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RESUMO

Este  estudo  foi  desenvolvido  com  o  objetivo  de  avaliar  as  condições  do  sistema  de
abastecimento público de água da Zona Urbana da Cidade de Beruri/AM. Abordou-se aspectos
do município como, infraestrutura, economia, problemas relacionados às deficiências do sistema
de abastecimento de água, a falta de saneamento básico e doenças transmitidas pela ingestão
de água. Caracteriza a situação do sistema de abastecimento de água e ilustra por meio de fotos
os principais problemas enfrentados. Verificou-se a situação da qualidade da água ao chegar às
residências  dos  moradores  e  equiparado  com  os  parâmetros  das  Resoluções  518/2004  e
2194/2011. Sendo assim, constatou-se que o sistema de abastecimento público de água sofre
problemas desde a captação, até a distribuição, ocasionada pela falta de investimentos por parte
da administração  pública.  Dessa forma,  observou-se a necessidade de aplicar  em todos  os
poços artesianos e equipamentos, tratamentos com produtos químicos para limpeza, sanitização
e desinfecção promovendo a eliminação dos coliformes totais, encontrados em análise feita pelo
Tribunal  de  Contas  do  Estado  para  caracterizar  a  qualidade  da  água  do  sistema  de
abastecimento,  e aplicar  as recomendações de adequação para ofertar  um serviço seguro e
promover qualidade de vida a toda população.

Palavras-chave: Qualidade  da  Água;  Manancial  Subterrâneo;  Contaminação
Hídrica. 



ABSTRACT

This work was developed with the objective of evaluating the conditions of the public
water supply system of the Urban Zone of the City of Beruri / AM. No problems were
addressed  in  the  municipality,  infrastructure,  economy,  difficulties  related  to
deficiencies  in  the  water  supply  system,  lack  of  water  and  basic  sanitation.
Characterize the situation of  the water  supply system and illustrate by means of
photos  the  main  problems  faced.  A  water  situation  was  recorded  to  reach  the
residences of residents and equated with the parameters of Resolutions 518/2004
and  2194/2011.  It  was  found  that  the  public  water  supply  system  causes  the
problems of catching up to distribution, caused by the lack of investments by the
public administration. The application of all equipment and gear, chemical treatments
for cleaning, sanitization and disinfection, promoting the removal of total coliforms,
was carried out  by the State Audit  Court  to  characterize the water quality  of  the
supply  and  apply  the  recommendations  of  adequacy  for  a  complete  service  and
promote the quality of life for the entire population.

Keyword: Water quality; Huseal well; Water contamination.
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional e econômico vem gerando grandes mudanças e

alterações no ambiente. Em virtude dessas mudanças geradas pelo próprio homem,

afetam-se o modo de vida no planeta que causam conseqüência ao ecossistema

(VIEIRA, BRITO e TEIXEIRA, 2012 p 2).

O caso de escassez de água potável em todo o mundo está sendo cada vez

mais frequente, esse pode ser um alerta que se deve levar em consideração que

estamos chegando a um estado crítico da falta de água no planeta e que a busca

por soluções para manter a qualidade da água para consumo deve ser priorizada,

além de  sua  conservação  e  dessa  forma  pode-se  evitar  futuramente  uma  crise

hídrica. 

 Nos últimos anos, o Brasil avançou com as políticas voltadas para a gestão

dos recursos hídricos, passou a fazer parte da Constituição Federal de 1988 por

meio da Lei nº 9.433 em 1997, assegurou a criação da Agência Nacional de Águas -

ANA em 2000, tais avanços busca priorizar a gestão das águas, com objetivos de

solucionar  ou  minimizar  problemas  relacionada  a  sua  escassez  em  função  da

deterioração da qualidade dos mananciais. Com tais avanços na Política Nacional

de Recursos Hídricos, o Brasil passou a ser referência no mundo, tanto pela sua rica

história nos recursos hídricos, como pela evolução na sua legislação que se mostra

eficiente como modelo de gestão (LIMA e SOARES, 2015, p.9).

Política Nacional de Recursos Hídricos, prioriza a qualidade da água e define,

dentre  seus  objetivos,  assegurar  a  atual  e  as  futuras  gerações  a  necessária

disponibilidade da água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos

(BRASIL, 2005, p. 11). O Brasil é um país privilegiado com seus recursos naturais e,

entre estes, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos têm relevante papel

ecológico, econômico, estratégico e social (BICUDO et al., 2010, p. 05). 

O Estado do Amazonas possui uma área de 1.559.161,682 Km2, dividida em

62 municípios e população recenseada estimada em 3.483.985 habitantes (IBGE,

2017).  É  conhecido  mundialmente  por  possuir  uma  rica  e  conservada

biodiversidade, nele está concentrado maior parte da água doce disponível em todo

o planeta e possui um dos maiores rios do mundo. 
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Diante deste cenário apresenta disponibilidade hídrica satisfatória, no entanto

é assolado com problemas de distribuição de água para consumo humano  (ANA,

2009). 

Para Santos (2006),  o  maior problema de distribuição de água potável  no

Estado, está associada a  urbanização desordenada, as atividades industriais e a

falta de investimentos em saneamento básico, atingindo principalmente as regiões

de periferias onde a falta de saneamento adequado e as diferenças sociais refletem

na saúde e qualidade de vida da população. 

O município de Beruri faz parte da região norte e fica a margem direita do rio

Purus uma das principais bacias da região, sendo o maior tributário do rio Solimões,

possui 18.700 habitantes, área de 17.472,785 km2 e está distante da capital Manaus

cerca de 170 km em linha reta e limita-se territorialmente com os municípios de

Anamã, Anori e Tapauá (IBGE, 2018). 

O Sistema de Abastecimento Público de Água do município foi criado pela Lei

134/2003, que se refere a implementação de um setor Intitulado Águas de Beruri,

subordinado a Secretaria de Administração Pública (CMB, 2018).

 Assim como, os problemas enfrentados pelo o Estado, a maior dificuldade do

município é ofertar serviços de saneamento básico e promover água tratada para

consumo  humano,  a  falta  de  tratamento  em  um  serviço  tão  essencial  para  a

manutenção  da  vida  pode  ocasionar  sérios  agravos  a  saúde  da  população

impactando em sua qualidade de vida (FERREIRA et al., 2016, p 53).

O  sistema  de  abastecimento  de  água  deve  assegurar  por  meio  de

ferramentas e procedimentos a manutenção de sua atividade operacional estrutura

física para atender os parâmetros estabelecidos pelas Portarias do Ministério da

Saúde n°518/2004 e 2914/2011, onde se destina fornecer água para o consumo

humano no intuito  de  evitar  contaminações por  veiculação hídrica  e promover  a

sociedade por meio de seus serviços qualidade de vida. (BRASIL, 2004, p 04-05).

1.2 OBJETIVOS
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1.2.1 Objetivo Geral:

Avaliar as Condições do Sistema de Abastecimento de Água da Zona Urbana

do Município de Beruri-AM.

1.2.2 Objetivos Específicos:

-Caracterizar as condições físicas e ambientais do sistema de abastecimentos

de água da cidade de Beruri;

- Identificar os padrões de Controle de Qualidades da Água aplicados para

garantir a qualidade da água;

-  Verificar as condições da água fornecida pelo sistema de abastecimento

para a população.

1.3 METODOLOGIA

1.3.1 Área de estudo:

O lócus da pesquisa é o Município de BeruriAM. localizado a uma latitude de

03º 53’ 54” sul e a uma longitude 61º 22' 23" oeste, estando a uma altitude de 35

metros.  Pertencente  a  microrregião  de  Coari  e  na  Mesorregião  do  Centro

Amazonense e limitando-se com os municípios de Anamã, Anori e Tapauá.

A população de Beruri  é estimada em 18.978 habitantes (IBGE, 2017) e sua

extensão geográfica corresponde a uma área de 17.472,785 km², o que representa

1,10%  da  área  territorial  do  Amazonas,  possui  uma  taxa  de  Índice  de

Desenvolvimento  Humano -  IDH de 0,506  e  um produto  Interno Bruto  -  PIB de

6.762,68 (IBGE, 2016), de clima equatorial.

1.3.2 Técnica e instrumentos de pesquisa:
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Para  este  estudo  foi  realizado  o  levantamento  de  dados  e  os  registros  das

condições físicas e ambientais do sistema de abastecimento de água do município

“in loco” por meio de fotos e descrição do local. 

Para identificar o padrão de controle de qualidade da água foi  observado as

atividades  operacionais  como,  procedimento  de  troca  da  bomba  submersa,

manutenção dos poços artesianos e os cuidados quanto a contaminação da água

durante a operação. 

Para verificar as condições da água fornecida pelo sistema de abastecimento à

população,  foi  registrado o momento de captação de água na residência de um

morador local.

As condições físicas, ambientais e os aspectos da condição da água do sistema

de abastecimento foram equiparados com as determinações dos padrões exigidos

pelas Portarias do Ministério da Saúde n° 518/2004 e 2914/2011 respectivamente.  

