
 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL 

 

Informações aos usuários 

Decreto Federal n° 5440/2005 

Ano de referência: 2021 

 

Denominação do responsável pelo abastecimento de água: 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Senador Firmino 

Responsável Legal: Luciana Fátima de Oliveira Moreira 

Natureza Jurídica: Autarquia Municipal – Lei n° Lei n° 545/80 

CNPJ: 20.352.712/0001-87  

Endereço: Rua Pio XII, 40 – Centro. CEP: 36540-000, Senador Firmino-MG 

Serviço de Atendimento ao Consumidor: (32) 3536-1126 / (32) 98405-1951  

E-mail: atendimento@saaesenadorfirmino.com.br 

Responsável técnico: Fernanda Fernandes Heleno CRQ/MG: 022003715 

Órgão responsável pela vigilância da qualidade da água: 

Secretaria de Saúde – Vigilância Sanitária  

Endereço: Rua Vereador Antônio Martins de Lana, S/N – Chácara. CEP: 36540-000 

Senador Firmino - MG 

Telefone: (32) 3536 1360 

Informações complementares: 

Escritório do SAAE: Rua Pio XII, 40 – Centro. CEP: 36540-000, Senador Firmino-MG 

Endereço eletrônico: atendimento@saaesenadorfirmino.com.br 

Telefone: (32) 3536-1126 / (32) 98405-1951 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

SENADOR FIRMINO-MG 

 



 

Página 2 de 20 

 

 

 

Esse relatório tem o objetivo de divulgar os resultados das análises da água 

distribuída no nosso município e fornecer todas as informações necessárias sobre os 

processos envolvidos em seu tratamento e monitoramento.  

A divulgação dessas informações é responsabilidade do SAAE e vem cumprir o 

disposto no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 de 28 de setembro de 2017 do 

Ministério da Saúde, Decreto n° 5440/2005 do Governo Federal e Lei n° 8078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

Lei n° 8078/90 – Código de Defesa do Consumidor  

Art 6º - “São direitos básicos do consumidor: (...) III – a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”;  

Art 31º - “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 

outros dados sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 

 



 

Você sabe como é tratada a água que chega às nossas torneiras? 

O primeiro passo é captar a água no manancial que abastece a nossa cidade. Desse ponto em diante a 

água recebe vários produtos químicos e passa por várias etapas que irão retirar todas as suas impurezas, 

tornando-a própria para o consumo humano. As etapas do tratamento são realizadas em uma Estação 

de Tratamento de Água (ETA). 

 

1. Captação: nessa etapa, a água é retirada do manancial para dar início ao tratamento. 

2. Correção de pH: nessa etapa é adicionado um produto químico que faz a correção do pH da 

água. 

3. Coagulação: consiste na adição de produtos químicos que irão aglomerar a sujeira presente na 

água, formando coágulos. 

4. Floculação: nessa etapa, a água se movimenta dentro dos tanques (floculadores) para formar 

flocos com peso, volume e consistência.  

5. Decantação: os flocos formados na etapa anterior se depositam no fundo do tanque 

(decantador), se separando da água. 

6. Filtração: nessa etapa, são retirados os flocos que não foram retirados na etapa de decantação. 

7. Desinfecção: consiste na adição de produto químico capaz de eliminar as substâncias nocivas 

à nossa saúde, além de garantir a qualidade da água até a casa do consumidor. 

8. Fluoretação: consiste na adição de flúor à água com o objetivo de diminuir a incidência de cárie 

dentária. 
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Qualidade da água no manancial 

 

O manancial que abastece a nossa cidade é o Ribeirão São Francisco.  Ele é classificado como 

classe 2 (COPAM/CERH n° 1/2008) e pertence à bacia hidrográfica do rio Piranga.  A vazão média da 

água captada no manancial é de 18 L/s e atende suficientemente a demanda da população.  

