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1. DESCRIÇÃO GERAL  

Esse painel tem como objetivo apresentar informações referentes ao monitoramento da 

qualidade da água para consumo humano realizado pelo SUS (secretarias de saúde), a 

partir de janeiro de 2014.  

A ferramenta utilizada em sua construção permite a visualização dinâmica e flexível das 

informações do Sisagua, as quais são apresentadas em tabelas, gráficos e mapa, por ano 

e grupo de parâmetros de qualidade da água, com as seguintes possibilidades de filtros:  

1. Datas 

1.1. Data da Coleta 

1.2. Mês da Coleta 

1.3. Ano da Coleta 

2. Abrangência Geográfica 

2.1. Região 

2.2. UF 

2.3. Regional de Saúde 

2.4. Região de Saúde 

2.5. Município 

3. Parâmetros 

3.1. Parâmetros de qualidade da água para consumo humano preconizado na norma 

de potabilidade (Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017) 

4. Forma de Abastecimento 

4.1. Forma de Abastecimento (SAA, SAC ou SAI) 

4.2. Nome da Forma de Abastecimento 

4.3. Instituição 

4.4. Estação de Tratamento de Água (ETA) 

4.5. Tipo de Filtração 

5. Coleta 

5.1. Motivo da Coleta 

5.2. Procedência da Coleta 

5.3. Ponto de Coleta 

5.4. Zona da coleta 

5.5. Categoria da área da coleta 

5.6. Área da coleta 

5.7. Tipo do local de coleta 

5.8. Local de coleta 



A apresentação das informações por grupos de parâmetros (imagem abaixo) foi realizada 

com o intuito de facilitar a interpretação dos dados e a avaliação do cumprimento da 

norma de potabilidade.  

 

Esses agrupamentos possibilitam a identificação do que seriam violações do padrão 

microbiológico (situações de risco à saúde ou de grande vulnerabilidade), violações do 

padrão organoléptico (que pode impactar na aceitação da água para consumo humano), 

de fluoreto (que denota o risco à saúde devido ao consumo de flúor em excesso) e dos 

valores recomendados para Bactérias heterotróficas e pH.  

Nesse contexto, os resultados foram agrupados conforme detalhamento abaixo:  

1. Padrão Microbiológico 

1.1. Cloro Residual Combinado; 

1.2. Cloro Residual Livre; 

1.3. Coliformes Totais; 

1.4. Dióxido de Cloro; 

1.5. Escherichia coli; 

1.6. Turbidez (pós-filtração/pré-desinfecção), 

2. Padrão Organoléptico 

2.1. Cor; 

2.2. Turbidez (após tratamento) 

3. Fluoreto 

3.1. Fluoreto 

4. Bactérias heterotróficas 

4.1. Bactérias heterotróficas 

5. pH 

5.1. pH 

No item a seguir serão descritos os componentes do painel, mas cabe esclarecer que as 

seleções de dados podem ser feitas não apenas no painel de filtros, mas também em cada 

gráfico. Essas seleções permitem reduzir o conjunto de dados apresentados, a fim de se 

fazer uma análise específica.  

  



2. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 

O painel é composto, basicamente, pelos seguintes componentes: painel de filtros; barra 

de seleções; documentos de apoio; e os componentes que trazem as informações (tabelas, 

gráficos e mapa).  

 

No botão denominado “Documentos de apoio” é possível acessar o manual de uso, o 

dicionário de variáveis e o documento com as regras de enquadramento dos resultados. 

2.1. Barra de seleções (parte superior da página) 

 
 

No painel de seleções, são exibidas as opções de filtros selecionadas, que se aplicam a 

todos os componentes da página. Inicialmente, como padrão, o painel é exibido com o 

ano corrente e o padrão microbiológico selecionados.  

Ao lado de cada opção de filtro, está disponível o ícone para limpar a seleção 

realizada, como mostra a figura abaixo.  

Ressalta-se, entretanto, que os filtros ‘Ano’ e ‘Grupo de parâmetros’ não devem ser 

limpos, pois são essenciais para a apresentação correta do painel. Se acontecer de clicar 

nesses filtros, deve-se atualizar a página para retornar as configurações padrão. 

 



2.2. Painel de filtros (lateral esquerda da página) 

No Painel de Filtros estão disponíveis as possibilidades de seleção dos critérios nos filtros 

existentes. Esse painel pode ser ocultado e reexibido sempre que desejar, ao clicar no 

ícone       . 

 

Para selecionar as opções de filtros, basta clicar na opção desejada, sendo possível 

selecionar mais de opção. 

 

Os ícones têm as seguintes funções: 

Confirmar seleção: confirma a(s) opção(ões) selecionada(s); 

Cancelar seleção: fecha a caixa de seleção e mantém as opções de filtros anteriores;  

Limpar seleção: torna todas as opções do filtro não selecionadas. 



2.3. Filtro de ano (2014 ao ano corrente) 

 

Ao acessar o painel, o ano corrente é selecionado como padrão. Destaca-se que o filtro de 

ano é de seleção obrigatória para a correta apresentação do painel. 

2.4. Filtro de grupos de parâmetros  

 

Ao acessar o painel, o Padrão microbiológico é selecionado como padrão. E, assim como 

o filtro de Ano, a seleção de um critério é obrigatória para a correta apresentação do 

painel. 

2.5. Gráficos de rosca para número de amostras analisadas e gráfico de barras 

para percentual de amostras fora do padrão  

 

O gráfico em formato de rosca mostra o número e o percentual de amostras analisadas 

em cada opção para um determinado recorte de dados. O gráfico de barras ilustra os 

percentuais de amostras fora do padrão em cada opção do recorte de dados selecionado.  

