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Apresentação 

 

Desde 1977 foi atribuída ao Ministério da Saúde a responsabilidade por editar normas e 

estabelecer o padrão de potabilidade da água para consumo humano, bem como zelar pelo seu 

efetivo cumprimento, conforme estabelecido no Decreto n.º 79367, de 9 de março de 1977. 

A legislação atual é a Portaria MS nº 2914/2011, que estabelece o padrão de potabilidade e os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da qualidade da água para 

consumo humano. A referida Portaria foi elaborada durante o processo de revisão da revogada 

Portaria MS nº 518/2004. 

O início do processo ocorreu em 2007 quando o Ministério da Saúde, por intermédio do 

Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, da Secretaria de 

Vigilância em Saúde, realizou a contratação de estudos para iniciar o processo de revisão da 

Portaria MS nº 518/2004, com vistas a atender o disposto em seu artigo 4º, o qual determina a 

revisão da Norma de Potabilidade no prazo de cinco anos ou a qualquer tempo, mediante 

solicitação justificada. 

A revisão da Portaria MS nº 518/2004 considerou os avanços do conhecimento técnico- 

científico da área de interesse, as experiências internacionais e as recomendações da 4ª Edição 

das Guias de Qualidade da Água para Consumo Humano da Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2004) e, adaptadas à realidade brasileira.  

Este documento apresentada as principais etapas do processo de revisão da Portaria MS 

nº 518/2004, constituindo-se em um importante material de consulta sobre o histórico da revisão, 

a metodologia de trabalho utilizada, além de subsidiar futuras atualizações e revisões necessárias 

à atual Portaria.  

 



1. Histórico das Normas de Qualidade da Água para 

Consumo Humano no Brasil 

 

1.1.Decreto Federal nº 79.367 de 09/03/1977 

 

Segundo o Decreto Federal n.º 79.367/1977, o Ministério da Saúde é o responsável por 

elaborar normas e estabelecer o padrão de potabilidade de água, a serem observados em todo o 

território nacional. Em seu artigo 3º, o Decreto estabelece que os órgãos e entidades dos 

Estados, Município e Distrito Federal, responsáveis pela operação dos sistemas de 

abastecimento, devem adotar, obrigatoriamente, as normas e o padrão de potabilidade 

estabelecidos pelo Ministro da Saúde. 

 

O Decreto dispõe ainda que o Ministério da Saúde, em articulação com as Secretarias de 

Saúde ou órgãos equivalentes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, deverá exercer a 

fiscalização e o controle do exato cumprimento das normas e do padrão de que trata o este 

Decreto (Art. 4.º). 

 

 

1.2.Portaria BSB nº 56 de 14/03/1977  

Em cumprimento ao Decreto n.º 79.367/1977, a Portaria BSb nº 56, de 14 de março de 

1977, foi a primeira legislação nacional que estabeleceu o padrão de potabilidade da água. A 

Portaria contemplava o padrão de potabilidade segundo os aspectos microbiológicos e 

parâmetros de qualidade física, química e organoléptica, incluindo Valores Máximos Desejáveis 

(VMD) além do Valor Máximo Permitido (VMP), para os parâmetros físicos e químicos. 

 

1.3.Portaria GM nº 36 de 19/01/1990  

Após treze anos em vigor, a Portaria BSB nº 56 foi substituída pela Portaria GM nº 36, de 

19 de janeiro de 1990. Dentre os principais aspectos alterados, pode-se citar a revisão das 

definições e a introdução de alguns  aspectos sanitários, tais como:  
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recomendação de manutenção do teor mínimo de cloro residual livre em qualquer ponto da 

rede de distribuição; 

exigência do envio de relatórios sobre a qualidade da água distribuída pelos responsáveis 

pelo abastecimento ao setor saúde; 

extinção do critério de Valor Máximo Desejável (VMD) e substituição por Valor Máximo 

Permitido (VMP); 

atualização dos limites de tolerância para todas as características físico-químicas e 

bacteriológicas; 

aceitação de critérios diferenciados para alguns parâmetros na entrada da rede e na rede de 

distribuição; 

obrigatoriedade na manutenção de pressão positiva em qualquer ponto da rede de 

distribuição; 

recomendação da manutenção da água dentro de determinada faixa de pH (6,5 a 8,5);  

revisão do número mínimo de amostras e frequência mínima de amostragem a serem 

observadas pelos prestadores de serviços de sistema de abastecimento de água para 

consumo humano (SAA), considerando parâmetro, população e ponto de coleta; e 

exigência de ausência de coliformes fecais em qualquer ponto do SAA e de ausência de 

coliformes totais na entrada do SAA. 

 

1.4.Portaria MS nº 1469 de 29/12/2000 e Portaria MS nº 518 de 

25/03/2004 

Em 2000 ocorreu a revisão da Portaria GM nº 36/1990 que culminou com a publicação da 

Portaria MS nº 1469, de 29 de dezembro de 2000. O Centro Nacional de Epidemiologia 

(Cenepi), por meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM), era o 

responsável pela atualização da Norma e também pela sua implementação em todo território 

nacional. Em 2003, foi criada a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) no Ministério da 

Saúde, que assumiu as atribuições do Cenepi, as quais anteriormente pertenciam à Funasa 

(Fundação Nacional de Saúde). Em virtude dessa nova estruturação, a Portaria MS nº 1469/2000 

foi revogada, passando a vigorar a Portaria MS nº 518/2004.  
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A Portaria MS nº 518, de 25 de março de 2004, trouxe em seu conteúdo os princípios 

preconizados pela 3ª edição das Guias da Organização Mundial de Saúde (OMS), tais como: 

visão sistêmica e integrada no controle da qualidade da água; princípios de boas práticas; 

avaliação, gerenciamento e comunicação de risco; enfoque epidemiológico; e direito do 

consumidor à informação (WHO, 2006). 

Além disso, estabeleceu o padrão de potabilidade da água e os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle, que cabe aos prestadores de serviço de abastecimento de 

água para consumo humano, e à vigilância da qualidade da água para consumo humano, que 

compete ao setor saúde.  

A Portaria MS nº 518/2004 foi considerada um avanço nacional e internacional, por 

induzir a atuação harmônica e integrada entre os responsáveis pelo controle e pela vigilância da 

qualidade da água, sempre sob a perspectiva da avaliação de riscos à saúde humana, abordando 

desde o manancial até o consumidor.  

Nesse contexto, essa Portaria incorporou o que havia de mais atual no conhecimento 

científico, além de assumir um caráter efetivo e simultâneo de controle e vigilância da qualidade 

da água para consumo humano, em consonância com a estruturação da vigilância em saúde 

ambiental, que estava em implantação no País, e com o princípio de descentralização previsto no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2005). Outro avanço significativo foi o preenchimento 

de lacunas de atribuição de competências e responsabilidades perante a legislação e o público 

consumidor. 

 

3. Comparativo entre as normas revogadas de potabilidade de água 

para consumo humano  

De forma a atender as diferentes realidades demográficas e socioculturais do País e, 

sobretudo, visando à redução dos riscos à saúde pública, as normas de potabilidade apresentaram 

um avanço significativo em relação ao seu conteúdo, constituindo-se em um instrumento efetivo 

para proteção à saúde, a partir das seguintes premissas: universalidade de aplicação; 

funcionalidade; atualidade; aceitação; aplicabilidade; e equidade (BRASIL, 2005). 
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A Figura 1 apresenta as principais evoluções das legislações de potabilidade de água para 

consumo humano do Brasil, quanto à estrutura, ao conteúdo, aos princípios e à metodologia 

adotada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria GM n.º 36/1990 Portaria MS n.º 518/2004 Portaria BSB nº 56/1977 

1. Quanto à  estrutura: 
 

  Portaria; 

  Anexo como norma de qualidade. 
 

2. Quanto ao conteúdo: 
 

 Definições  

 Norma de Qualidade: 
- Das disposições preliminares 
- Das definições 
- Dos deveres e das 
responsabilidades 
- Do padrão de potabilidade 
- Dos planos de amostragem 
- Das exigências aplicáveis aos 
sistemas e soluções alternativas de 
abastecimento de água 
- Das disposições gerais e 
transitórias.  

 
3. Princípios da revisão: 

 

 Abrangência da norma brasileira às 
diferentes formas de abastecimento; 

 Enfoque epidemiológico; 

 Visão sistêmica e integrada da 
qualidade da água, desde o 
manancial a distribuição; 

 Princípios de boas práticas e 
multiplas barreiras; 

 Definição das competências do 
setor saúde nas três eferas de 
governo e os responsáveis pelos  
sistemas e soluções alternativas de 
abastecimento de água; 

 Valorização dos direitos do 
consumidor ao acesso à informação 
sobre a qualidade da água 
consumida. 

 
4. Metodologia da Revisão  
Baseada nas publicações dos Guias para 
la Calidad del Agua Potable da OMS 
(1995, 1996 e 1997) e legislações 
internacionais (Estados Unidos, Canadá e 
Europa). 

1. Quanto à  estrutura 

  Portaria  

2.   Quanto ao conteúdo 

   Padrão de potabilidade 
contemplava aspectos 
microbiológicos e parâmetros de 
qualidade física, química e 
organoléptica, incluindo Valores 
Máximos Desejáveis (VMD), além 
do Valor Máximo Permitido (VMP) 
para os parâmetros físicos e 
químicos. 

3. Metodologia da Revisão  

 Baseada na experiência 
internacional, com destaque para 
os guias da OMS. 

 

1. Quanto à  estrutura 
 

 Portaria e Anexos 
 

2.Quanto ao conteúdo 

  Definições 

  Normas e padrão de 
potabilidade, incluindo valores 
máximos permissíveis  e critérios 
de amostragem; 

  Condições específicas: 
-  Recomendação de 

manutenção do teor mínimo 
de cloro residual livre em 
qualquer ponto da rede de 
distribuição; 

-  Obrigatoriedade na 
manutenção de pressão 
positiva em qualquer ponto 
do sistema de distribuição; 

-  Exigência do envio de 
relatórios sobre a qualidade 
da água distribuída pelos 
responsáveis pelo 
abastecimento ao setor 
saúde. 

 

3.Motivação da revisão  

 Definição dos princípios 
norteadores; 

 Centrada na definição do 
padrão de potabilidade; 

 Parâmetros e padrões 
desatualizados em relação aos 
guias de referência e legislações 
internacionais; 

 Maior clareza na aplicabilidade  
 

4. Metodologia da Revisão  

 Baseada nos Guias para la 
Calidad del Agua Potable da 
OMS de 1984 e 1985. 
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4.Estratégia para o Processo de Revisão da Portaria MS nº 

518/2004 

Para o desenvolvimento do processo de revisão da Portaria MS nº 518/2004 foi elaborado um 

plano de trabalho, que teve como objetivo a definição das etapas e suas respectivas atividades. 

As quatro etapas de trabalho são apresentadas na Figura 2.  

 

Figura 2: Fluxograma das etapas e atividades desenvolvidas no processo de revisão da Portaria MS nº 

518/2004.  

 

4.1. Etapa 1: Planejamento das Atividades 

 

4.1.1. Elaboração de Estudos  

 Em 2007 o Ministério da Saúde contratou diversas instituições e pesquisadores, com 

comprovada expertise nas áreas de saneamento, recursos hídricos e avaliação de risco, com a 

finalidade de elaborar estudos para subsidiar o processo de revisão da Portaria MS nº 518/2004, 

conforme listado no Quadro 1.  

 

 

 

 Figura 1: Evolução da legislação brasileira de potabilidade de água para consumo humano.  
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Quadro 1: Estudos elaborados para subsidiar o processo de revisão da Portaria MS nº 518/2004. 

Estudos 

1.Avaliação crítica do conteúdo da Portaria MS n
o
 518/2004, identificando os pontos que 

necessitavam de revisão, atualização e/ou estudos e pesquisas para subsidiar a devida 

atualização/revisão da norma. 

2.Sistematização referente ao parâmetro microbiológico: 

Indicadores bacteriológicos da qualidade da água; 

Turbidez como indicador de qualidade microbiológica da água; e 

Parâmetros de controle da desinfecção como indicadores da qualidade da água. 

3.Sistematização referente ao parâmetro de substâncias químicas: 

Substâncias químicas: padrão de ocorrência e dinâmica, toxicidade, limites de detecção e 

remoção no tratamento da água;  

Limites de detecção de métodos analíticos usualmente adotados para análise dos parâmetros 

exigidos pela Portaria MS nº 518/2004; e 

Linhas norteadoras para revisão da Portaria MS nº 518/2004, referente aos parâmetros químicos e 

microbiológicos. 

4.Sistematização referente aos parâmetros cianobactérias e cianotoxinas - linhas norteadoras para 

a revisão da Portaria MS nº 518/2004: 

Sistematização sobre o conhecimento científico acumulado, referente às espécies de 

cianobactérias mais comumente encontradas no País, em função da sua toxicidade; 

Sistematização sobre a equivalência entre a densidade de células de cianobactérias (incluindo os 

organismos picoplanctônicos) e biovolumes correspondentes, fundamentado em análises 

estatísticas;  

Levantamento dos métodos de análises de cianotoxinas em água bruta e tratada, incluindo 

limites de detecção, necessidades de infraestrutura e de pessoal técnico especializado, 

buscando adequações e alternativas para a realidade brasileira;  

Levantamento sistematizado sobre a pertinência ou não da obrigatoriedade de análises de 

Saxitoxina e Cilindrospermopsina. 

5.A incorporação dos princípios e de ferramentas de avaliação de risco na norma de qualidade da 

água para consumo humano. 

6.Padrões de Potabilidade da Água para Consumo Humano quanto ao teor de Flúor: subsídios 

para a revisão da Portaria MS nº 518/2004. 



4.1.2. Grupo de trabalho para revisão da Portaria MS nº 518/2004  

 

 A Portaria MS nº 1.288, de 17 de junho de 2009 (Anexo 1), instituiu o Grupo de Trabalho – 

GT, coordenado pela Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental. O GT iniciou as 

atividades, no dia 21 de julho de 2009 sendo composto por representantes de diversas 

instituições, integrantes dos segmentos envolvidos, direta ou indiretamente, com a qualidade da 

água para consumo humano (Quadro 2).  

  



Quadro 2: Relação das Instituições que integram o Grupo de Trabalho da revisão da Portaria MS 

nº 518/2004.  

Instituições 

Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental - CGVAM/SVS/MS 

Unidade Técnica de Doenças de veiculação Hídrica e Alimentar- UHA/Coordenação Geral de 

Doenças Transmissíveis – CGDT/SVS/MS 

Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB/SVS/MS 

Coordenação Geral de Saúde Bucal - CGSB/SAS/MS 

Consultoria Jurídica - CONJUR/MS 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades- SNSA/MCidades 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU/MMA 

Agência Nacional de Águas – ANA 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES 

Conselho das Cidades – ConCidades 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE 

Associação das Empresas de Saneamento Básico Estadual – AESBE 

Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – 

ABCON 

4ª Câmara da Procuradoria Geral da República 

Associação Brasileira das Agências Reguladoras (ABAR) 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) 

 

 



4.1.3. Instrumentos para coleta das contribuições  

 

Para propiciar ampla divulgação do processo de revisão da Portaria MS n° 518/2004 e 

promover a participação da sociedade civil e demais segmentos institucionais, foi 

disponibilizado, entre o período de julho de 2009 a maio de 2010, o sítio 

www.saude.gov.br/portaria518. O sítio era constituído de:  

i) Ambiente de contribuições e sugestões referentes aos artigos da Portaria MS nº 518/2004: 

caracterizado como o espaço no qual o participante deveria preencher um formulário de 

identificação pessoal e de identificação do setor a que pertencia, como: setor saúde, prestador de 

serviço, órgão de meio ambiente, recursos hídricos, entre outros; 

ii) Ambiente para disponibilização de documentos e informativos: caracterizado como o espaço 

no qual ficou disponível os resultados das Oficinas Regionais, os estudos realizados para 

subsidiar a revisão, o calendário dos eventos, entre outros.  

Além deste espaço, outros instrumentos foram utilizados para recebimento de sugestões, 

como:  

i) fale conosco: portaria518@saude.gov.br; e 

ii) endereço oficial da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da 

Saúde. 

 

4.2. Etapa 2: Desenvolvimento dos trabalhos  

Para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos, as discussões foram divididas em dois 

temas:  

Tema I - Das definições, Dos Deveres e Responsabilidades, Das Exigências; e  

Tema II - Do Padrão de Potabilidade e dos Planos de Amostragem.  

O Tema I foi discutido em 27 reuniões realizadas com os representantes do GT. Além disso, 

foram realizadas reuniões de trabalho juntamente com representantes da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, Fundação Nacional de Saúde – Funasa; Agência Nacional de 

Águas - ANA, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde - Conass, Coordenação 

Geral de Laboratórios de Saúde Pública – CGLAB e Petrobrás, para discutir temas específicos. 

http://www.saude.gov.br/portaria518
mailto:portaria518@saude.gov.br
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Como o Tema II englobava uma diversidade de assuntos específicos a serem discutidos 

para estabelecer o padrão de potabilidade, foram constituídos três subgrupos técnico-científicos 

com vistas a discutir os parâmetros cianobactérias/cianotoxinas, microbiologia  e substâncias 

químicas.  

As discussões dos Temas I e II foram realizadas no período de julho de 2009 a dezembro 

de 2010 e tiveram como subsídio as contribuições recebidas, descritas no item 4.2.3 deste 

documento, além do conteúdo dos estudos realizados e da experiência dos representantes dos GT 

e dos subgrupos. Com base nas referidas discussões, elaborou-se a primeira minuta da nova 

portaria de potabilidade de água para consumo humano (Anexo 4), composta de 52 artigos e seus 

respectivos parágrafos, incisos e alíneas, que foi apresentada para discussão nas Oficinas 

Macrorregionais. 

 

4.2.1. Atualização do Tema I: Das definições, Dos deveres e 

Responsabilidades, das Exigências e das Penalidades 

 

Para a revisão e atualização do tema I, cujos capítulos e sessões estão descritos a seguir, 

foram consolidadas as contribuições recebidas referente ao tema e avaliadas, nas reuniões com o 

GT, sobre a pertinência de alteração, atualização ou inclusão. 

 

Capítulos e sessões que compõem o Tema I:  

 

i) Capítulo I – Das disposições preliminares; 

ii)Capítulo II – Das definições;   

iii) Capítulo III – Das competências e responsabilidades; Seção I – Das competências da 

União; Seção II - Das competências dos Estados; Seção III – Das competências dos Municípios; 

Seção IV - Do Responsável pelo Sistema e Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de 

Água para Consumo Humano;  

iv) Capítulo IV - Das exigências aplicáveis aos sistemas e soluções alternativas de 

coletivas de abastecimento de água para consumo humano;  

v) Capítulo VII – Das penalidades; e  
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vi) Capítulo VIII – Das disposições finais e transitórias. 

   

Além da avaliação das contribuições recebidas, utilizou-se como bases referenciais os 

seguintes documentos:  

 

1. FLORES, A. P.; FORMAGGIA, D. M. E. Avaliação crítica do conteúdo da 

Portaria MS nº 518/2004, identificando os pontos que demandem revisão, atualização 

e, ou estudos e pesquisas que subsidiem a devida atualização/revisão. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. 

2. CABRAL, A. R.; MENDONÇA, J. C.; BRAGA, M. C.; DORNAS, M.; 

DANIEL, M. H. B. Diagnóstico da estrutura de controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano. Brasília: Ministério das Cidades e Saúde, 2009. 

3. BASTOS, R. K. X.; OLIVEIRA, D. C.; NASCIMENTO, L. E. Avaliação 

dos custos do controle de qualidade da água para consumo humano em serviços 

municipais de saneamento. Brasília: Assemae, 2007. 

4. BERCHT, V. M.; GOMES, M. S. M. Avaliação técnica do controle da 

qualidade da água para consumo humano em serviços públicos municipais de 

saneamento. Brasília: Funasa e Assemae, 2006. 

 

Também foram considerados dos documentos produzidos a partir de eventos e reuniões, 

relacionados ao tema “vigilância e controle de qualidade de água para consumo humano”, dos 

quais destacam-se: 
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1. Relatório Final do Seminário Nacional de Avaliação da Aplicação da 

Portaria MS nº 1469/2000 pelo Setor Saúde. Apresenta o diagnóstico realizado junto 

às 27 Unidades Federadas, além do plano de ação para aprimoramento da 

aplicabilidade da Portaria MS nº 1469/2000, cujo conteúdo considerou os avanços e 

as dificuldades encontradas para a efetiva implantação ou implementação da mesma 

nos diversos Estados e Municípios do País. 

2. Inventário sobre a Vigilância em Saúde Ambiental, especificamente no que 

se refere às informações importantes sobre a implantação do Programa Nacional de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) pelos Estados e 

Municípios.  

3. Relatório das Oficinas de Avaliação do Programa Nacional de Vigilância 

de Qualidade da Água para Consumo Humano (2007).   

 

 

4.2.2. Atualização do Tema II: do Padrão de Potabilidade e dos 

Planos de Amostragem 

 

4.2.2.1. Parte A - Cianobactérias e cianotoxinas 

 

 A ocorrência de cianobactérias e a identificação de cianotoxinas nos mananciais 

brasileiros de abastecimento de água para consumo humano constituíram a base metodológica 

para revisão dos parâmetros cianobactérias e cianotoxinas. Além disso, foi considerada a 

viabilidade analítica para determinação e quantificação das cianobactérias e cianotoxinas nos 

mananciais de abastecimento de água e na saída do tratamento. Para tanto, utilizou-se os 

seguintes estudos, realizados pelos colaboradores integrantes do subgrupo de cianobactérias:  

i)Sistematização sobre o conhecimento científico acumulado referente às espécies de 

cianobactérias mais comumente encontradas no País, em função da sua toxicidade; 
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ii)Sistematização sobre a equivalência entre a densidade de células de cianobactérias 

(incluindo os organismos picoplanctônicos) e biovolumes correspondentes, 

fundamentado em análises estatísticas; 

iii)Levantamento dos métodos de análise de cianotoxinas em água bruta e tratada, 

incluindo limites de detecção, necessidades de infraestrutura e de pessoal técnico 

especializado, buscando adequações e alternativas para a realidade brasileira; e 

iv)Levantamento sistematizado sobre a pertinência ou não da obrigatoriedade de análise 

de saxitoxina e cilindrospermopsina. 

Além disso, outros documentos, descritos a seguir, foram consultados:  

i.Guia Australiano de Água para Consumo Humano (Australian Drinking Water 

Guidelines 6, 2004);  

ii.Guia de Água para Consumo Humano da Organização Mundial de Saúde (Guidelines 

for Drinking-water Quality, 3th edition, 2006); 

iii.Apresentação: Produção de saxitoxinas em diferentes fases do crescimento (UFRJ); 

iv.Apresentação: Estimativa de incerteza de medição para análise de fitoplâncton; e  

v.Contribuições recebidas pelos instrumentos disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde. 

 

4.2.2.2. Parte B - parâmetros microbiológicos 

 

No Brasil, a Portaria MS nº 518/2004 incorpora as preocupações internacionais 

relacionadas à transmissão de protozoários via abastecimento de água, expressas na utilização da 

turbidez como indicador sanitário (Tabela 3) e na exigência de filtração de fontes superficiais de 

abastecimento. Recomenda-se ainda o monitoramento de protozoários na água tratada. 
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Tabela 3 - Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção, Portaria MS no 

518/2004.  

Tratamento da Água VMP 

Desinfecção (água subterrânea) 1,0 uT em 95% das 

amostras (1) 

Filtração rápida (tratamento completo ou 

filtração direta) 

1,0 uT 

Filtração lenta 2,0 uT em 95% das 

amostras (1) 

(1) Dentre os 5% dos valores permitidos de turbidez superiores aos VMP, o limite 

máximo para qualquer amostra pontual deve ser 5,0 uT.  

