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RESUMO 

A disponibilidade de água para abastecimento público, em quantidade e qualidade adequada ao abastecimento 

das populações urbanas, é uma preocupação crescente, uma vez que o acesso a água é um dos direitos 

fundamentais do ser humano de acordo com a Declaração Universal dos Direitos da Água.A Saneamento de 

Goiás S.A – SANEAGO – empresa prestadora de serviços de água e esgoto, presente em 225 municípios do 

Estado de Goiás, desenvolve um conjunto de ações integradas e descentralizadas que visam obter e garantir a 

potabilidade da água nos reservatórios e redes de distribuição, com a realização de monitoramento da água 

tratada por meio de análises físico-químicas (cor, turbidez, residual de cloro, flúor, pH, teor de ferro e 

alumínio), exames bacteriológicos, e pesquisas de agrotóxicos e metais pesados, realizadas com periodicidade 

semanal, mensal ou semestral, conforme determinação da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011. Ela possui 16 laboratórios de controle de qualidade, todos com procedimentos 

padronizados para coletas e análise laboratoriais–Instruções de Trabalho (IT) e as Metodologias de Ensaio 

(ME)– baseadas no Standard Methods for theExaminationofWaterandWastewater de autoria das instituições 

americanas e Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, que estabelece normas de gestão da qualidade.O 

trabalho da AGR nesta nova etapa de monitoramento da qualidade da água se inicia com a realização de 

reuniões entre a equipe técnica da Agência e os servidores da SANEAGO (técnicos e da administração 

regional) para a definição das diretrizes, localidades e roteiros a serem seguidos, de acordo com a localização 

do laboratório e as particularidades da Gerencia Regional de Serviços (GRS) da empresa a qual o mesmo 

pertence. De forma geral, é possível verificar que nas GRS vistoriadas as não-conformidades são pontuais e de 

fácil solução. Já em relação aos procedimentos de coleta faz-se necessário uma avaliação do treinamento 

aplicado e até mesmo a necessidade de refazê-los em algumas localidades. Nesta fase as não-conformidades 

detectadas são tratadas como oportunidades de melhoria, não gerando penalidades para a empresa. 
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1. Introdução 

A disponibilidade de água para abastecimento público, em quantidade e qualidade adequada ao abastecimento 

das populações urbanas, é uma preocupação crescente, uma vez que o acesso à água é um dos direitos 

fundamentais do ser humano de acordo com a Declaração Universal dos Direitos da Água. 

 

Para que os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) cumpram o seu papel é essencial um adequado e 

cuidadoso desenvolvimento de todas as suas fases: a concepção, o projeto, a implantação, a operação e a 

manutenção. 

 

Faz-se então necessário um conhecimento completo do SAA com adoção de procedimentos corretos de 

inspeção do produto, a água distribuída e consumida, realizada em frequência adequada e em pontos mais 

vulneráveis, permitindo identificar possíveis ocorrências negativas ou procedimentos inadequados. 

 

A Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO – que esta presente em 225 municípios do Estado de Goiás, 

desenvolve um conjunto de ações integradas e descentralizadas que visam obter e garantir a potabilidade da 

água nos reservatórios e redes de distribuição, com a realização de monitoramento da água tratada por meio de 

análises físico-químicas (cor, turbidez, residual de cloro, flúor, pH, teor de ferro e alumínio), exames 

bacteriológicos, e pesquisas de agrotóxicos e metais pesados, realizadas com periodicidade semanal, mensal 

ou semestral, conforme determinação da Portaria do Ministério da Saúdenº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. 

 

O monitoramento da água distribuída é realizado nos 15 laboratórios localizados estrategicamente nas diversas 

regiões do Estado e no Laboratório Central, localizado em Goiânia, responsável pelas análises mais 

complexas, como determinação de metais pesados, pesquisa de agrotóxicos e cianobactérias. 

Ao longo dos anos a Agencia Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos– AGR vêm 

monitorando a qualidade da água fornecida a população do Estado de Goiás, seja por laboratório contratado, 

seja por convênio com instituição universitária, levando em consideração o que preconiza a Lei Federal nº 

11.445, de 05 de janeiro de 2007: 

 

“Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade 

interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade 

única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. 