Ao posicionar o cursor sobre alguma parte colorida do gráfico, é possível visualizar as 

informações detalhadas correspondentes, conforme demonstrado a seguir, para o motivo 

‘Rotina’. 



 

Vale ressaltar que são disponíveis dois pares de gráficos para possibilitar a visualização 

de dois recortes ao mesmo tempo. Lembrando que é possível alterar os recortes de análise, 

clicando na seta da caixa de seleção e escolhendo outro critério de dentre as opções 

listadas abaixo: 

 Motivo da Coleta 

 Forma de Abastecimento 

 Zona da coleta 

 Categoria da área da coleta 

 Local de coleta 

 Procedência da Coleta 

 Ponto de Coleta 

É importante esclarecer que ao clicar sobre uma opção (por exemplo, SAA), todos os 

componentes do painel são filtrados, conforme demonstrado a seguir.  

  

Caso deseje cancelar a ação, é preciso clicar no botão                   do respectivo filtro. 

  



2.6. Gráfico indicativo do percentual de amostras fora do padrão 

 

Esse gráfico ilustra o percentual de amostras fora do padrão, com o mesmo valor 

apresentado no cabeçalho do painel, considerando os critérios selecionados nos filtros do 

painel. 

2.7. Gráfico de linhas  

O gráfico de linhas mostra o número de amostras analisadas e número de amostras fora 

do padrão por mês de coleta. 

 

Ao posicionar o cursor sobre algum ponto, é possível visualizar os valores respectivos ao 

mês de referência, e clicando em um desses pontos é possível filtrar todo o painel para 

um mês específico. Também é possível selecionar mais de um mês para verificar as 

informações no período. 

2.8. Gráficos de barras por abrangência geográfica 

Esse gráfico mostra o número de amostras analisadas e o número de amostras fora do 

padrão em cada componente da abrangência geográfica selecionada. 



 

Quando não é selecionado nenhum filtro de abrangência geográfica, os quantitativos são 

apresentados por macrorregião do país. Quando selecionada alguma macrorregião, os 

quantitativos são apresentados para os respectivas Unidades da Federação. Já quando 

selecionada uma UF, os quantitativos são apresentados para as respectivas regionais de 

saúde. E, por fim, quando a Regional de Saúde é selecionada, são apresentados os 

quantitativos referentes aos municípios. 

Assim como para os componentes gráficos anteriores, ao posicionar o cursor sobre 

alguma barra, é possível visualizar as respectivas informações, e ao clicar sobre uma das 

barras, todos os componentes do painel são filtrados para o respectivo recorte geográfico.  

2.9. Mapa  

O mapa traz a distribuição espacial das amostras analisadas, com diferenciação de cor em 

função do atendimento ao padrão de potabilidade, conforme opções abaixo: 

 Geral (todos os resultados); 

 Dentro do padrão; 

 Fora do padrão; 

 Inconclusivo ou não aplicável. 



   

Inicialmente são apresentadas todas as amostras que atendem à seleção realizada, mas é 

possível filtrá-las conforme a conclusão em relação ao padrão de potabilidade.  

Vale destacar que as amostras são plotadas no mapa a partir das coordenadas geográficas 

(latitude e longitude) ou do endereço, sendo que este é utilizado quando não existentes os 

dados das coordenadas. Além disso, como mostra o aviso abaixo do mapa, existe a 

limitação de pontos de coleta apresentados, que é de 3.333. 

2.10. Tabela resumo das amostras de água analisadas pela Vigilância 

Essa tabela exibe o total de amostras analisadas no município que atendem à seleção de 

filtros realizada, além dos totais de amostras fora e dentro do padrão e o percentual de 

amostras fora do padrão. O botão de ‘Exportar’, abaixo da tabela, permite gerar um 

arquivo em formato .xlsx com os dados contidos na mesma. 

 

É importante destacar que a tabela só é apresentada após a seleção de uma Unidade da 

Federação, Regional ou Região de Saúde, ou de um Município.  



2.11. Tabela detalhada das amostras analisadas pela Vigilância 

Essa tabela exibe as informações de cada amostra coletada pela vigilância que atende à 

seleção de filtros realizada. E o botão de ‘Exportar’, abaixo da tabela, permite gerar um 

arquivo em formato .xlsx com os dados contidos na mesma. 

  

É importante destacar que a tabela só é apresentada após a seleção de uma Unidade da 

Federação, Regional ou Região de Saúde, ou de um Município.  

2.12. Gráficos de barras por parâmetro 

Esse gráfico mostra o número de amostras analisadas e o número de amostras fora do 

padrão para cada parâmetro de qualidade da água. 

 

Assim como ocorre para os outros gráficos já descritos nesse documento, ao posicionar o 

cursor sobre alguma barra, é possível visualizar as respectivas informações detalhadas. 

Ao clicar sobre uma das barras, todos os componentes do painel são filtrados para o 

parâmetro selecionado. Segue abaixo imagem do gráfico após clicar no parâmetro 

Coliformes totais. 



 

2.13. Gráficos de barras por faixa de valor  

Esse gráfico apresenta a distribuição dos resultados por faixa de valor para os residuais 

de agente desinfetante (cloro residual livre, cloro residual combinado e dióxido de cloro), 

possibilitando avaliar se os resultados estão fora do padrão por se encontrarem abaixo do 

valor mínimo preconizado ou acima do valor máximo permitido.  

 

Como ocorre para os outros gráficos do painel, ao posicionar o cursor sobre alguma barra, 

é possível visualizar as respectivas informações. E ao clicar sobre qualquer das barras de 

um parâmetro, todos os componentes do painel são filtrados para o mesmo.  


