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Atendendo as exigências legais para
divulgação dos resultados de
qualidade, anualmente o SAAE
disponibiliza o relatório com o resumo
das análises realizadas na estação de
tratamento de água para
abastecimento público

A água não nasce da torneira,
ela percorre um longo caminho desde
a captação até chegar em sua casa.

Melhorias nos
resultados e
ampliação da
atuação

Sugestões
e reclamações

Possui sugestões
para melhor
atendimento e
prestação do serviço?
reclamações? entre
em contato conosco.

Porque temos o
SAAE?

Buscando ampliar a
abrangência do SAAE
no município, os
serviços passam por
expansão para distritos
na busca por melhor
qualidade de água para
todos.

saae@pocrane.mg.gov.br
www.saaedepocrane.com.br

Gestão ideal dos
nossos recursos
hídricos
Valorizar a água e usar de
maneira consciente é a melhor
maneira de cuidar deste
recurso tão importante para
todos.

Quem é o SAAE

É o órgão de Administração Pública Indireta
responsável pelo fornecimento, manutenção e
execução

dos

saneamento

serviços

do

relacionados

Município.

O

SAAE

tem

com
por

objetivo primordial operar, manter, conservar e
explorar os serviços.
Compete

ao

SAAE

estudar,

projetar

e

executar, diretamente ou mediante contrato ou
convênios

com

Organizações

especializadas

em Engenharia Sanitária, as obras relativas a
construção,

ampliação

ou

remodelação

dos

sistemas públicos de abastecimento de água.

.

Direito à informação
Direito do consumidor
Este relatório anual atende às seguintes legislações:

Decreto Presidencial 5.440/05,
divulgação

das

informações

que dispõe sobre a

sobre

a

qualidade

da

água distribuída para consumo humano.

Lei 8.078/90,

que

dispõe

sobre

o

Código

de

Proteção e Defesa do Consumidor, conforme:
Artigo 6° – São direitos básicos do consumidor:
III

–

A

informação

diferentes

adequada

produtos

e

serviços,

e

clara

com

sobre

os

especificação

correta de quantidade, características, composição,
qualidade,

tributos

incidentes

e

preço,

bem

como

sobre os riscos que apresentem.

º

Artigo 31
serviços

– A oferta e apresentação de produtos ou
devem

assegurar

informações

corretas,

claras, precisas, ostensivas; e em língua portuguesa;
sobre

suas

características,

qualidade,

quantidade,

composição, preço, garantia, prazos de validade e
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos
que

apresentam

à

saúde

e

à

segurança

consumidores.

Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde.

dos

ATENDIMENTO E
INFORMAÇÃO
Atendimento telefônico: (33) 98825-6704
Atendimento online:
saae@pocrane.mg.gov.br
Site: www.saaedepocrane.com.br
Facebook: facebook.com/saae.pocrane

Endereço: Rua Aimorés, 127, Centro
CEP:36.963-000
Pocrane - MG

ÁGUA DE QUALIDADE
PARA O ABASTECIMENTO
PÚBLICO
SAAE - Buscando melhorar
o serviço prestado e trazer
informação
Você sabia que a água que chega até
sua casa é analisada a cada 2 horas
todos os dias?
E que também são feitas análises em
laboratórios especializados para
investigar a presença de substâncias
como agrotóxicos e outros
poluentes?

Legislação vigente

V
V
V
V
V

Portaria 888 MS
Resolução Conama 357
Lei Federal 11.445
Lei Federal 13.312
Lei Federal 9.493

Acima estão listadas algumas das
normas legais que o prestador de
serviços deve obedecer, incluindo sua
responsabilidade ambiental. O Saae
tem buscado atender a legislação
vigente , e aos poucos tem
implementado ações que colaboram
para o uso sustentável e de qualidade
dos recursos hídricos da nossa região.

Este informativo tem objetivo de
levar a população as informações
recentes sobre o controle de
qualidade e os dados obtidos das
análises da água bruta e água
tratada de abastecimento
público.
Os resultados estão sendo divulgados
na íntegra e o laudo original do
laboratório pode ser acessado no site
www.saaedepocrane.com.br

Situação dos mananciais
Os mananciais de abastecimento da Sede são Córrego
Bom Retiro e Ribeirão Pocrane. Atualmente ambos os
cursos d'água encontram-se monitorados, é realizada a
manutenção periódica das estruturas. Para garantir o
volume dos níveis de água disponíveis, o SAAE vem
buscando parceria com a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente no intuito de propor projetos de
conscientização e preservação dos mananciais de
abastecimento bem como das demais nascentes da
região.