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1-A importância da água

A  importância  da  qualidade  da  água  está  bem-conceituada  na  Política

Nacional de Recursos Hídricos, que define, dentre seus objetivos, “assegurar à atual

e  às  futuras  gerações  a  necessária  disponibilidade  da  água,  em  padrões  de

qualidade adequados aos respectivos usos” LEI n. 9.433. Art. 2o, Cap. II, Tit. I. 

Brasil é um país privilegiado com relação aos seus recursos naturais e, entre

estes,  os  recursos  hídricos  superficiais  e  subterrâneos  têm  relevante  papel

ecológico, econômico, estratégico e social. Com aproximadamente 14 % das águas

doces  do  Planeta  Terra,  o  Brasil  apresenta,  entretanto,  sérios  problemas  de

diagnóstico, avaliação estratégica e gestão de seus recursos hídricos (BICUDO, et

al.; 2010, p. 05).

Além de apresentar uma situação confortável quanto aos recursos hídricos, o

Brasil também possui uma disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de

valores totalizados para o País, indica uma situação satisfatória, quando comparada
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aos valores dos demais países informados pela Organização das Nações Unidas –

ONU (BRASIL, 2013, p. 36).

O Brasil vem se destacando no cenário internacional dos recursos hídricos

por suas ações pioneiras, modernas e concretas na gestão das águas, devido a

inclusão  do  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  na

Constituição de1988, a aprovação da Lei nº 9.433 em 1997, estabelecendo a Política

e  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  e  a  criação  da

Agência Nacional de Águas (ANA) em 2000, a água é, definitivamente, incorporada

à agenda política brasileira (BRASIL, 2007, p.8).

Neste  contexto,  a  Bacia  Amazônica,  detentora  de  17%  da  água  doce

disponível  no  mundo,  não  apresenta  problemas  de  disponibilidade  hídrica  (...)

(RIOS,  2008,  p.  15).  Porém  toda  a  região  norte  possui  um  grande  déficit  de

distribuição de água para  consumo humano, o  que atinge também o Estado do

Amazonas. Para Setti, et al. (2000) os problemas relacionados a escassez hídrica

em todo o Brasil estão fundamentalmente associados aos desordenados processos

de urbanização, industrialização e expansão agrícola.

É fato  que as atividades humanas,  respaldados em um estilo  de vida e
desenvolvimento,  tem  determinado  alterações  significativas  no  meio
ambiente, influenciando a disponibilidade de uma série de recursos. A água,
em alguns territórios, tem-se tornado um recurso escasso e com qualidade
comprometida.  Os  crescentes  desmatamentos,  os  processos  de
erosão/assoreamento  dos  mananciais  superficiais,  os  lançamentos  de
efluentes  e  detritos  industriais  e  domésticos  nos  recursos  hídricos  tem
contribuído  para  tal  situação.  Nos  países  em  desenvolvimento  essa
problemática e agravada em razão da baixa cobertura da população com
serviços de abastecimento de água com qualidade e quantidade (BRASIL
2006, p.19).

No Amazonas a urbanização desordenada, as atividades industriais e a falta

de investimentos em saneamento básicos são os mais evidentes. A deficiência dos

sistemas de esgoto sanitário em Manaus – capital do estado se deve não apenas ao

processo de crescimento intenso e desordenado da cidade, como a ausência de

investimentos  na  manutenção  e  expansão  das  redes  coletoras  e  unidades  de

tratamento nas últimas décadas (SANTOS, 2016, p. 18)

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

Humano – Sisagua é uma ferramenta de gestão que tem o objetivo coletar dados da

qualidade da água dos estados e municípios além do Distrito Federal, uma vez que
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esses dados são coletados, são gerados relatórios com informações necessárias a

prática da vigilância qualidade da água para consumo (BRASIL, 2012, p.03). 

No  ano  de  2011  a  partir  dos  dados  inseridos  no  Sisagua  (Gráfico  1),

observou-se que no Amazonas 65% da população é abastecida por  Sistema de

Abastecimentos de Água - SAA e o restante utiliza outros meios como forma de

abastecimento.

Gráfico   1 -  Percentual  de  cobertura  de  abastecimento  de  água,  Sistemas  de

Abastecimento de Água - SAA no ano de 2011 no AM.

                           Fonte: Sisagua, 2012.

Analisando as informações do gráfico acima, observa-se que a maioria da

população é atendida pelo SAA. Mas tal fato torna-se preocupante no Amazonas,

onde o percentual de água sem tratamento fornecido pela mesma é superior ao de

toda a região norte e muito acima ao do país (BRASIL, 2012, p. 4).

Para Santos (2006, p. 13) a situação pode ser considerada ainda mais crítica

nas áreas de periferias onde os dados não refletem a verdadeira qualidade dos

serviços de abastecimento de água e suas implicações sociais e de saúde pública,

onde está concentrada a maioria da população de baixa renda que sofre pela falta

dos serviços básicos ou qualidade fora dos padrões determinados pela legislação.

No município de Beruri a situação da disponibilidade da água é satisfatória,

levando em consideração que a cidade fica á margem direita do rio Purus e uma das

principais bacias, sendo o maior tributário do rio Solimões. 

Sendo um dos rios mais longos de América do Sul seu comprimento é de

3.379 a 3590 km, e sua bacia está em torno de 63.166 km2, atravessando no Brasil
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os estados do Acre e Amazonas, antes de fazer sua foz no rio Solimões  (IBGE,

2016).

O Sistema de Abastecimento de Água do Município de Beruri foi criado pela

Lei 134/2003, que se refere a implementação de um setor Intitulado Águas de Beruri,

subordinado a Secretaria de Administração e compete ao setor de Águas de Beruri

manter as condições adequadas do sistema de abastecimento a fim de fornecer a

população um serviço de qualidade. 

2.2  Saneamento Básico

Conforme  o  art.  3º  da  Lei  Federal  nº  11.445/07,  o  saneamento  básico  é

entendido  como conjunto  de  serviços,  infraestruturas  e  instalações  operacionais.

Esse conjunto é definido da seguinte forma: 

Abastecimento  de  água  potável:  constituído  pelas  atividades,
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável,  desde  a  captação  até  as  ligações  prediais  e  os  respectivos
instrumentos de medição
Esgotamento  sanitário:  constituído  pelas  atividades  infraestruturas  e
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários,  desde as ligações prediais  até  o seu
lançamento final no meio ambiente.
Limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos:  conjunto  de  atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas.
Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais  de drenagem urbana de águas
pluviais,  de  transporte,  detenção  ou  retenção  para  o  amortecimento  de
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas
nas áreas urbanas (BRASIL,  2015, p 119).

Saneamento  básico  pode  ser  definido  como adoção  de  diversas  medidas

socioeconômicas que visam a salubridade ambiental, proteção e melhorias da vida

da população urbana e rural (LANDAU e MOURA, 2016, p. 15).

As  profundas  desigualdades  regionais  existentes  na  infraestrutura  de

saneamento fazem da universalização e da melhoria dos serviços de abastecimento

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, coleta de lixo e drenagem urbana,

um objetivo a ser alcançado, ainda hoje, pelo Estado e conquistado pela sociedade

brasileira (IBGE, 2011).
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Segundo  Tomé  (2017)  há  uma  grande  necessidade  de  investimentos  em

saneamento no Brasil em especial nas regiões Norte e Nordeste como demosntra o

quadro abaixo:.

Quadro 1 -  Níveis de Atendimentos com Água e Esgotos em 2015, por região

geográfica e Brasil.

Em Beruri,  algumas ferramentas já são aplicadas no intuito de minimizar os

efeitos da falta dos serviços de saneamento básicos adequados para a população

(Quadro  2).  Tais  ferramentas  visam  atender  a  Lei  11.445/2007,  onde  todos  os

municípios foram obrigados a elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico

(PMSB), prescrito no inciso I, do art. 9º onde o titular dos serviços deve formular a

política pública de saneamento básico, devendo para tanto elaborar os planos, nos

termos estabelecidos na referida lei. Apenas 34 municípios aprovaram os planos de

saneamento básico dentre eles está o município de Beruri que aprovou na Câmara

Municipal através da Lei Municipal Nº230/2014 o Plano Municipal de Saneamento

Básico que ainda precisa de ajustes legais (FERREIRA, et al., 2016).

Quadro 2 - Ferramentas de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento.

Princípios das ferramentas de gestão de recursos hídricos e saneamento
básico de Beruri.

Período Características

1938 Povoado de Beruri, passa a ser zona distrital de Manacapuru.

1961 Beruri, passa a constitui Município autônomo.
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1981
Elevado a categoria de município com denominação de Beruri por meio 

da Ementa Constitucional nº 12 de 10 de dezembro de 1981.

1990

Criação da Lei Orgânica do Município.

Cap. VIII refere-se ao Meio Ambiente, art. 119 a 132.Art. 120. Compete 
para estabelecer a Política Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano é o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art.132. da referida Lei, o lago do Ayapuá é considerado Área de 
Preservação Permanente.

2003 Criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçú-Purus.

2014
Criação da Lei Nº 230/2014 Lei Municipal de Saneamento Básico 
Municipal.

Fonte: Elaborado por Okelyton. 