§ 1
o
  A entidade de regulação definirá, pelo menos: 

I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos 

usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos.” 

 

Com a experiência adquirida nos anos anteriores, a Gerência de Saneamento Básico da AGR resolveu adotar 

uma nova modalidade de monitoramento da qualidade da água fornecida pela SANEAGO com o 

acompanhamento das coletas realizadas pelos funcionários da companhia e dos resultados produzidos nos 

laboratórios da empresa.  

2. Objetivo 

O presente artigo tem a intenção de mostrar o trabalho da AGR de acompanhamento dos procedimentos de 

monitoramento da qualidade de água fornecida pela Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO nos municípios 

por ela operados. 
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3. Metodologia 

A SANEAGO a fim de padronizar os procedimentos adotados nas coletas e análise laboratoriais estabeleceu 

Instruções de Trabalho (IT) e Metodologias de Ensaio (ME) baseadas no Standard Methods for 

theExaminationofWaterandWastewater de autoria das instituições americanas e Norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2005, que estabelece normas de gestão da qualidade. 

 

No Laboratório Central, localizado em Goiânia, é utilizada a Instrução de Trabalho (IT) 05.0015 visto que já 

foram implementados os requisitos gerais da Norma ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005. Os demais seguem 

IT 07.0101, revisão 04. São ao todo 16 laboratórios de monitoramento de qualidade (Figura 1). 

 

 
Figura 1:Localização dos laboratórios de monitoramento da qualidade da água 

 

 

Antes do início do trabalho em campo, ésolicitado à companhia de abastecimento o envio das instruções de 

trabalho de coleta de água e as metodologias de ensaio das principais análises realizadas em campo e no 

laboratório para estudo preliminar pela equipe de campo da AGR. A partir deste estudo sãoestabelecidos os 

principais pontos a serem observados em campo (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Principais pontos observados em campo 

Coleta Análise 

Condições dos frascos Condições das cubetas de análise de 

residual de cloro 

Tempo de abertura da torneira Data de validade dos reagentes 

Lavagem do fraco de coleta físico-químico Lavagem das cubetas após as análises 

Condições de aferição da temperatura Condições dos equipamentos utilizados 

Forma de manuseio do fraco de coleta 

bacteriológico durante a coleta 

Quantidade de reagente utilizada 

 

 

O trabalho da AGR, nesta nova etapa de monitoramento da qualidade da água, inicia-se com a realização de 

reuniões entre a equipe técnica da Agência e os servidores da SANEAGO (técnicos e da administração 

regional) para a definição das diretrizes, localidades e roteiros a serem seguidos, de acordo com a localização 

do laboratório e as particularidades da Gerencia Regional de Serviços (GRS) a qual o mesmo pertence. 
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Após essa primeira etapa, é realizada uma nova reunião com a equipe técnica do laboratório e responsáveis 

pelas coletas, onde serãoesclarecidos os objetivos do trabalho e a forma de condução em campo, sendo 

priorizado o acompanhamento de todos os técnicos responsáveis pela coleta. De acordo com o tamanho do 

laboratório, a quantidade de laboratoristas e de analises realizadas,éestabelecida o tempo em que a fiscalização 

permanecerá no local acompanhando a realização dos ensaios. 

 

Em campo, de posse da instrução de coleta estabelecida pela empresa e dos principais pontos a serem 

observados, cada coletor é acompanhado em todas as coletas realizadas no dia, sendo observada sua 

habilidade, prática e conhecimentos técnicos para a realização do trabalho. Quando possível, todas as coletas 

são filmadas, sendo realizado, no mínimo, o registroda primeira e da última de cada coletor para posterior 

avaliação. Os resultados das análises e as possíveis não-conformidades são anotados em formulário. Para 

facilitar o deslocamento sãopriorizadas as rotas de cada coletor em detrimento do número total de municípios 

que compõem a GRS.No laboratório são observados os aspectos organizacionais, a gestão da qualidade e os 

conhecimentos das metodologias de analise de cada técnico. 

 

Ao final do período de fiscalização, uma nova reunião é realizada com a presença, se possível, de todos os 

envolvidos no processo, bem como os responsáveis pela Gerencia de Qualidade do Produto. Nesta etapa são 

apresentadas todas as observações feitas pelos técnicos da AGR e as oportunidades de melhoria dos 

procedimentos. 