 

A Portaria MS nº518/2004 inclui também recomendação que para a filtração rápida se 

estabeleça como meta a obtenção de efluente filtrado com valores de turbidez inferiores a 0,5 uT 

em 95% dos dados mensais, nunca superior a 5,0 uT. Nota-se que tal recomendação coincide 

com a abordagem da USEPA, de 1989, para a remoção de cistos de Giardia, mas o atual padrão 

norteamericano com vistas à remoção de oocistos de Cryptosporidium é de 0,3 uT. O padrão de 

turbidez (como padrão de potabilidade) para filtração rápida é de 1,0 uT, distante, assim, das 

exigências cada vez mais rigorosas de normas de outros países, como EUA e Canadá. De forma 

similar, o padrão brasileiro para filtração lenta (2,0 uT) é mais permissivo.  

No que diz respeito à desinfecção, a Portaria MS nº 518/2004 exige a manutenção de teor 

mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L na saída do tanque de contato e inclui recomendações 

de que a cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 min. 

Admite-se a utilização de outro agente desinfetante desde que demonstrada eficiência de 

inativação microbiológica equivalente à da condição descrita anteriormente. Entretanto, este 

valor de Ct (15mg.min/L) é voltado à inativação de vírus (BASTOS et al., 2001), sendo 

insuficiente para ação efetiva sobre cistos de Giardia e mais ainda sobre oocistos de 

Cryptosporidium.  

 

 

Para a revisão da Portaria MS nº 518/2004, foi utilizada como fundamentação, 

principalmente os princípios da Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico – AQRM e, 

também, sistematizados os seguintes documentos: 

 

i) Estudo sobre indicadores bacteriológicos da qualidade da água;  
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ii) Estudo sobre turbidez como indicador de qualidade microbiológica da água; 

iii) Estudo sobre parâmetros de controle da desinfecção como indicadores da qualidade 

da água; iv) Avaliação Quantitativa de Risco Químico (AQRQ) – aspectos conceituais (Anexo 

2); e  

  

A metodologia de Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico - AQRM consiste na 

estimativa numérica de potenciais efeitos adversos à saúde devido à exposição de indivíduos e 

populações a perigos1. A utilização dessa metodologia pressupõe quatro etapas fundamentais, 

resumidas, a seguir.  

 

i) Identificação do perigo: compreende identificação do agente envolvido e avaliação do 

conhecimento disponível sobre os respectivos efeitos adversos à saúde. 

ii) Avaliação da dose-reposta: avaliação do potencial que tem o agente de causar 

reposta em diversos níveis de exposição; para determinados agentes, a definição da dose que 

causa efeito adverso é estabelecida a partir de estudos experimentais, em outros casos são 

utilizadas informações de estudos epidemiológicos. 

iii) Avaliação da exposição: compreende a caracterização da população exposta, a 

quantidade ingerida do agente, a freqüência, a duração e as prováveis vias de exposição. 

iv) Caracterização do risco: de posse das informações obtidas nas etapas anteriores, por 

meio de modelos matemáticos pode-se estimar o risco associado com a exposição em questão 

(doença ou infecção).  

Na aplicação da metodologia de AQRM, resultados de estudos experimentais (dose-

resposta) indicam o emprego de dois modelos matemáticos para determinar a probabilidade 

(risco) de infecção decorrente da exposição a diferentes doses de organismos: modelo 

exponencial para (oo)cistos de Giardia e modelo β–Poisson para bactérias e vírus (HASS et al., 

                                                 
1 Risco está associado à probabilidade de ocorrência de um evento, com efeito adverso à saúde; perigo é uma 

característica intrínseca à um agente (físico, químico ou biológico) ou à uma situação (WHO, 2004). Por exemplo, a presença de 

agentes patogênicos na água para consumo humano constituiria perigo, enquanto seu fornecimento à população traz um risco, que 

pode ser quantificado e expresso em termos de probabilidade. A existência de exploração agrícola na bacia de contribuição do 

manancial, a descarga de efluentes de esgoto sanitário ou de agroindústrias no manancial, falhas no tratamento da água, rupturas 

na rede de distribuição são exemplos de eventos perigosos, os quais podem introduzir perigos ou falhar em sua remoção 

(BASTOS et al., 2006). 
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1999). Os modelos estão representados pelas Equações 1.1 (modelo exponencial) e 1.2 (modelo 

β–Poisson).  

 

 

Pu=1-(1+d/β)-α                                                                                                       (1.1) 

 

 

Onde: 

Pu=probabilidade de infecção para uma única exposição;  

d=número de organismos ingeridos por exposição (dose); 

β e α=parâmetros característicos da interação agente-hospedeiro. 

 

Pu=1–exp(-d/k)                                                                                                         (1.2) 

 

Onde:  

Pu=probabilidade de infecção para uma única exposição; 

k=parâmetro característico da interação agente-hospedeiro (número médio de 

microrganismos que precisa ser ingerido para iniciar uma infecção); 

d=número de organismos ingeridos por exposição (dose).  

 

Para estimar o risco para períodos de tempo maiores (por exemplo, risco anual), ou 

seja, para múltiplas exposições, emprega-se a Equação 1.3 

 

Px=1-(1-Pd)x                                                                                                                

(1.3) 

 

Onde: 

Px = probabilidade de uma ou mais infecções durante o período x;  

x = dias de exposição; e 

Pd = probabilidade diária de infecção. 

 

 

Assim, conhecida a concentração de determinado organismo na água, e assumido um 

padrão de consumo de água (L/d), pode-se estimar o risco de infecção em base temporal (diário, 

anual). Inversamente, estabelecido o risco tolerável, pode-se estimar a concentração admissível 

de organismos patogênicos na água tratada e, por conseguinte, o grau de tratamento requerido. 

Como o monitoramento de concentrações reduzidas de micro-organismos na água 

tratada é praticamente impossível, a abordagem adotada tem sido a estimativa de tratamento 

requerido, em função da concentração de patógenos na água bruta, de forma a resguardar a meta 

de risco tolerável.  
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O tratamento requerido costuma ser estabelecido pela associação de desempenho 

esperado para diversas técnicas de tratamento (usualmente expresso em termos de unidades 

logarítmicas de remoção), aliado ao atendimento de padrão de qualidade da água tratada, 

expressa por meio de parâmetros indicadores de remoção de (oo)cistos de protozoários, por 

exemplo, a turbidez. 

Assim, a turbidez é considerada também como parâmetro microbiológico, pois diversos 

estudos apresentam correlações da eficiência dos processos de tratamento na remoção da turbidez 

e dos (oo)cistos de Cryptosporidium spp e Giardia spp.   

 

Nas Figuras 3 e 4 ilustram-se combinações de concentrações de (oo)cistos de Giardia e 

Cryptosporidium na água bruta e os respectivos requerimentos de remoção, de forma a se 

observar o risco tolerável de 10-4. 

Figura 3: Remoção necessária de cistos de Giardia para risco tolerável de 10
-4

, de acordo 

com a concentração na água bruta 
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Fonte: adaptado de Regli et al., (1991). 

Figura 4: Remoção necessária de oocistos de Cryptosporidium para risco tolerável de  10
-4

, 

de acordo com a concentração na água bruta Fonte: adaptado de Haas et al., (1996). 

 

 

  

4.2.2.3. Parte C - substâncias químicas e padrão de aceitação para 

consumo humano 

 

A metodologia utilizada para a seleção das substâncias químicas e para a determinação 

dos respectivos VMP foi a Avaliação Quantitativa de Risco Químico (AQRQ). Em geral, são 

adotadas abordagens distintas, uma para substâncias tóxicas não-carcinogênicas ou 

carcinogênicas não genotóxicas, outra para substâncias carcinogênicas genotóxicas; porém, em 

ambas, a formulação do problema segue os postulados gerais e as etapas da Avaliação de Risco, 

a saber: identificação do perigo; avaliação da dose-reposta; avaliação da exposição; e 

caracterização do risco (HEALTH CANADA, 1995; WHO, 2006). 

  A apreciação de substâncias químicas para efeito de eventual inclusão no padrão de 

potabilidade brasileiro levou em consideração os seguintes aspectos: intensidade de uso no 

Brasil; o fato de constarem em normas vigentes em outros países ou em normas de organismos 

internacionais; e o registro formal de solicitação para inclusão, durante o processo de revisão da 

Portaria MS n.º 518/2004.  
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A decisão por inclusão ou exclusão de substâncias como parâmetros no padrão de potabilidade 

tomou por base os seguintes princípios gerais:  

i)Potencial tóxico das substâncias químicas que podem estar presentes na água 

(naturalmente ou por contaminação); 

ii)Intensidade de uso de substâncias químicas no País – uso industrial, agrícola e no 

tratamento da água; 

iii)Dados sobre ocorrência de substâncias químicas em mananciais de abastecimento e em 

águas tratadas no País; 

iv)Potencial de ocorrência de substâncias químicas em mananciais de abastecimento e em 

águas tratadas no País; 

v)Avaliação crítica-comparativa de padrões de potabilidade vigentes em diversos países 

ou organizações internacionais, mais especificamente, Estados Unidos (USEPA, 

2006), Canadá (HEALTH CANADA, 2008), Austrália (NHMRC, NRMMC, 2004) e 

Organização Mundial da Saúde - OMS (WHO, 2006); e  

vi)Possibilidades analíticas de determinação das substâncias em amostras de água. 

Na avaliação do potencial tóxico das substâncias químicas foi levada em consideração a 

classificação quanto à carcinogenicidade, efetuada por organismos internacionais, tais como: 

Health Canada, International Agency for Research on Cancer Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry (ATSDR) e United States Environmental Protection Agency (USEPA).  

Ainda, foram levadas em consideração informações epidemiológicas ou toxicológicas 

como nível de efeito adverso não observado (no observed adverse effect level – NOAEL) ou 

congêneres, disponibilizadas ou sistematizadas por organismos internacionais, tais como OMS, 

ATSDR, Integrated Risk Information System (IRIS), USEPA e International Toxicity Estimates 

for Risk (ITER). 

  Os dados sobre ocorrência de substâncias químicas em mananciais de abastecimento de 

água e em águas tratadas no País são escassos, entretanto, os dados que estavam disponíveis, no 

momento do processo de revisão da norma, foram consultados. Assim, para a avaliação do 

potencial de ocorrência de substâncias químicas em mananciais de abastecimento e em águas 

tratadas foram consideradas informações sobre a origem da substância (uso agrícola, industrial 

ou no tratamento da água), além da interação dessas substâncias com a dinâmica ambiental e o 

potencial de remoção em processos de tratamento de água.  
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  As informações sobre a intensidade do uso agrícola de substâncias químicas no Brasil 

foram obtidas, principalmente, de fontes oficiais do Governo Federal, como o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis do Ministério do Meio Ambiente (Ibama/MMA), Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem 

como do Sindicato e Associação de produtores de agrotóxicos, tais como a Associação Brasileira 

da Indústria Química (Abiquim) e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa 

Agrícola (Sindag).  

A dinâmica ambiental das substâncias químicas foi avaliada por meio de informações de 

solubilidade, volatilidade, adsorção em solos e sedimentos, mobilidade em solos, persistência no 

ambiente, biodegradação, fotodegradação, meia vida na água e em solos, que foram obtidas das 

seguintes referências: ATSDR (2008); EXTOXNET (2010); HEALTH CANADA (2010); IARC 

(2009b); IPCS (2009); PAN (2009a); TOXNET (2010); USEPA (1989; 2010) e Fernandes Neto 

(2010). O potencial de remoção por meio do tratamento da água foi avaliado com base em 

informações das referências WHO (2006) e USEPA (2008). 

A decisão de alteração do VMP de cada substância foi tomada com base na apreciação crítica do 

VMP da Portaria MS n.º 518/2004, comparado àqueles vigentes nas normas dos Estados Unidos 

(USEPA, 2006), Canadá (HEALTH CANADA, 2008), Austrália (NHMRC, NRMMC, 2004) e 

nas diretrizes da OMS (WHO, 2006).  

Nesse sentido, foram revisadas as evidências de toxicidade que substanciam os VMP das 

referidas normas, incluindo os respectivos valores de NOAEL e de Ingestão Diária Tolerável 

(IDT). Foram apreciados também os critérios de cálculo dos VMP, ou seja, além dos valores de 

NOAEL, Fator de Incerteza (FI) e IDT, os valores assumidos para massa corpórea, fração da IDT 

atribuída ao consumo de água (Fa) e padrão de consumo de água (C). Em termos gerais, para 

efeito de tomada de decisão, foram adotados os seguintes valores: massa corpórea = 60 kg e 

consumo per capita de água = 2 L/d. Os valores assumidos para Fa variaram de acordo com a 

substância.  

Várias informações necessárias à avaliação do binômio toxicidade-exposição foram 

sistematizadas em um documento, preparado pelos pesquisadores contratados pelo Ministério da 

Saúde, para subsidiar a revisão da Portaria MS n.º 518/2004. Tais informações foram 

sistematizadas tanto para substâncias listadas quanto para as substâncias não listadas na Portaria 



 

 

 
 

 
Página 27 

 
 

  

MS n.º 518/2004. Se a substância em questão representasse risco à saúde, a decisão por sua 

inclusão no padrão de aceitação ou no padrão de substâncias químicas teve como critério o limiar 

mais baixo de toxicidade ou de percepção organoléptica.  

Além desse estudo, tomou-se como base a publicação “Norma Brasileira de Potabilidade de 

Água: Análise dos parâmetros agrotóxicos numa abordagem de avaliação de risco” 

(FERNANDES 2010) e a revista “Subsídios para a Legislação Nacional de Água para Consumo 

Humano da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES, 2010), por incluírem 

informações sistematizadas e, ou, por explicitarem propostas de inclusão de substâncias químicas 

no padrão de potabilidade brasileiro.  

 

4.2.3. Contribuições recebidas pelos instrumentos disponibilizados  

 

Foram disponibilizados instrumentos para coleta inicial de contribuições, dentre eles, 

pode-se citar o sítio www.saude.gov.br/portaria518, que ficou disponível entre o período de julho 

de 2009 até maio de 2010, e o “fale conosco”: portaria518@saude.gov.br. 

A Figura 3 apresenta o percentual de contribuições enviadas pelos diferentes segmentos 

envolvidos no processo de revisão da Portaria MS nº 518/2004. Observa-se que 31% das 

contribuições foram enviadas pelos responsáveis pelo abastecimento de água, 63% pelo setor 

saúde, 3% pelos órgãos de meio ambiente e recursos hídricos e 3% por outros segmentos.  
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Figura 3: Percentual de envio de contribuição, referente aos artigos da Portaria MS nº 

518/2004, durante o processo de revisão da norma, por segmento.  

 

4.2.4. Oficinas Macrorregionais de Trabalho  

 

 O Ministério da Saúde realizou quatro Oficinas Macrorregionais, com o propósito de 

estabelecer o processo participativo de revisão da Portaria MS n.° 518/2004, no qual todos os 

segmentos relacionados ao tema puderam contribuir com propostas e sugestões à Minuta da 

Nova Portaria de Potabilidade de Água para Consumo Humano.  

 As oficinas foram realizadas nos municípios de Brasília, Rio de Janeiro, Recife e 

Manaus e contou com a participação de representantes do setor Saúde, dos Responsáveis pelo  

Abastecimento de Água, dos Órgãos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do setor Agrícola, 

de Universidades, do Movimento Social e das Entidades de Classe. As oficinas tiveram 

abrangência regional, com duração de dois dias cada uma e contou com a participação de 

representantes de todas as Unidades da Federação pertencentes às regiões envolvidas. O Quadro 

3 apresenta o local e data das oficinas.  

 

 

Quadro 3: Realização das oficinas regionais. 

 

REGIÃO LOCAL DATA 

Centro-Oeste (incluindo os 

Estados do Maranhão e Piauí) 

Brasília/DF 13 e 14 de setembro de 2010. 

Sul e Sudeste Rio de Janeiro/RJ 15 e 16 de setembro de 2010. 

Nordeste (Bahia, Sergipe, 

Alagoas, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Ceará e 

Paraíba) 

Recife/PE 20 e 21 de setembro de 2010. 

Norte Manaus/AM 23 e 24 de setembro de 2010. 
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O Ministério da Saúde disponibilizou aos participantes das Oficinas e, no site 

www.saude.gov.br/portaria518, o documento “Relatório sobre o Processo de Revisão e 

Elaboração da Minuta de Potabilidade da Água para Consumo Humano – de 2009 a 2010 para 

justificar as alterações propostas e enriquecer o debate das Oficinas.  

 

 A metodologia para a condução dos trabalhos foi estruturada de acordo com os 

seguintes critérios: 

i)A participação na oficina foi condicionada à confirmação de inscrição de participação no 

processo de revisão da Portaria;   

ii)A realização e a condução dos trabalhos foram de responsabilidade do Ministério da 

Saúde, por meio da coordenação do GT; 

iii) A Minuta da Portaria foi apresentada por temas: Deveres e Responsabilidades, 

Microbiologia, Cianobactérias/Cianotoxinas e Substâncias Químicas 

iv) Nas oficinas foram discutidos, exclusivamente, assuntos sobre o escopo da Portaria; 

iii)A sistematização das contribuições foi realizada pelo Ministério da Saúde com 

participação do GT; 

iv)Todas as contribuições e suas justificativas foram entregues por escrito, conforme modelo 

disponibilizado no local da oficina; 

v) Os participantes tiveram três minutos por artigo para apresentarem suas propostas;  

vi) O participante pode se inscrever somente uma vez no mesmo capítulo; 

vii)Uma vez realizada a defesa da proposição, não foi permitido candidatar-se novamente 

para fazer intervenções para o mesmo artigo, parágrafo, inciso ou alínea; e 

viii)Não foi permitido o uso de votação e nem mesmo o consenso entre os participantes. 

 

As Oficinas Macrorregionais contaram com 287 participantes, que enviaram 307 

contribuições com sugestões de alteração da Minuta da Portaria, conforme o Quadro 4. As 

Figuras 4 e 5 apresentam o percentual de contribuição de cada segmento. 

 

Quadro 4: Relação de número de participantes e de contribuições recebidas para 

o processo de revisão da Portaria MS nº 518/2004 por região.  

 

http://www.saude.gov.br/portaria518
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Setor Saúde
52%

Prestadores de 
serviço
40,75%

Meio Ambiente
Recursos 
Hídricos

1%

Outros
6,25%

 

 

Figura 4: Contribuições consolidadas por segmento.  

 

REGIÃO 
Número de 

Participantes 

Número de 

Contribuições 

Centro-Oeste (incluindo os Estados do 

Maranhão e Piauí) 
72 57 

Sul e Sudeste 91 105 

Nordeste (Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará 

e Paraíba) 

78 91 

Norte 46 54 

TOTAL 287 307 
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   Figura 5: Contribuições consolidadas por segmento das regiões Norte, Nordeste,    

                   Sul/Sudeste e Centro-Oeste.   

 

Todas as contribuições e justificativas recebidas, apresentadas nas Oficinas 

Macrorregionais, foram analisadas pelo GT e incluídas na minuta de Portaria, quando 

pertinentes. 

 

4.3. Etapa 3: Consulta Pública  

A consulta pública por meio da internet é uma ferramenta importante, que possibilita a 

transparência e a participação da sociedade, com a valorização da cidadania, promoção de 

processos democráticos e responsabilização coletiva. 

O processo da consulta pública da revisão da Portaria MS nº 518/2004 foi organizado 

em três fases: 

Fase 1: Formatação do documento denominado “Minuta da Portaria de Potabilidade de Água 

para Consumo Humano” após realização das Oficinas Regionais; 

Fase 2: Disponibilização da Minuta no site do Ministério da Saúde; e 

Fase 3: Sistematização das sugestões e contribuições recebidas durante a consulta Pública  



 

 

 
 

 
Página 32 

 
 

  

 

 

4.3.1.1. Fase 1: Formatação da “Minuta de Portaria de Potabilidade de 

Água para Consumo Humano”  

A minuta da nova Portaria de Potabilidade de Água foi elaborada e apreciada pelo Grupo 

Técnico de Vigilância em Saúde (GT-VS) e analisado pela Consultoria Jurídica do Ministério da 

Saúde, antes de ser disponibilizado para consulta pública.  

  A formatação do documento para consulta pública, denominado “Minuta da Portaria de 

Potabilidade de Água para Consumo Humano”, constituiu a fase inicial do processo de consulta 

pública.  A partir de sua aprovação jurídica, a Minuta da Portaria foi encaminhada para Ato de 

Despacho do Ministro de Estado da Saúde, segundo os termos do art. 34, inciso II, c/c art. 59 do 

Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002. 

  A Minuta da Portaria, contemplando a revisão da Portaria MS n.º 518/2004, foi 

constituída de 50 artigos e seus respectivos parágrafos, incisos e alíneas, conforme Anexo 3 deste 

documento. 

Para a divulgação do processo de consulta pública foi efetuada por e-mail, pelo site do 

Ministério da Saúde, e por meio de folhetos, que foram distribuídos nas Oficinas 

Macrorregionais e em outros eventos. 

 

4.3.1.2. Fase 2: Disponibilização do documento em endereço específico 

da internet no site do Ministério da Saúde 

 

A disponibilização da Minuta da Portaria foi disponibilizada na internet por meio do 

endereço www.saude.gov.br/consultapublica, para consulta pública. 

A consulta pública foi realizada no período de 05 a 30 de novembro de 2010, no qual o 

documento ficou disponível para o recebimento de sugestões e contribuições, abrangendo todos 

os capítulos, artigos e incisos da minuta.  

Os interessados em enviar sugestões, críticas ou comentários, relativos ao texto proposto 

de revisão da Portaria, tiveram a oportunidade de fazê-lo no período de cinco a 30 de novembro 

de 2010, no endereço da internet http://www.saude.gov.br/consultapublica.  

http://www.saude.gov.br/consultapublica
http://www.saude.gov.br/consultapublica
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  A consulta pública permitiu uma participação ampla, geral e irrestrita da sociedade, que 

pode contribuir livremente, após cadastramento no endereço eletrônico. 

 

4.3.1.3. Fase 3: Sistematização das sugestões e contribuições recebidas 

no endereço da internet relativas à Minuta da Portaria  

 

  A terceira etapa do processo de consulta pública foi a sistematização das 252 sugestões 

recebidas durante a consulta. As contribuições foram sistematizadas em uma matriz, que reunia 

todas as sugestões e justificativas para alteração da Minuta da Portaria, com os respectivos 

artigos e a data de envio das contribuições. Esta planilha foi encaminhada para o GT, para análise 

e apreciação dos colaboradores/especialistas, quanto à pertinência das sugestões. A planilha é 

apresentada no Apêndice A.  

A consulta pública foi divulgada nos seguintes portais eletrônicos: Portal do Cidadão, 

Portal da Empresa e Portal do Governo Federal, além de ser divulgada em anúncios publicados 

na imprensa diária e semanal. 

  A matriz elaborada foi discutida com os representantes do GT e subgrupos, em duas 

reuniões temáticas (Temas I e II), que anteciparam a oficina final realizada com o GT, nos dias 7 

e 8 de dezembro de 2010, para finalização da Minuta da Portaria.  

  A avaliação das contribuições considerou a pertinência das sugestões para a Minuta da 

Portaria ou para os demais documentos que seriam elaborados, após publicação da nova Portaria, 

como a Portaria comentada.  

A Tabela 5 apresenta a quantidade de sugestões recebidas durante a consulta pública e a 

quantidade de sugestões acatadas, por artigo.   

 

 

 

 

Tabela 5: Contribuições do processo de Consulta Pública. 