2.3 Doenças por veiculação hídrica.

A água pode ter diversos fins, sendo considerado o mais nobre destes o

abastecimento humano. Outros usos são destacados pela Resolução do CONAMA

357/2005, que trata da Classificação de corpos de água para o seu enquadramento.

Dentre  os  usos  da  água,  destacam-se:  abastecimento  humano,  recreação  de

contato  primário,  proteção  das  comunidades  aquáticas,  irrigação  entre  outras.

(BRASIL, 2015, p. 15).

As melhorias sanitárias introduzidas no Brasil desde o início do século XX

contribuíram efetivamente para a redução e mesmo erradicação de várias doenças

endêmicas  e  epidêmicas.  Mesmo  assim,  as  doenças  infecto-parasitárias

relacionadas a condições precárias de vida continuam sendo relevantes no quadro

de morbimortalidade da população, apesar de serem, em sua maioria, evitáveis ou

mesmo erradicáveis (LANDAU e MOURA, 2016, p. 190).

A  falta  de  esgotamento  sanitário,  por  exemplo,  pode  provocar  a

contaminação das águas superficiais,  como rios e lagoas, e a contaminação dos

solos que também podem contaminar o lençol freático. Nos locais onde não existe

coleta  e  disposição  adequada  dos  resíduos  sólidos,  pode  acarretar,  também,  a

contaminação  dos  corpos  hídricos  assim  como  a  falta  da  drenagem  urbana.

(BRASIL, 2015, p. 163)
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Resultados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, divulgados pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2000), demonstraram a caótica

situação  do  País,  onde  o  lixo,  as  inundações  e  o  aumento  das  doenças  por

veiculação hídrica, constituem desafios à vontade políticos dos governos, exigindo

investimentos da ordem de 80 bilhões de reais. 

Apesar de a região amazônica possuir a vantagem de ser privilegiada por

dispor de abundantes recursos hídricos, a distribuição do mesmo para o consumo

humano nos municípios do estado do Amazonas é precário, principalmente no que

se refere as técnicas e estruturas adequadas à captação e distribuição eficaz para

que não haja contaminação no decorrer do processo (CRUZ, 2015, p. 2). 

O Amazonas registrou 225.382 casos de malária em 2005, correspondendo a

39% do  total  de  casos  da  Amazônia  Legal.  Em comparação  a  2004,  o  estado

apresentou  aumento  de  48%.  (BRASIL,  2006,  p.10b).  Neste  mesmo  período  o

município de Beruri se destacou por apresentar alta incidência de malária (IPA ≥

50/1.000 hab.).

Segundo Brasil (2015), as doenças de veiculação hídrica podem ser divididas

de acordo com a classificação ambiental de infecções relacionadas com a água.

Esta classificação divide as doenças em quatro categorias apresentadas abaixo: 

Quadro 3- Classificação das Doenças de Veiculação Hídrica.

Fonte: FUNASA, 2010.

No âmbito rural, a questão do fornecimento de água se difere de regiões

urbanizadas com população mais concentrada. Utilizam-se soluções alternativas de
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abastecimento  de  água  para  consumo  humano,  distintas  do  sistema  de

abastecimento de água encontrado nos grandes centros (FUNASA, 2006). 

1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

1.1 O município de Beruri

O Município de Beruri encontra-se ligada historicamente à Manacapuru, cujas

origens  retornam à  1786,  quando foi  fundada a  atual  cidade  deste  nome numa

preexistente aldeia de índios muras. Em 1894, Manaus desmembrou-se e formou o

município de Manacapuru, que recebeu sua autonomia no mesmo ano. No ano de

1938,  o  povoado  de  Beruri  passa  a  ser  considerado  uma  zona  distrital  de

Manacapuru. Em 1939, após perder grande parte de seu território para o município

de  Manaus,  Manacapuru  fica  limitado apenas  à  dois  distritos,  além da sede do

município:  Cabapiranga e  Beruri.  Em 1961,  o  distrito  de  Beruri  é  emancipado e

passa a constituir município autônomo. Nove anos mais tarde, em 1970, através da

Lei  nº.1.012,  volta  a  ser  distrito  de  Manacapuru.  Beruri  voltou  a  ser  município

autônomo em 12 de outubro de 1981,  através da Emenda Constitucional  nº  12,

acrescentando em seu território áreas pertencentes à Borba e Manacapuru, de onde

se emancipou (IBGE, 2016).

1.1.1 Localização

O Município de Beruri está localizado a uma latitude de 03º53’54” sul e a uma

longitude  61º22'23"  oeste,  estando  a  uma  altitude  de  35  metros.  Pertencente  a

microrregião  de  Coari  e  na  Mesorregião  do  Centro  Amazonense  (Figura  1)  e

limitando-se com os municípios de Anamã, Anori e Tapauá (IBGE, 2016).
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Figura 1- Localização do Município. 

Fonte: Google Maps, 2018.

           3.1.2 População 

O município  possui  uma população estimada de 18.978 habitantes (IBGE,

2017) e sua extensão geográfica corresponde a uma área de 17.472,785 km², o que

representa 1,10% da área territorial do Amazonas, possui uma taxa de IDH de 0,506

e um PIB de 6.762,68 (IBGE, 2013), de clima equatorial (IBGE, 2016).

3.1.3 O acesso

Beruri está distante da cidade de Manaus cerca de 172 km em linha reta e

132 km em via fluvial (IBGE, 2010) seu acesso só é possível via fluvial, por meio de

embarcações tradicionais conhecidas como “recreio” ou lanchas que são pequenas

embarcações  velozes,  e  aéreo  por  meio  de  aviões  de  pequeno  porte  com

capacidade de “aterrissar” sobre a água e de helicópteros.

3.1.4 Situação Econômico-financeira

O município de Beruri, comparado a outros municípios do Estado, ocupa a

posição 34º com um PIB de 6.907,22 com um percentual de receitas oriundas de
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fontes externas de 95,7% e um total de receitas realizadas de R$ 42.774 mil (IBGE,

2016).

Atualmente,  o  município  possui  indústrias  de  alimentos  como  Usina  de

Beneficiamento de Castanha do Brasil, serraria, estaleiro, marcenarias, olaria e duas

fábricas de gelo sendo uma delas da comunidade, o comércio varejista na cidade é

movimentado principalmente  por  gêneros alimentícios  e  materiais  de  construção,

incluindo  medicamentos,  tecidos,  calçados,  roupas,  confecções  e  estivas.  A

administração pública emprega cerca de 600 funcionários direta e indiretamente e

tem  grande  importância  na  economia  local,  o  município  possui  uma  agência

bancária (IBGE, 2018).

Afloram (2005), destaca, que a economia local é estimulada pelo extrativismo

vegetal, tendo maior expressão a exploração de madeira, borracha e Castanha-do-

Brasil.  Na agropecuária  com criação  de  bovinos,  ovinos,  caprinos,  horticultura  e

plantio de mandioca, milho e feijão, voltada apenas para o sustento das famílias.

3.2 Sistema de Abastecimento de Água do Município

Um sistema de abastecimento é uma solução coletiva para fornecer água a

uma comunidade. Nele, a água é retirada da natureza, tratada e transportada até os

consumidores (BRASIL, 2008, p. 16).

A Portaria do Ministério da Saúde Nº 518, de 25 de março de 2004, define

sistema de abastecimento de água para consumo humano como:

Instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos,
destinada  à  produção  e  à  distribuição  canalizada  de  água  potável  para
populações,  sob  a  responsabilidade  do  poder  público,  mesmo  que
administrada  em regime de  concessão ou permissão  (BRASIL,  2005,  p.
13a).

Sendo assim, o sistema de abastecimento público de água está voltado para

atender  elevadas demandas de consumo de água suprindo as necessidades de

comunidades  onde  ocorre  o  crescimento  demográfico.  Todos  os  sistemas  de

abastecimentos de água devem rigorosamente obedecer às legislações pertinentes

aplicando  todos  os  procedimentos  necessários  para  assegurar  que  este  serviço

ofereça um produto de qualidade. 
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No município de Beruri o sistema de abastecimento público de água (figura 2)

é  caracterizado  por  extração  de  água  de  manancial  subterrâneo  ou  poços

subterrâneos.

Figura 2- Sistema de Capitação de Beruri.

Fonte: ANA, 2018.

A água é captada em poços artesianos, trata-se de poços com característica

tubular com profundidade superior a 80 metros, de onde é capitada a água que

abastece toda a zona urbana do município de Beruri.

3.2.1 O Sistema de bombeamento

Estação elevatória: é um sistema de recalque ou elevatório composto por um

conjunto de tubulações, acessórios, bombas e motores necessários para transportar

certa vazão de um reservatório inferior para um reservatório superior. Em geral, é

composto por três partes, a saber:

a)  tubulação  de  sucção:  canalização  que  liga  o  reservatório  inferior  à
bomba;
b) conjunto elevatório: constituído por uma ou mais bombas e respectivos
motores; 
c)  tubulação  de recalque:  canalização  que liga a  bomba ao reservatório
superior (TSUTIYA, 2006).
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O método  de  captação  de  água  subterrânea  consiste  em um sistema de

bombeamento submerso de água (Figura 4) para o reservatório que inclui diversos

materiais e equipamentos como:

Figura 4- Método de captação de água subterrânea 

Eletrobomba submersível  usualmente  dotada  de  motores  trifásico  de

220/380 volts é utilizada para bombeamento onde a água é impulsionada do poço

até o reservatório de armazenamento.