Para garantir a qualidade da água tratada é essencial garantir a qualidade da água bruta antes do 

tratamento. A ANA (Agência Nacional das Águas) é responsável pelo monitoramento da qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas do país. Simultaneamente, esse monitoramento também é 

realizado pelo SAAE com o objetivo de detectar qualquer alteração proveniente de fontes poluidoras, 

como esgoto doméstico, esgoto industrial, resíduos de agrotóxicos, que possa prejudicar o tratamento 

e a qualidade da água final. 

Confira nas tabelas a seguir a qualidade da água do nosso manancial. 
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(1) NMP/100mL = Número Mais Provável por 100 mL de amostra; 

(2) Cél/mL = Células por mL. 

Parâmetros 

Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Escherichia Coli  / NMP/100mL(1) 435 387 140 330 130 2300 <1,8 170 140 920 1600 1600 

Clorofila a  /  µg/L - - - - - - <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 

Cianobactérias  / Cél/mL(2) <1,0 <1,0 <1,0 35 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 364 173 2168 
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RIBEIRÃO SÃO FRANCISCO 

Condições biológicas Unidade VMP (1) 
1° semestre 

(fevereiro) 

2° semestre 

(agosto) 
Orgânicos (continuação) Unidade 

VMP 
(1) 

1° semestre 

(fevereiro) 

2° semestre 

(agosto) 

Clorofila a µg/L 30 1,0  < 1,6 Benzo(a)pireno µg/L 0,05 < 0,01000  < 0,01000 

Cianobactérias cel/mL 50000 < 1,0  <1,0 Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,05 < 0,0100  < 0,0100 

Condições físico-químicas Unidade VMP (1) 
1° semestre 

(fevereiro) 

2° semestre 

(agosto) 
Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,05 < 0,0100  < 0,0100 

Óleos e graxas mg/L VA (2) <4,5 <4,5 Carbaril µg/L 0,02 < 0,01  - 

DBO 5 dias mg/L 5 <2,5 < 2,50 Clordano (cis + trans) µg/L 0,04 < 0,01000  < 0,01000 

OD mg/L >5 3,17 8,03 2-Clorofenol µg/L 0,1 < 0,1000  - 

Sólidos em suspensão totais mg/L 100 54,0 20,0 
Clorotalonil µg/L - - < 1,000 

Clorpirifós  µg/L - - < 0,01000 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 500 15,0 2,2 Criseno µg/L 0,05 < 0,0100  < 0,0100 

Inorgânicos Unidade VMP (1) 
1° semestre 

(fevereiro) 

2° semestre 

(agosto) 

2,4 - D µg/L 4,0 < 0,5000  < 0,5000 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) µg/L 0,1 < 0,01000  - 

Alumínio dissolvido mg/L 0,1 0,07 0,1010 Dibenzo (a,h) antraceno µg/L 0,05 < 0,0100  < 0,0100 

Antimônio mg/L 0,005 < 0,001 <0,0040 1,2 - Dicloroetano mg/L 0,01 < 0,001 < 0,001 

Arsênio total mg/L 0,01 < 0,005 <0,0040 1,1 - Dicloroeteno mg/L 0,003 < 0,001 < 0,001 

Bário total mg/L 0,7 < 0,20 1,3260 2,4 - Diclorofenol µg/L 0,3 < 0,1000  - 

Berílio total mg/L 0,04 < 0,01 <0,0250 Diclorometano mg/L 0,02 < 0,001  < 0,001 

Boro total mg/L 0,5 < 0,10 0,4830 DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD) µg/L 0,002 < 0,0020  < 0,01000 

Cádmio total mg/L 0,001 < 0,001 <0,0008 Dodecacloro pentaciclodecano µg/L 0,001 < 0,0100  - 

Chumbo total mg/L 0,01 < 0,008 <0,0060 Endossulfan (α + β + sulfato) µg/L 0,056 < 0,01000  < 0,01000 