 

Posteriormente é solicitado à empresa o envio de todos os resultados dos ensaios laboratoriais realizados no 

período de fiscalização. Esses resultados são avaliados, e compõem, juntamente com as observações e 

conclusões da equipe da AGR, o relatório de fiscalização que será enviado à empresa juntamente com todas as 

filmagens.  

 

4. Resultados/Conclusões 

No período de dezembro/2013 a outubro/2014 a equipe técnica da AGR esteve em 06 Gerências Regional de 

Serviços (GRS) totalizando 1.207 pontos coletados e em torno de 6.000 análises realizadas, conforme Tabela 2 

e Figura 2.  

 

Tabela 2–Número de pontos coletados/Distritos visitados 

GRS Número de pontos Número dedistritos 

Anápolis 140 19 

Ceres 360 42 

GRN 14 460 21 

Porangatu 148 26 

Palmeiras de Goiás 50 18 

São Luiz dos Montes 49 17 

Total 1207 143 
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Figura 2: Localidades já visitadas 

 

Todos os itens apontados na IT de coletasãoobservados durante a fiscalização, desde a preparação do material 

a ser levado a campo, a armazenagem das amostras nas caixas, a refrigeração e os principais pontosdo 

procedimento de coleta. 

 

Até o momento,foram acompanhados 57 coletores. Como resultado destas primeiras fiscalizações, verificou-se 

que as GRS Ceres e Porangatu não possuem pessoal próprio para a realização do trabalho, ficando as coletas 

sob a responsabilidade de um funcionário local. 

 

Nas localidades onde não havia pessoal exclusivo para as coletas foram observadas as maiores divergências 

em relação ao padronizado pela empresa, mesmo com comprovação de treinamentos recentes. Os principais 

pontos em desconformidade com a IT foram: tempo de abertura da torneira, forma de abertura dos frascos de 

coleta bacteriológica, lavagem dos frascos de coleta físico-químicas, desinfecção das mãos e torneira de 

coleta, quantidade de reagentes utilizado para análise do cloro residual, entre outros.  

 

Em relação aos resultados das análises laboratoriais foram detectadas 100 amostras com valores não 

correspondentes ao estabelecido pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, do total de mais de 6.000 

analises realizadas. Os parâmetros que mais apresentaram não-conformes foram são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3- Parâmetros com maior número de ocorrências 

Parâmetro Numero de ocorrências 

Turbidez 17 

Cor Aparente 12 

Alumínio 02 

Coliforme Total 42 

E. coli 01 

Cloro Residual 18 

 

 

Estado de Goiás

GRS Anápolis

GRS Inhumas

GRS Porangatu

GRS Palmeiras de Goiás

GRS Goiânia

GRS São Luiz dos Montes Belos

GRS Ceres
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Em contrapartida a esses resultados, a SANEAGO encaminha à AGR, juntamente com os resultados do 

período de fiscalização, o histórico de monitoramento dos locais,de forma a se avaliar se trata de um caso 

pontual ou se há necessidade de alguma intervenção por parte da empresa. Nos casos onde há necessidade de 

alguma medida corretiva, a empresa já toma as providências necessárias, realiza novas análises e os resultados 

são encaminhados à AGR. 

 

De forma geral, é possível verificar que nas GRS vistoriadas as não-conformidades são pontuais e de fácil 

solução. Já em relação aos procedimentos de coleta faz-se necessário uma avaliação do treinamento aplicado e 

até mesmo a necessidade de refazê-los em algumas localidades. Nesta fase as não-conformidades detectadas 

são tratadas como oportunidades de melhoria, não gerando penalidades para a empresa. 

 

A partir do mês de fevereiro de 2015 a empresa, por iniciativa própria, encaminhou a Gerência de Saneamento 

às medidas tomadas, na condição de oportunidades de melhoria, visando maximizar a qualidade da água 

produzida e distribuída pelas GRS’s fiscalizadas. As principais ações tomadas foram a melhoria no sistema de 

cloração, troca de material filtrante nas ETA’s e treinamento com avaliação prática dos coletores. 
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