Sistema  elétrico responsável  de  emitir  e  controlar  a  energia  para  o

acionamento das bombas submersas por meio de cabos elétricos concentrados em

um quadro de distribuição.

Cabo Elétrico: condutor elétrico que interliga a bomba no interior do poço ao

quadro elétrico.

Cavalete  montado  na  superfície  e  conectado  à  rede:  Material  de  aço

galvanizado: tubo; união, curva; registro gaveta; ventosa; saída lateral e válvula de

retenção.

Tubulação para medição do nível d’água: Com diâmetros de ½que vai até

as proximidades da bomba, para possibilitar a medição dos níveis d’água no poço.

Tubulação de entrada do reservatório: Em aço galvanizado, PVC ou até

mesmo de mangueiras flexíveis, conectando a bomba até o cavalete na superfície,

por onde é conduzida água bombeada que será armazenada no reservatório.

3.2.2 Reservatório de Armazenamento de água

Reservatório é o elemento do sistema de distribuição de água destinados a

regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição e condicionar

as pressões na rede de distribuição (Figura 3) (Tsutiya, 2006, p. 10).
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Figura 3 - Reservatório de Água Central do SAA de Beruri.

   Fonte: Madson Oliveira, 2015.

3.2.3 Estação de Controle

Na estação de controle está concentrada todo Sistema elétrico das bombas

submersas, parte administrativa e financeira da empresa, controle da distribuição da

água e válvulas de acionamento de vazão da água para residências (Figura 4).

Figura 4 - Estação de Controle do SAA central do município de Beruri.

Fonte: Madson Oliveira, 2014.

3.2.4 Rede de distribuição
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A rede de distribuição leva a água do reservatório para os pontos de consumo

por meio de tubos que estão localizados em baixo das vias, nesta rede ainda não se

usa o medidor hidrômetro (Figura 5).

Figura 5 - Rede de Tubulação de Água Subterrânea.

Fonte: Francimar Lima, 2014.

3.  PROJETO DE INTERVENÇÃO

4.1 Identificações do Problema

No sistema de abastecimento público de água da cidade de Beruri,  objeto

deste  estudo,  foram  identificados  vários  problemas  que  afetam  as  atividades

operacionais e estruturais que fragilizam o sistema, esses problemas o impedem de

fornecer serviços e produtos com padrão de qualidade.

Entre os principais problemas está a ausência de programa de controle de

qualidade  da  água  que  assegure  sua  potabilidade,  manutenção  preventiva  nos

poços e equipamentos, falta de limpeza e sanitização dos reservatórios, problemas

recorrentes  de  vazamentos  e  rompimentos  nas  redes  de  distribuições  de  água,

inviabilidade econômica e falta de prioridades por parte da administração direta a

qual está vinculada.
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4.2 Justificativa

De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, atualmente 80%

das doenças e de 65% das internações hospitalares, implicando gastos de US$ 2,5

bilhões por ano, estão relacionadas com água contaminada e falta de esgotamento

sanitário (SATO, 2006).

As doenças de veiculação hídrica têm uma relação direta com a qualidade

da  água.  Dessa  forma,  uma água  que  é  utilizada  principalmente  para  consumo

humano  e  não  tem  tratamento  é  a  principal  fonte  de  risco  para  o  homem.  As

doenças de veiculação hídrica são causadas por microorganismos patogênicos na

água  utilizada  para  diversos  fins  (Companhia  de  Tecnologia  de  Saneamento

Ambiental – CETESB, 2015).

O sistema de abastecimento de água deve assegurar por meio de controle de

qualidade da água e  atender  os  critérios  determinados pela  legislação,  onde se

destina fornecer água para o consumo humano no intuito de evitar contaminação por

ingestão de água com baixa qualidade. 

A  Portaria  MS  nº.  518/2004  define  Controle  de  Qualidade  da  Água  para

Consumo Humano como:

Conjunto de atividades exercidas de forma contínua pelo (s)
responsável  (is)  pela  operação  de  sistema  ou  solução
alternativa de abastecimento de água destinadas a verificar se
a  água  fornecida  à  população  é  potável,  assegurando  a
manutenção desta condição (BRASIL, 2005, p. 13).

Os sistemas de abstecimento de água, quando são construidos ou operados

inadequadamente, não são garantias de saúde para a população (TSUTIYA, 2006,

p. 7).

Cruz (2015),  relata que os municípios do Estado do Amazonas possuem

condições  de  saneamento  precárias,  um fator  que  somado com os períodos  de

vazante  e  seca,  favorecem a  contaminação  da  água  que  chega  aos  domicílios,

ocasionando  por  vez  índices  de  infectados  por  hepatite  A  e  outras  doenças  de

transmissão hídrica como a diarréia.

Em 26  de  outubro  de  2011,  a  Portaria  Interministerial  Nº  419,  de  26  de

outubro de 2011 e a Portaria Nº1, de 13 de janeiro de 2014, divulgaram a Lista de

Municípios pertencentes às áreas de Risco Eminente para a Malária, entre eles está
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o Município de Beruri (SINAM, 2017), onde apresenta casos de malária nos últimos

4 anos como consta abaixo.

Gráfico 2 - Casos de Malária nos Últimos Anos em Beruri

Fonte: Sivep - Malária/SVS/MS- Base Nacional Atualizada em 15/05/2017. (Adaptada pelo autor)

 

Por meio do Boletim de Vigilância e Saúde, constatou que no município de

Beruri, ocorreram 2 casos de Hepatite, 9 casos de malária e 7,5 casos de doenças

causadas por doenças parasitárias infecciosas (BRASIL, 2017). 

Nos casos de Hepatites virais, nos últimos 4 anos evidenciou uma queda das

notificações  (Gráfico  3)  mais  ainda  permanece  a  incidência  de  caso  em  2017

(SINAM, 2018).

Gráfico  3 - Hepatites Virais, Casos Confirmados nos Últimos anos em Beruri.

Fonte: DATASUS, atualizado em 07/05/2018.
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Ferreira et al., (2016) identificou nos sistemas públicos de Abastecimentos de

Água  de  17  municípios  —  entre  eles  o  município  de  Beruri  uma  série  de

irregularidades como baixa capacidade de investimentos em estruturas pelo poder

público, ausência de controle de qualidade da água e alto índice de desperdício

devido a rompimentos das tubulações possibilitando a contaminação física, química

e bacteriológica.

Diante  do  exposto,  em  vista  dos  riscos  e  danos  eminentes  a  saúde  da

população  de  Beruri,  é  indispensável  às  adequações  em  cumprimento  das

legislações vigentes e considera-se de suma importância que se faça investimentos

para  recuperação  e  melhorias  para  implementar  um  sistema  de  qualidade  que

assegure a potabilidade da água. 

4.3 Objetivo Geral:

Avaliar as Condições do Sistema de Abastecimento de Água da Zona Urbana

do Município de Beruri-AM.

4.3.1 Objetivos Específicos:

Demonstrar  as  condições  das  estruturas  do  sistema  dos  poços  de

abastecimentos de água da rede de distribuição e dos pontos de coleta domiciliar da

cidade de Beruri.

Verificar  os  padrões  de  Controle  de  Qualidades  da  Água  aplicados  para

garantir a qualidade da água para o consumo humano.

Caracterizar  as  condições  da  água  fornecida  pelo  SAA de  Beruri,  para  a

população  por  meio  de  análise  microbiológica  e  físico-química;  comparar  os

resultados obtidos com os padrões da qualidade da água para consumo de acordo

com a legislação vigente.

Identificar possíveis impactos e riscos causados a saúde da população pela

ingestão de água com baixa qualidade.

4.4 Resultados e Discussão 

A Resolução Conama no 396/08 em seus Artigos arts. 20 e 21 determinam

que os  órgãos ambientais,  em conjunto  com os órgãos de gestão dos recursos
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hídricos,  devem  implementar  áreas  de  proteção  de  aquíferos  e  perímetros  de

proteção de poços de abastecimento (BRASIL, 2008).

A Política Estadual de Recursos Hídricos Lei nº 3167 de 28 de agosto de

2007, determina por meio do Cápitulo V no Art. 51 a delimitação de áreas com a

finalidade de possibilitar a preservação dos mananciais subterrâneos:

Art. 51.  O  Poder  Público  instituirá,  sempre  que  necessário,
áreas  de  proteção  aos  locais  de  extração  de  águas
subterrâneas,  com a  finalidade  de possibilitar  a  preservação
dos  aspectos  físico-químicos  do  aquífero  e  promover  seu
aproveitamento racional. (BRASIL, 2007).