ARTIGOS Sugestões recebidas Sugestões acatadas 
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ARTIGOS Sugestões recebidas Sugestões acatadas 

2
o 10 3 

5
o 41 17 

6
o 10 2 

7
o 9 2 

8
o 10 2 

9
o 20 8 

10 8 2 

11 1 1 

13 9 2 

18 9 0 

23 19 6 

24 12 10 

25 8 0 

27 10 1 

28 3 2 

29 4 3 

30 1 1 

34 4 0 

35 16 0 

37 10 1 

38 12 3 

39 12 7 

43 11 5 

47 3 1 

Total 252 79 

 

Ressalta-se que muitas sugestões enviadas foram repetitivas, nos artigo de referência, por 

isso a diferença entre a quantidade de sugestões enviadas e acatadas. Além disso, após análise 

criteriosa, o grupo de trabalho decidiu que algumas sugestões ficariam no banco de contribuições 

para subsidiar as próximas revisões, haja vista a necessidade de estudos específicos ou de mais 

tempo para aprofundar as discussões. Outras sugestões não foram acatadas por serem 



 

 

 
 

 
Página 35 

 
 

  

consideradas como não pertinentes, por não representar a realidade do País ou simplesmente não 

possuíam fundamento técnico. 

 

 

4.4. Etapa 4: Publicação no Diário Oficial da União  

 

Após a incorporação das sugestões recebidas durante a consulta pública, a minuta da 

Portaria foi enviada para análise e aprovação nas instâncias colegiadas do Sistema Único de 

Saúde: Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde (GTVS) e Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT).  

Após aprovação das instâncias do SUS, a nova Portaria passou por criteriosa análise da 

Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, e foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 

12 de dezembro de 2011, sendo denominada Portaria MS nº 2914/2011.   

 

5.Recomendações para realização de pesquisas e estudos 

para subsidiar o próximo processo de revisão da Norma 

de Potabilidade de Água para Consumo Humano 

 

5.1. Cianobatérias e Cianotoxinas 

 

i. Atualizar o Manual de Boas Práticas, editado pelo Ministério da Saúde, e incluir o tema 

cianobactérias /cianotoxinas:  

Em função da dificuldade de detectar variantes de saxitoxinas, recomenda-se a realização 

de teste rápido de presença/ausência baseados em imunocromatografia de capilaridade; 

Como calcular a incerteza de medição de cianobactérias; 

Discutir a questão de recirculação de água de lavagem para minimizar o risco. 
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ii. Atualizar o livro/cartilha sobre cianobactérias/cianotoxinas – projeto Probio - utilizando 

as informações agregadas do LACEN/PE e do subgrupo de cianobactérias/cianotoxinas. 

 

iii. Revisar os parâmetros cianobactérias/cianotoxinas e seus pontos críticos de controle na 

Portaria comentada, incluindo a expressão da incerteza de medição para tais parâmteros. 

 

iv.  Realização de pesquisas e estudos sobre: 

A verificação da aplicação dos ensaios de imunocromatografia de capilaridade, disponível 

comercialmente, para detecção de cianotoxinas em água; 

A investigação de métodos alternativos para detecção rápida de cianotoxinas; 

Avaliação e variabilidade da incerteza da contagem de cianobactérias, em amostras de água 

tratada, para confirmação de eficiência de remoção;  

Efeito crônico em mamíferos de microcistinas e saxitoxinas;  

Produção de cianotoxinas por células de cianobactérias em cultivo e no meio ambiente; 

Estudos relativos à eficiência da flotação ou outros métodos para remoção de 

cianobactérias/cianotoxinas com atenção especial para otimização das condições de 

coagulação; 

Estudos relativos à filtração na remoção de cianobactérias/cianotoxinas; e 

Estudos relativos ao manejo do lodo gerado no tratamento de água com presença de 

cianobactérias/cianotoxinas. 

 

5.2Microbiologia 

 

i. Realização de pesquisas e estudos sobre: 

Relação CT (dose ou concentração residual do desinfetante x tempo de contato) x 

inativação de vírus; 

Desenvolvimento de técnicas de pesquisa de patógenos em água (principalmente vírus); 

Cumprimento do padrão de turbidez pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de 

abastecimento de água; 

Caracterização de biofilmes; 

Associação de bactérias heterotróficas com biofilmes (qualitatitvo e quantitativo); 



 

 

 
 

 
Página 37 

 
 

  

Ocorrência de patógenos (protozoários e vírus) em mananciais de abastecimento, em 

âmbito nacional;  

Construção de banco de dados sobre ocorrência de patógenos (protozoários e vírus) em 

mananciais de abastecimento para estudos de Avaliação Quantitativa de Riscos 

Microbiológicos (AQRM); 

Associação entre valores de turbidez e remoção de protozoários para valores abaixo de 0,3 

uT; 

Associação de valores de turbidez e variáveis operacionais do tratamento; 

Elaboração e atualização de planos de amostragem com base em critérios estatísticos; 

Estudos sobre validação de planos de amostragem;  

Elaborar Portaria sobre Boas Práticas em Sistemas e Soluções Alternativas Coletivas de 

Abastecimento de Água; e 

Estudo da avaliação do cumprimento da Portaria. 

 

5.3Substâncias Químicas 

 

i. Realização de pesquisas e estudos sobre: 

Avaliação integrada de risco para as substâncias químicas, considerando os diversos 

compartimentos água, alimento, solo e ar. 

Pesquisa sobre a ocorrência de perturbadores endócrinos na água para consumo humano.  



6.Comparativo entre a Portaria MS nº 518/2004 e a atual Portaria 2.914/2011 

 

6.1 Capítulos 

 

CAPÍTULO I 

Portaria MS nº 518/2004 

Disposições Preliminares 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Disposições Gerais 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 1º. Esta Norma dispõe 

sobre procedimentos e 

responsabilidades inerentes ao 

controle e à vigilância da qualidade 

da água para consumo humano, 

estabelece seu padrão de 

potabilidade e dá outras 

providências. 

Art. 1º. Esta Portaria dispõe sobre os 

procedimentos de controle e da vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. 

Este parágrafo não sofreu alteração, pois 

a qualidade da água para consumo humano deve 

ser entendida dentro de um contexto abrangente 

contemplando os deveres, as responsabilidades, 

além dos aspectos técnicos inerentes à vigilância 

e ao controle da qualidade da água. Essas ações 

devem ser integradas com o setor saúde, 

prestador de serviço e consumidor. 

Art. 2º. Toda a água 

destinada ao consumo humano deve 

obedecer ao padrão de potabilidade 

e está sujeita à vigilância da 

qualidade da água. 

Art. 3º. Toda água destinada ao consumo 

humano, distribuída coletivamente por meio de 

sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água deve ser objeto de controle e 

vigilância da qualidade da água. 

Necessidade de definição mais clara da 

abrangência de atuação do setor saúde 

(vigilância) e dos prestadores de serviços 

(controle). 
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CAPÍTULO I 

Portaria MS nº 518/2004 

Disposições Preliminares 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Disposições Gerais 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 4º. Toda água destinada ao consumo 

humano proveniente de solução alternativa 

individual de abastecimento de água, 

independentemente da forma de acesso da 

população, está sujeita à vigilância da qualidade da 

água. 

A Portaria propõe a inclusão da 

modalidade de solução alternativa individual, ou 

seja, sob a ótica da avaliação de riscos à saúde, as 

soluções individuais devem estar sujeita à 

vigilância pelas autoridades de saúde pública. 

Cabe destacar que essa ação já faz parte da 

rotina de atividades realizadas pelo município. 
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CAPÍTULO I 

Portaria MS nº 518/2004 

Disposições Preliminares 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Disposições Gerais 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 3º. Esta Norma não se 

aplica às águas envasadas e a 

outras, cujos usos e padrões de 

qualidade são estabelecidos em 

legislação específica. 

Art. 2º. Esta Portaria se aplica à água 

destinada ao consumo humano proveniente de 

sistema e solução alternativa de abastecimento de 

água. 

Parágrafo Único. As disposições desta 

Portaria não se aplicam à água mineral natural, à 

água natural e às águas adicionadas de sais 

destinadas ao consumo humano após o envasamento, 

e a outras águas utilizadas como matéria-prima para 

elaboração de produtos, conforme Resolução (RDC) 

nº 274, de 22 de setembro de 2005, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 

Nesse artigo foi sugerido um maior 

esclarecimento sobre os tipos de águas envasadas 

e outras. A qualidade físico-química e 

microbiológica de águas minerais naturais e 

águas naturais envasadas, inclusive de suas 

fontes, que são regulamentadas pela Resolução 

RDC n.º 054, de 15 de junho de 2000, da 

ANVISA. 
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CAPÍTULO II 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Definições 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Definições 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 4º. Para os fins a que se destina esta Norma 

são adotadas as seguintes definições: 

Art. 5º. Para os fins desta Portaria 

são adotadas as seguintes definições: 

- 

- I - água para consumo humano: 

água potável destinada à ingestão, 

preparação e produção de alimentos e à 

higiene pessoal, independentemente da sua 

origem; 

inserido. 

I. água potável – água para consumo humano 

cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e 

radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não 

ofereça riscos à saúde; 

II - água potável: água que atenda 

ao padrão de potabilidade, estabelecido 

nesta Portaria, e que não ofereça riscos à 

saúde; 

Texto reformulado para ficar 

mais direto e conciso. 

- III - padrão de potabilidade: 

conjunto de valores permitidos como 

parâmetro da qualidade da água para 

consumo humano, conforme definido nesta 

Portaria; 

inserido. 

- IV - padrão organoléptico: conjunto 

de parâmetros caracterizados por provocar 

estímulos sensoriais que afetam a aceitação 

inserido. 



 

 

 
 

 
Página 42 

 
 

  

CAPÍTULO II 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Definições 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Definições 

Comentários e 

Justificativas 

para consumo humano, mas que não 

necessariamente implicam risco à saúde; 

- V - água tratada: água submetida a 

processos físicos, químicos ou combinação 

destes, visando a atender ao padrão de 

potabilidade; 

inserido. 

II. sistema de abastecimento de água para 

consumo humano – instalação composta por conjunto de 

obras civis, materiais e equipamentos, destinada à 

produção e à distribuição canalizada de água potável para 

populações, sob a responsabilidade do poder público, 

mesmo que administrada em regime de concessão ou 

permissão; 

VI - sistema de abastecimento de 

água para consumo humano: instalação 

composta por um conjunto de obras civis, 

materiais e equipamentos, desde a zona de 

captação até as ligações prediais, destinada 

à produção e ao fornecimento coletivo de 

água potável, por meio de rede de 

distribuição; 

Texto reformulado para 

melhor entendimento. 

III. solução alternativa de abastecimento de água 

para consumo humano  – toda modalidade de 

abastecimento coletivo de água distinta do sistema de 

abastecimento de água, incluindo, entre outras, fonte, 

poço comunitário, distribuição por veículo transportador, 

VII - solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água para consumo 

humano: modalidade de abastecimento 

coletivo destinada a fornecer água potável, 

com captação subterrânea ou superficial, 

Texto reformulado para 

melhor entendimento. 
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CAPÍTULO II 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Definições 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Definições 

Comentários e 

Justificativas 

instalações condominiais horizontal e vertical; com ou sem canalização e sem rede de 

distribuição; 

- VIII - solução alternativa individual 

de abastecimento de água para consumo 

humano: modalidade de abastecimento de 

água para consumo humano que atenda 

domicílios residenciais com uma única 

família, incluindo seus agregados 

familiares; 

inserido. 

 IX - rede de distribuição: parte do 

sistema de abastecimento formada por 

tubulações e seus acessórios, destinados a 

distribuir água potável até as ligações 

prediais; 

inserido. 

 X - ligações prediais: conjunto de 

tubulações e peças especiais, situado entre a 

rede de distribuição de água e o cavalete, 

este incluído. 

inserido. 
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CAPÍTULO II 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Definições 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Definições 

Comentários e 

Justificativas 

 XII - interrupção: situação na qual o 

serviço de abastecimento de água é 

interrompido temporariamente, de forma 

programada ou emergencial, em razão da 

necessidade de se efetuar reparos, 

modificações ou melhorias no respectivo 

sistema; 

inserido. 

 XIII - intermitência: é a interrupção 

do serviço de abastecimento de água, 

sistemática ou não, que se repete ao longo 

de determinado período, com duração igual 

ou superior a seis horas em cada ocorrência; 

inserido. 

 XIV - integridade do sistema de 

distribuição: condição de operação e 

manutenção do sistema de distribuição 

(reservatório e rede) de água potável em que 

a qualidade da água produzida pelos 

processos de tratamento seja preservada até 

as ligações prediais; 

inserido. 
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CAPÍTULO II 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Definições 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Definições 

Comentários e 

Justificativas 

IV. controle da qualidade da água para consumo 

humano – conjunto de atividades, exercidas de forma 

contínua pelo(s) responsável(is) pela operação de sistema 

ou solução alternativa de abastecimento de água, 

destinadas a verificar se a água fornecida à população é 

potável, assegurando a manutenção desta condição; 

XV - controle da qualidade da água 

para consumo humano: conjunto de 

atividades exercidas regularmente pelo 

responsável pelo sistema ou por solução 

alternativa coletiva de abastecimento de 

água destinado a verificar se a água 

fornecida à população é potável, de forma a 

assegurar a manutenção desta condição; 

Texto reformulado para 

melhor entendimento. 

V. vigilância da qualidade da água para consumo 

humano – conjunto de ações adotadas continuamente pela 

autoridade de saúde pública, para verificar se a água 

consumida pela população atende a esta Norma e para 

avaliar os riscos que os sistemas e as soluções alternativas 

de abastecimento de água representam para a saúde 

humana; 

XVI - vigilância da qualidade da 

água para consumo humano: conjunto de 

ações adotadas regularmente pela 

autoridade de saúde pública para verificar o 

atendimento a esta Portaria, considerando os 

aspectos socioambientais e a realidade local, 

para avaliar se a água consumida pela 

população apresenta risco à saúde humana; 

Texto reformulado para 

melhor entendimento. 

- XVII - garantia da qualidade: 

procedimento de controle da qualidade para 

monitorar a validade dos ensaios realizados; 

inserido 
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- XIX - passagem de fronteiras 

terrestre: local para entrada ou saída 

internacional de viajantes, bagagens, cargas, 

contêineres, veículos rodoviários e 

encomendas postais. 

inserido 

VI. coliformes totais (bactérias do grupo 

coliforme) - bacilos gram-negativos, aeróbios ou 

anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, 

oxidase-negativos, capazes de desenvolver na presença de 

sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a 

lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5 

o
C em 24-48 horas, e que podem apresentar atividade da 

enzima ß -galactosidase. A maioria das bactérias do grupo 

coliforme pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, 

Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e 

espécies pertençam ao grupo; 

 retirado 

VII. coliformes termotolerantes -  subgrupo das 

bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 

44,5 ± 0,2
o
C em 24 horas; tendo como principal 

 retirado 
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representante a Escherichia coli, de origem 

exclusivamente fecal; 

VIII. Escherichia Coli - bactéria do grupo 

coliforme que fermenta a lactose e manitol, com produção 

de ácido e gás a 44,5 ± 0,2
o
C em 24 horas, produz indol a 

partir do triptofano, oxidase negativa, não hidroliza a 

ureia e apresenta atividade das enzimas ß galactosidase e 

ß glucoronidase, sendo considerada o mais específico 

indicador de contaminação fecal recente e de eventual 

presença de organismos patogênicos; 

 retirado 

IX. contagem de bactérias heterotróficas - 

determinação da densidade de bactérias que são capazes 

de produzir unidades formadoras de colônias (UFC), na 

presença de compostos orgânicos contidos em meio de 

cultura apropriada, sob condições pré-estabelecidas de 

incubação: 35,0, ± 0,5
o
C por 48 horas; 

 retirado 

X. cianobactérias –  

micro-organismos procarióticos autotróficos, 

também denominados como cianofíceas (algas azuis), 

 retirado 
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capazes de ocorrer em qualquer manancial superficial 

especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes 

(nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas com 

efeitos adversos à saúde; e 

XI. cianotoxinas - toxinas produzidas por 

cianobactérias que apresentam efeitos adversos à saúde 

por ingestão oral, incluindo: 

a) microcistinas - hepatotoxinas heptapeptídicas 

cíclicas produzidas por cianobactérias, com efeito potente 

de inibição de proteínas fosfatases dos tipos 1 e 2A e 

promotoras de tumores; 

b) cilindrospermopsina - alcalóide guanidínico 

cíclico produzido por cianobactérias, inibidor de síntese 

protéica, predominantemente hepatotóxico, apresentando 

também efeitos citotóxicos nos rins, baço, coração e 

outros órgãos; e 

c) saxitoxinas - grupo de alcalóides carbamatos 

neurotóxicos produzido por cianobactérias, não sulfatados 

(saxitoxinas) ou sulfatados (goniautoxinas e C-toxinas) e 

 retirado 
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derivados decarbamil, apresentando efeitos de inibição da 

condução nervosa por bloqueio dos canais de sódio. 

 

CAPÍTULO III 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Deveres e das 

Responsabilidades 

Seção I 

Do nível Federal 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Competências e 

Responsabilidades 

Seção I 

Das Competências da União 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 5º. São deveres e 

obrigações do Ministério da Saúde, 

por intermédio da Secretaria de 

Vigilância em Saúde – SVS: 

I – promover e acompanhar a 

vigilância da qualidade da água, em 

articulação com as Secretarias de 

Saúde dos Estados e do Distrito 

Art. 7º. Compete à 

Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS/MS): 

I – promover e 

acompanhar a vigilância da 

qualidade da água para 

consumo humano, em 

articulação com as Secretarias 

Os artigos foram reformulados e atualizados, os incisos 

incluídos foram adequados às ações previstas no Programa Nacional de 

Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano e nas leis 

que alteram as competências da Funasa e do Ministério da Saúde. 
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Federal e com os responsáveis pelo 

controle de qualidade da água, nos 

termos da legislação que regulamenta 

o SUS; 

II - estabelecer as referências 

laboratoriais nacionais e regionais, 

para dar suporte às ações de maior 

complexidade na vigilância da 

qualidade da água para consumo 

humano; 

III - aprovar e registrar as 

metodologias não contempladas nas 

referências citadas no artigo 17 deste 

Anexo; 

III - definir diretrizes 

específicas para o estabelecimento de 

de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal e dos 

Municípios e respectivos 

responsáveis pelo controle da 

qualidade da água; 

II – estabelecer ações 

especificadas no Programa 

Nacional de Vigilância da 

Qualidade da Água para 

Consumo Humano 

(Vigiagua); 

III – estabelecer as 

ações próprias dos 

laboratórios de saúde pública, 

especificadas na Seção V 

desta Portaria; 
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Das Competências da União 
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um plano de amostragem a ser 

implementado pelos Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, no exercício 

das atividades de vigilância da 

qualidade da água, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS; e 

IV- executar ações de 

vigilância da qualidade da água, de 

forma complementar, em caráter 

excepcional, quando constatada, 

tecnicamente, insuficiência da ação 

estadual, nos termos da 

regulamentação do SUS. 

IV – estabelecer 

diretrizes da vigilância da 

qualidade da água para 

consumo humano a serem 

implementadas pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, 

respeitados os princípios do 

SUS; 

V – estabelecer 

prioridades, objetivos, metas e 

indicadores de vigilância da 

qualidade da água para 

consumo humano a serem 

pactuadas na Comissão 

Intergestores Tripartite; e 

VI - executar ações de 
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vigilância da qualidade da 

água para consumo humano, 

de forma complementar a 

atuação dos Estados, do 

Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Art. 8º. Compete à 

Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI) executar, 

diretamente ou mediante 

parcerias, incluída a 

contratação de prestadores de 

serviços, as ações de 

vigilância e controle da 

qualidade da água para 

consumo humano nos 
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sistemas e soluções 

alternativas de abastecimento 

de água das aldeias indígenas. 

Art. 9º. Compete à 

Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa) apoiar as ações de 

controle da qualidade da água 

para consumo humano 

proveniente de sistema ou 

solução alternativa de 

abastecimento de água para 

consumo humano, em seu 

âmbito de atuação, conforme 

os critérios e parâmetros 

estabelecidos nesta Portaria. 

Art. 10. Compete à 
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Anvisa exercer a vigilância da 

qualidade da água nas áreas de 

portos, aeroportos e passagens 

de fronteiras terrestres, 

conforme os critérios e 

parâmetros estabelecidos nesta 

Portaria, bem como diretrizes 

específicas pertinentes. 
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Seção II 

Das Competências dos Estados 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 6º. São deveres e 

obrigações das Secretarias de 

Saúde dos Estados e do Distrito 

Federal: 

I. promover e 

acompanhar a vigilância da 

qualidade da água em sua área 

de competência, em articulação 

com o nível municipal e os 

responsáveis pelo controle de 

qualidade da água, nos termos da 

legislação que regulamenta o 

SUS; 

II. garantir, nas 

Art. 11. Compete às Secretarias de Saúde dos Estados: 

I - promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água, em 

articulação com os Municípios e com os responsáveis pelo controle da 

qualidade da água; 

II - desenvolver as ações especificadas no Vigiagua, consideradas as 

peculiaridades regionais e locais; 

III - desenvolver as ações inerentes aos laboratórios de saúde pública, 

especificadas na Seção V desta Portaria; 

IV - implementar as diretrizes de vigilância de qualidade da água 

para consumo humano definidas no âmbito nacional; 

V - estabelecer as prioridades, objetivos, metas e indicadores de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano a serem pactuados na 

Comissão Intergestores Bipartite; 

No Brasil, ocorrem 

mais de 600 mil 

internações/ano por Doenças 

Diarreicas Agudas, com 

aproximadamente oito mil 

óbitos. As infecções por 

rotavírus são responsáveis por 

600 mil mortes anuais e 

aproximadamente 40% das 

internações por diarreia em 

crianças menores de cinco 

anos no mundo.  A incidência 

das infecções por rotavírus é 

semelhante em países 
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atividades de vigilância da 

qualidade da água, a 

implementação de um plano de 

amostragem pelos municípios, 

observadas as diretrizes 

específicas a serem elaboradas 

pela SVS/MS; 

III. estabelecer as 

referências laboratoriais 

estaduais e do Distrito Federal 

para dar suporte às ações de 

vigilância da qualidade da água 

para consumo humano; e 

IV. executar ações de 

VI - encaminhar aos responsáveis pelo abastecimento de água 

quaisquer informações referentes a investigações de surto relacionado à 

qualidade da água para consumo humano;  

VII – realizar, em parceria com os Municípios, nas situações de surto 

de doença diarreica aguda ou outro agravo de transmissão fecal-oral, os 

seguintes procedimentos: 

análise microbiológica completa, de modo a apoiar a investigação 

epidemiológica e a identificação, sempre que possível, do gênero ou espécie 

de micro-organismos; 

análise para pesquisa de vírus e protozoários, no que couber, ou 

encaminhamento das amostras para laboratórios de referência nacional, 

quando as amostras clínicas forem confirmadas para esses agentes e os dados 

epidemiológicos apontarem a água como via de transmissão;  

desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. 

