). 
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5.5 ANÁLISE DE TURBIDEZ ATUAL (04/2021) 

 

No atributo turbidez, os laudos das instituições responsáveis pelo 

monitoramento e tratamento da água de consumo humano apresentaram valores 

praticamente idênticos, variando entre 0,4 uT e 0,57 uT (unidade Turbidimétrica) 

para o município de Arroio do Meio-RS. No município de Encantado-RS, os pontos 

1, 2, 3 e 4 apresentaram mesmo valor, 0,3 uT. Não foi registrado informações sobre 

o ponto de número 5 em Encantado-RS. Nas análises realizadas neste trabalho, as 

médias variaram de 0,32 uT a 0,61 uT para o mesmo município. No município de 

Arroio do Meio-RS as médias ficaram entre 0,30 uT e 0,46 uT. O valor máximo 

permitido para este atributo é de 5 uT, ou seja, todos os valores encontrados são 

bem abaixo do permitido pela legislação. Um estudo realizado por Paludo (2014) 

encontrou resultados semelhantes, variando entre extremos de 0,1 uT e 0,7 uT. 

Em outra pesquisa na região central do estado do RS, Casali (2008) obteve 

85,3% de amostras dentro do limite permitido na legislação, tanto para turbidez 

quanto para cor, entretanto, um estudo realizado no município de Encantado-RS, 

mais especificamente com poços do interior do município, foi constatado que 80% 

das amostras apresentaram turbidez acima dos limites permitidos pela legislação 

(DE BORTOLI, 2017a). 

Na Figura 10 é possível visualizar os resultados da análise de turbidez no 

respectivo gráfico. A Tabela 5 apresenta a pequena diferença entre os valores 

encontrados, os valores dos laudos oficiais referentes ao mês de abril de 2021 e os 

parâmetros da legislação. 
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Figura 10 – Resultado do parâmetro físico-químico turbidez (uT), referente as 

análises realizadas de cinco pontos de coleta das cidades de Arroio do Meio-RS e 

Encantado-RS, considerando o limite máximo de 5 (uT), conforme (BRASIL, 2021). 

 

 
Fonte: Autor, (2021). 

 

Tabela 5 – Comparativo entre laudos oficiais e análises próprias do projeto, sendo 

organizadas pela localidade, no atributo turbidez. 

 
Pontos Laudo da 

Rede Pública 

Resultado da 

Análise 

Valor 

Mínimo 

Permitido 

(uT) 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(uT) 

1AM 0,5 0,44 - 5 

2AM 0,4 0,30 - 5 

3AM 0,5 0,46 - 5 

4AM 0,5 0,33 - 5 

5AM 

1EN 

2EN 

3EN 

4EN 

5EN 

0,57 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

- 

0,34 

0,35 

0,54 

0,61 

0,40 

0,32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Fonte: Autor, (2021). 
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5.6 ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE ATUAL (04/2021) 

 

Para o parâmetro de cloro residual livre, as instituições responsáveis 

apresentaram em seus laudos o valor de 0,92 mg/L para os pontos 1, 2, 3 e 4 no 

município de Arroio do Meio-RS. Para o ponto de número 5 o valor apresentado foi 

de 0,5 mg/L. No município de Encantado-RS foram registrados valores de 0,82 mg/L 

nos pontos 1, 2, 3 e 4. Não foram identificados registros do ponto 5. Para as análises 

realizadas neste projeto, foi identificado valores que variaram de 0,18 mg/L à 0,69 

mg/L neste município. Enquanto isso, o município de Arroio do Meio-RS registrou 

valores que variaram entre 0,18 mg/L à 0,77 mg/L. Segundo a legislação vigente, 

faz-se necessário a presença de cloro residual livre em toda a cadeia de distribuição 

de água potável, em proporção mínima de 0,2 mg/L. Valores inferiores à  esse 

sugerem falha no sistema de desinfecção. Deste modo, a água do ponto de número 

3 de Encantado-RS, e a água do ponto de número 5 do município de Arroio do Meio-

RS encontram-se fora dos padrões legais exigidos, caracterizando riscos a saúde 

humana. Em pesquisa semelhante, Paludo (2014) identificou em seus estudos no 

município de Santa Clara do Sul–RS, dois poços com ausência de cloro residual 

livre em suas águas. Tal fato gera um risco de contaminação microbiológica ao 

longo da cadeia de distribuição. 

Outro estudo realizado em propriedades rurais do Vale do Taquari, encontrou 

dados bastante alarmantes para este atributo. Das amostras analisadas, 75% 

apresentaram cloro residual livre abaixo do limite mínimo exigido na legislação (DE 

BORTOLI, 2017b). Neste caso, apenas 62,5% das propriedades eram de fato, 

abastecidas por sistemas de sociedade de água, porém, são dados que revelam 

uma situação crítica regional. A Figura 11, bem como a Tabela 6, traz os dados 

referentes as análises de cloro residual livre, comparados aos padrões da legislação 

e os dados dos laudos oficiais referentes ao mês de abril de 2021. 
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Figura 11 – Resultado do parâmetro físico-químico cloro residual livre (mg/L), 

referente as análises realizadas de cinco pontos de coleta das cidades de Arroio do 

Meio-RS e Encantado-RS, considerando o limite máximo de 5 (mg/L), e o limite 

mínimo de 0,2 (mg/L), conforme (BRASIL, 2021). 