Em algumas áreas dos poços que constitui o sistema de abastecimento de

água  no  município  de  Beruri,  ainda  é  possível  identificar  a  falta  de  dispositivos

limitantes, como cercas, grades e muros que impeçam ações de fatores externos de

atuarem nos limites do ponto de captação, a incidência de vegetação alta também

corrobora para a sensação de abandono deixando vulnerável ações de invasores,

situação evidente na figura abaixo.

Figura 6 – Poço Artesiano do Bairro São Francisco.

Fonte: Madson Oliveira, 2015.

O reservatório do poço do bairro de São Pedro (Figura 7), ainda em obras,

também esta desprovido de dispositivos limitantes com vegetação altas e não possui

segurança pública no local.
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Figura 7 – Poço Artesiano do Bairro São Pedro.

Fonte: Madson Oliveira, 2016.

O Departamento de Auditoria Ambiental do Tribunal de Contas do Estado do

Amazonas em 2014 evidenciou fragilidades em relação aos dispositivos limitantes e

ausência  de  segurança  patrimonial  além  de  um  poço  sem  qualquer  proteção

(FERREIRA et al., 2016, p. 45).

O Conselho Nacional  de Recursos Hídricos,  por  meio da PROPOSTA DE

RESOLUÇÃO  N°  92,  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2008,  estabelece  critérios  e

procedimentos  gerais  para  proteção  e  conservação  das  águas  subterrâneas  no

território brasileiro:  

Art.  6º  As  captações  de  águas  subterrâneas  deverão  ser
projetadas, construídas e operadas de acordo com as normas
técnicas  vigentes,  de  modo  a  assegurar  a  conservação dos
aqüíferos.  Parágrafo  único.  As  captações  de  águas
subterrâneas  deverão  ser  dotadas  de  dispositivos  que
permitam a coleta de água, medições de nível, vazão e volume
captado  visando  o  monitoramento  quantitativo  e  qualitativo
(BRASIL,2008).

Os poços são os instrumentos  principais  do sistema de abastecimento de

águas subterrâneas, requerem atenção e cuidados especiais como manutenção das

bombas,  limpezas  dos  poços  e  a  aplicação  dos  tratamentos  para  evitar  sua

contaminação.  A  manutenção  desses  poços  precisa  obedecer  a  procedimentos

padrão que assegure a qualidade da água e evitando sua contaminação por agentes

químicos, físicos e biológicos.

O  acompanhamento  das  atividades  operacionais  da  limpeza  e  trocas  de

bombas em alguns dos poços de capitação do sistema de abastecimento da cidade
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de  Beruri,  possibilitou  constatar  que  alguns  procedimentos  não  obedecem  as

normas  de  segurança  do  trabalho  e  utilizam quaisquer  parâmetro  para  evitar  a

contaminação da água, como ilustra a figura abaixo:

Figura 8 – Troca de Bomba Submersa e Manutenção do Poço.

Fonte: Madson Oliveira, 2017.

Observa-se  que  os  poços  recebem a  troca  das  bombas  quando  ocorrem

problemas,  a manutenção desses poços é bastante rudimentar que se torna um

atenuante de risco para possível contaminação, uma vez que o entorno do local não

está limpo ou que seus colaboradores não estão paramentados de forma regular.

Durante as atividades de troca das bombas e limpeza dos poços,  não foi

aplicado  qualquer  tratamento  químico.  A  manutenção  de  poços  artesianos  com

produtos químicos específicos garante a redução ou eliminação de contaminantes

bacteriológicos  e  a  sedimentação  de  resíduos  que  possam  promover  a

contaminação física.

Toda água destinada ao ser humano deve estar de acordo com os padrões

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a partir da Portaria 2.914/2011, visando à

preservação de sua qualidade, que é vulnerável às condições ambientais a qual está

exposta. No entanto, na maioria das vezes, essa água necessita de um tratamento

para torná-la potável (BRASIL, 2011).
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Os poços artesianos do sistema de abastecimento ficam em áreas urbanas e

muito próximas as residências, por este motivo necessitam de atenção e cuidados

com as fossas sépticas e dejetos descartados oriundos dos moradores próximos a

esses  locais,  pois  o  município  não  dispõe  de  sistema de  esgotamento  sanitário

adequado.

Várias são as formas de contaminação de uma rede, mas os fatores externos

como a proximidade de fossas, redes coletoras de esgotos, esgotos a céu aberto,

em volta  da  casa  e  nas  ruas,  aumentam os  riscos,  porque  vermes  e  bactérias

contaminam a água e o chão. A própria água da chuva, pode alcançar a rede e

carrear  contaminantes  do  solo,  quando  a  mesma  não  é  devidamente  instalada

abaixo da superfície (FERREIRA et al., 2016, p.53).

A rede de distribuição ao longo de sua extensão é composta de tubos em

PVC, nos bairros do centro da cidade a tubulação é canaliza em baixo das vias

públicas, e quando recebem manutenção ou quando se detecta qualquer vazamento

é  necessário  escavar  retirando  a  pavimentação  da  via  (Figura  9),  e  causando

transtorno para a fluidez do trânsito. 

Figura 9 - Manutenção da Rede de Distribuição em Vias Públicas.

Fonte: Sebastião Picanço, 2017.

É  possível  observar  também  que  um  dos  problemas  que  causam

rompimentos da tubulação em vias, está relacionado com a falta de profundidade

ideal das redes adutoras que não chegam a um metro de profundidade. 

A falta de investimentos em rede de distribuição torna-se um problema que

eleva  os  custos  com  ações  corretivas,  aumenta  os  desperdícios  de  água  com

vazamentos nas tubulações e gera  a possibilidade de contaminação de agentes
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patológicos que pode comprometer a qualidade da água por meio das infiltrações

decorrentes dos vazamentos ou rompimentos (Figura 10). 

Figura 10 – Rompimento da Rede de Tubulação.

Fonte: Sebastião Picanço, 2017.

Para  Ferreira  et al., (2016, p. 55), auditoria realizada no ano de 2014, pelo

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, tais problemas são ocasionados pela

deficiência do planejamento, baixa capacidade de investimento e a não priorização

no setor de saneamento com ênfase ao abastecimento, estão entre as principais

causas de depreciação do sistema.

A ausência de investimentos no sistema de abastecimento público de água

causa prejuízos e não assegura satisfatoriamente um padrão de qualidade para fins

de consumo humano, é possível observar a olho nú (figura 11), as condições da

água  que  chaga  aos  consumidores  não  atende  tais  critérios  determinados  pela

legislação, expondo a sérios danos a saúde da população. 

Figura 11 – Amostra de Água da População com Alta Concentração de resíduo.
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.

Fonte: Lane Picanço, 2018

O Ministério da Saúde a Portaria Nº 2.914,  DE 12 de Dezembro de 2011

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água

para consumo humano e seu padrão de potabilidade, este padrão é composto por:

1)  Padrão  microbiológico  da  água  para  consumo  humano
(Anexo I da portaria2914/2011);
2)  Padrão  de  turbidez  para  água  pós-filtração  ou  pré-
desinfecção (Anexo II e Anexo III da portaria 2914/2011);
3) Padrão de substâncias químicas que representam risco à
saúde (Anexo VII da portaria 2914/2011);
4) Padrão de aceitação para consumo humano (organoléptico)
(Anexo X da portaria 2914/2011); 
5) Padrão de cianotoxinas e radioatividade (Anexo VIII e Anexo
IX da portaria 2914/2011) (BRASIL, 2011).

Dentre os aspectos mais relevantes que ajuda o consumidor a perceber que a

água não está apta para o seu consumo, é a turbidez, que é uma medida de grau de

interferência a passagem da luz através do líquido, (Figura 12) água chegando às

residências dos moradores com um elevado grau de turbidez, impossibilitando seu

uso para consumo. 

Figura 12 – Água com alta concentração de turbidez.
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Fonte: Orivan Pacheco, 2016.

A Auditoria  do  Tribunal  de  Contas  do Estado do Amazonas,  por  meio  do

Departamento de Auditoria Ambiental, realizou a fim de obter um quadro diagnostico

simplificado  da  qualidade  da  água  no  município  de  Beruri  em parcerias  com  a

Fundação de Vigilância em Saúde – FVS análises microbiológica e físico-química

da água do sistema de abastecimento de água do município de Beruri onde foram

coletadas dos pontos do reservatório central,  do poço da Rua Castro Alves e da

torneira da Residência (Quadro 6) (FERREIRA et al., 2016 p. 61).

Quadro 4 - Análise Microbiologia e Físico-química.
Resultados dos parâmetros microbiológicos e físico-químico da água em

Beruri 
PONTO  DE
COLETA
DAS
AMOSTRAS

ESPECIFICAÇÃO MICROBIOLOGICA
FISICO-

QUIMICO
OBSERVAÇÃO

Residência –
torneira
cavalete

Água não tratada

Presença de
Coliformes

totais
Insatisfatório

Satisfatório
Captação

subterrânea

Reservatório Água não tratada

Presença de
Coliformes

totais
Insatisfatório

Satisfatório
Captação

subterrânea

Poço da Rua
Castro Alves

Água não tratada

Presença de
Coliformes

totais
Insatisfatório

Satisfatório
Captação

subterrânea

Fonte: DEAMB, 2014.