Considerando que doença 

diarreica aguda constitui um 

importante problema de saúde 

pública no Brasil, faz-se 

necessário realizar 

procedimentos analíticos, em 

situações de surto de doença 

diarreica aguda, ou outro 

agravo de transmissão fecal-

oral. 
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Seção II 

Das Competências dos Estados 
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vigilância da qualidade da água, 

de forma complementar, em 

caráter excepcional, quando 

constatada, tecnicamente, 

insuficiência da ação municipal, 

nos termos da regulamentação 

do SUS. 

envio das cepas de Escherichia coli aos laboratórios de referência 

nacional para identificação sorológica; e 

VIII - executar as ações de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano, de forma complementar à  atuação dos Municípios, nos 

termos da regulamentação do SUS. 
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Art. 7º. São deveres e obrigações das Secretarias 

Municipais de Saúde: 

I. exercer a vigilância da qualidade da água em sua área 

de competência, em articulação com os responsáveis pelo 

controle de qualidade da água, de acordo com as diretrizes do 

SUS; 

II. sistematizar e interpretar os dados gerados pelo 

responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de 

abastecimento de água, assim como, pelos órgãos ambientais e 

gestores de recursos hídricos, em relação às características da 

água nos mananciais, sob a perspectiva da vulnerabilidade do 

abastecimento de água quanto aos riscos à saúde da população; 

III. estabelecer as referências laboratoriais municipais 

para dar suporte às ações de vigilância da qualidade da água 

Art. 12. Compete às 

Secretarias de Saúde dos Municípios: 

I - exercer a vigilância da 

qualidade da água em sua área de 

competência, em articulação com os 

responsáveis pelo controle da 

qualidade da água para consumo 

humano; 

II - executar ações 

estabelecidas no Vigiagua, 

consideradas as peculiaridades 

regionais e locais, nos termos das 

legislações do SUS; 

III – inspecionar o controle da 

qualidade da água produzida e 
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para consumo humano; 

IV. efetuar, sistemática e permanentemente, avaliação 

de risco à saúde humana de cada sistema de abastecimento ou 

solução alternativa, por meio de informações sobre: 

a) a ocupação da bacia contribuinte ao manancial e o 

histórico das características de suas águas; 

b) as características físicas dos sistemas, práticas 

operacionais e de controle da qualidade da água; 

c) o histórico da qualidade da água produzida e 

distribuída; e 

d) a associação entre agravos à saúde e situações de 

vulnerabilidade do sistema. 

V. auditar o controle da qualidade da água produzida e 

distribuída e as práticas operacionais adotadas; 

VI. garantir à população informações sobre a qualidade 

distribuída e as práticas operacionais 

adotadas no sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento 

de água, notificando seus respectivos 

responsáveis para sanar a(s) 

irregularidade(s) identificada(s); 

IV – manter articulação com 

as entidades de regulação quando 

detectadas falhas relativas à qualidade 

dos serviços de abastecimento de 

água, a fim de que sejam adotadas as 

providências concernentes a sua área 

de competência;  

V – garantir informações à 

população sobre a qualidade da água 

para consumo humano e os riscos à 

saúde associados, de acordo com 
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da água e riscos à saúde associados, nos termos do inciso VI do 

artigo 9 deste Anexo; 

VII. manter registros atualizados sobre as características 

da água distribuída, sistematizados de forma compreensível à 

população e disponibilizados para pronto acesso e consulta 

pública; 

VIII. manter mecanismos para recebimento de queixas 

referentes às características da água e para a adoção das 

providências pertinentes; 

IX. informar ao responsável pelo fornecimento de água 

para consumo humano sobre anomalias e não conformidades 

detectadas, exigindo as providências para as correções que se 

fizerem necessárias; 

X. aprovar o plano de amostragem apresentado pelos 

responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema ou 

solução alternativa de abastecimento de água,  que deve 

mecanismos e os instrumentos 

disciplinados no Decreto nº 5.440, de 

4 de maio de 2005; 

VI - encaminhar ao 

responsável pelo sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento 

de água para consumo humano 

informações sobre surtos e agravos à 

saúde relacionados à qualidade da 

água para consumo humano; 

VII – estabelecer mecanismos 

de comunicação e informação com os 

responsáveis pelo sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento 

de água sobre os resultados das ações 

de controle realizadas; 

VIII – executar as diretrizes de 
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Comentários e 

Justificativas 

respeitar os planos mínimos de amostragem expressos nas 

Tabelas 6, 7, 8 e 9; 

XI. implementar um plano próprio de amostragem de 

vigilância da qualidade da água, consoante diretrizes específicas 

elaboradas pela SVS; e 

XII. definir o responsável pelo controle da qualidade da 

água de solução alternativa. 

 

vigilância da qualidade da água para 

consumo humano definidas no âmbito 

nacional e estadual; 

IX – realizar, em parceria com 

os Estados, nas situações de surto de 

doença diarreica aguda ou outro 

agravo de transmissão fecal-oral, os 

seguintes procedimentos: 

a) análise microbiológica 

completa, de modo a apoiar a 

investigação epidemiológica e a 

identificação, sempre que possível, do 

gênero ou espécie de micro-

organismos; 

b) análise para pesquisa de 

vírus e protozoários, quando for o 

caso, ou encaminhamento das 



 

 

 
 

 
Página 62 

 
 

  

CAPÍTULO III 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Deveres e das Responsabilidades 

Seção III 

Do Nível Municipal 

Portaria MS nº 2914/2011 

Seção III 
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amostras para laboratórios de 

referência nacional quando as 

amostras clínicas forem confirmadas 

para esses agentes e os dados 

epidemiológicos apontarem a água 

como via de transmissão;  

c) envio das cepas de 

Escherichia coli aos laboratórios de 

referência nacional para identificação 

sorológica; e 

X - cadastrar e autorizar o 

fornecimento de água tratada, por 

meio de solução alternativa coletiva, 

mediante avaliação e aprovação dos 

documentos exigidos no art. 14. desta 

Portaria. 

Parágrafo único: A autoridade 
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municipal de saúde pública não 

autorizará o fornecimento de água 

para consumo humano, por meio de 

solução alternativa coletiva, quando 

houver rede de distribuição de água, 

exceto em situação de emergência e 

intermitência. 

 

CAPÍTULO III 



 

 

 
 

 
Página 64 

 
 

  

Portaria MS nº 518/2004 

Seção IV 

Do Responsável pela Operação do Sistema e/ou 

Solução Alternativa 

Portaria MS nº 2914/2011 

Seção IV 

Do Responsável pelo Sistema ou Solução 

Alternativa Coletiva de Abastecimento 

de Água para Consumo Humano 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 8º. Cabe ao(s) responsável(is) pela operação de sistema 

ou solução alternativa de abastecimento de água exercer o controle 

da qualidade da água. 

Parágrafo único. Em caso de administração, em regime de 

concessão ou permissão, do sistema de abastecimento de água, é a 

concessionária ou a permissionária a responsável pelo controle da 

qualidade da água. 

  

Art. 9º. Ao(s) responsável(is) pela operação de sistema de 

abastecimento de água incumbe: 

operar e manter sistema de abastecimento de água potável 

para a população consumidora, em conformidade com as normas 

técnicas aplicáveis publicadas pela ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - e com outras normas e legislações pertinentes;  

manter e controlar a qualidade da água produzida e 

distribuída, por meio de: 

controle operacional das unidades de captação, adução, 

tratamento, reservação e distribuição;  

Art. 13. Compete ao responsável pelo 

sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água para consumo humano: 

I - exercer o controle da qualidade da água; 

II - garantir a operação e a manutenção das 

instalações destinadas ao abastecimento de água 

potável em conformidade com as normas técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e demais normas pertinentes; 

III - manter e controlar a qualidade da água 

produzida e distribuída, nos termos desta Portaria, 

A alteração mais 

significativa foi a proposição das 

mesmas exigências operacionais 

de controle de qualidade, tanto 

para sistemas como para soluções 

alternativas, com exceção dos 

veículos transportadores.  

Entende-se que todos têm direito 

de receber água com o mesmo 

rigor de controle de qualidade de 

água. 
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exigência do controle de qualidade, por parte dos 

fabricantes de produtos químicos utilizados no tratamento da água e 

de materiais empregados na produção e na distribuição que tenham 

contato com a água; 

capacitação e atualização técnica dos profissionais 

encarregados da operação do sistema e do controle da qualidade da 

água; e 

análises laboratoriais da água, em amostras provenientes das 

diversas partes que compõem o sistema de abastecimento. 

III. manter avaliação sistemática do sistema de 

abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos à saúde, com 

base na ocupação da bacia contribuinte ao manancial, no histórico 

das características de suas águas, nas características físicas do 

sistema, nas práticas operacionais e na qualidade da água distribuída; 

IV. encaminhar à autoridade de saúde pública, para fins de 

comprovação do atendimento a esta Norma, relatórios mensais com 

informações sobre o controle da qualidade da água, segundo modelo 

estabelecido pela referida autoridade; 

V. promover, em conjunto com os órgãos ambientais e 

gestores de recursos hídricos, as ações cabíveis para a proteção do 

manancial de abastecimento e de sua bacia contribuinte, assim como 

efetuar controle das características das suas águas, nos termos do 

artigo 19 deste Anexo, notificando imediatamente a autoridade de 

saúde pública sempre que houver indícios de risco à saúde ou sempre 

que amostras coletadas apresentarem resultados em desacordo com 

por meio de: 

a) controle operacional do(s) ponto(s) de 

captação, adução, tratamento, reservação e 

distribuição, quando aplicável; 

b) exigência, junto aos fornecedores, do 

laudo de atendimento aos requisitos de saúde 

estabelecidos em norma técnica da ABNT para o 

controle de qualidade dos produtos químicos 

utilizados no tratamento de água; 

c) exigência, junto aos fornecedores, do 

laudo de inocuidade dos materiais utilizados na 

produção e distribuição que tenham contato com a 

água; 

d) capacitação e atualização técnica de 

todos os profissionais que atuam de forma direta no 

fornecimento e controle da qualidade da água para 

consumo humano;  

e) análises laboratoriais da água, em 

amostras provenientes das diversas partes dos 

sistemas e das soluções alternativas coletivas, 

conforme plano de amostragem estabelecido nesta 

Portaria; 

IV - manter avaliação sistemática do 

sistema ou solução alternativa coletiva de 

Com o crescente 

desenvolvimento 

tecnológico das sociedades 

humanas faz-se necessário 

um controle preventivo das 

possíveis alterações que 

possam ocorrer sobre a 

saúde humana e ao meio 

ambiente. Em função disso, 

o Ministério da Saúde na 

publicação da norma de 

potabilidade em 2000 

(Portaria MS nº 1469/2000 

– atual Portaria MS nº 

518/2004) exigiu dos 

prestadores de serviços o 

controle de qualidade, por 

parte dos fabricantes de 

produtos químicos, 

utilizados no tratamento da 

água, e de materiais 

empregados na produção e 
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os limites ou condições da respectiva classe de enquadramento, 

conforme definido na legislação específica vigente; 

VI. fornecer a todos os consumidores, nos termos do Código 

de Defesa do Consumidor, informações sobre a qualidade da água 

distribuída, mediante envio de relatório, dentre outros mecanismos, 

com periodicidade mínima anual e contendo, no mínimo, as 

seguintes informações: 

descrição dos mananciais de abastecimento, incluindo 

informações sobre sua proteção, disponibilidade e qualidade da água; 

estatística descritiva dos valores de parâmetros de qualidade 

detectados na água, seu significado, origem e efeitos sobre a saúde; e 

ocorrência de não conformidades com o padrão de 

potabilidade e as medidas corretivas providenciadas. 

VII. manter registros atualizados sobre as características da 

água distribuída, sistematizados de forma compreensível aos 

consumidores e disponibilizados para pronto acesso e consulta 

pública; 

VIII. comunicar, imediatamente, à autoridade de saúde 

pública e informar, adequadamente, à população a detecção de 

qualquer anomalia operacional no sistema ou não conformidade na 

qualidade da água tratada, identificada como de risco à saúde, 

adotando-se as medidas previstas no artigo 29 deste Anexo; e 

IX. manter mecanismos para recebimento de queixas 

referentes às características da água e para a adoção das providências 

abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos 

à saúde, com base nos seguintes critérios:  

ocupação da bacia contribuinte ao 

manancial; 

histórico das características das águas; 

características físicas do sistema; 

práticas operacionais; 

na qualidade da água distribuída, conforme 

os princípios dos Planos de Segurança da Água 

(PSA) recomendados pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) ou definidos em diretrizes vigentes 

no País; 

V – encaminhar à autoridade de saúde 

pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios relatórios das análises dos parâmetros 

mensais, trimestrais e semestrais com informações 

sobre o controle da qualidade da água, conforme o 

modelo estabelecido pela referida autoridade; 

VI - fornecer à autoridade de saúde pública 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

os dados de controle da qualidade da água para 

consumo humano, quando solicitado; 

VII - monitorar a qualidade da água no 

ponto de captação, conforme estabelece o art.40 

distribuição, que tenham 

contato com a água. 

Para que este 

problema seja sanado, os 

produtos químicos 

utilizados em tratamento de 

água devem ser registrados 

e controlados pelo órgão 

governamental competente. 

Dessa forma, o controle de 

qualidade dos produtos 

químicos utilizados no 

tratamento de água, deve 

seguir os requisitos de 

saúde estabelecidos em 

norma técnica da ABNT n.º 

15784/2009 e de materiais 

empregados na produção e 

distribuição, que tenham 

contato com a água.  

A ampliação da 
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pertinentes. 

Art. 10. Ao responsável por solução alternativa de 

abastecimento de água, nos termos do inciso XII do artigo 7º deste 

Anexo, incumbe: 

I. requerer, junto à autoridade de saúde pública, autorização 

para o fornecimento de água apresentando laudo sobre a análise da 

água a ser fornecida, incluindo os parâmetros de qualidade previstos 

nesta Portaria, definidos por critério da referida autoridade; 

II. operar e manter solução alternativa que forneça água 

potável em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, 

publicadas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas-, 

e com outras normas e legislações pertinentes; 

III. manter e controlar a qualidade da água produzida e 

distribuída, por meio de análises laboratoriais, nos termos desta 

Portaria e, a critério da autoridade de saúde pública, de outras 

medidas conforme inciso II do artigo anterior; 

IV. encaminhar à autoridade de saúde pública, para fins de 

comprovação, relatórios com informações sobre o controle da 

qualidade da água, segundo modelo e periodicidade estabelecidos 

pela referida autoridade, sendo no mínimo trimestral; 

V. efetuar controle das características da água da fonte de 

abastecimento, nos termos do artigo 19 deste Anexo, notificando, 

imediatamente, à autoridade de saúde pública sempre que houver 

indícios de risco à saúde ou sempre que amostras coletadas 

desta Portaria; 

VIII - comunicar aos órgãos ambientais, 

aos gestores de recursos hídricos e ao órgão de 

saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios qualquer alteração da qualidade da água 

no ponto de captação que comprometa a 

tratabilidade da água para consumo humano; 

IX - contribuir com os órgãos ambientais e 

gestores de recursos hídricos, por meio de ações 

cabíveis para proteção do(s) manancial(ais) de 

abastecimento(s) e da (s) bacia (s) hidrográfica (s); 

X - proporcionar mecanismos para 

recebimento de reclamações e manter registros 

atualizados sobre a qualidade da água distribuída, 

sistematizando-os de forma compreensível aos 

consumidores e disponibilizando-os para pronto 

acesso e consulta pública, em atendimento às 

legislações específicas de defesa do consumidor; 

XI - comunicar imediatamente à 

autoridade de saúde pública municipal e informar 

adequadamente a população sobre a detecção de 

qualquer risco à saúde, ocasionado por anomalia 

operacional no sistema e solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água para consumo 

humano ou não conformidade na qualidade da água 

exigência de capacitação e 

atualização de todos os 

técnicos e profissionais que 

atuam no fornecimento e no 

controle da qualidade, e não 

apenas para os 

encarregados pela operação. 

O inciso IVI trouxe 

as recomendações da 

Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que enfatiza 

que as ferramentas de 

avaliação e gerenciamento 

de riscos, aplicadas de 

forma abrangente e 

integradas, desde a 

captação até o consumo, 

constituem a forma mais 

efetiva de garantia da 

segurança da qualidade da 

água para consumo 

humano. Tal abordagem, na 
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apresentarem resultados em desacordo com os limites ou condições 

da respectiva classe de enquadramento, conforme definido na 

legislação específica vigente; 

VI. manter registros atualizados sobre as características da 

água distribuída, sistematizados de forma compreensível aos 

consumidores e disponibilizados para pronto acesso e consulta 

pública; 

VII. comunicar, imediatamente, à autoridade de saúde 

pública competente e informar, adequadamente, à população a 

detecção de qualquer anomalia identificada como de risco à saúde, 

adotando-se as medidas previstas no artigo 29; e 

VIII. manter mecanismos para recebimento de queixas 

referentes às características da água e para a adoção das providências 

pertinentes. 

Art. 21. O sistema de abastecimento de água deve contar 

com responsável técnico, profissionalmente habilitado. 

Art. 22. Toda água fornecida coletivamente deve ser 

submetida a processo de desinfecção, concebido e operado de forma 

a garantir o atendimento ao padrão microbiológico desta Norma. 

Art. 23. Toda água para consumo humano suprida por 

manancial superficial e distribuída por meio de canalização deve 

incluir tratamento por filtração. 

Art. 24. Em todos os momentos e em toda sua extensão, a 

rede de distribuição de água deve ser operada com pressão superior à 

tratada, identificada como de risco à saúde, 

adotando-se as medidas previstas no art. 44 desta 

Portaria; e 

XII - assegurar pontos de coleta de água na 

saída de tratamento e na rede de distribuição, para o 

controle e a vigilância da qualidade da água. 

Art. 14.  O responsável pela solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água deve 

requerer, junto à autoridade municipal de saúde 

pública, autorização para o fornecimento de água 

tratada, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

I - nomeação do responsável técnico 

habilitado pela operação da solução alternativa 

coletiva; 

II - outorga de uso, emitida por órgão 

competente, quando aplicável; e 

III - laudo de análise dos parâmetros de 

qualidade da água previstos nesta Portaria. 

Art. 15. Compete ao responsável pelo 

fornecimento de água para consumo humano por 

meio de veículo transportador: 

I - garantir que tanques, válvulas e 

equipamentos dos veículos transportadores sejam 

terceira edição dos Guias da 

OMS, recebe a 

denominação de Planos de 

Segurança da Água (Water 

Safety Plan) (WHO, 2004). 

Os Planos de 

Segurança da Água, a 

serem implementados pelos 

responsáveis pelo controle, 

são definidos como 

instrumentos de 

identificação e priorização 

de perigos e riscos em 

sistemas de abastecimento 

de água, desde o manancial 

até o consumidor, visando 

estabelecer medidas de 

controle para reduzi-los ou 

eliminá-los e estabelecer 

processos para verificação 

da eficácia da gestão dos 

sistemas e do controle e da 
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atmosférica. 

§ 1º Caso esta situação não seja observada, fica o 

responsável pela operação do serviço de abastecimento de água 

obrigado a notificar a autoridade de saúde pública e informar à 

população, identificando períodos e locais de ocorrência de pressão 

inferior à atmosférica. 

§ 2º Excepcionalmente, caso o serviço de abastecimento de 

água necessite realizar programa de manobras na rede de 

distribuição, que possa submeter trechos a pressão inferior à 

atmosférica, o referido programa deve ser previamente comunicado à 

autoridade de saúde pública. 

Art. 25. O responsável pelo fornecimento de água por meio 

de veículos deve: 

I. garantir o uso exclusivo do veículo para este fim; 

II. manter registro com dados atualizados sobre o 

fornecedor e, ou, sobre a fonte de água; e 

III. manter registro atualizado das análises de controle da 

qualidade da água. 

§ 1º A água fornecida para consumo humano por meio de 

veículos deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 

mg/L. 

§ 2º O veículo utilizado para fornecimento de água deve 

conter, de forma visível, em sua carroceria, a inscrição: “ÁGUA 

apropriados e de uso exclusivo para o 

armazenamento e transporte de água potável; 

II - manter registro com dados atualizados 

sobre o fornecedor e a fonte de água;  

III - manter registro atualizado das análises 

de controle da qualidade da água, previstos nesta 

Portaria; 

IV - assegurar que a água fornecida 

contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 

0,5 mg/L; 

V - garantir que o veículo utilizado para 

fornecimento de água contenha, de forma visível, a 

inscrição "ÁGUA POTÁVEL" e os dados de 

endereço e telefone para contato. 

Art. 16. A água proveniente de solução 

alternativa coletiva ou individual, para fins de 

consumo humano, não poderá ser misturada com a 

água da rede de distribuição. 

 

qualidade da água. 

A implantação desse 

plano é a maneira mais 

eficaz de garantir a 

segurança do sistema de 

abastecimento de água para 

consumo humano, e o 

cumprimento das normas 

sanitárias e de outras 

disposições regulamentares. 

Dessa forma, o governo 

federal entende que para 

implantação dessa 

ferramenta é e necessária 

uma ação conjunta e 

integrada de ações de meio 

ambiente, recursos hídricos, 

saneamento e saúde. As 

recomendações para sua 

implantação deverá seguir 

as recomendações do 
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CAPÍTULO III 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Deveres e das Responsabilidades 

Seção V 

Dos Laboratórios de Controle e Vigilância 

Comentários e Justificativas 

Art. 17. As metodologias 

analíticas para determinação dos 

Art. 17.  Compete ao Ministério da Saúde: 

I – habilitar os laboratórios de referência regional e 

 

POTÁVEL”.  Governo federal.  

Inciso V - O setor 

saúde necessita de 

informações do banco de 

dados para orientar a 

realização de estudos e 

pesquisas, para subsidiar a 

revisão da Norma. 
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CAPÍTULO III 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Deveres e das Responsabilidades 

Seção V 

Dos Laboratórios de Controle e Vigilância 

Comentários e Justificativas 

parâmetros físicos, químicos, 

microbiológicos e de radioatividade 

devem atender às especificações das 

normas nacionais que disciplinem a 

matéria, da edição mais recente da 

publicação Standard Methods for the 

Examination of Water and 

Wastewater, de autoria das instituições 

American Public Health Association 

(APHA), American Water Works 

Association (AWWA) e Water 

Environment Federation (WEF), ou 

das normas publicadas pela ISO 

(International Standartization 

Organization). 

 

§1º Para análise de 

nacional para operacionalização das análises de maior 

complexidade na vigilância da qualidade da água para 

consumo humano, de acordo com os critérios estabelecidos 

na Portaria nº 70/SVS/MS, de 23 de dezembro de 2004; 

II - estabelecer as diretrizes para operacionalização 

das atividades analíticas de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano; e 

III - definir os critérios e os procedimentos para 

adotar metodologias analíticas modificadas e não 

contempladas nas referências citadas no art. 22 desta 

Portaria. 

Art. 18.  Compete às Secretarias de Saúde dos 

Estados habilitar os laboratórios de referência regional e 

municipal para operacionalização das análises de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano. 

Art. 19.  Compete às Secretarias de Saúde dos 
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CAPÍTULO III 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Deveres e das Responsabilidades 

Seção V 

Dos Laboratórios de Controle e Vigilância 

Comentários e Justificativas 

cianobactérias e cianotoxinas e 

comprovação de toxicidade por 

bioensaios em camundongos, até o 

estabelecimento de especificações em 

normas nacionais ou internacionais 

que disciplinem a matéria, devem ser 

adotadas as metodologias propostas 

pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em sua publicação Toxic 

cyanobacteria in water: a guide to 

their public health consequences, 

monitoring and management. 

 

§2º Metodologias não 

contempladas nas referências citadas 

no § 1º e “caput” deste artigo, 

aplicáveis aos parâmetros 

Municípios indicar, para as Secretarias de Saúde dos Estados, 

outros laboratórios de referência municipal para 

operacionalização das análises de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano, quando for o caso. 

Art. 20.  Compete aos responsáveis pelo 

fornecimento de água para consumo humano estruturar 

laboratórios próprios e, quando necessário, identificar outros 

para realização das análises dos parâmetros estabelecidos 

nesta Portaria. 

Art. 21.  As análises laboratoriais para controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano 

podem ser realizadas em laboratório próprio, conveniado ou 

subcontratado, desde que se comprove a existência de 

sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos 

especificados na NBR ISO/IEC 17025:2005. 