Cianeto livre mg/L 0,005 < 0,003 <0,003 Endrin µg/L 0,004 < 0,01000  < 0,01000 

Cloreto total mg/L 250 0,80 <4,5 Estireno mg/L 0,02 < 0,001 < 0,001 

Cloro residual total  mg/L 0,01 - <0,04 Etilbenzeno µg/L 90 < 1,000  < 1,000 

Cobalto total mg/L 0,05 < 0,02 <0,0250 Fenóis totais µg/L 0,003 < 0,003  - 

Cobre dissolvido mg/L 0,009 < 0,008 <0,0050 Glifosato µg/L 65 < 0,10  <0,105 

Cromo total mg/L 0,05 < 0,01 <0,0250 Gution µg/L 0,005 < 0,01000  - 

Ferro dissolvido mg/L 0,3 0,74 0,2146 Heptacloro epóxido + heptacloro µg/L 0,01 < 0,01000  < 0,01000 
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Fluoreto total mg/L 1,4 0,10 <0,60 Hexaclorobenzeno µg/L 0,0065 < 0,01000  <0,001 

Fósforo total mg/L 0,05 0,01 0,030 Indeno (1,2,3 - cd) pireno µg/L 0,05 < 0,0100  < 0,0100 

Lítio total mg/L 2.5 < 0,05 <0,2500 Lindano (γ - HCH) µg/L 0,02 < 0,01000  < 0,01000 

Manganês total mg/L 0,1 < 0,03 <0,0650 Malation µg/L 0,1 < 0,01000  < 0,01000 

Mercúrio total mg/L 0,0002 < 0,00020 <0,0002 Metolacloro µg/L 10 < 0,01000  < 0,01000 

Níquel total mg/L 0,025 < 0,008 <0,0120 Metóxicloro µg/L 0,03 < 0,01000  < 0,01000 

Nitrato mg/L 10 < 0,20 0,70 Molinato μg/L - -  < 0,01000 

Nitrito mg/L 1 < 0,03 <0,010 Parationa µg/L 0,04 < 0,01000  - 

Nitrogênio amoniacal total mg/L 3,7 < 0,20 <0,5 PCBs - Bifenilas policloradas µg/L 0,001 < 0,0005  <0,0005 

Prata total mg/L 0,01 < 0,003 <0,0060 Pentaclorofenol  mg/L 0,009 < 0,0001  < 0,1000 

Selênio total mg/L 0,01 < 0,005 0,0218 Permetrina μg/L - - < 0,01000 

Sulfato total mg/L 250 < 0,80 <6,9 Simazina µg/L 2 < 0,01000  < 0,01000 

Sulfeto (H2S não disociado) mg/L 0,002 < 0,002 <0,0020 Surfactantes mg/L 0,5 0,06  - 

Urânio total mg/L 0,02 < 0,01 <0,0100 2,4,5 - T µg/L 2 < 0,5000  - 

Vanádio total mg/L 0,1 < 0,05 <0,0300 Tetracloreto de carbono mg/L 0,002 < 0,001  < 0,001 

Zinco total mg/L 0,18 < 0,06 <0,0500 Tetracloroeteno mg/L 0,01 < 0,001  < 0,001 

Orgânicos Unidade VMP (1) 
1° semestre 

(fevereiro) 

2° semestre 

(agosto) 

Tolueno µg/L 2 < 1,000  < 1,000 

Toxafeno µg/L 0,01 < 0,01000 - 

Acrilamida µg/L 0,5 < 0,10 <0,50 2,4,5 - TP µg/L 10 < 1,0000  - 

Alacloro µg/L 20 < 0,01000 < 0,01000 Tributilestanho µg/L 0,063 < 0,01000  - 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,005 < 0,01000 < 0,01000 Triclorobenzeno (1,2,3 -TCB + 1,2,4 -TCB) mg/L 0,02 < 0,003 < 0,003 

Atrazina µg/L 2 < 0,01000 < 0,01000 Tricloroeteno mg/L 0,03 < 0,001  - 

Bentazona μg/L - - < 0,01000 Propanil  µg/L - - <0,0100 

Benzeno mg/L 0,005 < 0,001 < 0,0012 2,4,6 - triclorofenol mg/L 0,01 < 0,0001  - 

Benzidina µg/L 0,001 < 0,01000 - Trifluralina µg/L 0,2 < 0,01000  < 0,01000 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,05 < 0,0100 < 0,0100 Xileno µg/L 300 < 2,000  < 2,000 
(1) VMP = Valor Máximo Permitido conforme a Deliberação Normativa Conjunta COPAM (COPAM/CERH n° 1/2008) 
(2) VA = Virtualmente Ausentes 
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Qualidade da água tratada e distribuída 