 
Fonte: Autor, (2021). 

 
Tabela 6 – Comparativo entre laudos oficiais e análises próprias do projeto, sendo 

organizadas pela localidade, no atributo cloro residual livre. 

 
Pontos Laudo da 

Rede Pública 

Resultado da 

Análise 

Valor 

Mínimo 

Permitido 

(mg/L) 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(mg/L) 

1AM 0,92 0,72 0,2 5 

2AM 0,92 0,55 0,2 5 

3AM 0,92 0,77 0,2 5 

4AM 0,92 0,30 0,2 5 

5AM 

1EN 

2EN 

3EN 

4EN 

5EN 

0,5 

0,82 

0,82 

0,82 

0,82 

- 

0,18 

0,69 

0,60 

0,18 

0,68 

0,53 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Fonte: Autor, (2021). 
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5.7 ANÁLISE DE POTECIAL HIDROGENIÔNICO (04/2021) 

 

A análise de pH realizada neste trabalho encontrou valores que variaram 

entre 6,2 até 7,64. Não foi possível o acesso as informações pelas instituições 

responsáveis referente a este atributo. Todas as análises apresentaram valores 

dentro dos considerados permitidos pela legislação, entre 6,0 e 9,0. O gráfico 

presente na Figura 12 ilustra os resultados encontrados nas análises de pH. 

 

Figura 12 – Resultado do parâmetro físico-químico pH, referente as análises 

realizadas de cinco pontos de coleta das cidades de Arroio do Meio-RS e 

Encantado-RS, considerando o limite máximo de 6,0 a 9,0 conforme (BRASIL, 

2021). 

 

Fonte: Autor, (2021). 

 

Tais resultados de pH são corroborados na pesquisa realizada por De Bortoli 

(2017a), onde foram encontrados valores de pH entre 7,04 e 7,96 para poços 

localizados no interior do município de Encantado-RS. Paludo (2014) também 

encontrou dados semelhantes em sua pesquisa no município de Santa Clara do 

Sul–RS, com valores de pH entre 7,1 e 7,7. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises físico-químicas demonstraram valores para cor e turbidez 

bastante reduzidos, indicando uma baixa quantidade de matéria orgânica em 

suspensão e consequentemente uma boa qualidade da água analisada. As análises 

de pH também demonstraram resultados dentro dos limites da legislação. De acordo 

com as análises dos relatórios, não houve alterações durante os sessenta meses 

analisados que pudessem indicar uma degradação da qualidade da água. De todo 

modo, seria importante a realização de outras análises complementares para a 

verificação de tal situação. 

As análises de cloro residual livre preocupam, tendo em vista que uma 

localidade de cada município apresentou valores abaixo do valor mínimo permitido 

pela legislação nas análises realizadas em triplicata, em maio de 2021. Uma taxa 

inferior a 0,2 mg/L de cloro residual livre, não inibe a proliferação microbiana, 

aumentando os riscos de contaminação desta água durante sua distribuição. O valor 

máximo permitido para o CRL (cloro residual livre) é de 5 mg/L, apesar deste valor 

apresentar características sensoriais desagradáveis a partir de 2 mg/L. Também é 

preciso considerar que taxas elevadas de CRL aumentam a probabilidade da 

formação de subprodutos nocivos à saúde, como é o caso dos trihalometanos 

(THMs). É indicado a verificação dos sistemas de desinfecção das localidades onde 

foram registrados os valores incompatíveis com a legislação. Faz-se necessário um 

acompanhamento mais próximo destes sistemas, onde é necessário buscar um 

valor aceitável de aplicação de cloro, buscando um valor mínimo suficiente para 

manter toda a rede de distribuição acima do limite mínimo necessário. É preciso 

avaliar se o tempo de contato da água com o produto desinfetante não está sendo 

suficiente, ou se o produto está disposto no sistema em quantidade insuficiente. 

Outro fator intrigante, é o fato das análises realizadas pelos responsáveis de 

cada localidade apresentarem valores extremamente parecidos, quando não iguais, 

uma vez que as análises deste trabalho apresentaram diferenças significativas. 

Diversos fatores podem contribuir com a diferença nos resultados das análises, 

dentre elas estão o operador do equipamento, o método empregado na análise ou o 

laboratório em que foi realizado. O sistema de abastecimento de água é primordial 

na manutenção da vida humana e saúde pública, devendo ser realizado com o maior 

zelo e profissionalismo possível, carregando consigo qualidade e bem-estar. 
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