Art. 22.  As metodologias analíticas para 

determinação dos parâmetros previstos nesta Portaria devem 
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CAPÍTULO III 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Deveres e das Responsabilidades 

Seção V 

Dos Laboratórios de Controle e Vigilância 

Comentários e Justificativas 

estabelecidos nesta Norma, devem, 

para ter validade, receber aprovação e 

registro pelo Ministério da Saúde. 

 

§3º As análises laboratoriais 

para o controle e a vigilância da 

qualidade da água podem ser 

realizadas em laboratório próprio ou 

não que, em qualquer caso, deve 

manter programa de controle de 

qualidade interna ou externa ou ainda 

ser acreditado ou certificado por 

órgãos competentes para esse fim. 

atender as normas nacionais ou internacionais mais recentes, 

tais como: 

I - Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater de autoria das instituições American Public 

Health Association (APHA), American Water Works 

Association (AWWA) e Water Environment Federation 

(WEF); 

II - United States Environmental Protection Agency 

(USEPA); 

III - Normas publicadas pela International 

Standartization Organization (ISO); e 

IV - Metodologias propostas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 
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CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Exigências Aplicáveis aos 

Sistemas e Soluções Alternativas de 

Abastecimento de Água 

CAPÍTULO IV 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Exigências Aplicáveis aos Sistemas e 

Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento 

de Água para Consumo Humano 

Comentários e Justificativas 

Art. 21. O sistema de 

abastecimento de água deve contar com 

responsável técnico, profissionalmente 

habilitado. 

Art. 22. Toda água fornecida 

coletivamente deve ser submetida a 

processo de desinfecção, concebido e 

operado de forma a garantir o atendimento 

ao padrão microbiológico desta Norma. 

Art. 23. Toda água para consumo 

humano suprida por manancial superficial 

e distribuída por meio de canalização deve 

incluir tratamento por filtração. 

Art. 24. Em todos os momentos e 

em toda sua extensão, a rede de 

distribuição de água deve ser operada com 

pressão superior à atmosférica. 

Art. 23.  Os sistemas e as soluções 

alternativas coletivas de abastecimento de água para 

consumo humano devem contar com responsável 

técnico habilitado. 

Art. 24.  Toda água para consumo humano, 

fornecida coletivamente, deverá passar por processo 

de desinfecção ou cloração. 

 Parágrafo único. As águas provenientes de 

manancial superficial devem ser submetidas a 

processo de filtração. 

Art. 25.  A rede de distribuição de água para 

consumo humano deve ser operada sempre com 

pressão positiva em toda sua extensão.  

Art. 26.  Compete ao responsável pela 

operação do sistema de abastecimento de água para 

consumo humano notificar a autoridade de saúde 

pública e informar à respectiva entidade reguladora e 

O conteúdo do Art. 25 da Portaria 

MS nº 518/2004, foi abordado no Art. 15 da 

Portaria MS nº 2914/2011. 
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CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Exigências Aplicáveis aos 

Sistemas e Soluções Alternativas de 
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Comentários e Justificativas 

§1º Caso esta situação não seja 

observada, fica o responsável pela 

operação do serviço de abastecimento de 

água obrigado a notificar a autoridade de 

saúde pública e informar à população, 

identificando períodos e locais de 

ocorrência de pressão inferior à 

atmosférica. 

§2º Excepcionalmente, caso o 

serviço de abastecimento de água necessite 

realizar programa de manobras na rede de 

distribuição, que possa submeter trechos a 

pressão inferior à atmosférica, o referido 

programa deve ser previamente 

comunicado à autoridade de saúde pública. 

Art. 25. O responsável pelo 

fornecimento de água por meio de veículos 

à população, identificando períodos e locais, sempre 

que houver: 

I - situações de emergência com potencial 

para atingir a segurança de pessoas e bens; 

II - interrupção, pressão negativa ou 

intermitência no sistema de abastecimento; 

III - necessidade de realizar operação 

programada na rede de distribuição, que possa 

submeter trechos a pressão negativa;  

IV - modificações ou melhorias de qualquer 

natureza nos sistemas de abastecimento; e, 

V - situações que possam oferecer risco à 

saúde. 
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Sistemas e Soluções Alternativas de 

Abastecimento de Água 

CAPÍTULO IV 

Portaria MS nº 2914/2011 
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deve: 

I – garantir o uso exclusivo do 

veículo para este fim; 

II – manter registro com dados 

atualizados sobre o fornecedor e,ou, sobre 

a fonte de água; e 

III – manter registro atualizado das 

análises de controle da qualidade da água. 

 

§1º A água fornecida para consumo 

humano por meio de veículos deve conter 

um teor mínimo de cloro residual livre de 

0,5 mg/L. 

§2º O veículo utilizado para 

fornecimento de água deve conter, de 

forma visível, em sua carroceria, a 
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Sistemas e Soluções Alternativas de 

Abastecimento de Água 

CAPÍTULO IV 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Exigências Aplicáveis aos Sistemas e 

Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento 

de Água para Consumo Humano 

Comentários e Justificativas 

inscrição “ÁGUA POTÁVEL”. 

 

Capítulo IV 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Capítulo V 

Portaria MS nº 2914/2011 

Do Padrão de Potabilidade 

Comentários e 

Justificativas 

Art.11. A água potável deve estar 

em conformidade com o padrão 

microbiológico conforme Tabela 1, a 

seguir: 

§1º No controle da qualidade da 

água, quando forem detectadas amostras 

com resultado positivo para coliformes 

totais, mesmo em ensaios presuntivos, 

novas amostras devem ser coletadas em 

dias imediatamente sucessivos até que as 

Art. 27.  A água potável deve estar em conformidade 

com o padrão microbiológico, conforme disposto no Anexo 1 e 

demais disposições desta Portaria. 

§1º No controle da qualidade da água, quando forem 

detectadas amostras com resultado positivo para coliformes 

totais, mesmo em ensaios presuntivos, ações corretivas devem 

ser adotadas e novas amostras devem ser coletadas em dias 

imediatamente sucessivos até que revelem resultados 

satisfatórios. 

§2º Nos sistemas de distribuição, as novas amostras 

Manutenção do VMP 

para microcistinas: os estudos 

técnico-científicos que sugerem 

valores mais restritivos para 

concentração dessa toxina em 

água para consumo humano 

ainda são limitados e, por essa 

razão, não foi proposta de 

alteração do valor de 1,0 µg/L. 

Justificativa para a 
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novas amostras revelem resultado 

satisfatório. 

§2º Nos sistemas de distribuição, a 

recoleta deve incluir, no mínimo, três 

amostras simultâneas, sendo uma no 

mesmo ponto e duas outras localizadas a 

montante e a jusante. 

§3º Amostras com resultados 

positivos para coliformes totais devem ser 

analisadas para Escherichia coli e, ou, 

coliformes termotolerantes, devendo, neste 

caso, ser efetuada a verificação e 

confirmação dos resultados positivos. 

§4º O percentual de amostras com 

resultado positivo de coliformes totais em 

relação ao total de amostras coletadas nos 

sistemas de distribuição deve ser calculado 

mensalmente, excluindo as amostras extras 

(recoleta). 

devem incluir no mínimo uma recoleta no ponto onde foi 

constatado o resultado positivo para coliformes totais e duas 

amostras extras, sendo uma à montante e outra à jusante do local 

da recoleta.  

§3° Para verificação do percentual mensal das amostras 

com resultados positivos de coliformes totais, as recoletas não 

devem ser consideradas no cálculo. 

§4° O resultado negativo para coliformes totais das 

recoletas não anula o resultado originalmente positivo no cálculo 

dos percentuais de amostras com resultado positivo. 

§5° Na proporção de amostras com resultado positivo 

admitidas mensalmente para coliformes totais no sistema de 

distribuição, expressa no Anexo 1 desta Portaria, não são 

tolerados resultados positivos que ocorram em recoleta, nos 

termos do § 1º deste artigo. 

§ 6° Quando o padrão microbiológico estabelecido no 

Anexo I for violado, os responsáveis pelos sistemas e soluções 

alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo 

humano devem informar à autoridade de saúde pública as 

obrigatoriedade da determinação 

e quantificação das saxitoxinas: 

As análises de saxitoxinas e 

cilindrospermopsina são apenas 

recomendadas na Portaria MS 

n.º 518/2004. A ocorrência 

crescente de espécies 

potencialmente produtoras de 

saxitoxinas, a detecção 

sistemática de saxitoxinas em 

diferentes reservatórios de 

abastecimento do País (Anexo 3) 

e sua alta toxicidade sugerem 

que as análises dessas 

neurotoxinas também devam ser 

obrigatórias.  

Justificativa para o VMP 

de 3,0 µg equivalente STX/L 

para saxitoxina (STX): Apesar 

de não terem sido realizados 
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§5º O resultado negativo para 

coliformes totais das amostras extras 

(recoletas) não anula o resultado 

originalmente positivo no cálculo dos 

percentuais de amostras com resultado 

positivo. 

§6º Na proporção de amostras com 

resultado positivo admitidas mensalmente 

para coliformes totais no sistema de 

distribuição, expressa na Tabela 1, não são 

tolerados resultados positivos que ocorram 

em recoleta, nos termos do § 1º deste 

artigo. 

§7º Em 20% das amostras mensais 

para análise de coliformes totais nos 

sistemas de distribuição, deve ser efetuada 

a contagem de bactérias heterotróficas e, 

uma vez excedidas 500 unidades 

formadoras de colônia (UFC) por ml, 

medidas corretivas tomadas. 

§7° Quando houver interpretação duvidosa nas reações 

típicas dos ensaios analíticos na determinação de coliformes 

totais e Escherichia coli, deve-se fazer a recoleta.  

Art. 28. A determinação de bactérias heterotróficas deve 

ser realizada como um dos parâmetros para avaliar a integridade 

do sistema de distribuição (reservatório e rede). 

§1° A contagem de bactérias heterotróficas deve ser 

realizada em 20% (vinte por cento) das amostras mensais para 

análise de coliformes totais nos sistemas de distribuição 

(reservatório e rede).  

§2° Na seleção dos locais para coleta de amostras devem 

ser priorizadas pontas de rede e locais que alberguem grupos 

populacionais de risco. 

§3° Alterações bruscas ou acima do usual na contagem 

de bactérias heterotróficas devem ser investigadas para 

identificação de irregularidade e providências devem ser 

adotadas para o restabelecimento da integridade do sistema de 

estudos de longa duração, que 

impedem o cálculo da TDI e do 

VMP, deve-se manter como 

limite o valor de 3 μg.L-1 de 

equivalentes de saxitoxina, 

conforme proposto por 

Fitzgerald et al. (1999). 

Considerando ainda: i) a 

condição de maior produção de 

STX como igual a 14ng/10
6

 por 

célula; ii) a manutenção do valor 

de 20.000cel/mL 

(20.000.000cel/L); iii) a 

possibilidade de atingir 

1x10
7

cel/mL em crescimento em 

cultivo; conclui-se que, na 

condição de maior produção de 

STX, seria atingido o valor de 

0,00028µg em 20.000cel ou 



 

 

 
 

 
Página 80 

 
 

  

Capítulo IV 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Capítulo V 

Portaria MS nº 2914/2011 

Do Padrão de Potabilidade 

Comentários e 

Justificativas 

devem ser providenciadas imediata 

recoleta, inspeção local e, se constatada 

irregularidade, outras providências 

cabíveis. 

§8º Em complementação, 

recomenda-se a inclusão de pesquisa de 

organismos patogênicos, com o objetivo de 

atingir, como meta, um padrão de 

ausência, dentre outros, de enterovírus, 

cistos de Giardia spp e oocistos de 

Cryptosporidium sp. 

§9º Em amostras individuais 

procedentes de poços, fontes, nascentes e 

outras formas de abastecimento sem 

distribuição canalizada, tolera-se a 

presença de coliformes totais, na ausência 

de Escherichia coli e, ou, coliformes 

termotolerantes, nesta situação devendo ser 

investigada a origem da ocorrência, 

distribuição (reservatório e rede), recomendando-se que não se 

ultrapasse o limite de 500 UFC/mL.  

Art. 29.  Recomenda-se a inclusão de monitoramento de 

vírus entéricos no(s) ponto(s) de captação de água proveniente(s) 

de manancial(is) superficial(is) de abastecimento, com o objetivo 

de subsidiar estudos de avaliação de risco microbiológico. 

Art. 30. Para a garantia da qualidade microbiológica da 

água, em complementação às exigências relativas aos indicadores 

microbiológicos, deve ser atendido o padrão de turbidez expresso 

no Anexo II e devem ser observadas as demais exigências 

contidas nesta Portaria. 

§ 1° Entre os 5% (cinco por cento) dos valores 

permitidos de turbidez superiores ao VMP estabelecido no 

Anexo II desta Portaria, para água subterrânea com desinfecção, 

o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0 

uT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 

uT em toda a extensão  do sistema de distribuição (reservatório e 

rede). 

§ 2° O valor máximo permitido de 0,5 uT para água 

0,014 X 20 = 0,28 µg em 1L, 

valor que  representa cerca de 

10% do valor limite de 3 g/L, 

preconizado na Portaria MS nº 

518/2004.  

Entretanto, na 

ocorrência de florações entre 10
6
 

e 10
7
 cel/mL, o valor de 3 g/L 

pode ser atingido ou superado. 

Para assegurar a qualidade da 

água e minimizar os riscos à 

saúde e, considerando os fatores 

de incerteza quanto à produção 

das demais toxinas desse grupo, 

as variações entre as diferentes 

linhagens produtoras de STX e o 

desconhecimento de efeitos 

acumulativos dessas toxinas, 

propõem-se a manutenção desse 
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tomadas providências imediatas de caráter 

corretivo e preventivo e realizada nova 

análise de coliformes. 

Art. 12. Para a garantia da 

qualidade microbiológica da água, em 

complementação às exigências relativas 

aos indicadores microbiológicos, deve ser 

observado o padrão de turbidez expresso 

na Tabela 2, abaixo: 

§ 1º Entre os 5% dos valores 

permitidos de turbidez superiores aos VMP 

estabelecidos na Tabela 2, o limite máximo 

para qualquer amostra pontual deve ser de 

5,0 UT, assegurado, simultaneamente, o 

atendimento ao VMP de 5,0 UT em 

qualquer ponto da rede no sistema de 

distribuição. 

§ 2º Com vistas a assegurar a 

adequada eficiência de remoção de 

filtrada por filtração rápida (tratamento completo ou filtração 

direta), assim como o valor  máximo permitido de 1,0 uT para 

água filtrada por filtração lenta, estabelecidos no Anexo II desta 

Portaria, deverão ser atingidos conforme as metas progressivas 

definidas no Anexo III desta Portaria. 

§ 3° O atendimento ao percentual de aceitação do limite 

de turbidez, expresso no Anexo II desta Portaria, deve ser 

verificado mensalmente com base em amostras, 

preferencialmente no efluente individual de cada unidade de 

filtração, no mínimo diariamente para desinfecção ou filtração 

lenta e no mínimo a cada duas horas para filtração rápida. 

Art. 31.  Os sistemas de abastecimento e soluções 

alternativas coletivas de abastecimento de água que utilizam 

mananciais superficiais devem realizar monitoramento mensal de 

Escherichia coli no(s) ponto(s) de captação de água. 

§ 1° Quando for identificada média geométrica anual 

maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100mL deve-se realizar 

monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de 

Cryptosporidium spp. no(s) ponto(s) de captação de água. 

VMP de 3 g/L. 

 

Comentários: Foi 

incluído um parágrafo 

explicitando que a análise de 

toxinas deve considerar a 

concentração total de toxinas, 

que corresponde ao somatório 

das frações intracelular e 

extracelular. 

§1º As concentrações de 

cianotoxinas referidas no 

presente artigo e demais artigos 

desta Portaria, devem 

representar as contribuições da 

fração intracelular e da fração 

extracelular na amostra 

analisada. 
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enterovírus, cistos de Giardia spp e 

oocistos de Cryptosporidium sp., 

recomenda-se, enfaticamente, que, para a 

filtração rápida, se estabeleça como meta a 

obtenção de efluente filtrado com valores 

de turbidez inferiores a 0,5 UT em 95% 

dos dados mensais e nunca superiores a 5,0 

UT. 

§ 3º O atendimento ao percentual 

de aceitação do limite de turbidez, 

expresso na Tabela 2, deve ser verificado, 

mensalmente, com base em amostras no 

mínimo diárias para desinfecção ou 

filtração lenta e a cada quatro horas para 

filtração rápida, preferivelmente, em 

qualquer caso, no efluente individual de 

cada unidade de filtração. 

Art. 13. Após a desinfecção, a 

água deve conter um teor mínimo de cloro 

§ 2° Quando a média aritmética da concentração de 

oocistos de Cryptosporidium spp. for maior ou igual a 3,0 

oocistos/L no(s) pontos(s) de captação de água, recomenda-se a 

obtenção de efluente em filtração rápida com valor de turbidez 

menor ou igual a 0,3 uT em 95% (noventa e cinco por cento) das 

amostras mensais ou uso de processo de desinfecção que 

comprovadamente alcance a mesma eficiência de remoção de 

oocistos de Cryptosporidium spp. 

§ 3° Entre os 5% (cinco por cento) das amostras que 

podem apresentar valores de turbidez superiores ao VMP 

estabelecido no § 2.° do art. 30 desta Portaria, o limite máximo 

para qualquer amostra pontual deve ser menor ou igual a 1,0 uT, 

para filtração rápida e menor ou igual a 2,0 uT para filtração 

lenta. 

§ 4° A concentração média de oocistos de 

Cryptosporidium spp. referida no parágrafo § 2º deste artigo deve 

ser calculada considerando um número mínino de 24 (vinte e 

quatro) amostras uniformemente coletadas ao longo de um 

período mínimo de um ano e máximo de dois anos. 

Comentários: 

Foi modificado o texto 

referente ao § 1º e também foi 

alterada a sua numeração para § 

3.°, além disso, houve e 

modificação do  valores limites 

para cilindrospermopsina, 

passando de 15,0 µg/L para 1 

µg/L.  

§ 3°. Em 

complementação ao previsto no 

Anexo VIII desta Portaria, 

quando for detectada a presença 

de gêneros potencialmente 

produtores de 

cilindrospermopsinas no 

monitoramento de 

cianobactérias previsto no §1º do 

Art. 40, recomenda-se a análises 
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residual livre de 0,5 mg/L, sendo 

obrigatória a manutenção de, no mínimo, 

0,2 mg/L em qualquer ponto da rede de 

distribuição, recomendando-se que a 

cloração seja realizada em pH inferior a 

8,0 e tempo de contato mínimo de 30 

minutos.  

Parágrafo único. Admite-se a 

utilização de outro agente desinfetante ou 

outra condição de operação do processo de 

desinfecção, desde que fique demonstrado 

pelo responsável pelo sistema de 

tratamento uma eficiência de inativação 

microbiológica equivalente à obtida com a 

condição definida neste artigo. 

Art.14. A água potável deve estar 

em conformidade com o padrão de 

substâncias químicas que representam 

risco para a saúde expresso na Tabela 3, a 

Art. 32.  No controle do processo de desinfecção da água 

por meio da cloração, cloraminação ou da aplicação de dióxido 

de cloro devem ser observados os tempos de contato e os valores 

de concentrações residuais de desinfetante na saída do tanque de 

contato expressos nos Anexos IV, V e VI desta Portaria. 

§ 1° Para aplicação dos Anexos IV, V e VI deve-se 

considerar a temperatura média mensal da água. 

§ 2° No caso da desinfecção com o uso de ozônio, deve 

ser observado o produto, concentração e tempo de contato (CT) 

de 0,16 mg.min/L para temperatura média da água igual a 15º C. 

§ 3° Para valores de temperatura média da água 

diferentes de 15ºC, deve-se proceder aos seguintes cálculos: 

I - para valores de temperatura média abaixo de 15ºC: 

duplicar o valor de CT a cada decréscimo de 10ºC. 

II - para valores de temperatura média acima de 15ºC: 

dividir por dois o valor de CT a cada acréscimo de 10ºC. 

§ 4° No caso da desinfecção por radiação ultravioleta, 

deve ser observada a dose mínima de 1,5 mJ/cm
2 

para 0,5 log de 

dessas cianotoxinas, observando 

o valor máximo aceitável de 1,0 

µg/L. 

Justificativa para 

alteração do valor de 15 µg/L 

para 1 µg/L para 

cilindrospermopsina: 

Cilindrospermopsina foi 

responsável pela intoxicação de 

138 crianças e 10 adultos em 

Palm Island, Austrália, em 1979 

(Falconer, 2005). Em 1985, o 

trabalho de Hawkins et al. 

(1985) identificou C. raciborskii 

como o organismo produtor da 

toxina e Ohtani et al. (1992) 

caracterizaram a toxina 

responsável pela intoxicação. 

Estudos toxicológicos 

desenvolvidos por Shaw et al. 
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seguir: 

§ 1º Recomenda-se que as análises 

para cianotoxinas incluam a determinação 

de cilindrospermopsina e saxitoxinas 

(STX), observando, respectivamente, os 

valores limites de 15,0 µg/L e 3,0 µg/L de 

equivalentes STX/L. 

§ 2º Para avaliar a presença dos 

inseticidas organofosforados e carbamatos 

na água, recomenda-se a determinação da 

atividade da enzima acetilcolinesterase, 

observando os limites máximos de 15% ou 

20% de inibição enzimática, quando a 

enzima utilizada for proveniente de insetos 

ou mamíferos, respectivamente. 

Art. 15. A água potável deve estar 

em conformidade com o padrão de 

radioatividade expresso na Tabela 4, a 

seguir. 

inativação de cisto de Giardia spp. 

Art. 33.  Os sistemas ou soluções alternativas coletivas 

de abastecimento de água supridas por manancial subterrâneo 

com ausência de contaminação por Escherichia coli devem 

realizar cloração da água mantendo o residual mínimo do sistema 

de distribuição (reservatório e rede), conforme as disposições 

contidas no art. 34 desta Portaria. 

§ 1° Quando o manancial subterrâneo apresentar 

contaminação por Escherichia coli, no controle do processo de 

desinfecção da água, devem ser observados os valores do produto 

de concentração residual de desinfetante na saída do tanque de 

contato e o tempo de contato expressos nos Anexos IV, V e VI 

desta Portaria ou a dose mínima de radiação ultravioleta expressa 

no § 4° do art. 32 desta Portaria. 

§ 2° A avaliação da contaminação por Escherichia coli 

no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal 

de uma amostra de água em ponto anterior ao local de 

desinfecção. 

§ 3° Na ausência de tanque de contato, a coleta de 

(2000) sugeriram um limite 

máximo aceitável de 15 μg.L
-1

 

de cilindrospermopsina para 

água potável. Este valor foi 

incorporado como 

recomendação na Portaria 1469 

e, posteriormente, na Portaria 

MS n.º 518/2004. Entretanto, 

estudo realizado posteriormente 

por Humpage e Falconer (2003), 

baseado em toxicidade por via 

oral de doses sub-crônicas para 

camundongos, levou os autores a 

proporem 1 μg.L
-1

 como VMP 

de cilindrospermopsina em água 

potável. Este valor foi calculado 

a partir de uma TDI de 0,03 

μg.kg
-1

 de peso corpóreo.dia
-1

 

(Humpage; Falconer 2003; Codd 

et al., 2005b). 
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Art. 16. A água potável deve estar 

em conformidade com o padrão de 

aceitação de consumo expresso na Tabela 

5, a seguir: 

§ 1º Recomenda-se que, no sistema 

de distribuição, o pH da água seja mantido 

na faixa de 6,0 a 9,5. 

§ 2º Recomenda-se que o teor 

máximo de cloro residual livre, em 

qualquer ponto do sistema de 

abastecimento, seja de 2,0 mg/L. 