A Portaria 2.914/2007 estabelece que a simples presença de bactérias desse

grupo na água a torna imprópria ao consumo humano.
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O resultado  da  análise  constata  uma situação  extremamente  preocupante

com o sistema de abastecimento de água, pois de todos os locais de coletas da

residência,  reservatório  e  poço,  apresentaram  para  a  análise  microbiológica  a

presença de coliformes, que são bactérias que habitam normalmente nos intestinos

humanos e de animais,  indicando que a água desses locais está contaminada e

imprópria para o consumo, por conseqüência pode trazer riscos à saúde.

O sistema  de  abastecimento  de  água  no  município  de  Beruri  não  possui

nenhum tipo de tratamento de água, foi observado durante o acompanhamento das

atividades neste estudo e constatado por meio da Auditoria do Tribunal de Contas

do Estado do Amazonas em 2014, foi observado que a necessidade em caráter de

urgência a aplicação da limpeza dos poços artesianos com tratamentos químicos

para eliminar os riscos por contaminação microbiológica além dos investimentos em

reestruturações físicas.

4.5 Ações e intervenções

Foram identificadas uma série de problemas de infraestruturas e operacionais

no  sistema  de  abastecimento  de  água,  que  são  atribuídos  pela  falta  de

investimentos onde alguns problemas ocorrem de maneira crítica ao longo dos anos.

A implementação de medidas de controle, aplicação de processos operacionais e

adequações  de  estruturas  físicas  são  algumas  das  propostas  que  devem  ser

aplicadas como melhoria do sistema.

A  principal  intervenção  no  sistema  de  abastecimento  de  água,  busca

implementar um sistema de controle de qualidade que assegure a potabilidade da

água  obedecendo  dos  padrões  das  Resoluções  do  Ministério da  Saúde  N°

518/2004 e 2194/2011 onde são definidos os padrões de qualidade da água para

consumo humano.

 Tal  sistema  necessita  de  investimentos  estruturais,  operacionais  e

organizacionais, no quadro abaixo está elencada uma série de medidas que devem

ser realizadas.

Etapas Onde O quê Amparo legal.

01 Poços de
abastecime

nto de

-  Limpeza  e  desinfecção  dos  poços  de
abastecimento de água da estação central e
das subestações.

CNRH Nº
22/2002.

MS Nº
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água.

- Manutenção das bombas submersas dos
poços.
- Implantação de um sistema de dosador de
cloro em todos os poços em atividades do
sistema  de  abastecimento  de  água  do
município.
- Analise microbiológica.
- Analise físico-química.

518/2004.
MS Nº

2194/2011.

02 Reservatóri
os

-  Limpeza e desinfecção dos reservatórios
da estação central e das subestações. 

MS Nº
518/2004.

MS Nº
2194/2011.

03
Na rede de
distribuiçã

o

-  Levantamento  dos  pontos  mais
vulneráveis a vazamentos ou rompimentos.
- Identificação das ligações irregulares.
-  Definição  das  áreas  para  limpeza  e
substituição dos tubos.

MS Nº
518/2004.

MS Nº
2194/2011

04 Área
externa

-  Efetuar  os  serviços  de  limpezas  como
rebaixamento das vegetações.
- Construção de muros ou cercas.
- Pinturas das partes internas e externas.
- Placas de sinalização, de identificação da
unidade  de  Abastecimento  de  água  na
estação central e das subestações.
-  Sinalizar  quanto  ao  perigo  do  lixo
domiciliar descartado próximo ao SAA.

CONAMA Nº
396/2008.
PNRH Nº
316/2007.

MS Nº
518/2004.

MS Nº
2194/2011

05 Capacitaçã
o

-Treinamento  de  capacitação  dos
operadores do sistema.
-Capacitação do responsável técnico.
-Dispor  de  segurança  patrimonial  para
proteção das unidades.

MS Nº
518/2004.

MS Nº
2194/2011.

LEI
Nº8666/1993

.

4.6 Atores envolvidos

O problema existente no Sistema de Abastecimento de Água no Município de

Beruri  alcança  todas  as  esferas  do  poder  público,  que  vai  desde  o  controle  da

qualidade da água até aos pontos de coletas domiciliares. Tais problemas vêm se

propagando por anos, segundo os moradores do local.

O ministério da saúde por meio da Portaria Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO

DE 2011 Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Determina também as

atribuições das esferas federais, estaduais, municipais além da empresa ou órgão
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responsável pelo sistema de abastecimento público. Sendo assim  Siqueira, (2016)

destaca que:

Compete ao Ministério Federal, por meio da Secretaria de Segurança em
Saúde (SVS/MS), promover e acompanhar a vigilância da água (...) quando
constatado a insuficiência da ação estadual.

Ao Governo Estadual, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, compete,
promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água em sua área de
competência em articulação com o nível municipal; garantir nas atividades
de  controle  da  qualidade  da  água,  a  implementação  de  um  plano  de
amostragem pelos municípios(...).

Ao Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, compete
efetivar  a  vigilância  da qualidade da água em sua área de competência
articulado com os responsáveis pelo controle de qualidade da água (...).

Ao  responsável  pela  operação  do  sistema  compete,  operar  e  manter  o
sistema de abastecimento de água potável para a população consumidora
de acordo com as normas da ABNT; manter e controlar a qualidade da água
produzida  por  meio  de:  controle  operacional  das  unidades de  captação,
adução,  tratamento,  reservarção  e  distribuição,  exigência  do  controle  de
qualidade,  por  parte  dos  fabricantes  de  produtos  químicos  utilizados  no
tratamento da água e de materiais empregados na produção e distribuição
que tenham contato  com a água,  capacitação e atualização técnica dos
profissionais  envolvidos  na  operação  do  sistema  e  realizar  análises
laboratoriais  em amostras de diversos pontos que compõe o sistema de
abastecimento (...).

A atribuição determinada aos Gestores das esferas do poder público não está

sendo aplicada a realidade do município.  O SAA de Beruri  sofre com a falta de

fiscalizações e implantações, de programas de vigilância e monitoramento tanto dos

mananciais quanto dos poços de captação. 

No  município  não  existe  um  laboratório  especifico  para  a  análise

microbiológica e física química para caracterizar a qualidade da água quanto a sua

condição de consumo. Não há ação de promover e acompanhar a Vigilância da

água por parte do Poder Público Federal.

A ausência de um Controle de Qualidade da Água para consumo humano, no

SAA  de  Beruri,  evidencia  a  omissão  pelos  órgãos  fiscalizadores,  Municipais  e

Estaduais,  pois  é  de  competência  dos  órgãos  auditarem  o  controle  da  água

produzida e distribuída, além de alerta a população quanto aos riscos eminentes de

água contaminadas.

A  análise  microbiológica  feita  em  três  pontos  de  captação  de  água  no

município em 2014 pelo TCE constatou, que o padrão da potabilidade da água para

consumo humano apresentou padrões de não conformidades com a legislação, pois

em todas as amostras houve a presença de coliformes. Esta é a mais preocupante

situação  de  um  SAA,  pois  essa  análise  evidencia  que  os  responsáveis  pela
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operação  do  sistema  não  matem  e  nem  garante  um  produto  com  qualidade

assegurada, suas medidas de controle se mostram deficientes e seus tratamentos

ineficazes, fora dos parâmetros estabelecidos. 

A população é um dos principais atores envolvidos, pois se torna vítima de um

sistema onde deveria ser rigorosamente fiscalizado pelo Poder Público, Municipal,

Estadual e Federal. É notória que as fiscalizações e as demais competências dos

órgãos e entidades envolvidas tornam-se um problema recorrente que afeta a base

da  qualidade  de  vida  para  uma  população  que  visa  ou  que  almeja  viver  com

dignidade usufruindo de serviços básicos com qualidade. 

4.7 Recursos necessários

Humanos
Responsável técnico habilitado; Auxiliares de operação; Auxiliar
Administrativo.

Estruturais

Tintas para pinturas de cercas e muros, tintas para pinturas de
solo,  tijolos,  cimentos,  areias,  argamassa,  arame  para
cercamento, estacas de cimento, tubos em PVC para manutenção
de rede de distribuição.

Materiais

Para  escritório:  mesa  de  computador;  mesa  para  reunião;
impressora;  Armários  de  arquivamentos;  máquina  fotográfica;
computador portátil.

Para  manutenção:  Roçadeira,  capacetes,  luvas,  cinto  de
segurança estilo paraquedista para atividades com diferenças de
nível,  cordas  especiais  para  escaladas,  ferramentas  (chaves
especificas) para manutenção, botas de cano longo.

Cognitivos
Treinamentos periódicos para agentes operadores.

Treinamentos periódicos para responsável técnico.

4.8 Orçamento

Item Descrição do serviço/material Unid. Quant. v. unit. Total

Limpeza do poço tubular profundo.