 

 

  
 

 

 

O controle de qualidade da água tratada tem o objetivo de averiguar a eficiência 

do seu tratamento e garantir a integridade do produto que chega às nossas casas. Para isso 

é realizado o monitoramento da água na saída do seu tratamento, ainda na ETA, a cada 2 

horas e, em pontos por toda a extensão da rede de distribuição, conforme plano de 

amostragem. 

As tabelas seguintes apresentam os resultados dessas análises realizadas no ano 

de 2021. 
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(1)Unidade de Turbidez 
(2)Unidade Hazen 
(3)Apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês, poderá apresentar resultado positivo. 

 

Quando as análises apresentam resultados em desacordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, medidas de ações corretivas são 

tomadas pelo SAAE. Podem ser realizadas descargas na rede ou recoleta de amostras para realização de novas análises. 
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SAÍDA DO TRATAMENTO 

Inorgânicos Unidade VMP (1) 

1° 

semestre 

(fevereiro) 

2° 

semestre 

(agosto) 

Agrotóxicos (continuação) Unidade VMP (1) 

1° 

semestre 

(fevereiro) 

2° 

semestre 

(agosto) 

Antimônio mg/L 0,005 < 0,001 < 0,0040  Metamidofós µg/L 12 < 0,01000 < 0,01000  

Arsênio mg/L 0,01 < 0,005 < 0,0040  Metolacloro µg/L 10 < 0,01000 < 0,01000  

Bário mg/L 0,7 < 0,20 0,6192  Molinato µg/L 6 < 0,01000 < 0,01000  

Cádmio mg/L 0,005 < 0,001 < 0,0008  Parationa Metílica µg/L 9 < 0,01000  <0,05 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,008 < 0,0060  Pendimentalina µg/L 20 < 0,01000 < 0,01000  

Cianeto mg/L 0,07 < 0,003 <0,003  Permetrina µg/L 20 < 0,01000 < 0,01000  

Cobre mg/L 2 < 0,008 < 0,0050  Profenofós µg/L 60 < 0,01000 < 0,01000  

Cromo mg/L 0,05 < 0,01  < 0,0250 Simazina µg/L 2 < 0,01000 < 0,01000  

Fluoreto mg/L 1,5 0,96  < 0,60 Tebuconazol µg/L 180 < 0,01000 < 0,01000  

Mercúrio mg/L 0,001 < 0,00020  < 0,0002 Terbufós µg/L 1,2 < 0,01000 < 0,01000  

Níquel mg/L 0,07 < 0,008  < 0,0120 Trifluralina µg/L 20 < 0,01000 < 0,01000  

Nitrato (como N) mg/L 10 0,30  1,10 Desinfetantes e Produtos 

Secundários da 

Desinfecção 

Unidade VMP (1) 

1° 

semestre 

(fevereiro) 

2° 

semestre 

(agosto) 
Nitrito (como N) mg/L 1 < 0,03 < 0,010  

Selênio mg/L 0,01 < 0,005 0,0092  Ácidos haloacéticos total mg/L 0,08 < 0,05 <0,0025 

Urânio mg/L 0,03 < 0,01  <0,0100 Bromato mg/L 0,01 < 0,01 <0,0060  

Orgânicos Unidade VMP (1) 

1° 

semestre 

(fevereiro) 

2° 

semestre 

(agosto) 

Clorito mg/L 1 < 0,04 <0,100  

Acrilamida µg/L 0,5 < 0,10 <0,50  Cloro residual livre mg/L 5 - 1,1  

Benzeno µg/L 5 < 1,200 < 1,200  Cloraminas total mg/L 4 < 0,10  0,0 

Benzo[a]pireno µg/L 0,7 < 0,01000 < 0,01000  2,4,6 - triclorofenol mg/L 0,2 < 0,0001 <0,0050   