§ 3º Recomenda-se a realização de 

testes para detecção de odor e gosto em 

amostras de água coletadas na saída do 

tratamento e na rede de distribuição de 

acordo com o plano mínimo de 

amostragem estabelecido para cor e 

turbidez nas Tabelas 6 e 7. 

amostras de água para a verificação da presença/ausência de 

coliformes totais em sistemas de abastecimento e soluções 

alternativas coletivas de abastecimento de águas, supridas por 

manancial subterrâneo, deverá ser realizada em local à montante 

ao primeiro ponto de consumo. 

Art. 34.  É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 

mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual 

combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a 

extensão do  sistema de distribuição (reservatório e rede). 

Art. 35.  No caso do uso de ozônio ou radiação 

ultravioleta como desinfetante deverá ser adicionado cloro ou 

dióxido de cloro, de forma a manter residual mínimo no sistema 

de distribuição (reservatório e rede), de acordo com as 

disposições do art. 34 desta Portaria. 

Art. 36.  Para a utilização de outro agente desinfetante, 

além dos citados nesta Portaria, deve-se consultar o Ministério da 

Saúde, por intermédio da SVS/MS. 

Art. 37. A água potável deve estar em conformidade com 

o padrão de substâncias químicas que representam risco à saúde e 
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Capítulo IV 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Capítulo V 

Portaria MS nº 2914/2011 

Do Padrão de Potabilidade 

Comentários e 

Justificativas 

cianotoxinas expressos nos Anexos VII e VIII e demais 

disposições desta Portaria. 

§ 1° No caso de adição de flúor (fluoretação), os valores 

recomendados para concentração de íon fluoreto devem observar 

a Portaria n° 635/ GM/MS de 30 de janeiro de 1976, não 

podendo ultrapassar o VMP expresso na Tabela do Anexo VII 

desta Portaria. 

§ 2° As concentrações de cianotoxinas referidas no 

Anexo VIII desta Portaria devem representar as contribuições da 

fração intracelular e da fração extracelular na amostra analisada. 

§ 3° Em complementação ao previsto no Anexo VIII 

desta Portaria, quando for detectada a presença de gêneros 

potencialmente produtores de cilindrospermopsinas no 

monitoramento de cianobactérias previsto no § 1° do art. 40 desta 

Portaria, recomenda-se a análises dessas cianotoxinas, 

observando o valor máximo aceitável de 1,0 µg/L. 

§ 4° Em complementação ao previsto no Anexo VIII 

desta Portaria, quando for detectada a presença de gêneros de 

cianobactérias potencialmente produtores de anatoxina-a(s) no 
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Capítulo IV 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Capítulo V 

Portaria MS nº 2914/2011 

Do Padrão de Potabilidade 

Comentários e 

Justificativas 

monitoramento de cianobactérias previsto no § 1° do art. 40 desta 

Portaria, recomenda-se a análise da presença dessa cianotoxina. 

 

Art. 38. Os níveis de triagem que conferem potabilidade 

da água do ponto de vista radiológico são valores de 

concentração de atividade que não excedem 0,5 Bq/L para 

atividade alfa total e 1Bq/L para beta total.  

Parágrafo único. Caso os níveis de triagem citados neste 

artigo sejam superados, deve ser realizada análise específica para 

os radionuclídeos presentes e o resultado deve ser comparado 

com os níveis de referência do Anexo IX desta Portaria. 

Art. 39.  A água potável deve estar em conformidade 

com o padrão organoléptico de potabilidade expresso no Anexo 

X desta Portaria. 

§ 1º Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH 

da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. 

§ 2º Recomenda-se que o teor máximo de cloro residual 

livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2 
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Capítulo IV 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Capítulo V 

Portaria MS nº 2914/2011 

Do Padrão de Potabilidade 

Comentários e 

Justificativas 

mg/L. 

§ 3° Na verificação do atendimento ao padrão de 

potabilidade expresso nos Anexos VII, VIII, IX e X, eventuais 

ocorrências de resultados acima do VMP devem ser analisadas 

em conjunto com o histórico do controle de qualidade da água e 

não de forma pontual. 

§ 4º Para os parâmetros ferro e manganês são permitidos 

valores superiores ao VMPs estabelecidos no Anexo X desta 

Portaria, desde que sejam observados os seguintes critérios: 

I – os elementos ferro e manganês estejam complexados 

com produtos químicos comprovadamente de baixo risco à 

saúde, conforme preconizado no art. 13 desta Portaria e nas 

normas da ABNT; 

II – os VMPs dos demais parâmetros do padrão de 

potabilidade não sejam violados; e 

III – as concentrações de ferro e manganês não 

ultrapassem 2,4 e 0,4 mg/L, respectivamente. 

§ 5º O responsável pelo sistema ou solução alternativa 
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Capítulo IV 

Portaria MS nº 518/2004 

Do Padrão de Potabilidade 

Capítulo V 

Portaria MS nº 2914/2011 

Do Padrão de Potabilidade 

Comentários e 

Justificativas 

coletiva de abastecimento de água deve encaminhar à autoridade 

de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios informações sobre os produtos químicos utilizados e 

a comprovação de baixo risco à saúde, conforme preconizado no 

art. 13 e nas normas da ABNT. 

 

CAPÍTULO V 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Planos de Amostragem 

CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Planos de Amostragem 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 18. Os responsáveis pelo 

controle da qualidade da água de sistema 

ou solução alternativa de abastecimento 

de água devem elaborar e aprovar, junto 

à autoridade de saúde pública, o plano de 

amostragem de cada sistema, respeitando 

os planos mínimos de amostragem 

expressos nas Tabelas 6, 7, 8 e 9. 

Art. 40. Os responsáveis pelo controle da 

qualidade da água de sistemas ou soluções 

alternativas coletivas de abastecimento de água para 

consumo humano, supridos por manancial superficial 

e subterrâneo, devem coletar amostras semestrais da 

água bruta, no ponto de captação, para análise de 

acordo com os parâmetros exigidos nas legislações 

específicas, com a finalidade de avaliação de risco à 

Comentários: Os artigos 

18 e 19 (§ 1.º e 2.º) foram 

reformulados e originaram o Art. 

40.  

Comentários: Parágrafos 

reformulados e texto substituído 

por tabela.  Retirou-se a unidade 

de medida de cianobactérias por 
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CAPÍTULO V 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Planos de Amostragem 

CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Planos de Amostragem 

Comentários e 

Justificativas 

§ 1º A amostragem deve obedecer 

aos seguintes requisitos: 

I. distribuição uniforme das 

coletas ao longo do período; e 

II. representatividade dos pontos 

de coleta no sistema de distribuição 

(reservatórios e rede), combinando 

critérios de abrangência espacial e pontos 

estratégicos, entendidos como aqueles 

próximos a grande circulação de pessoas 

(terminais rodoviários, terminais 

ferroviários, etc.) ou edifícios que 

alberguem grupos populacionais de risco 

(hospitais, creches, asilos, etc.), aqueles 

localizados em trechos vulneráveis do 

sistema de distribuição (pontas de rede, 

pontos de queda de pressão, locais 

afetados por manobras, sujeitos à 

saúde humana. 

§ 1° Para minimizar os riscos de contaminação 

da água para consumo humano com cianotoxinas, 

deve ser realizado o monitoramento de cianobactérias, 

buscando-se identificar os diferentes gêneros, no 

ponto de captação do manancial superficial, de acordo 

com a Tabela do Anexo XI desta Portaria, 

considerando, para efeito de alteração da frequência 

de monitoramento, o resultado da última amostragem. 

§ 2° Em complementação ao monitoramento 

do Anexo XI desta Portaria, recomenda-se a análise 

de clorofila-a no manancial, com frequência semanal, 

como indicador de potencial aumento da densidade de 

cianobactérias. 

§ 3° Quando os resultados da análise prevista 

no §2° deste artigo revelarem que a concentração de 

clorofila-a em duas semanas consecutivas tiver seu 

biovolume. 

Justificativa para 

manutenção da amostragem 

apenas no ponto de captação:  

Representatividade de 

amostragem, pois a densidade de 

cianobactérias (células/mL) pode 

variar em profundidade num 

determinado período. Os detalhes 

desse item devem estar no 

manual de Boas Práticas para o 

tratamento e monitoramento de 

cianobactérias/cianotoxinas.  

No ponto de captação a 

coleta deve ser realizada a cerca 

de 20 cm de profundidade, tendo 

em vista que: as cianobactérias 



 

 

 
 

 
Página 91 

 
 

  

CAPÍTULO V 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Planos de Amostragem 

CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Planos de Amostragem 

Comentários e 

Justificativas 

intermitência de abastecimento, 

reservatórios, etc.) e locais com 

sistemáticas notificações de agravos à 

saúde tendo como possíveis causas 

agentes de veiculação hídrica. 

§ 2º No número mínimo de 

amostras coletadas na rede de 

distribuição, previsto na Tabela 8, não se 

incluem as amostras extras (recoletas). 

§ 3º Em todas as amostras 

coletadas para análises microbiológicas 

deve ser efetuada, no momento da coleta, 

medição de cloro residual livre ou de 

outro composto residual ativo, caso o 

agente desinfetante utilizado não seja o 

cloro. 

§ 4º Para uma melhor avaliação 

valor duplicado ou mais, deve-se proceder nova 

coleta de amostra para quantificação de 

cianobactérias no ponto de captação do manancial, 

para reavaliação da frequência de amostragem de 

cianobactérias. 

§ 4° Quando a densidade de cianobactérias 

exceder 20.000 células/ml, deve-se realizar análise de 

cianotoxinas na água do manancial, no ponto de 

captação, com frequência semanal. 

§ 5° Quando as concentrações de cianotoxinas 

no manancial forem menores que seus respectivos 

VMP para água tratada, será dispensada análise de 

cianotoxinas na saída do tratamento de que trata o 

Anexo XII desta Portaria. 

§ 6° Em função dos riscos à saúde associados 

às cianotoxinas, é vedado o uso de algicidas para o 

controle do crescimento de microalgas e 

realizam fotossíntese e, desta 

forma, requerem luz para obter 

energia para seus processos 

vitais. Além disso, a maioria das 

cianobactérias formadoras de 

florações tóxicas em reservatórios 

de abastecimento é dotada de 

aerótopos (vesículas de ar), por 

exemplo: Microcystis, 

Planktothrix, Cylindrospermopsis 

e Anabaena com aerótopos (= 

Dolichospermum).  

Os aerótopos conferem às 

cianobactérias a capacidade de 

flutuação e de regular sua posição 

na coluna d`água. Desta forma, 

considera-se que a coleta deva ser 

feita na subsuperfície, ou seja, a 
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CAPÍTULO V 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Planos de Amostragem 

CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Planos de Amostragem 

Comentários e 

Justificativas 

da qualidade da água distribuída, 

recomenda-se que, em todas as amostras 

referidas no § 3º deste artigo, seja 

efetuada a determinação de turbidez. 

§ 5º Sempre que o número de 

cianobactérias na água do manancial, no 

ponto de captação, exceder 20.000 

células/ml (2mm
3
/L de biovolume), 

durante o monitoramento que trata o § 1º 

do artigo 19, será exigida a análise 

semanal de cianotoxinas na água na saída 

do tratamento e nas entradas 

(hidrômetros) das clínicas de hemodiálise 

e indústrias de injetáveis, sendo que esta 

análise pode ser dispensada quando não 

houver comprovação de toxicidade na 

água bruta por meio da realização 

semanal de bioensaios em camundongos. 

cianobactérias no manancial de abastecimento ou 

qualquer intervenção que provoque a lise das células. 

§ 7° As autoridades ambientais e de recursos 

hídricos definirão a regulamentação das 

excepcionalidades sobre o uso de algicidas nos cursos 

d‟água superficiais. 

Art. 41.  Os responsáveis pelo controle da 

qualidade da água de sistema e solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água para consumo 

humano devem elaborar e submeter para análise da 

autoridade municipal de saúde pública, o plano de 

amostragem de cada sistema e solução, respeitando os 

planos mínimos de amostragem expressos nos 

Anexos XI, XII, XIII e XIV. 

§ 1º A amostragem deve obedecer aos 

seguintes requisitos: 

I - distribuição uniforme das coletas ao longo 

cerca de 20 cm de profundidade, 

e assim o monitoramento 

minimizará os risco à saúde 

humana. 

Justificativa da retirada do 

biovolume:  

O biovolume de 

cianobactérias varia com as 

dimensões lineares das células, 

com a forma celular e dentro de 

um mesmo gênero, em uma 

mesma espécie e em locais de 

coleta diferentes. Assim, 

considera-se inviável a utilização 

da correlação entre células/mL e 

um determinado biovolume em 

mm
3
/L, sem a realização de 

estudos similares no território 
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CAPÍTULO V 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Planos de Amostragem 

CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Planos de Amostragem 

Comentários e 

Justificativas 

Art. 19. Os responsáveis pelo 

controle da qualidade da água de 

sistemas e de soluções alternativas de 

abastecimento supridos por manancial 

superficial devem coletar amostras 

semestrais da água bruta, junto do ponto 

de captação, para análise de acordo com 

os parâmetros exigidos na legislação 

vigente de classificação e enquadramento 

de águas superficiais, avaliando a 

compatibilidade entre as características 

da água bruta e o tipo de tratamento 

existente. 

§ 1º O monitoramento de 

cianobactérias na água do manancial, no 

ponto de captação, deve obedecer 

frequência mensal, quando o número de 

cianobactérias não exceder 10.000 

do período; e 

II - representatividade dos pontos de coleta no 

sistema de distribuição (reservatórios e rede), 

combinando critérios de abrangência espacial e 

pontos estratégicos, entendidos como: 

aqueles próximos a grande circulação de 

pessoas: terminais rodoviários, terminais ferroviários, 

entre outros; 

edifícios que alberguem grupos populacionais 

de risco, tais como hospitais, creches e asilos; 

aqueles localizados em trechos vulneráveis do 

sistema de distribuição como pontas de rede, pontos 

de queda de pressão, locais afetados por manobras, 

sujeitos à intermitência de abastecimento, 

reservatórios, entre outros; e 

 locais com sistemáticas notificações de 

agravos à saúde tendo como possíveis causas os 

nacional. 

Justificativa para a 

recomendação da análise de 

clorofila-a: A importância da 

determinação da concentração de 

clorofila-a baseia-se no 

conhecimento de que o aumento 

da concentração deste pigmento 

antecede a constatação do 

aumento da densidade 

fitoplanctônica de forma 

significativa. Portanto, esta 

análise, que é mais rápida e de 

fácil execução, permitirá uma 

tomada rápida de decisão no 

início do estabelecimento de uma 

floração. 

§ 4.° - Art. 40. Quando a 
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CAPÍTULO V 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Planos de Amostragem 

CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Planos de Amostragem 

Comentários e 

Justificativas 

células/ml (ou 1mm
3
/L de biovolume), e 

semanal, quando o número de 

cianobactérias exceder este valor. 

§ 2º É vedado o uso de algicidas 

para o controle do crescimento de 

cianobactérias ou qualquer intervenção 

no manancial que provoque a lise das 

células desses micro-organismos, quando 

a densidade das cianobactérias exceder 

20.000 células/ml (ou 2mm
3
/L de 

biovolume), sob pena de 

comprometimento da avaliação de riscos 

à saúde associados às cianotoxinas. 

Art. 20. A autoridade de saúde 

pública, no exercício das atividades de 

vigilância da qualidade da água, deve 

implementar um plano próprio de 

amostragem, consoante as diretrizes 

agentes de veiculação hídrica. 

§ 2° No número mínimo de amostras coletadas 

na rede de distribuição, previsto no Anexo XII, não se 

incluem as amostras extras (recoletas). 

§ 3° Em todas as amostras coletadas para 

análises microbiológicas deve ser efetuada medição 

de turbidez e de cloro residual livre ou de outro 

composto residual ativo, caso o agente desinfetante 

utilizado não seja o cloro. 

§ 4° Quando detectada a presença de 

cianotoxinas na água tratada, na saída do tratamento, 

será obrigatória a comunicação imediata às clínicas de 

hemodiálise e às indústrias de injetáveis. 

§ 5° O plano de amostragem para os 

parâmetros de agrotóxicos deverá considerar a 

avaliação dos seus usos na bacia hidrográfica do 

manancial de contribuição, bem como a sazonalidade 

densidade de cianobactérias 

exceder 20.000 células/mL, deve-

se realizar análise de cianotoxinas 

na água do manancial, no ponto 

de captação, com frequência 

semanal.  

Comentários: As análises 

de cianotoxinas já eram 

realizadas, por meio de teste em 

camundongo. Nesta Portaria 

exclui-se o teste com 

camundongos, o qual é 

substituído por métodos 

analíticos quantitativos de 

cianotoxinas na água bruta. 
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CAPÍTULO V 

Portaria MS nº 518/2004 

Dos Planos de Amostragem 

CAPÍTULO VI 

Portaria MS nº 2914/2011 

Dos Planos de Amostragem 

Comentários e 

Justificativas 

específicas elaboradas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

das culturas.  

§ 6° Na verificação do atendimento ao padrão 

de potabilidade expressos nos Anexos VII, VIII, IX e 

X desta Portaria, a detecção de eventuais ocorrências 

de resultados acima do VMP devem ser analisadas em 

conjunto com o histórico do controle de qualidade da 

água. 

§ 7° Para populações residentes em áreas 

indígenas, populações tradicionais, dentre outras, o 

plano de amostragem para o controle da qualidade da 

água deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes 

específicas aplicáveis a cada situação. 
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CAPÍTULO VII 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Penalidades 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Penalidades 

Comentár

ios e 

Justificati

vas 

Art. 26. Serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis aos 

responsáveis pela operação dos sistemas ou soluções alternativas de 

abastecimento de água, que não observarem as determinações constantes desta 

Portaria.  

Art. 27. As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios estarão sujeitas à suspensão de repasse de recursos do Ministério da 

Saúde e órgãos ligados, diante da inobservância do contido nesta Portaria. 

Art. 28. Cabe ao Ministério da Saúde, por intermédio da SVS/MS, e às 

autoridades de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, representadas pelas respectivas Secretarias de Saúde ou órgãos 

equivalentes, fazer observar o fiel cumprimento desta Norma, nos termos da 

legislação que regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS. 

Art. 42.  Serão aplicadas as sanções 

administrativas previstas na Lei n.º 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, aos responsáveis pela operação dos 

sistemas ou soluções alternativas de abastecimento de 

água que não observarem as determinações constantes 

desta Portaria, sem prejuízo das sanções de natureza 

civil ou penal cabíveis. 

Art. 43.  Cabe ao Ministério da Saúde, por 

intermédio da SVS/MS, e às Secretarias de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, ou 

órgãos equivalentes, assegurar o cumprimento desta 

Portaria. 
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CAPÍTULO VIII 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Disposições Finais 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Comentári

os e 

Justificati

vas 

Art. 29. Sempre que forem identificadas 

situações de risco à saúde, o responsável pela 

operação do sistema ou solução alternativa de 

abastecimento de água e as autoridades de saúde 

pública devem estabelecer entendimentos para a 

elaboração de um plano de ação e tomada das 

medidas cabíveis, incluindo a eficaz comunicação 

à população, sem prejuízo das providências 

imediatas para a correção da anormalidade. 

Art. 30. O responsável pela operação do 

sistema ou solução alternativa de abastecimento 

de água pode solicitar à autoridade de saúde 

pública a alteração na frequência mínima de 

amostragem de determinados parâmetros 

estabelecidos nesta Norma. 

Parágrafo único. Após avaliação 

criteriosa, fundamentada em inspeções sanitárias 

e, ou, em histórico mínimo de dois anos do 

controle e da vigilância da qualidade da água, a 

Art. 44.  Sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, o 

responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água 

e as autoridades de saúde pública devem, em conjunto, elaborar um plano de ação 

e tomar as medidas cabíveis, incluindo a eficaz comunicação à população, sem 

prejuízo das providências imediatas para a correção da anormalidade. 

Art. 45.  É facultado ao responsável pelo sistema ou solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água solicitar à autoridade de saúde pública a 

alteração na frequência mínima de amostragem de parâmetros estabelecidos nesta 

Portaria, mediante justificativa fundamentada. 

Parágrafo único. Uma vez formulada a solicitação prevista no caput deste 

artigo, a autoridade de saúde pública decidirá no prazo máximo até 60 (sessenta) 

dias, com base em análise fundamentada no histórico mínimo de dois anos do 

controle da qualidade da água considerando os respectivos planos de amostragens 

e de avaliação de riscos à saúde, da zona de captação e do sistema de distribuição. 

Art. 46.  Verificadas características desconformes com o padrão de 

potabilidade da água ou de outros fatores de risco à saúde, conforme o relatório 

técnico, a autoridade de saúde pública competente determinará ao responsável pela 

operação do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para 
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CAPÍTULO VIII 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Disposições Finais 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Comentári

os e 

Justificati

vas 

autoridade de saúde pública decidirá quanto ao 

deferimento da solicitação, mediante emissão de 

documento específico. 

Art. 31. Em função de características não 

conformes com o padrão de potabilidade da água 

ou de outros fatores de risco, a autoridade de 

saúde pública competente, com fundamento em 

relatório técnico, determinará ao responsável pela 

operação do sistema ou solução alternativa de 

abastecimento de água que amplie o número 

mínimo de amostras, aumente a frequência de 

amostragem ou realize análises laboratoriais de 

parâmetros adicionais ao estabelecido na presente 

Norma. 

Art. 32. Quando não existir na estrutura 

administrativa do estado a unidade da Secretaria 

de Saúde, os deveres e responsabilidades 

previstos no artigo 6º deste Anexo serão 

consumo humano que: 

I - amplie o número mínimo de amostras; 

II - aumente a frequência de amostragem; e, 

III - realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais.  

Art. 47.  Constatada a inexistência de setor responsável pela qualidade da 

água na Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os 

deveres e responsabilidades previstos, respectivamente, nos artigos 11 e 12 desta 

Portaria serão cumpridos pelo órgão equivalente. 

Art. 48.  O Ministério da Saúde promoverá, por intermédio da SVS/MS, a 

revisão desta Portaria no prazo de 5 (cinco) anos ou a qualquer tempo. 

Parágrafo único. Os órgãos governamentais e não- governamentais, de 

reconhecida capacidade técnica nos setores objeto desta regulamentação, poderão 

requerer a revisão desta Portaria, mediante solicitação justificada, sujeita a análise 

técnica da SVS/MS. 

Art. 49.  Fica estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de publicação desta Portaria, para que os órgãos e 

entidades sujeitos a aplicação desta Portaria promovam as adequações necessárias 
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CAPÍTULO VIII 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Disposições Finais 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Comentári

os e 

Justificati

vas 

cumpridos pelo órgão equivalente. ao seu cumprimento, no que se refere ao monitoramento dos parâmetros gosto e 

odor, saxitoxina, cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 

§1° Para o atendimento ao valor máximo permitido de 0,5 uT para 

filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta), fica estabelecido o prazo 

de 4 (quatro) anos para cumprimento, contados da data de publicação desta 

Portaria, mediante o cumprimento das etapas previstas no §2° do art.30 desta 

Portaria.  

§2° Fica estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de publicação desta Portaria, para que os laboratórios 

referidos no art. 21 desta Portaria promovam as adequações necessárias para a 

implantação do sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos 

especificados na NBR ISO/IEC 17025:2005. 

§3° Fica estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de publicação desta Portaria, para que os órgãos e 

entidades sujeitos a aplicação desta Portaria promovam as adequações necessárias 

no que se refere ao monitoramento dos parâmetros que compõem o padrão de 

radioatividade expresso no Anexo IX desta Portaria. 

