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por meio das chuvas para os mananciais que abas-

tecem as cidades.

Só na Região Metropolitana são 1.600 pontos pré-fixa-

dos de onde a água distribuída é retirada para análise 

de qualidade, somando 8.500 análises mensais. Para 

os demais componentes do sistema – mananciais, es-

tações de tratamento de água, efluentes industriais,  

estações de tratamento de esgotos e pontos de lança-

mento em córregos e rios - são feitas 2.500 análises 

mensais.  

Além do Laboratório Central, a empresa tem outras  

28 unidades espalhadas pelo estado. Juntos, os 

laboratórios realizam, mensalmente, mais de 80 mil 

análises, permitindo um eficiente controle da quali-

dade da água que é distribuída à população. 

A esses números somam-se as análises feitas de 

hora em hora nos laboratórios de processo existentes 

em cada estação de tratamento de água e de esgo-

tos nas localidades operadas pela empresa, respon-

sáveis pelos primeiros testes de controle da quali-

dade antes da distribuição.  

Também, durante a distribuição, são coletadas amos-

tras e realizadas análises para certificar que o produto  

que está chegando aos imóveis mantém sempre o 

mesmo padrão. Isso é feito, indistintamente, em to-

das as localidades operadas pela empresa. O volume 

de coletas realizadas varia de acordo com o número 

de habitantes de cada comunidade.

COPASA OrIENTA
Como preservar as nascentes 

As nascentes são a origem dos rios onde a Copasa 

faz captação de água para o abastecimento. Por isso, 

é preciso preservá-las. 

Cuidados importantes:  

• Não construir currais, chiqueiros, galinheiros e fossas  

sépticas nas proximidades acima das nascentes.

• Não desmatar no entorno das nascentes.

• Não jogar lixo no entorno das nascentes.

• Cercar as nascentes a uma distância mínima de 50 

metros do olho d’água, evitando a entrada do gado 

e contaminação da água com o estrume.

• Não usar adubos e agrotóxicos em áreas de várzea 

e próximas às nascentes e rios.
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