Cachoeira da Genita

Compreendendo o processo
de tratamento de água

Etapas
Captação nos mananciais:

a

água

é

captada

por

gravidade e direcionada à Estação de Tratamento de
Água localizada na Sede.

Adição de produtos químicos:

são

adicionados

produtos químicos para promover a limpeza da água
bruta.

Coagulação/Floculação:

os

produtos

químicos

promovem a separação da sujeira em flocos.

Decantação:

Como a sujeira está reunida em flocos,

estes, por serem mais pesados, tendem a descer para o
fundo do decantador.

Filtração:
filtros

A água decantada é direcionada para os

para

remover

impurezas

que

não

tenham

sido

capturadas nos flocos de sujeira.

Adição de Cloro:

o agente desinfetante é adicionado

para garantir que microorganismos que possam causar
doenças sejam eliminados da água.

Reservatórios:

a

água

pronta

para

consumo

é

reservada para em seguida ser distribuída.

Distribuição:

a água tratada é direcionada à rede de

distribuição, e daí então chega até as casas.

Vimos como o processo é demorado e
requer grandes esforços para garantir
água de qualidade.

ANÁLISE SEMESTRAL
DE ÁGUA TRATADA E BRUTA
semestre de referência 02/2021
Conheça os dados
existentes sobre a origem
da água e a qualidade do
pós tratamento da nossa
cidade.

Padrões de potabilidade. Os parâmetros básicos
monitorados
com
maior
frequência
estão
apresentados abaixo, com os respectivos padrões e
significados:

Parâmetros
Turbidez: indicador do grau de
transparência da água.
pH: escala de acidez ou
basicidade da água
Cloro: produto para desinfecção.
Cor: mede o grau de coloração.
Coliforme Total: indicador de
presença de bactérias.
E-coli: indicador de presença de
bactérias de origem fecal.

*VMP
5,0
6,0 - 9,0
0,2 - 2,0
15,0
ausência 95%
das amostras
ausência 100%
das amostras

FIQUE ATENTO:
•Lave a caixa de água a cada seis meses, mantendo-a
sempre tampada. Procure instruções para uma
limpeza efetiva no SAAE;
•Mantenha os filtros de vela, carvão ativado, ou
outros modelos sempre limpos, para evitar que
contaminem a água. Para fazer a limpeza, siga as
instruções do fabricante.

Parâmetros analisados
ANÁLISES ROTINEIRAS - DIARIAMENTE A CADA 2 HORAS

Cloro Residual
O Cloro é um agente
bactericida. É adicionado
durante o tratamento com o
objetivo de eliminar bactérias
e outros microorganismos
que podem estar presentes
na
água.
Concentração
mínima exigida = 0,2 mg/L
(miligramas por litro) de cloro
residual.
pH
pH é uma média que
estabelece a condição ácida
ou alcalina de uma água. É
um parâmetro de caráter
operacional que deve ser
acompanhado para otimizar
os processos de tratamento
e prevenir contra corrosões
ou
entupimentos
as
tubulações do sistema de
distribuição. É um parâmetro
que não tem risco sanitário
associado diretamente à sua
medida. Faixa recomendada
de pH na água é de 6,0 a 9,5.
Mensalmente
tratada

são

pelo

Turbidez
Turbidez é a medição da
resistência da água à
passagem
da
luz.
É
provocada pela presença de
material fino (partículas) em
suspensão
(flutuando/dispersas)
na
água. A turbidez é um
parâmetro
de
aspecto
estético de aceitação ou
rejeição do produto. Valor
máximo
permissível
de
turbidez na água distribuída
é de 5,0 NTU.
Cor
A cor é um dado que indica
a presença substâncias
dissolvidas na água. Assim
como a turbidez, a cor é
um parâmetro de aspecto
estético de aceitação ou
rejeição do produto.De
acordo com a Portaria, o
valor máximo permissível
de cor na água distribuída
é de 15,0 U.C.

coletadas
estado

amostras

para

de

análises

microbiológicas de coliformes e e- coli.