Art. 50.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
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CAPÍTULO VIII 

Portaria MS nº 518/2004 

Das Disposições Finais 

Portaria MS nº 2914/2011 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Comentári

os e 

Justificati

vas 

adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento desta Portaria.  

Art. 51.  Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos 

Estados e aos Municípios. 

Art. 52.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 53.  Fica revogada a Portaria nº 518/GM/MS, de 25 de 

março de 2004, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do 

dia 26 seguinte, p. 266. 

 

 

 



6.2 Anexos 

 

6.2.1 Substâncias químicas  

 

A Tabela abaixo foi adaptada do Anexo VII da Portaria MS nº 2914/2011 e apresenta, em destaque, os parâmetros químicos 

que foram incluídos na referida Portaria e, também, os parâmetros já existentes na Portaria MS nº 518/2004, que foram alterados, com 

suas respectivas justificativas. 

 

Tabela de Padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde. 

Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

Inorgânicas 

Antimônio mg/L 0,005 (*) VMP mantido (*) Substâncias mantidas no padrão de 

potabilidade devido à sua importância, quanto à 

toxicidade e, ou possibilidade de ocorrência em 

mananciais de abastecimento de água. O VMP 

foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração.  

Arsênio mg/L 0,01 (*) VMP mantido 

Bário mg/L 0,7 (*) VMP mantido 

Cádmio mg/L 0,005 (*) VMP mantido 

Chumbo mg/L 0,01 (*) VMP mantido 

Cianeto mg/L 0,07 (*) VMP mantido 
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Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

Cobre mg/L 2 (*) VMP mantido 

Cromo mg/L 0,05 (*) VMP mantido 

Fluoreto 
(1)

 mg/L 1,5 (*) VMP mantido 

Mercúrio mg/L 0,001 (*) VMP mantido 

Nitrato  

(como N) 

mg/L 10 (*) VMP mantido 

Nitrito (como N) mg/L  1 (*) VMP mantido 

Selênio mg/L 0,01 (*) VMP mantido 

Níquel  mg/L 0,07 Substância incluída Incluída devido à sua elevada prevalência 

ambiental (substância oriunda de galvanoplastia, 

aciarias, lixiviação de aterros sanitários e queima 

de combustíveis fósseis), alta solubilidade e 

importância à saúde (classificado pela IARC no 

Grupo 2B - possivelmente carcinogênicos aos 

seres humanos). Foi adotado o VMP assumido 

pela OMS (0,07 mg/L), cujos critérios de cálculo 

foram entendidos como mais adequados com a 

realidade brasileira. 

 

Orgânicas 
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Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

Acrilamida μg/L 0,5 (*) VMP mantido (*) Substâncias mantidas no padrão de 

potabilidade devido à sua importância, quanto à 

toxicidade e, ou possibilidade de ocorrência em 

mananciais de abastecimento de água. O VMP 

foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

Benzeno μg/L 5 (*) VMP mantido 

Benzo[a]pireno μg/L 0,7 (*) VMP mantido 

Cloreto de Vinila μg/L 2 VMP alterado, reduzido Substância utilizada como matéria prima na 

fabricação de PVC. usado em sistemas de 

produção e distribuição de água para consumo 

humano. O cloreto de vinila é altamente volátil, 

principalmente em temperaturas mais elevadas, 

típicas de países tropicais, isso pode limitar sua 

ocorrência na água. O cloreto de vinila é 

cancerígeno. O valor de 5 μg/L da Portaria 

518/2004 é coincidente com o preconizado na 2ª 

edição das Guias da OMS (WHO, 1993). 

Naquela época, este valor era tido como 

correspondente a um nível de risco de câncer de 

10
-5

 (um caso de câncer dentre 100.000 pessoas 

expostas ao consumo de água durante toda a 

vida, cerca de 70 anos). 

Entretanto, este valor foi revisto na 3ª edição das 

Guias da OMS, que estabeleceu um valor de 0,3 

μg/L para o mesmo nível de risco de câncer 
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(WHO, 2006). Este é também o VMP adotado no 

padrão de potabilidade da Austrália. Nos EUA o 

VMP é de 2 μg/L, correspondente, de acordo 

com a USEPA (2009), a um nível de risco de 

câncer de 10
-4

, sendo este também o VMP da 

norma canadense (HEALTH CANADA, 2008). 

Tanto a USEPA quanto o Health Canada 

argumentam que 2 μg/L seja também um valor 

prático de obtenção, por meio de técnicas usuais 

de tratamento, caso o cloreto de vinila ocorra na 

água bruta. A agência canadense considera ainda 

que 2 μg/L seja o limite de quantificação prático 

desse composto. Para o órgão australiano, 0,3 

μg/L é o limite de detecção analítico. Com base 

no teor dessas informações, optou-se por reduzir 

o VMP do padrão de potabilidade brasileiro de 5 

para 2 μg/L. 

1,2 Dicloroetano μg/L 10 (*) VMP mantido (*) Substâncias mantidas no padrão de 

potabilidade devido à sua importância, quanto à 

toxicidade e, ou possibilidade de ocorrência em 

mananciais de abastecimento de água. O VMP 

foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

1,1 Dicloroeteno μg/L 30 (*) VMP mantido 

1,2 Dicloroeteno  

(cis + trans) 

μg/L 50 Substâncias incluídas 

É utilizado como solvente e insumo na produção 

de solventes. Existe em duas formas: cis e trans. 

A presença desses dois isômeros, que são 
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metabólitos de outros hidrocarbonetos 

halogenados não saturados, pode indicar a 

presença simultânea de outros organoclorados 

tóxicos, como, por exemplo, o cloreto de vinila. 

A forma cis é mais frequentemente associada à 

contaminação da água. O 1,2 dicloroeteno é 

classificado pela IARC no Grupo 3 (não 

classificável, em termos de carcinogenicidade). 

No entanto, é neurotóxico e hepatotóxico. O 

Canadá e a OMS estipulam praticamente o 

mesmo VMP (50 µg/L). A USEPA estabelece 

VMP separadamente para o cis-1,2 dicloroeteno 

(70 µg/L) e o trans-1,2 dicloroeteno (100 µg/L). 

Dados os potenciais tóxicos e de exposição ao 

1,2 dicloroeteno, optou-se por incluí-lo no padrão 

de potabilidade, com VMP coincidente com o 

recomendado pela OMS (50 µg/L). 

Diclorometano μg/L 20 (*) VMP mantido 

(*) Substâncias mantidas no padrão de 

potabilidade devido à sua importância, quanto à 

toxicidade e, ou possibilidade de ocorrência em 

mananciais de abastecimento de água. O VMP 

foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

Di(2-etilhexil) ftalato μg/L 8 Substância incluída 

Substância utilizada como plastificante em 

materiais de PVC flexível. Em geral, os 

alimentos são considerados a principal fonte de 
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exposição. É classificado como provavelmente 

cancerígeno aos seres humanos (Grupo 2A na 

classificação da IARC). A USEPA estabelece 

VMP = 6 µg/L, a Austrália = 10 µg/L e a OMS = 

8 µg/L. O Canadá não estipula VMP para o di(2-

etilhexil) ftalato. As diferenças acontecem 

basicamente pelos critérios de cálculo do VMP. 

Apenas 1% da fração da IDT é atribuída ao 

consumo de água (Fa = 0.01). De acordo com os 

preceitos da avaliação de risco, optou-se por 

incluir o di (2-etilhexil) ftalato no padrão de 

potabilidade, adotando VMP coincidente com o 

recomendado pela OMS (8 µg/L). 

Estireno μg/L 20 (*) VMP mantido 

(*) Substâncias mantidas no padrão de 

potabilidade devido à sua importância, quanto à 

toxicidade e, ou possibilidade de ocorrência em 

mananciais de abastecimento de água. O VMP 

foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

Pentaclorofenol μg/L 9 
Substância transferida do 

grupo agrotóxicos 

A IARC classifica o 2,4,6 triclorofenol no Grupo 

2B - possivelmente carcinogênico ao seres 

humanos. O valor guia proposto pela OMS para 

2,4,6 triclorofenol, do ponto de vista de proteção 

à saúde, é 0,2 mg/L (WHO, 2006); os VMP 

estipulados no Canadá e na Austrália são, 

respectivamente, 0,05 mg/L e 0,02 mg/L. A OMS 
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não estipula valor guia (efeitos à saúde) para o 2-

clorofenol e o 2,4-diclorofenol. Os VMP desses 

compostos na Austrália são, respectivamente, 

0,3 mg/L e 0,2 mg/L. O Canadá estipula VMP 

para 2,4-diclorofenol (0,9 mg/L), 2,4,6 

triclorofenol (0,05 mg/L) e 2,3,4,6 tetraclorofenol 

(0,1 mg/L). Ainda de acordo com a norma 

Australiana, o limiar de percepção de gosto do 

2,3,4,6 tetraclorofenol é 0,001 mg/L.  

Para efeito da norma brasileira de potabilidade 

da água, entende-se que a questão dos clorofenóis 

esteja suficientemente contemplada nos padrões 

organolépticos (testes de gosto e odor) e de 

produtos secundários da desinfecção (onde 

consta o 2,4,6 triclorofenol). 

Tetracloreto de Carbono μg/L 4 
VMP alterado, 

aumentado 

O tetracloreto de carbono é empregado na 

fabricação de produtos clorofluorcarbonatados 

(utilizados como refrigerantes), dispersantes de 

espumas, solvente, tintas e plásticos. Pode estar 

presente também como impurezas em produtos 

de cloro utilizados para desinfecção. Apresenta 

efeitos hepatotóxicos e é classificado pela IARC 

no Grupo 2B (possivelmente carcinogênico ao 

seres humanos). Porém, desde que o protocolo de 

Montreal sobre substâncias que reduzem a 

camada de ozônio estabeleceu cronograma para a 
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descontinuidade de fabricação de tetracloreto de 

carbono, seu uso tem caído e tende a continuar 

caindo (WHO, 2006). O tetracloreto de carbono 

evapora-se rapidamente do solo e águas 

superficiais, não se liga ao solo e, por isso, pode 

contaminar águas subterrâneas onde, em 

ambientes anaeróbios, pode apresentar elevada 

persistência (USEPA, 2008). A exposição via ar 

atmosférico é considerada bem mais importante 

do que o consumo de alimentos e de água. Nos 

EUA o VMP é de 5 μg/L, na Austrália de 3 μg/L. 

O valor de 2 μg/L da Portaria MS n.º 518/2004 é 

coincidente com o preconizado na 2ª edição das 

Guias da OMS (WHO, 1993). De fato, essas 

diferenças se devem aos distintos critérios 

utilizados para o cômputo do VMP (por exemplo, 

massa corpórea e padrão de consumo de água). 

Entretanto, com base em estudos toxicológicos 

mais recentes, este valor foi alterado na 3ª edição 

das Guias da OMS para 4 μg/L (WHO, 2006). 

Tomando como referência os critérios da OMS, 

sugere-se a alteração do VMP da Portaria MS n.º 

518/2004 de 2 para 4 μg/L. 

Tetracloroeteno μg/L 40 (*) VMP mantido (*) Substância mantida no padrão de 

potabilidade devido à sua importância, quanto à 

toxicidade e, ou possibilidade de ocorrência em 
Triclorobenzenos μg/L 20 (*) VMP mantido 
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mananciais de abastecimento de água. O VMP 

foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração.  

Tricloroeteno μg/L 20 VMP alterado, reduzido 

Substância utilizada em materiais de limpeza, 

tais como solventes e removedores de óleos e 

graxas de metais. Pode estar presente em 

efluentes industriais ou em lixiviados de aterros 

industriais. A exposição via inalação é 

considerada a mais importante. O tricloroeteno é 

altamente volátil e, por isso, tende a ocorrer em 

águas superficiais em baixas concentrações; 

entretanto, pode lixiviar no solo e atingir águas 

subterrâneas, onde a volatilização e a 

biodegradação são limitadas. Embora o 

tricloroeteno seja considerado como 

provavelmente cancerígeno aos seres humanos 

(Grupo 2A na classificação da IARC), seus 

efeitos tóxicos não carcinogênicos costumam ser 

priorizados, uma vez que se manifestam em 

doses mais baixas. O valor guia atual da OMS 

(20 µg/L) é tido como provisório, devido a 

deficiências dos dados toxicológicos em que se 

encontra assente (WHO, 2006). O VMP da 

norma canadense (5 µg/L) é o mesmo dos EUA, 

e também se refere a efeitos tóxicos não 

carcinogênicos, mas é considerado fator de 
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proteção também a efeitos carcinogênicos, cuja 

dose estimada para risco de câncer é de 22 µg/L 

(HEALTH CANADA, 2005). A norma 

australiana não inclui VMP para tricloroeteno, 

por se entender que não há estudos de longo 

prazo que permitam estabelecer valores de 

NOAEL (NHMRC/NRMMC, 2004). A diferença 

entre os VMP do Canadá e da OMS deve-se, 

essencialmente, aos valores assumidos para as 

varáveis de entrada: IDT = 0,00146 mg/kgmc.d, 

nos dois casos; mc = 60 (OMS) e 70 kg 

(Canadá); Fa = 0,5 (OMS) e 0,2 (Canadá); C = 2 

(OMS) e 4 L/d (Canadá), incluindo inalação e 

absorção dérmica durante o banho. O valor de 70 

μg/L da Portaria 518/2004 é coincidente com o 

preconizado na 2ª edição das Diretrizes da OMS 

(WHO, 1993). Tomando como referência os 

atuais critérios da OMS, sugere-se a redução do 

VMP da Portaria MS n.º 518/2004 de 70 para 20 

μg/L.  

 

Agrotóxicos 

Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

2,4 D + 2,4,5 T μg/L 30 
(*) VMP mantido e 

Parâmetro modificado 

(*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 
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Agrotóxicos 

Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

incluído o 2,4,5 T ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. No entanto, foi 

incluída a substância 2,4,5 T por ser tão tóxica e persistente 

quanto o 2,4 D e, assim, de acordo com o princípio de 

precaução, foi mantido o VMP para o somatório das duas 

substâncias.  

Alaclor μg/L 20 
(*) VMP 

mantido 

(*) Ainda que os organoclorados estejam proibidos pela 

ANVISA, entendeu-se que há necessidade de permanência 

no padrão de potabilidade devido à grande quantidade 

entrada ilegal no país, bem como à persistência ambiental 

dessas substâncias. 

Aldicarbe + Aldicarbe sulfona + 

aldicarbe sulfóxido 
µg/L 10 

Substâncias 

incluídas 

O aldicarbe é um pesticida sistêmico usado no controle de 

nematóides em solos e de insetos e roedores em culturas 

diversas. Apresenta elevada solubilidade em água, bem 

como mobilidade no solo. Seus principais metabólitos são o 

aldicarbe sulfona e o aldicarbe sulfóxido. O aldicarbe 

sulfona é consideravelmente menos tóxico que o aldicarbe e 

o aldicarbe sulfóxido, enquanto este é um inibidor mais 

potente da acetilcolinesterase. Nenhuma das três formas é 

cancerígena (WHO, 2006). O aldicarbe não faz parte do 

padrão de potabilidade dos EUA. Os valores limites 

estipulados pela OMS, Canadá e Austrália são, 
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Agrotóxicos 

Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

respectivamente: 0,01 mg/L, 0,009 mg/L e 0,001 mg/L. 

Dadas as evidências de toxicidade e intensidade de uso no 

Brasil, sugere-se a inclusão do aldicarbe e seus metabólitos, 

com VMP de 10 μg/L, ou seja, coincidente com o valor-guia 

sugerido pela OMS.  

Aldrin +  

Dieldrin 

μg/L 0,03 

(*) VMP 

mantido  

 

(*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração.  

Apenas a especificação do parâmetro Aldrin e Dieldrin foi 

alterada para Aldrin + Dieldrin, de forma a dar ênfase ao 

fato de que o VMP se refere à soma dos dois compostos. 

Ainda que os organoclorados estejam proibidos pela 

ANVISA, entendeu-se que há necessidade de permanência 

no padrão de potabilidade devido à grande quantidade de 

entrada ilegal no país, bem como à persistência ambiental 

dessas substâncias. 

Atrazina μg/L 2 
(*) VMP 

mantido  

(*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 
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Agrotóxicos 

Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

suficientes que justificassem alteração. 

Ainda que os organoclorados estejam proibidos pela 

ANVISA, entendeu-se que há necessidade de permanência 

no padrão de potabilidade devido à grande quantidade de 

entrada ilegal no país, bem como à persistência ambiental 

dessas substâncias. 

Carbendazim + benomil µg/L 120 Substâncias incluídas 

São fungicidas proibidos (benomil) ou com uso restringido 

(carbendazim) pela ANVISA. Porém, o carbendazim é um 

dos fungicidas mais utilizados no Brasil (FERNANDES 

NETO, 2010), por exemplo, em culturas de algodão, citros, 

feijão, milho, soja e trigo. Tem sido detectado pelo PARA 

(Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos) da ANVISA como amostras insatisfatórias, por 

exemplo, em mamão (FERNANDES NETO, 2010).  

Informações sobre a dinâmica ambiental dessas substâncias 

são escassas, mas apresentam potencial de lixiviação e não 

apresentam toxicidade elevada.  

Não obstante, a sugestão de inclusão no padrão de 

potabilidade se deu com base no princípio da precaução 

devido à intensidade de uso no País. Apenas a norma 

australiana recomenda valor limite para carbendazim e 

benomil de 100 μg/L para ambos, calculado com Fa = 0,1. 
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Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

Propõe-se um VMP de 120 μg/L com a seguinte 

fundamentação: IDT = 0,02 mg/kgmc.d; mc = 60 kg; Fa = 

0,2; C = 2 L/d). O valor da IDT é o adotado pela ANVISA 

(2009).   

Carbofurano µg/L 7 Substância incluída 

É um nematicida de uso em variadas culturas. Não apresenta 

elevada persistência no ambiente e é passível de remoção no 

tratamento da água por oxidação; apresenta potencial de 

lixiviação. Não há evidências de que o carbofurano seja 

carcinogênico, mas apresenta toxicidade aguda, tendo como 

principal efeito adverso (de curto e longo prazo) a inibição 

da colinesterase (WHO, 2006). Tem uso autorizado e 

intenso no Brasil. O VMP da norma dos EUA é 0,04 mg/L; 

no Canadá 0,09 mg/L e na Austrália 0,01 mg/L. O valor 

guia da OMS é 0,007 mg/L (NOAEL = 0,22 mg/kgmc.d; 

FI = 100; mc = 60 kg; Fa = 0,1; C = 2 L/d). Dado seu 

potencial tóxico e uso intenso no País, recomenda-se a 

inclusão do carbofurano, com VMP = 7 μg/L (IDT = 0,002 

mg/kgmc.d; mc = 60 kg; Fa = 0,1; C = 2 L/d). O valor da 

IDT é o adotado pela ANVISA (2009). 

Clordano μg/L 0,2 

(*) VMP mantido  

 

(*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto a toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 
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suficientes que justificassem alteração. 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 Substâncias incluídas 

Usado como acaricida, formicida e inseticida de classe 

toxicológica II, altamente tóxico. No Brasil, tem seu uso 

restringido pela ANVISA, mas ainda é utilizado em várias 

culturas, tais como de algodão, batata, café, cevada, citros, 

feijão, milho, pastagens, soja, sorgo, tomate e trigo 

(ANVISA, 2009). O clorpirifós é fortemente adsorvido em 

material particulado na água e no solo, moderadamente 

persistente no solo e não apresenta elevada solubilidade em 

água, portanto, a contaminação de águas subterrâneas é 

pouco provável. É instável na água, com elevada tendência à 

partição em formas orgânicas (WHO, 2006). Não apresenta 

evidências de carcinogenicidade e o principal efeito tóxico é 

a inibição da colinesterase (WHO, 2006). Os valores limites 

estipulados no Canadá e na Austrália são, respectivamente, 

90 μg/L e 10 μg/L. O valor guia da OMS é 30 μg/L. 

(NOAEL = 1 mg/kgmc.d; FI = 100; mc = 60 kg; Fa = 0,1; C 

= 2 L/d). Recomenda-se a inclusão do clorpirifós e seu 

metabólito (clopirifós-oxon), com VMP = 30 μg/L. O valor 

da IDT adotado pela ANVISA é o mesmo da OMS 

(ANVISA, 2009). 

DDT+DDD+DDE μg/L 1 
VMP do DDT reduzido 

e inclusão de DDD + 

A especificação do parâmetro como DDT e, explicitamente, 

os metabólitos DDD e DDE, foi considerada mais 
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DDE apropriada que a da Portaria 518/2004: “DDT (isômeros)”. 

Tomando como referência os atuais critérios da OMS, 

sugere-se a redução do VMP da Portaria 518/2004 de 2 para 

1 μg/L, referente ao somatório das concentrações de DDT + 

DDD + DDE. Apesar de ter uso proibido em vários países, o 

DDT e seus metabólitos (DDD e DDE) apresentam elevada 

toxicidade, resistência à biodegradação e persistência no 

ambiente. O DDT é incluído na Convenção de Estocolmo 

sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, na qual foi 

recomendada seu monitoramento. A principal forma de 

exposição é o consumo de alimentos. O valor de 2 μg/L da 

Portaria 518/2004 é coincidente com o preconizado na 2ª 

edição das Guias da OMS (WHO, 1993). Entretanto, a 3ª 

edição das Guias da OMS sugere valor guia de 1 μg/L 

(WHO, 2006), com base nas seguintes variáveis: NOAEL = 

1 mg/kgmc.d, FI = 100; mc = 10 kg; Fa = 0,01 C = 1 L/d. Os 

valores adotados para mc e C têm como referência a massa 

corpórea e o consumo diário de água típico de crianças, 

sendo este considerado o principal grupo de risco. A 

atribuição de apenas 1% da IDT ao consumo de água 

pretende deixar larga margem para eventuais outros modos 

de exposição. Na Austrália, o VMP é 20 μg/L, com a 

seguinte sustentação: IDT = 0,02 mg/kgmc.d, FI = 500; mc = 

13 kg; Fa = 0,1 C = 1 L/d. Percebe-se a mesma abordagem 
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de referência às crianças, como principal grupo de risco, 

mas o valor de Fa = 1% é considerado inapropriado para a 

realidade australiana, onde o uso de DDT caiu 

consideravelmente (NHMRC, NRMMC; 2004). Os EUA e o 

Canadá não mais incluem o DDT nos respectivos padrões de 

potabilidade.  

Diuron μg/L 90 Substância incluída 

Substância incluída devido à elevada mobilidade, 

moderada toxicidade e moderada produção 

(~6.500 T/ano). O VMP foi calculado com base 

no IDA (15,6 µg/kg.d) do Health Canada. 

Endossulfan 

(α, β e sais) 
(3)

 

μg/L 20 

(*) VMP mantido  

Parâmetro ajustado 

O endossulfan é um dos agrotóxicos mais utilizados no País 

(nas culturas de algodão, de café, soja). Entende-se ser mais 

coerente expressar o VMP em temos do somatório dos 

isômeros alfa, beta e sais de endossulfan, como, por 

exemplo, o sulfato de endossulfan, e que isso deva ser 

incluído nas notas da Tabela do Anexo VII. 

Endrin μg/L 0,6 (*) VMP mantido 

(*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração.  
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Glifosato + AMPA μg/L 500 

(*) VMP mantido, 

Parâmetro ajustado  

O glifosato é o ingrediente ativo de herbicidas de amplo 

espectro, empregado em pós-emergência de plantas 

infestantes de diversas culturas (algodão, arroz, café, cana-

de-açúcar, citros, feijão, milho, soja, trigo, uva, florestas de 

eucalipto e pinus), como maturador de cana-de-açúcar, para 

o controle da rebrota do eucalipto, como dessecante na 

cultura de soja, entre outras aplicações.  

