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Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Desinfecção (7)
(Cloro Residual Livre) 

Saída do tratamento
Número de amostras analisadas 368
Percentil 95 1,50
Número de dados >5,0mg/L 0
Número de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L 1
Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 367
Número de dados <0,2mg/L 0

Desinfecção (7)
(Cloro Combinado) 

Saída do tratamento
Número de amostras analisadas 0
Percentil 95 0,00
Número de dados >5,0mg/L 0
Número de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L 0
Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 0
Número de dados <0,2mg/L 0

Desinfecção (7)
(Dioxido de Cloro) 

Saída do tratamento
Número de amostras analisadas 0
Percentil 95 0,00
Número de dados >5,0mg/L 0
Número de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L 0
Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 0
Número de dados <0,2mg/L 0

Coliformes Totais

Saída do tratamento
Número de amostras analisadas 8
N° de amostras com presença de coliformes totais 0
N° de amostras com ausência de coliformes totais 8

Escherichia coli

Saída do tratamento
Número de amostras analisadas 8
N° de amostras com presença de Escherichia coli 0
N° de amostras com ausência de Escherichia coli 8

Cianotoxinas Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta       /       /       /       /       /       /       /       /
Microcistina (µg/L)
Saxitoxina (µg/L)
Cilindroespermopsina (µg/L)  
Anatoxina (µg/L)
Outra(s) (µg/L)

(6) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM n° 635/1975, que dispõe sobre a adição 
de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria 
GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L. (7) Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção). (8) Dispensada a análise na saída do 
tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMP para água tratada.
Nota: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.


