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1. RESUMO 

 O município de Dumont localiza-se na região norte do Estado de São Paulo e 

está inserido na Sub-Bacia do Baixo Mogi. O sistema de abastecimento de água do 

município de Dumont é realizado por manancial subterrâneo e é composto por sete 

poços profundos que captam água do aquífero Guarani. Para contribuir 

especificamente com o processo de abastecimento municipal de água potável, com 

foco em saúde pública, o objetivo deste trabalho é analisar e avaliar o controle atual 

de cloração da água e outros parâmetros. Foram coletadas amostras de água nos 

poços de abastecimento e em pontos estratégicos durante o ano de 2015 e as 

análises foram realizadas no laboratório do Instituto Adolfo Lutz, RP. Os resultados 

obtidos revelam que a água abastecida à cidade de Dumont no ano de 2015 tem 

atendido aos parâmetros estabelecidos pela Portaria n° 2914/2011, no entanto, em 

uma das amostras do período as concentrações de flúor estiveram abaixo do 

recomendado. 

  

2. INTRODUÇÃO 

 Com a publicação da Lei n.º 11.445/2007, a Lei de Saneamento Básico, 

todas as prefeituras têm obrigação de elaborar seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB). A necessidade de água de qualidade potável e em quantidade 

suficiente pressupõe uma sadia qualidade de vida, também um desenvolvimento 

econômico e proteção da saúde populacional. O Ministério da Saúde publicou a 

Portaria n° 2914/2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Neste 

documento são estabelecidos padrões de aceitação de água para o consumo, 

destacando-se a ausência de coliformes nas amostras analisadas e limites máximos 

e mínimos para a concentração de cloro e flúor. Sendo assim, o monitoramento 

contínuo dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água de 

abastecimento são procedimentos fundamentais para a garantia da saúde da 

população. 

 



3. OBJETIVO 

  Analisar e monitorar o procedimento de tratamento da água potável que 

abastece a população da cidade de Dumont-SP para contribuir com o plano de 

saneamento básico municipal com foco em saúde pública. 

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e de campo, 

baseada em dados e referências que, junto com o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), contribuirão para o Diagnóstico de Saneamento Ambiental do 

Município. Foram conduzidas visitas e coletas de água de abastecimento para 

análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água de abastecimento. 

Os pontos de coleta estão indicados na Figura 1. Foram realizadas as análises de 

pH (pHmetro PHTEK pH-100), temperatura (termômetro digital HANNA HI 98501-1), 

cloro residual (DuoTab Tabletes), turbidez (turbidimetro digital TU 2016), coliformes 

fecais e totais. 

Figura 1: Mapa indicando os pontos de coleta de agua de abastecimento realizados 

na cidade de Dumont, SP e os poços artesianos. Fonte: Google Maps modificado. 



5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho encontra-se em fase de coleta de dados durante o ano de 2015, e 

assim, os resultados são parciais até o mês de agosto. As coletas se estenderão até 

o mês de setembro e farão parte do diagnóstico do município. O propósito é 

investigar possíveis falhas e fornecer soluções que possam garantir a qualidade da 

água à população. 

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com as análises, os valores de cloro estão na faixa de 0,5 a 0,7 e não 

apresentou a presença de coliforme fecal em nenhuma das amostras até o 

momento. Quanto aos parâmetros pH, temperatura e turbidez, encontram-se dentro 

dos limites da Portaria. A concentração de flúor na água de abastecimento esteve 

adequada durante o período analisado, exceto nos meses de fevereiro e março, 

quando os valores estiveram abaixo do limite estabelecido. A partir do 

acompanhamento das coletas e análises, recomenda-se a troca e/ou manutenção 

do equipamento da prefeitura que realiza as análises de cloro, pois em alguns 

períodos os valores foram estimados a partir dos resultados anteriores, devido à 

falha do equipamento, e o monitoramento contínuo.  
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