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Estação de Tratamento de Água – ETA
Rua Ricardo Graebner, s/nº - Centro - Massaranduba/SC

Emergências 
0800 643 4070 (Ligação gratuita)

Visite nosso site:

www.aguasdemassarandubasc.com.br
Serviços online: 2ª via da fatura, 

monitoramento qualidade da água, registro de 

vazamentos, etc.

A empresa solicita que os síndicos e as 
administradoras dos condomínios divulguem este 

relatório a todos os condôminos.
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Escovar os dentes com a 
torneira aberta: gasta até 
8 litros* de água por 
minuto.

Fechando a torneira ao 
fazer a barba, durante 10 
minutos, você economiza 
até 40litros* de água.

Fechando a torneira ao 
ensaboar os pratos, dos 60 
litros* gastos em 5 minutos 
você economiza até 12 
litros*.

Lavar calçadas com 
mangueira: em 15 
minutos são gastos até 
225 litros*.

Lavar o carro: gasta até 
18 litros* de água por 

minuto.

Descarga: gasta até 
30 litros* de água em 

um único aperto.

Chuveiro ligado: gasta 
até 7 litros* de água por 

minuto.

Molhador de jardim: 
gasta até 700 litros* de 

água por hora.

Saiba quanto se gasta de água
*valores aproximados

Quando o abastecimento da cidade é prejudicado por condições 

climáticas, problemas na captação do Rio Sete de Janeiro, manutenções 

ou rompimentos de adutoras e redes de água, muitos consumidores 

acabam sofrendo com a falta de água decorrente da inexistência ou 

insuficiência das caixas d’água nos imóveis. 
Por isso recomendamos a instalação de caixas d’água em todos os 

imóveis, com capacidade mínima do reservatório de água esteja de 

acordo com o numero de dormitórios:

Exemplo: 
1 dormitório = 500 litros 
2 dormitórios = 1000 litros 

A Águas de Massaranduba entrega 

em sua casa água de qualidade, 

pois trata, analisa e distribui. 
Muitos problemas ocorrem devido 

a sujeiras acumuladas na caixa d’água, tais como febre tifóide, diarréia, 

hepatite. 
Cuidado também com a dengue. Mantenha sua caixa d’água fechada para 

evitar as larvas do Aedes Aegypti. 

Caixa d’ água evita o desabastecimento 
prolongado

Ilustração: Ana Alice Hafemann, aluna do 4ºano.Desenho Campeão do Concurso do Dia da Água 2018.

http://ouvidoria@aris.sc.gov.br
http://aguasdemassaranduba@serranaengenharia.com.br
http://www.aguasdemassarandubasc.com.br


Evite problemas com a leitura
O hidrômetro deverá estar livre de qualquer obstáculo que impeça sua 

leitura, sendo responsabilidade do usuário o livre acesso ao local do 

medidor de água, tanto para o deslocamento e/ou remoção do mesmo 

também para apuração do consumo. 

Dúvidas na leitura do seu hidrômetro
Entre em contato com nosso escritório comercial, tendo em mãos o 

número da matrícula  e a leitura do hidrômetro.

Controle de Qualidade da Água

Águas de Massaranduba Resultado do Monitoramento
Captação: Bombeamento da água do rio para o sistema de tratamento. 

Nele é realizado o controle do volume de água e as análises da água bruta.

Floculação: Remoção das impurezas da água pela adição de produtos 

químicos. Os produtos reagem com as impurezas e formam flocos. A 

floculação é a principal etapa responsável pela redução da cor.

Decantação: Ocorre quando a água passa lentamente por tanque, isso 

permite que as partículas, em função do seu peso, afundem liberando a 

água decantada e sem sólidos.

Filtração: Remoção de partículas (suspensas e coloidais, além de 

microorganismos) da água ao passar através de um material poroso. 

Principal etapa responsável pela redução da turbidez.

Desinfecção: Processo que utiliza um agente químico, cloro, com o 

objetivo de eliminar microorganismos e bactérias. Processo que garante a 

qualidade da estação até a residência.

Fluoretação: Adição de flúor na água para prevenir cáries dentárias. 

Reserva e distribuição: Armazenamento da água tratada em grandes 

reservatórios, para posterior distribuição às ligações prediais através de 

tubulações e estações de bombeamento.

Os principais parâmetros de monitoramento da qualidade da água 

são indicados na tabela abaixo, bem como os respectivos padrões:

A tabela abaixo apresenta os resultados do monitoramento da 

distribuição de água do município de Massaranduba.

Água Distribuída – Ano 2018

*A ocorrência de resultados fora dos padrões não representa, 
necessariamente, risco à saúde, pois as amostras indicam a 
situação momentânea. Pequenas variações podem ocorrer no 
processo de tratamento e distribuição de água sem que a sua 
qualidade se torne inadequada ao consumo humano. A 
companhia possui uma sistemática de monitoramento a fim de 
ajustar as variações e manter a qualidade da água sempre 
adequada.

Legenda:
*Valor de referência Nacional  **Valor de Referência Estadual
VMP - Valor Máximo Permitido, números indicados pelo Ministério da Saúde

NTU - Unidade de Turbidez Nefelométricas
PtCo - Escala de amarelo em Platina Cobalto
UFC - Unidade Formadora de Colônias
mg/L – Miligrama por Litro

Parâmetros de Monitoramento Padrões (VMP)

Turbidez: É causado por pequenas partículas dispersas na água, 

podendo deixa-la sem transparência.

Máximo de 5 NTU

Cor: É um parâmetro essencialmente de natureza estética também 

componente do padrão de aceitação de consumo.

Máximo de 15 PtCo

pH: Condição de acidez/alcalinidade da água. Entre 6,0 e 9,5

Cloro: Sua presença na água garante a eficiência da desinfecção 

realizada no sistema e ao longo da rede de distribuição. Entre 0,2 e 2,0 mg/L

Flúor: Produto adicionado na água para prevenção da cárie dentária. Máximo 1,5 mg/L*
Entre 0,7 e 1,0 mg/L**

Coliformes Totais: Indica a presença de bactérias que não são 

necessariamente prejudiciais à saúde.

Ausência em 95% das
amostras do mês

Escherichia Coli: Bactéria do grupo coliforme que, em muitos casos, 

são inofensivas. No entanto, alguns casos são patogênicos, o que 

significa que podem causar doenças do trato intestinal ou diarréia.
Ausência em 100% das

amostras do mês

Bactérias Heterotróficas: As condições sanitárias do sistema de 

distribuição de água são avaliadas com  a contagem de bactérias. Uma 

contagem alta de heterotróficas indica a necessidade de manutenção 

no sistema, através de limpeza e desinfecção.

Máximo de 500 UFC/mL

Residência

Captação de
Água bruta

Estação de Tratamento da Água
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Distribuição

A companhia Águas de Massaranduba é responsável pela captação, 

tratamento e distribuição de água potável 

para a população do Município de 

Massaranduba.
A água é monitorada através de análises de 

vários parâmetros. O monitoramento permite 

distribuir água de qualidade, atendendo os 

padrões estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde.
A água que utilizamos para o tratamento é captada do Rio Sete de Janeiro 

pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu.

Em cumprimento a Legislação:

Decreto nº 5.440/2005
Lei nº 8.078/1990 - arts 6º e 31º
Portaria de Consolidação nº 05/2017
Portaria 421/2016 SC- Flúor 

Etapas do tratamento de sua Água


	1: Frente
	Página 2