Cloreto de vinila µg/L 2 < 1,000 < 1,000  Trihalometanos total mg/L 0,1 0,016 <0,001  

1,2-dicloroetano µg/L 10 < 1,000 < 1,000  
Padrão Organoléptico 

de Potabilidade 
Unidade VMP (1) 

1° 

semestre 

(fevereiro) 

2° 

semestre 

(agosto) 
1,1-dicloroeteno µg/L 30 < 1,000 < 1,000  

1,2-dicloroeteno (cis+trans) µg/L 50 < 1,000 < 1,000  Alumínio mg/L 0,2 < 0,05 < 0,0800  

Diclorometano µg/L 20 < 2,000 < 1,000  Amônia (como NH3) mg/L 1,5 < 0,14 <0,03  

Di(2-etilhexil)ftalato µg/L 8 < 1,000 < 2,000  Cloreto  mg/L 250 4,01 5,4  

Estireno µg/L 20 < 1,000 < 1,000  Cor aparente uH(2) 15 < 3,00 5,0  

Pentaclorofenol µg/L 9 < 0,1000 < 0,1000  1,2-diclorobenzeno mg/L 0,01 < 0,001 <0,00300  

Tetracloreto de carbono µg/L 4 < 1,000 < 1,000  1,4-diclorobenzeno mg/L 0,03 < 0,001 <0,00300  
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Tetracloroeteno µg/L 40 < 1,000 < 1,000  Dureza total mg/L 500 47,50 33,3  

Triclorobenzenos µg/L 20 < 3,000 < 3,000  Etilbenzeno mg/L 0,2 < 0,001 < 0,00140  

Tricloroeteno µg/L 20 < 1,000 < 1,000  Ferro mg/L 0,3 < 0,10 < 0,0600  

Agrotóxicos Unidade VMP (1) 

1° 

semestre 

(fevereiro) 

2° 

semestre 

(agosto) 

Gosto e odor Intensidade 6 0 0  

2,4 D + 2,4,5 T µg/L 30 < 0,50 < 0,50 Manganês mg/L 0,1 < 0,03 < 0,0650  

Alaclor µg/L 20 < 0,01000 < 0,01000  Monoclorobenzeno mg/L 0,12 < 0,001 < 0,00300  

Aldicarbe + 

Aldicarbesulfona + 

Aldicarbesulfóxido 

µg/L 10 < 0,01 <10,00 

Sódio mg/L 200 2,75 5,3500  

Sólidos dissolvidos totais mg/L 1000 40,00 26,0  

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 < 0,01000 < 0,01000 Sulfato mg/L 250 4,92 < 6,9  

Atrazina µg/L 2 < 0,01000 < 0,01000 Sulfeto de hidrogênio mg/L 0,1 < 0,002 <0,020  

Carbendazim + benomil µg/L 120 < 0,01000 <20,00 Surfactantes (como LAS) mg/L 0,5 < 0,03 < 0,200  

Carbofurano µg/L 7 < 0,01 <5,00 Tolueno mg/L 0,17 < 0,001  < 0,00140 

Clordano µg/L 0,2 < 0,01000 < 0,01000 Turbidez NTU(3) 5 0,91  0,21 

Clorpirifós + Clorpirifós 

oxon 
µg/L 30 < 0,01000 < 0,01000 Zinco mg/L 5 < 0,06 < 0,0500  

DDT + DDD + DDE µg/L 1 < 0,01000 < 0,01000 Xilenos mg/L 0,3 < 0,002 < 0,0014 

Diuron µg/L 90 < 0,10 <50,00 Padrão de Radioatividade Unidade VMP (1) 

1° 

semestre 

(fevereiro) 

2° 

semestre 

(agosto) 

Endossulfan ( α β e sais) µg/L 20 < 0,01000 < 0,01000  Radioatividade Alfa Bq/L (4) 0,5 <0,42  <0,1 