água
de

Parâmetros analisados
ANÁLISES ROTINEIRAS - SEMANAIS E MENSAIS

Coliformes
Grupo de bactérias que normalmente vivem no intestino de
animais de sangue quente. Alguns tipos ser encontrados
também no meio ambiente. No laboratório do SAAE de
Pocrane, são realizadas análises para identificar uma possível
contaminação na água dos reservatórios e na rede de
distribuição.

A Secretaria Estadual de Saúde também realiza
monitoramento de análises físico-químicas de
turbidez e pH e microbiológicas de coliformes e ecoli no município.

Parâmetros analisados
água tratada
SEMESTRE 02/2021
ANÁLISES COMPLEXAS- LABORATÓRIO TERCEIRIZADO

Substâncias inorgânicas
em geral são os minerais

Cianotoxinas
toxinas produzidas por alguns tipos de algas

Notas: *LQ: Limite de Quantificação
*Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Substâncias orgânicas
compostos de carbono ligados entre si

Nota: *Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.
Desinfetantes e produtos secundários da
desinfecção
Substâncias que reagem com o cloro e podem produzir
outras substâncias prejudiciais a saúde

Agrotóxicos
produtos químicos utilizados para aumentar a
produtividade nas lavouras e que podem causar
danos a saúde

Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Organolépticos

Características que podem ser sentidas como cor,
odor, gosto, entre outros

Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Demais parâmetros
Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Resumo anual da qualidade da água distribuída:
Consulte em sua conta os dados de qualidade
informados mensalmente.
Sistema de abastecimento: ETA Pocrane
Localização: Córrego Monte Verde
Processo de tratamento: Coagulação,
floculação, correção de pH, decantação, filtração e
desinfecção.
Manancial: Córrego Bom Retiro e Ribeirão Pocrane
Local abastecido: Sede

ANO 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO

Notas
E número de análises exigidas
R número de análises realizadas
C número de análises em conformidade

Entre em contato com o SAAE para mais informações.

Parâmetros analisados

água bruta

SEMESTRE 02/2021
ANÁLISES COMPLEXAS- LABORATÓRIO TERCEIRIZADO

Substâncias orgânicas e agrotóxicos

Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Condições biológicas

Condições físico-químicas

Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Demais parâmetros
Resultados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

AÇÕES IMPORTANTES
para garantia da universalização do saneamento básico

O SAAE JÁ CONTA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO DE
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS
PARA ANÁLISES DE ROTINA E QUE POSSIBILITAM O
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO EM NOSSA CIDADE.

AÇÕES DO SAAE
Desde a sua implantação, o SAAE Pocrane vem buscando
melhorar as condições de operação do sistema de tratamento e
distribuição de água.
Obteve junto ao órgão ambiental do Estado, a outorga para
captação de água bruta para abastecimento público.
Buscou ampliar a rede e corrigir uma série de problemas
estruturais que atrapalhavam o abastecimento de maneira
eficiente.
Investiu ainda em segurança na estação de tratamento de água
instalando guarda-corpo nos locais de maior risco.
Sabemos que a hidrometração foi essencial para o uso consciente
por parte da população, fato que possibilitou a chegada da água
em localidades que tinham grandes dificuldades de se abastecer.

CONTINUAMOS
CONTANDO COM
A PARTICIPAÇÃO
DA POPULAÇÃO
DÊ SUA OPINIÃO SOBRE
NOSSOS SERVIÇOS
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
O SAAE disponibiliza canais de atendimento
pelo whatsapp, site e pessoalmente no
escritório para atender a população que
precisa solicitar serviços como ligação e
desligamento bem como fazer reclamações.
Estamos à disposição para atender aqueles
que querem relatar problemas ou dar
sugestões para melhorias do sistema.
UTILIZE A ÁGUA DE
MANEIRA CONSCIENTE

FAÇA SUA PARTE
ECONOMIZE ÁGUA

PROCURE SEMPRE POR
VAZAMENTOS E PROBLEMAS
INTERNOS NA SUA REDE
PARTICULAR DE ÁGUA.

SAAE Pocrane
Rua Resplendor, 206, Centro, Pocrane

