
Em resposta a indicação nº 0077.9/2020 do Senhor Deputado Pe. Pedro Baldissera feita 

pelo ofício nº 0424/CC-DIAL-GEAPI, temos as seguintes considerações a fazer: 

CONSIDERAÇÃO 1 

O senhor Deputado Pe. Pedro Baldissera solicita, via indicação nº 0077.9/2020, que a 

CASAN instale nos imóveis do Estado de Santa Catarina o equipamento denominado de 

eliminador de ar. Em sua solicitação, o Senhor Deputado menciona que o equipamento “ 

não deve trazer nenhum risco à saúde do consumidor ou à contaminação da água, razão 

pela qual deverá estar devidamente certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – INMETRO.”. Com o intuito de sanar dúvidas gerais, o 

INMETRO formulou uma resposta padrão e publicou em seu website , podendo ser 

acessado pelo link < http://www.inmetro.gov.br/ouvidoria/faqs.asp#verificacao-

instrumento >, as seguintes informações a respeito do equipamento eliminador de ar:  

1. Não existe nenhum tipo de dispositivo eliminador de ar aprovado ou autorizado 

pelo Inmetro; 

2. Não cabe ao Inmetro, especialmente à Diretoria de Metrologia Legal, proceder 

aprovação ou autorização desses equipamentos, visto que não são instrumentos 

de medir ou medidas materializadas; 

3. A citação indevida do nome ou marca do Inmetro no equipamento ou em 

material de divulgação do mesmo vem sendo objeto de notificações emitidas 

pelo Inmetro, cientificando o responsável das medidas judiciais cabíveis a serem 

adotadas, caso não se observe a imediata suspensão da informação enganosa. 

Não suficiente, a CASAN, via GCO/DIFME, fez um pedido via e-mail (segue em anexo) 

ao INMETRO solicitando esclarecimentos sobre o eliminador de ar e obteve como 

resposta:  

1) Existe hoje algum equipamento "eliminador de ar", " bloqueador de ar" ou " 

supressor de ar" utilizado em hidrômetro homologado ou certificado pelo INMETRO?   

R: Os equipamentos citados (bloqueador, eliminador ou supressor de ar) não são 

regulamentados pelo Inmetro, e, portanto, não possuem homologação ou certificação 

por este instituto.  

Assim, fica demostrado que não existe, até a presente data, um equipamento eliminador 

de ar que seja certificado ou homologado pelo INMETRO.  

CONSIDERAÇÃO 2 

Não existe, até o momento, certificação ou normatização comprovando a eficácia do 

equipamento, assim, não é possível afirmar que a redução do valor da fatura está ligada 

diretamente ao ar expurgado pelo dispositivo.  Os fabricantes demonstram, apenas, 

através de laudos ou testes, que os dispositivos não interferem nas condições metrológicas 

do hidrômetro. O próprio INMETRO, em resposta a essa companhia afirma, ao ser 

questionado: 

“3)      É possível afirmar que o "eliminador de ar", " bloqueador de ar" ou " supressor de 

ar" bloqueia toda a passagem do ar? 
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 R: Assim como na pergunta anterior, somente a realização de testes (não realizados até 

o momento por este instituto) poderia trazer uma resposta conclusiva. ” 

Fica demonstrado que o INMETRO não realizou testes para demonstrar a eficiência do 

equipamento eliminador de ar. 

CONSIDERAÇÃO 3 

A utilização do equipamento "eliminador de ar", " bloqueador de ar" ou " supressor de 

ar" pode provocar a redução ou bloqueio do fluxo de água fornecida ao usuário, sendo 

isso decorrência da perda de carga ou até mesmo do mal funcionamento do equipamento, 

trazendo inúmeros prejuízos, tanto para o usuário, que poderá ficar sem o abastecimento 

de água, quanto para a companhia, que terá seus gastos com manutenção, reparação e 

deslocamento de pessoal elevados.  

CONSIDERAÇÃO 4 

No aspecto sanitário, o aparelho eliminador de ar pode ser nocivo à saúde, haja vista a 

possibilidade de contaminação por líquidos externos, tais como: água de lavagem de 

pisos, urina, fezes de animais, água decorrente de alagamento e bem como pela 

movimentação de insetos na sua superfície. Todos os elementos mencionados podem ser 

carregados para o interior da tubulação através das aberturas existentes no corpo do 

aparelho, pois o orifício da ventosa é completamente exposto. Essa entrada livre de água 

“contaminada” pode ocorrer, por exemplo, quando a rede estiver despressurizada para 

alguma manutenção ou até mesmo por desabastecimento. Os fornecedores não 

apresentaram, até a presente data, laudos que atestem a segurança do equipamento frente 

a possíveis contaminações da rede de abastecimento pública.    

CONSIDERAÇÃO 5 

As agências reguladoras atuantes nos munícipios atendidos pela CASAN (ARIS, ARESC, 

AGIR e CISAM SUL) não permitem que o usuário instale o eliminador de ar, sendo sua 

instalação considerada uma infração passível de multa e outras sanções pelos órgãos de 

fiscalização.  

CONSIDERAÇÃO 6 

Para os usuários que acreditam que foram prejudicados em suas faturas por conta de um 

possível ar na rede pública, recomendamos que seja utilizado o hidrômetro ultrassônico, 

que utilizada o tempo de transito de um sinal ultrassônico para calcular a vazão, este tipo 

de equipamento já é utilizado por esta Companhia. Este tipo de dispositivo mensura 

somente a água e não possui aberturas para entrada de água contaminada.   

CONCLUSÃO 

Assim, por entender que os equipamentos “ eliminadores de ar” ou “ bloqueadores de ar” 

ou “ supressores de ar” não possuem homologação ou certificação pelo INMETRO, por 

não existir certificação ou normatização comprovando a eficácia do equipamento quanto 



a redução do valor da fatura atrelado a remoção do ar na tubulação, pelo equipamento 

possibilitar a redução ou bloqueio do fluxo de água para o usuário, pelo equipamento 

possibilitar a entrada livre da água “contaminada” na rede pública, pelas agências 

reguladoras não permitirem a instalação e por existir a solução do hidrômetro 

ultrassônico, mais eficiente e que não compromete a potabilidade da água, para os 

usuários que acreditam que foram prejudicados em suas faturas por conta de um possível 

ar na rede pública, entendemos não ser prudente a Companhia utilizar o equipamento 

mencionado na solicitação, via ofício, do Senhor Deputado Pe. Pedro Baldissera. 