01
Produto químico para limpeza de 
poço.

M 38 32.70 1242.6

02 
Produto químico para desinfecção de 
poço.

M 9 36.44 327.96

03 Analise físico-química. Um 1 450,00 450,00

04 Analise bacteriológica. Um 1 250,00 250,00

05
Aquisição e montagem do clorador de 
pastilha tipo kit cloro ou similar.

Um 1 1302,83 1302,83

Limpeza e desinfecção de rede.
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06 Tubos PVC Km 5 760 3.800

07 Cola adesiva para tubos PVC Um 100 25,00 2500
Limpeza do reservatório.

08 Produto químico para desinfecção M 9 32,70
09 Pinturas dos muros. m2 1,800 3,00 5,400

Para a delimitação do local.
10 Tijolos un. 5.000 0,50 2,500
11 Areia m2 3 150,0 450,00
12 Cimento Um 50 20,00 1000
13 Argamassa Kg 50 10,00 500,00
14 Tintas Galão 10 35,00 350,00
15 Arame m2 1800 0,25 450

Para serviços administrativos
16 Computador Um 1 2,300 2,300
17 Impressora Um 1 600,00 600,00
18 Mesa reunião Um 1 1200 1200
19 Mesa computador Um 1 350,00 350,00
20 Armário de arquivamento Um 1 300,00 300,00
21 Máquina fotográfica Um 1 1350,00 1350,00
22 Computador lap top Um 1 2300,00 2300,00

Para serviços de manutenção
23 Roçadeira Um 1 1200,00 1200,00

EPI dos operadores.
24 Luvas Pares 6 50,00 300,00
25 Capacetes Um 6 45,00 450,00
26 Botas Pares 6 37,00 222,00
27 Cintos de proteção para altura Um 6 150,00 900,00

Total 31,995.39

4.9 Viabilidade

O  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  da  cidade  já  possui  uma  equipe

definida  e  atuante,  composta  por  9  funcionários  públicos  Municipais,  sendo  5

funcionários efetivos, 3 contratados nos regimes RDA/CLT e 1 comissionado. Devida

a composição da equipe, torna-se dispensável a contratação de mão de obra, pois

em companhias municipais as despesas com pessoal têm peso significativo no custo

dos serviços, uma vez que influenciam no equilíbrio financeiro da autarquia e na sua

capacidade de investimento. 

Apesar  das  irregularidades  encontradas  nas  estruturas  físicas  da  área

administrativa do prédio central, tornam-se viáveis aplicar pequenas adequações de

baixo custo e a aquisição de novos equipamentos para execução das atividades de

controle financeiro e administrativo.
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O sistema de SAA já possui projetos de viabilização para a implantação de

um laboratório de controle de qualidade, e o local da construção das estruturas já

está definidas, tal projeto é fundamental para caracterizar a qualidade da água e

atendendo a exigência das legislações que torna obrigatório aplicar tais análises em

sistemas de distribuição de água para controle de qualidade.

4.10 Riscos e dificuldades

Por esta sob a gestão da administração direta, o sistema de abastecimento de

água  se  caracteriza  como  departamentos  agregados  a  secretarias  e  se  torna

dependente, assim, a movimentação de pessoal, a aquisição de bens e serviços,

contabilidade, assessoria jurídica e outras atividades ficam integradas às rotinas de

setores que dão apoio às atividades do departamento.

A deficiência operacional, na administração direta está intimamente ligada à

falta de determinação política para montar uma estrutura técnico administrativa que

sinalize com providências concretas para organizar a participação do município na

prestação  dos  serviços  de  interesse  local.  Este  fator  aliado  a  insustentabilidade

financeira provoca um círculo vicioso que pouco se permite avançar em termos de

políticas públicas de abastecimento.

4.11 Cronograma

ETAPA
PERÍODO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PERIODO

Planejamento X X X X X X X X

01 X X X X Imediato 

02 X Semestral 

03 X X X X Imediato

04 X X X X Imediato

05 X X X X Imediato

Auditoria X X X X Mensal 

4.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

A  gestão  do  projeto  de  intervenção  será  de  responsabilidade  da

administração direta municipal ao qual o setor de água faz parte e terá todas as

ações garantidas em parcerias com outros órgãos, tais como secretaria de obras e

urbanismo, secretaria de saúde e secretaria de vigilância sanitária municipal.
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A execução dos serviços estruturais como a construção de cercas, muros,

grades  e  serviços  de  limpeza,  pinturas  e  capinagem  serão  executados  pela

secretaria  municipal  de  obras  e  urbanismo.  Quanto  à  manutenção no SAA será

executado pelo setor responsável e fiscalizado pela secretaria municipal de saúde

junto com a secretaria de vigilância sanitária municipal.  

A  avaliação  será  por  meio  de  relatório  descritivo  e  ilustrativo  das  ações

implementadas,  a  definição  do  responsável  por  avaliar  tais  ações  é  de

responsabilidade da gestão municipal com o parecer do gestor.

4.  TERMO DE REFERÊNCIA

5.1Objeto

Contratação  de  serviços  de  limpeza,  desinfecção  de  poço  artesiano,  de

implementação de tratamento químico por meio da instalação de um dosador de

pastilha de cloro e da capacitação dos auxiliares operacionais do SAA. 

5.2 Justificativa

A  contratação  desse  serviço  é  motivada  pela  importância  do  Sistema  de

Abastecimento de Água que exerce função essencial para a manutenção da vida, e

deve atender todos os requisitos exigidos pelas Portarias do Ministério da Saúde nº

518/2014 e 2.914/2011, no intuito de Controlar a Qualidade da Água para assegurar

sua potabilidade para o consumo humano.

O  serviço  a  ser  contratado  promoverá  condições  necessárias  para  a

recuperação e a credibilidade do sistema de abastecimento de água, garantindo um

produto de qualidade insentos de contaminantes bacteriológicos, fiscos e residuais,

uma  equipe  capacitada  para  executar  todos  os  procedimentos  operacionais,

beneficiando o desenvolvimento da saúde da população e diminuindo os gastos com

doenças  relacionadas  a  contaminação  hídrica,  e  oportunizando  a  viabilidade  de

investimentos em qualidade de vida. 
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Sendo  assim esse  trabalho  é  justificado  quando  se  busca  alternativas  de

soluções imediatas para questões de saúde pública, como as altas incidências de

doenças de veiculação hídrica pela ausência ou pela ineficiência de um controle de

qualidade da água para consumo humano em comunidades com baixos índices de

saneamento básico. 

  

5.3 Descrição do Objeto

Item Descrição do material/serviço Uni. Quant.
Para manutenção de poços e reservatórios.

1

Produto  químico  dispersante  e  tençoativo  com
características liquido espesso, incolor, odor característico
e pH alcalino com toxicidade baixa para  a remoção do
material particulado depositado durante as operações ao
longo do tempo.

M 38

2

Produto  químico  bactericida  com  características  liquida
incolor, sem cheiro, solúvel em água com ação oxidante,
capaz  de  eliminar  bactérias  retidas  por  biofilmes  e  dos
grupos coliformes. 

m 9

3

Analise físico-química para controle da qualidade da água
de acordo com as Portarias do Ministério  da Saúde Nº
518/2004 e Nº 2194/2011

un 1

4
Analise bacteriológica para controle da qualidade da água
de acordo com as Portarias do Ministério  da Saúde Nº
518/2004 e Nº 2194/2011

un 1

5

Aquisição  e  montagem  do  clorador  de  pastilha  para
desinfecção de água potável, produzido em aço carbono
com  revestimento  interno  de  resina  especialmente
desenvolvida, resistente a abrasão e ataque químico do
cloro.  Não necessitando energia elétrica para funcionar,
utilizando a energia hidráulica da rede.

un 1

6 Condutos de água em material PVC com DM de 75 mm. Km 5
7 Cola adesiva para tubos PVC. un 100

8
Produto  químico  desincrustantes  a  base  de  ácidos
orgânicos  em liquido  viscoso,  incolor,  sem cheiro  e  pH
1,80 para o uso em limpeza dos tubos em operação. 

m 9

9
Tijolos para construção do muro tamanho 10x10 com 8
furos.

un. 5.000

10
Areia  para  composição  da  massa  de  aderência  e
construção do muro.

m2 3

11
Cimento para composição da massa (areia,  seixo)  para
construção do muro.

un 50

12
Massa  corrida  em  látex  para  impermeabilização  e
uniformidade da superfície.

Kg 50

13
Tinta em látex na cor branca, com facilidade de aderência
em alvenarias e resistentes a água.

Galão 10

14 Arame  para  composição  da  parte  superior  da  área m2 1800



49

limitando do sistema de abastecimento de água.