Endrin µg/L 0,6 < 0,01000 < 0,01000  Radioatividade Beta Bq/L 1 <0,90 <0,3  

Glifosato + AMPA µg/L 500 < 0,10 <105,000  Microbiológicas Unidade VMP (1) 

1° 

semestre 

(fevereiro) 

2° 

semestre 

(agosto) 

Lindano (γ HCH) µg/L 2 < 0,01000 < 0,01000  Coliformes totais 
NMP/100 mL 
(5) 

Ausência Ausência Ausência 

Mancozebe µg/L 180 < 0,01000 <106,80  Escherichia coli NMP/100 mL Ausência Ausência Ausência  
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(1) VMP = Valor Máximo Permitido conforme o no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde 
(2) uH = Unidade Hazen 
(3) NTU = Unidade Nefelométrica de Turbidez 
(4) Bq/L = Becquerel por litro de amostra  
(5) NMP/100 mL = Número Mais Provável por 100 mL de amostra

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

Desinfetantes e Produtos 

Secundários da 

Desinfecção 

Unidade VMP (1) 

1° 

trimestre 

(fevereiro) 

2° 

trimestre 

(maio) 

3° 

trimestre 

(agosto) 

4° 

trimestre 

(novembro) 

Ácidos haloacéticos total mg/L 0,08 < 0,05 <0,002 0,02 <0,002 

Bromato mg/L 0,01 < 0,01 <0,0060 <0,0060 <0,0060 

Clorito mg/L 1 < 0,04 <0,100 <0,100 <0,100 

Cloro residual livre mg/L 5 - 0,7 0,9 0,7 

Cloraminas total mg/L 4 < 0,10 < 0,10 0,0 0,0 

2,4,6 - triclorofenol mg/L 0,2 < 0,0001 <0,00050 <0,00050 <0,00050 

Trihalometanos total mg/L 0,1 < 0,004 0,0080 <0,001 0,0112 
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Dicas para economizar água 

 Feche a torneira ao escovar os dentes e fazer a barba. Essa atitude pode 

economizar até 10 litros de água por cada uso. 

 Diminua o tempo debaixo do chuveiro. Uma ducha rápida pode economizar até 

150 litros de água. 

 Desligue o chuveiro quando for ensaboar. Dessa forma o consumo de água 

diminuirá de aproximadamente 180 para 48 litros. 

 Planeje as lavagens. A máquina de lavar roupa só deve ser ligada quando estiver 

completamente cheia. 

 Feche a torneira ao lavar as louças. Lavando a louça com a torneira aberta você 

pode desperdiçar até 105 litros de água. 

 Use a vassoura ao invés da mangueira para limpar seu quintal ou calçada. Uma 

mangueira ligada por 15 minutos gasta cerca de 280 litros de água. 

 

Identificando alterações na água 

 
 

O tratamento realizado na água garante que ela chegue às nossas casas, sem a 

presença de partículas de sujeira, sem cor, gosto ou cheiro. Caso a água que esteja 

chegando a sua casa possua algumas dessas características entre em contato com o SAAE. 

As causas podem estar relacionadas a alguma contaminação na rede de distribuição ou 

até mesmo na sua caixa d’água. Para manter a qualidade da água fornecida pelo SAAE é 

de suma importância manter limpa e tampada a sua caixa d’água, não misturar água de 

qualquer outra fonte (cisterna, poço) à água fornecida pelo SAAE e não aceitar ligações 

clandestinas de água.  
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Uma dúvida que assombra a população firminense é o tal 

“tubo” (TBO) que todo mês é cobrado na conta de água. Então 

vamos entender: 

 

 

 

 

 

 

Primeiro ponto importante é esclarecemos que TBO não significa tubo, mas sim TARIFA 

BÁSICA OPERACIONAL.  

 E por que você paga essa tarifa todo mês? 

