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ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Fonte: https://gal.funed.mg.gov.br/laboratorio/ S = satisfatória I= Insatisfatória

Além dos pontos estratégicos são analisadas as águas das minas do município. A mina no bairro Xororó
apresentou resultado insatisfatório (presença de Escherichia Coli), portanto, imprópria para consumo humano.
Ao chegar à sua casa, a água tem outro local de armazenamento: a caixa d’ água. Esta deve ser lavada a
cada seis meses e precisa ser mantida bem tampada, para que nenhum bicho ou sujeira entre nela. Esses
cuidados são indispensáveis, para garantir a qualidade da água e evitar a incidência de doenças. A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA através da RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011 (serviços de saúde)
e da RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 (serviços de alimentação) preconizam a obrigatoriedade da
limpeza da caixa d’água a cada seis meses. No sítio eletrônico da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– COPASA MG é descrita a forma correta de limpeza da caixa d’água.
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