15
Computado  rpc,  2  gb  de  memorias  processador  intel  7
com sistema operacional Windows 10.

un 1

16 Hp multifuncional, copiadora, scanner e impressora. un 1

17
Mesa reunião com 6 lugares para reunião com a equipe e
definição de estratégias.

un 1

18 Mesa computador un 1

19
Armário  de  arquivamento  para  organização de arquivos
pertinentes a gestão.

un 1

20
Máquina  fotográfica  Cannon  de  alta  resolução  com
imagem em alta definição.

un 1

21
Computador lap top 2 gb de memória processador intel 7
com sistema operacional Windows 10.

un 1

22 Roçadeira com motor. un 1
23 Luvas de couro impermeável com aderência. Pares 6
24 Capacetes composto em material resistente a impactos. un 6
25 Botas impermeáveis e antiderrapantes. Pares 6
26 Cintos de proteção para altura estilo paraquedista. un 6

27

Curso de capacitação em sistemas de abastecimentos de
água e suas atribuições, manutenção de poços artesianos
e  aplicação  dos  procedimentos  determinados  pela
legislação vigente.

un 1

5.4 Fundamentação Legal

Esse termo de referência observa os dispositivos da Lei nº 8.666 de 21 de

junho de 1993, que institui normas para licitação da Administração Pública.

Lei 11445/2007 que define Sistema de saneamento básico e prescreve ser o

abastecimento  de  água  potável  constituído  pelas  atividades

de  infraestrutura  e  instalações  adequadas,  desde  a  captação  até  as  ligações

prediais e respectivos instrumentos de medição.

Lei nº 9433/1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos cria o

Sistema  nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos,  com  o  objetivo  de

assegurar a atual e as futuras gerações a disponibilidade da água.

Portaria MS nº 518/2004estabelece as responsabilidades de quem produz a

água  e  a  quem  cabe  o  exercício  do  controle  de  qualidade  da  água  e  das

autoridades sanitárias, a quem cabe a missão de “vigilância da qualidade da água”

para consumo humano.

Portaria MS nº 2194/2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de

vigilância  da  qualidade  da  água  para  consumo  humano  e  seu  padrão  de

potabilidade.



50

5.5 Estimativa de Custo

O valor estimado para a referida despesa totalizará R$ 31.995.39 (trinta e um

mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos).

 A administração Municipal não estará obrigada a adquirir todo o quantitativo

disposto  neste  Termo  de  Referência,  mas  devendo  adquirir  o  que  se  torna

obrigatório  para  garantir  o  Controle  da  Qualidade  da  Água  para  assegurar  a

potabilidade para o consumo humano determinada pelas Portarias do Ministério da

Saúde nº 518/2004 e 2194/2011 respectivamente.

Para  assegurar  que  os  serviços  ou  materiais  adquiridos,  as  empresas

deverão  apresentar  certificados  de  registro  de  produtos  no  caso  dos  produtos

químicos registrados pela ANVISA e comprovantes de qualificação ou capacitação

para manipulação de aplicação destes produtos para tratamento de água.

5.6 Critérios de Julgamento

Para julgamento e classificação da proposta será dotado o critério de menor

preço global por item, prestação de serviço e capacitação de pessoal, observadas as

especificações no item de Descrição do Objeto neste Termo de Referência.

5.7 Prazo, Local e Condições da Entrega

O prazo de entrega dos materiais para escritórios, materiais permanentes dos

produtos químicos e o equipamento para tratamento de água (clorador de Pastilha)

serão entregue em até  30 (trinta)  dias  a  contar  da  ordem de recebimento,  pela

contratada, da Ordem de Entrega expedida pela Administração Municipal.

Todo material e equipamentos estão sujeitos a aceitação da Administração

Municipal, o qual caberá o direito de recusar caso o (s) material (s) e equipamento

(s)  caso  apresente  alguma  especificação  ou  característica  diferente  como

especificado.

O  prazo  de  substituição  caso  ocorra  alguma  constatação  da  não

conformidade das especificações em materiais e/ou equipamentos será de 10 dias

contados da data de recebimento da contratada. 
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Todos  os  materiais  e  equipamentos  deverão  ser  entregues  no  seguinte

endereço:

Prédio  sede  denominado como Águas  de Beruri,  rua  Costa  e  Silva  S/N.

Bairro São Francisco. Cep: 69430-000. Beruri-AM.

A aplicação do curso de capacitação em treinamentos voltados para controle

da qualidade da água e implantação de sistema de qualidade poderá ser definida

pela  Administração  Municipal,  visando  melhor  data  e  local  de  aplicação  do

treinamento.

5.8 Obrigações das Partes

É de responsabilidade da contratante as seguintes atribuições:

Direcionar  um  representante  para  o  recebimento  de  materiais  e

equipamentos.

Verificar  as  condições  e  especificidades  de  acordo  com  o  Termo  de

Referência dos materiais e equipamentos.

Informar  das  condições  da  entrega  dos  materiais  caso  ocorra  alguma

detecção de não conformidade de materiais e equipamentos.

Se for detectado equipamentos com qualquer defeito, solicitar a contratada

reparação do mesmo.

Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços estipulados em contratos.

Prestar informações e esclarecimentos quando necessários a contratada.

Avaliar a eficiência do serviço de capacitação prestado pela contratada e do

conteúdo a ser abordado.

Prestar todo o apoio para que seja alcançado o objetivo do projeto.

É de responsabilidade da contratada:

A manutenção e instalação do equipamento de clorador de pastilha.

O  manuseio  correto  da  aplicação  dos  produtos  químicos  nos  poços

artesianos.

Fornecer profissional capacitado para execução da manutenção e aplicação

do poço artesiano.

Responder a qualquer dano causado diretamente a Administração municipal,

decorrente de culpa ou dolo na execução de contrato.
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Comunicar  a  contratante,  por  escrito,  qualquer  irregularidade  de  caráter

urgente.

Encaminhar a contratante relatórios de evolução do projeto, descrevendo as

etapas concluídas, quando houver imprevisto descrever o motivo.

E prestar quaisquer imprevistos que julgar necessários.

5.9 Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização se dará por meio de um representante da administração pública

para  acompanhamento  da  aplicação  dos  serviços  especificados  no  Termo  de

Referência, que informará por meio de relatórios descritivos e ilustrativos das fases

concluídas.  A  execução  das  obras  será  acompanhada  pelo  responsável  da

Secretaria de Obras e Urbanismo que executará os serviços. Quanto aos serviços

de manutenção dos poços artesianos e da aplicação dos tratamentos, será avaliado

pelo responsável do setor podendo a Secretaria de Saúde inspecionar os controles

sanitários e caberá a Secretaria de Vigilância Sanitária Municipal acompanhar as

operações e procedimentos aplicados a manutenção dos poços artesianos.

5.10 Pagamento

O  pagamento  será  por  ordem  bancaria  em  nome  da  contratada  ou

responsável  pela empresa que fornecerá os relatórios de conclusão de todos os

objetivos atribuídos no termo de referência, após a emissão da nota fiscal.

5.11 Subcontratação

Para que se atenda ao objetivo das propostas desse Termo de Referência, a

Administração pública  poderá realizar  processo licitatório  desde que o  valor  não

ultrapasse a 25%.

5.12 Sanções

Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  do  presente

Termo de Referência,  serão aplicadas as penalidades previstas no art.  7º da Lei

10.520/2002 e nos artigos 77 a 80, 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantindo sempre

a ampla defesa e o contraditório.
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5. CONCLUSÕES

As ações  citadas  neste  trabalho  buscam elencar  ações  que  minimizem a

situação inadequada do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Beruri

que ao longo dos anos sofre com a mesma deficiência, tornando se um agravante a

saúde pública. 

A falta de investimentos por parte da administração pública é uma ameaça da

continuidade  dos  serviços  que  viabilizam  para  um  sistema  deficiente  e  sem

perspectivas  de  adequações,  evidenciando  a  ausência  de  prioridades  para

efetivação de sua melhoria.

A estrutura de gerenciamento não é adequada e não atende as necessidades

do  sistema no  âmbito  técnico  e  operacional,  e  por  isso  não  correspondem aos

parâmetros  legais,  onde  para  se  adequar  requer  investimentos  em  recursos

humanos, materiais e estruturais. 

A rede de distribuição necessita de investimentos ao longo de sua extensão,

pois os rotineiros casos de rompimentos e vazamentos culminam em desperdícios

contribuindo para o aumento dos gastos em medidas corretivas e expõem a todos os

usuários a contaminação pela sua fragilidade.

O poço de captação de água que foi  detectado a presença de coliformes

totais pela análise microbiológica, necessita passar por um processo de manutenção

dotado  de  tratamento  químico  bacteriológico  para  eliminar  todas  as  atividades

microbianas.

É necessário que sejam realizadas análises bacteriológica e físico-química

em todos os poços que compõem o Sistema de Abastecimento de Água com intuito

de identificar possíveis poços que necessitam de tratamentos específicos, como a

correção de turbidez da água que chega até as residências fora do padrão e com

excessos de resíduos de areia ou barros provenientes da falta de manutenção dos

poços e da limpeza das tubulações das redes de distribuição.

Toda  e  qualquer  pessoa  tem  seus  direitos  garantidos  pela  Constituição

Federal ao acesso a água, e é garantido o seu uso de maneira segura pela Política

Nacional  de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e definido os Órgãos e suas

respectivas atribuições no intuito de garantir a população sua qualidade, e todo esse
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“aparato” de legislação não está sendo aplicado ao Sistema de Abastecimento de

Água  da  cidade  de  Beruri,  o  descompasso  dos  poderes  acabam  fragilizando  o

sistema e expondo a qualidade de vida da população.
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