Bom, para que estejam disponíveis aos usuários os serviços de fornecimento de água, 

coleta de esgoto e manutenção das redes, há gasto com:  

▫ estruturação dos sistemas; 

▫recursos humanos; 

▫manutenção do sistema de distribuição (no caso do abastecimento de água) e respectivos 

custos de energia elétrica, produtos químicos; 

▫ análise laboratoriais de controle de qualidade; 

▫ regulação dos serviços; 

Mas afinal o que 

é esse TBO de 

água e TBO de 

esgoto que eu 

pago todo mês? 
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▫ custos administrativos e comerciais básicos; 

▫ etc. 

Assim o TBO nada mais é do que uma tarifa básica, necessária para a continuação do 

abastecimento de água e da coleta de esgoto, por isso, mesmo que não haja consumo de 

água é cobrado o TBO de água e o TBO de esgoto mensalmente. 

 

Sua conta chegou com um valor fora do normal? Saiba que 

pode ser por causa de algum vazamento na sua rede domiciliar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para verificar se há algum vazamento, o usuário pode seguir as seguintes etapas:  

Da caixinha do hidrômetro até sua caixa d’água (vazamento na parte externa) 

1º- Impeça a entrada de água em seu reservatório, a maneira mais fácil e mais comum de 

se fazer é amarrando a boia que controla a entrada de água na caixa; 

2º- Verifique se seu hidrômetro continua “girando” (registrando consumo): 

 Se sim, é provável que tenha algum vazamento entre o hidrômetro e sua caixa 

d’água; 

 Se o hidrômetro parar de registrar, podemos passar para a próxima etapa, pois não 

há vazamento antes da caixa d'água. 

Vazamentos internos: 

1º- Mantenha sua bóia amarrada impedindo a entrada de água; 

Como detectar 

pequenos 

vazamentos? 
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2º- Marque o nível da água em seu reservatório; 

3º- Passado um tempo, volte e verifique o nível: 

 Se a água continuar no mesmo nível, não há vazamentos; 

 Se o nível da água baixar, é provável que haja vazamento; 

4º- Vamos agora verificar se há torneiras ou chuveiros pingando, descargas vazando, etc. 

Importante 

Para que o teste dê certo, é preciso que durante esse período não seja usado água na 

residência – torneiras, chuveiros, mangueiras e descargas não deverão ser usados. 

 

Já sabe como funciona a medição do seu consumo 

de água pelo HIDRÔMETRO? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro vamos entender como é um Hidrômetro: 

Como funciona o 

“Relógio de água”? 
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Números: Números: 

Os números pretos representam a quantidade de água em metros cúbicos que foram 

consumidos. Já os vermelhos representam a quantidade de litros. 

Relógios pequenos: 

O relógio pequeno localizado na parte inferior do lado direito do hidrômetro, marca a 

quantidade de litros consumidos. Enquanto o que aparece ao centro marca os décimos de 

litros.  

A bolinha preta no meio do hidrômetro serve para mostrar que se está ocorrendo consumo 

de água (sempre que ela estiver rodando, significa que em algum lugar após o hidrômetro 

está ocorrendo o consumo de água).  
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Como fazer a leitura: 

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta anotar os números pretos, desprezando os 

números vermelhos. Calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas 

leituras. 

 

Ao analisarmos a imagem anterior pode se concluir que houve um gasto de 16m³ (metros 

cúbicos) em 30 dias, 0,533 m³ por dia, que é igual a 533 litros. Lembrando que o SAAE 

de Senador Firmino, faz a leitura em um intervalo superior a 26 dias e inferior a 34 dias, 

de modo que seja mantido o número de 12 faturas no ano.  

O usuário pode acompanhar por meio de sua conta, no campo mensagem, a data de 

PREVISÂO da próxima leitura.  

 

 

Pontos importantes: 

A diferença entre a leitura atual e a leitura anterior indica o seu consumo em metros 

cúbicos; 

• considere apenas os algarismos de cor preta; 

• cada metro cúbico (m³), corresponde a 1.000 litros; 
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• nos casos de dúvida quanto ao consumo, anote a leitura do hidrômetro e a data, na parte 

de trás de sua conta, antes de se dirigir ao nosso atendimento 
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