O VMP para glifosato na regulamentação norte-americana é 

700 μg/L; na canadense 280 μg/L (NOAEL = 3 mg/kgmc.d; 

FI = 100; mc = 70 kg; Fa = 0,2; C = 1,5 L/d); na australiana 

1000 μg/L (FI = 100; mc = 70 kg; Fa = 0,1; C = 2 L/d). O 

valor guia especificado na 2ª edição das Guias da OMS era 

de 5000 μg/L (NOAEL = 175 mg/kgmc.d; FI = 100; mc = 60 

kg; Fa = 0,1; C = 2 L/d) (WHO, 1998); na 3ª edição, a OMS 

atualizou esse valor para 900 μg/L (NOAEL = 32 

mg/kgmc.d; FI = 100; mc = 60 kg; Fa = 0,1; C = 2 L/d); 

entretanto, ponderando que essa concentração seria bem 

superior à provável de ser encontrada na água, a OMS julga 

desnecessário recomendar valor guia para o glifosato 

(WHO, 2006).  

Nota-se, portanto, que o VMP da Portaria MS n.º 518/2004 

é dez vezes menor que o recomendado na 2ª edição das 

Guias da OMS (tendo como referência NOAEL = 175 
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mg/kgmc.) e mais próximo (em termos de ordem de 

grandeza) do VMP da norma dos EUA. O VMP da Portaria 

MS n.º 518/2004 atende ao princípio da precaução, dado o 

intenso uso desse pesticida no Brasil, portanto, elevada 

exposição potencial (BASTOS, 2006). 

Lindano (gama HCH) 
(4)

 μg/L 2 

(*) VMP mantido  

Parâmetro ajustado 

Esse parâmetro é especificado na Portaria MS n.º 518/2004 

como “Lindano (γ-BHC)”. Entretanto, o termo correto é 

Lindano (gama HCH). Entende-se que isso deva ser 

corrigido e destacado na notas da Tabela do Anexo VII.  

Mancozebe μg/L 180 Substância incluída 

Substância incluída com base na elevada produção 

(grupo 3 da referência Fernandes Neto, 2010), 

pelo fato de ser carcinogênico e ter moderada 

mobilidade ambiental. O VMP foi calculado com 

base no IDA (0,03 mg/kg.d) do Health Canada. 

Metamidofós µg/L 12 Substância incluída 

Destaca-se como um dos quatro inseticidas de maior uso no 

Brasil e constitui princípio ativo na manufatura de diversos 

agrotóxicos empregados em culturas diversas (apesar de ter 

seu uso restringido pela ANVISA), tais como: algodão, 

feijão, soja, tomate e trigo. Tem sido detectado pelo PARA 

(Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos) da ANVISA, em valores acima do limite 

máximo de resíduos, por exemplo, em amostras de feijão 
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(FERNANDES NETO, 2010). O metamidofós apresenta 

baixa solubilidade em água e, portanto, reduzida capacidade 

de transporte em solução em águas superficiais, mas possui 

potencial de lixiviação. A ANVISA inclui o metamidofós na 

classe toxicológica I, extremamente tóxico. Não há 

evidências de carcinogenicidade e o principal efeito tóxico é 

a inibição da colinesterase (FERNANDES NETO, 2010). 

Nenhuma das normas tomadas como referência inclui o 

metamofidós no padrão de potabilidade. A OMS justifica a 

omissão pela pequena probabilidade de ocorrência dessa 

substância em mananciais de abastecimento de água. Não 

obstante, dado o expressivo uso do metamofidós no Brasil, 

sugere-se sua inclusão no padrão de potabilidade brasileiro, 

com VMP de 12 µg/L(IDT = 0,004 mg/kgmc.d; mc = 60 kg; 

Fa = 0,1; C = 2 L/d). O valor da IDT é o adotado pela 

ANVISA (2009). 

Metolacloro μg/L 10 (*) VMP mantido (*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

Molinato μg/L 6 

 

(*) VMP mantido 

Parationa Metílica μg/L 9 
Substância incluída Tem seu uso restringido pela ANVISA e proibido na União 

Europeia. Entretanto, ainda é um acaricida e inseticida de 
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amplo uso no Brasil, principalmente em culturas de algodão, 

arroz, milho, soja e trigo. Apresenta potencial baixo a médio 

de transporte associado ao sedimento, médio de transporte 

dissolvido em água e potencial de lixiviação (FERNANDES 

NETO, 2010). A ANVISA inclui a Parationa Metílica na 

classe toxicológica I, extremamente tóxica. Não há 

evidências de carcinogenicidade e o principal efeito tóxico é 

a inibição da colinesterase (FERNANDES NETO, 2010). 

Nenhuma das normas tomadas como referência inclui a 

Parationa Metílica no padrão de potabilidade. A OMS 

justifica a omissão pelo fato de pequena probabilidade de 

ocorrência dessa substância em mananciais de 

abastecimento de água. Porém, tendo em conta o expressivo 

uso dessa substância no Brasil e o princípio da precaução, 

sugere-se sua inclusão do padrão de potabilidade brasileiro, 

com VMP de 9 µg/L (IDT = 0,003 mg/kgmc.d; mc = 60 kg; 

Fa = 0,1; C = 2 L/d). O valor da IDT é o adotado pela 

ANVISA (2009). 

Pendimentalina μg/L 20 (*) VMP mantido (*) Substâncias mantidas no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

Permetrina μg/L 20 (*) VMP mantido 
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Profenofós μg/L 60 Substância incluída 

De acordo com o PARA/Anvisa, o Profenofós tem 

sido encontrado em alimentos, apresenta mediana 

mobilidade ambiental, alta persistência no 

ambiente e foram comercializadas ~5.000 T/ano 

em 2009/2010. O VMP foi calculado com base no 

IDA da Anvisa. 

Simazina μg/L 2 (*) VMP mantido 

(*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

Tebuconazol μg/L 180 Substância incluída 

Embora seja de baixa toxicidade aguda, é possível 

carcinogênico e bastante móvel. Foi detectado no 

PARA/Anvisa, e é considerado um possível 

desregulador endócrino. Além disso, é 

comercializado em grande quantidade no País 

(grupo 3 da referência de Fernandes Neto, 2010). 

O VMP foi calculado com base no IDT (0,03 

mg/kg.d) da Anvisa. 

Terbufós μg/L 1,2 Substância incluída Substancia incluída devido à elevada toxicidade 
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crônica, relativa mobilidade e elevada produção 

(11000 T/ano). O VMP foi calculado usando o 

IDT (0,2 µg/kg.d) da Anvisa. 

Trifluralina μg/L 20 (*) VMP mantido 

(*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O 

VMP foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

 

DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO 

Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

Ácidos haloacéticos total mg/L 0,08 Substância incluída 

Constituem-se nos principais subprodutos da desinfecção com cloro, ao 

lado dos trihalometanos. Os cinco principais AHA são: ácido 

monocloroacético (MCA), ácido dicloroacético (DCA), ácido 

tricloroacético (TCA), ácido monobromoacético (MBA) e ácido 

dibromoacético (DBA). A OMS (WHO, 2006) e a Austrália (NHMRC, 

NRMMC, 2004) estipulam valor limite individual para três dos AHA 

citados (MCA, DCA, TCA), ao passo que a USEPA (2008) e a Health 

Canada (2008) estipulam valor limite para o total de AHA. 

Os valores-guia especificados pela OMS são: (i) MCA = 0,02 mg/L 

(LOAEL = 3,5 mg/kgmc.d; FI = 1000; mc = 60 kg; Fa = 0,2; C = 2 L/d); 
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DCA = 0,05 mg/L (associado a risco de câncer de 10
-5

); TCA = 0,2 

mg/L (NOAEL = 32,5 mg/kgmc.d; FI = 1000; mc = 60 kg; Fa = 0,2; C = 

2 L/d). Os VMP da norma australiana são: (i) MCA = 0,15 mg/L 

(NOAEL = 15 mg/kgmc.d; FI = 500 x 5/7; mc = 70 kg; Fa = 0,2; C = 2 

L/d); DCA = 0,1 mg/L (NOAEL = 7,6 mg/kgmc.d; FI = 500; mc = 70 kg; 

Fa = 0,2; C = 2 L/d); TCA = 0,1 mg/L (NOAEL = 36 mg/kgmc.d; 

FI = 2000; mc = 70 kg; Fa = 0,2; C = 2 L/d). 

O Canadá também faz menção a limites individuais de AHA: (i) MCA = 

0,1 mg/L (NOAEL = 3,5 mg/kgmc.d; FI = 300; mc = 70 kg; Fa = 0,2; C = 

1,5 L/d); DCA = 0,01 mg/L (associado a risco de câncer de 10
-5

); TCA = 

0,3 mg/L (NOAEL = 32,5 mg/kgmc.d; FI = 1000; mc = 70 kg; Fa = 0,2; 

C = 1,5 L/d). Entretanto, o padrão de potabilidade é expresso em termos 

de AHA total, com VMP = 0,08 mg/L (HEALTH CANADA, 2008). 

Nos EUA, o VMP para de AHA (MCA, DCA, TCA, MBA e DBA) é de 

0,06 mg/L. 

A Portaria MS n.º 518/2004 inclui apenas a concentração de 

trihalometanos total (THM). Considerando que os AHA revestem-se de 

igual importância, em termos de ocorrência como produtos da 

desinfecção com cloro e de potencial tóxico, que ambos (THM e AHA) 

servem como indicadores da presença de diversos outros subprodutos da 

cloração (WHO, 2006), e que o VMP expresso em termos de AHA total 

embute maior segurança, sugere-se a inclusão de HAA total no padrão 

de potabilidade de desinfetantes e produtos secundários de desinfecção 

com VMP = 0,08 mg/L. 

Bromato mg/L 0,01 VMP alterado, 
É um subproduto da desinfecção com ozônio, como resultado da 

oxidação de brometos, sendo que, uma vez formado, é de difícil 
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reduzido remoção. Pode estar presente como resíduo em hipoclorito de sódio 

(produzido pela eletrólise de cloreto de sódio que usualmente contém 

pequenas quantidades de brometo de sódio). Portanto, o uso de 

hipoclorito de sódio como desinfetante pode introduzir bromato na água, 

mas, geralmente, em quantidades pequenas. Há evidências de 

carcinogenicidade em animais, mas nem tanto em relação aos seres 

humanos. A IARC classifica o bromato como possivelmente 

cancerígeno aos seres humanos – Grupo 2B. Entretanto, o bromato 

apresenta efeitos mutagênicos. O VMP da EPA e da norma canadense, 

bem como o valor guia da OMS, é 0,01 mg/L, associado a risco de 

câncer de 10
-5

. O VMP da norma australiana (0,02 mg/L) é baseado em 

efeitos tóxicos e cancerígenos e tem a seguinte base: LOAEL = 

30 mg/kgmc.d; FI = 10000; mc = 70 kg; Fa = 0,2; C = 2 L/d). O elevado 

fator de incerteza é assim justificado: variações intraespécie (10) x 

variações interespécies (10) x uso de LOAEL no lugar de NOAEL (10) 

x efeitos carcinogênicos e mutagênicos (10). O VMP da Portaria MS nº 

518/2004 tem como referência o valor guia preconizado na 2ª edição das 

Guias da OMS (0,025 mg/L), o qual estava associado à um nível de 

risco de 7 x 10
-5

 (WHO, 1993). Com base na atualização do valor guia 

da OMS, recomenda-se a redução do VMP da Portaria MS n.º 518/2004 

para 0,01 mg/L. 

Clorito mg/L 1 
VMP alterado, 

aumentado 

É um subproduto da desinfecção com dióxido de cloro. O dióxido de 

cloro se dissocia rapidamente na água, formando clorito (cerca de 70%), 

clorato e cloretos (cerca de 30%). 

Em que pesem os indícios de toxicidade do dióxido de cloro, 

dada sua rápida conversão a clorito e clorato, e à similaridade dos efeitos 



 

 

 
 

 
Página 126 

 
 

  

tóxicos do dióxido de cloro e do clorito, estes são, em geral, 

considerados em conjunto. Em outras palavras, os efeitos tóxicos do 

dióxido de cloro são avaliados com base nas evidências relativas ao 

clorito (WHO, 2000). 

Vários estudos de laboratório com cobaias apontam diversos efeitos à 

saúde, provocados pelo clorito e pelo clorato, principalmente em relação 

ao primeiro. São reunidas informações de redução de peso cerebral, 

lesões de estômago, alterações nas hemácias, redução de peso do fígado 

e neurocomportamentais. No caso do clorito, com base em valor de 

NOAEL de 2,9 mg / kgmc.dia e na adoção de fator de incerteza (FI) de 

100 (10 para variações intraespécie e 10 para interespécies), a ingestão 

diária tolerável (IDT) adotada nos EUA, Canadá e pela OMS é de 0,029 

mg clorito / kgmc.dia (USEPA, 2000a; WHO, 2005; HEALTH 

CANADA, 2008). 

Devido ao fato de ser utilizado em herbicidas, o clorato tem sido a causa 

de vários casos de intoxicação, cujos sintomas incluem a 

metehemoglobinemia, dores abdominais e falência renal. Doses orais 

letais para adultos humanos são estimadas em torno de 20 g de clorato 

de sódio ou 230 mg clorato por kg de massa corporal. Estudos sobre 

efeitos subcrônicos ou crônicos provocados pelo clorato são mais 

escassos e, ou menos consistentes do que os sobre clorito. Não obstante, 

exposições subcrônicas em ensaios de laboratório com cobaias indicam 

efeitos, tais como: redução de peso de órgãos diversos, alterações nas 

hemácias, anormalidades na glândula pituitária e na tireóide. Com base 

no valor de NOAEL de 30 mg/kgmc.dia e na adoção de fator de incerteza 

de 1000, a ingestão diária tolerável (IDT) estimada no Canadá e pela 
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OMS é de 0,03 mg clorito / kgmc por dia (WHO, 2005; HEALTH 

CANADA, 2008), ou seja, praticamente a mesma do clorito. Nesse caso 

foi adotado um fator de incerteza de 1000 com os seguintes 

pressupostos: 10 para variações intraespécie, 10 para interespécie e 10 

devido ao estudo-referência ser de curta duração. 

O Canadá estipula VMP de 1 mg/L para clorito (IDT = 0,029 mg / 

kgmc.dia; mc = 70 kg; Fa = 0,8; C = 1,5 L/d) e clorato (IDT = 0,03 mg / 

kgmc.dia; mc = 70 kg; Fa = 0,8; C = 1,5 L/d). Não é estabelecido VMP 

para dióxido de cloro no entendimento de que este é rapidamente 

convertido em clorito e clorato e, por isso, tende a estar presente na água 

em concentrações bem abaixo dos níveis de alerta à saúde. Além disso, 

pressupõe-se que o VMP para clorito promove a adequada proteção 

contra efeitos tóxicos potenciais do dióxido de cloro. Entretanto, por 

medida de precaução é estabelecido valor máximo de 1,2 mg/L para a 

concentração de dióxido de cloro na entrada do sistema de distribuição, 

buscando garantir que os VMP de clorito e clorato sejam atendidos e ao 

mesmo tempo promovam a adequada proteção aos efeitos do dióxido de 

cloro em si (HEALTH CANADA, 2008). 

A USEPA estabelece VMP (0.8 mg/L) para dióxido de cloro com base 

nas informações de toxicidade do clorito (IDT = 0,03 mg / kgmc.dia; mc 

= 70 kg; Fa = 0,8; C = 2 L/d). 

De fato, a USEPA estabelece dois valores: (i) Nível Máximo de 

Residual Desinfetante (Maximum Residual Disinfectant Level-MRDL), 

equivalente ao VMP, de cumprimento obrigatório e aplicável quando 

existem evidências convincentes da necessidade de utilização do 

desinfetante para o controle de organismos patogênicos; (ii) Nível 
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Máximo de Residual Desinfetante Desejável (Maximum Residual 

Disinfectant Level Goal – MRDLG), entendido como meta e 

correspondente à concentração abaixo da qual não há risco, conhecido 

ou esperado, à saúde (USEPA, 1998). O MRDLG não leva em conta os 

benefícios do uso do desinfetante para o controle de organismos 

patogênicos, ou seja, tende a ser mais restritivo e é baseado apenas no 

controle do risco químico associado ao desinfetante ou subproduto da 

desinfecção. Em outras palavras, o MRDL coteja os aspectos de risco 

químico e microbiológico, prioriza o primeiro e leva em consideração 

aspectos práticos associados à geração de residuais desinfetantes e 

subprodutos a partir da dose do desinfetante necessária para a efetiva 

inativação de patógenos (USEPA, 1998). Nessa ótica, o MRDL e o 

MRDLG do dióxido de cloro são coincidentes: 0,8 mg/L. Para o clorito, 

são estabelecidos os seguintes valores: Maximum Contaminant Level 

(MCL) = 1,0 mg/L; Maximum Contaminant Level Goal (MCLG) = 

0,8 mg/L
2
. Cabe destacar que os padrões dos EUA sofreram importantes 

alterações desde 1994, quando o valor proposto de MRDLG para 

dióxido de cloro era de 0,3 mg/L e o MCL para clorito era de 0,08 mg/L 

(USEPA, 1994). Ou seja, os limites atualmente vigentes para dióxido de 

cloro e clorito resultam da revisão e atualização das evidências 

toxicológicas e dos valores de NOAEL e IDT (USEPA, 1998). 

A OMS estipula valor guia de 0,7 mg/L para clorito e clorato (IDT = 

0,03 mg / kgmc.dia; mc = 60 kg; Fa = 0,8; C = 2 L/d). A abordagem em 

                                                 
2
MCLG (Maximum Contaminant Level Goal): valor limite não-mandatório de um contaminante na água, correspondente ao qual, e com margem de segurança 

adequada, nenhum efeito adverso à saúde, conhecido ou previsível, é observado (USEPA, 2009). 

MCL (Maximum Contaminant Level): valor limite mandatório de um contaminante na água, estabelecido o mais próximo possível do MCLG, levando em 

consideração as possibilidades analíticas de determinação e a factibilidade tecnológica (tratamento de água) de seu atendimento (USEPA, 2009). 
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relação ao dióxido de cloro é essencialmente a mesma do Canadá, ou 

seja, não é recomendado VMP para dióxido de cloro. Além disso, os 

valores-guia de clorito e clorato são considerados „provisórios‟, no 

reconhecimento que o uso do dióxido de cloro como desinfetante pode 

resultar em concentrações de clorito e clorato acima dos respectivos 

VMP, mas que isso não deve constituir razão para comprometer a 

adequada desinfecção. Diferentemente da norma canadense, a OMS não 

faz menção ao controle das doses de dióxido de cloro na saída das 

estações de tratamento de água (WHO, 2006). A OMS faz ainda menção 

à fragilidade do valor do NOAEL de clorato (por conseguinte, dos 

valores de IDT e VG), uma vez que o mesmo resulta de estudos de 

laboratório de curto prazo e, portanto, rigorosamente, não reflete efeitos 

crônicos à saúde (WHO, 2006). Na versão anterior (2ª edição) dos Guias 

da OMS de qualidade da água para consumo humano (WHO, 1993), o 

valor guia („provisório‟) para clorito era de 0,2 mg/L (IDT = 0,01 mg / 

kgmc.dia; mc = 60 kg; Fa = 0,8; C = 2 L/d). Ou seja, as evidências 

toxicológicas foram, desde então, revistas e atualizadas, expressas em 

valores atualizados de NOAEL e IDT. 

A Austrália estabelece limites para dióxido de cloro e clorito, 

respectivamente, de 1 mg/L (IDT = 0,03 mg / kgmc.dia; mc = 70 kg; Fa = 

1; C = 2 L/d) e 0,3 mg/L (IDT = 0,01 mg / kgmc.dia; mc = 70 kg; Fa = 

0,8; C = 2 L/d). Não é estabelecido limite para clorato, o que é 

justificado pela ausência de informações consistentes para tal. 

O valor da IDT para dióxido de cloro (portanto, também os de NOAEL e 

FI) é o mesmo adotado atualmente pela EPA, mas admite-se que a 

exposição ao dióxido de cloro se dê exclusivamente via consumo de 
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água (Fa = 100%). O valor da IDT para clorito é o mesmo anteriormente 

adotado pela OMS (WHO, 1993), mas já revisado. A norma australiana 

traz, assim, a inconsistência de assumir valores de proteção à saúde 

distintos para dióxido de cloro e clorito, sendo que o primeiro faz uso de 

informações atualizadas de avaliação de toxicidade, mas o segundo não. 

A Portaria MS n
o
 518/2004 estabelece VMP de 0,2 mg/L para clorito, 

tendo, aparentemente, como referência o valor guia provisório 

anteriormente recomendado pela OMS. Diante do exposto, optou-se por 

manter apenas o clorito no padrão de potabilidade para desinfetantes e 

produtos secundários da desinfecção, ou seja, não incluir dióxido de 

cloro e clorato, mas alterar o VMP para 1 mg/L. 

Cloro residual livre mg/L 5 (*) VMP mantido 

(*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à sua 

importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de ocorrência em 

mananciais de abastecimento de água. O VMP foi também mantido por 

não haver evidências suficientes que justificassem alteração. 

Cloraminas Total 

 

mg/L 

4,0 (*) VMP mantido 

Na presença de compostos nitrogenados, as reações com o cloro geram 

monocloraminas, dicloraminas e tricloraminas (tricloreto de nitrogênio). 

Em valores de pH acima de 9 predominam as monocloraminas, entre 5 e 9 

as monocloraminas e dicloraminas e abaixo de 5 as dicloraminas e o 

tricloreto de nitrogênio. As cloraminas são conhecidas como formas de 

cloro combinado e apresentam potencial desinfetante muito inferior do 

que o das formas de cloro livre. Por outro lado, apresentam menor 

capacidade de reação com a matéria orgânica (portanto, menor potencial 

de formação de TMH) e os residuais são mais estáveis que os de cloro 

livre. Por isso, a cloração com cloro livre é preferível à cloroamoniação, e 

o principal uso das cloraminas é como desinfetante secundário, com o 
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objetivo de manter residuais na rede de distribuição (USEPA, 1999). 

2,4,6 Triclorofenol mg/L 0,2 (*) VMP mantido (*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à sua 

importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de ocorrência em 

mananciais de abastecimento de água. O VMP foi também mantido por 

não haver evidências suficientes que justificassem alteração. 

Trihalometanos 

Total 
mg/L 0,1 (*) VMP mantido 

NOTAS: (3) Somatório dos isômeros alfa, beta e os sais de endossulfan, como exemplo o sulfato de endossulfan; 

(4) usual e equivocadamente conhecido como BHC. 

 

A Tabela abaixo foi adaptada do Anexo X da Portaria MS nº 2914/2011, e apresenta os parâmetros organolépticos de 

potabilidade que foram incluídos ou alterados, com as respectivas justificativas. 

 

Tabela de padrão organoléptico de potabilidade. 

Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

Alumínio mg/L 0,2 (*) VMP mantido (*) Substâncias mantidas no padrão de potabilidade 

devido à sua importância, quanto à toxicidade e, ou 

possibilidade de ocorrência em mananciais de abastecimento de 

água. O VMP foi também mantido por não haver evidências 

suficientes que justificassem alteração. 

Amônia (como NH3) mg/L 1,5 (*) VMP mantido 

Cloreto mg/L 250 (*) VMP mantido 

Cor Aparente 
(2)

 uH 15 (*) VMP mantido 

1,2 diclorobenzeno mg/L 0,01 Substância incluída São potenciais contaminantes de águas superficiais e 

subterrâneas decorrentes de fontes de contaminação industrial e 

da degradação/produção de herbicidas. O 1,2 diclorobenzeno é 

regulamentado por todas as agências consultadas, com VMP 

1,4 diclorobenzeno mg/L 0,03 Substância incluída 
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Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

que varia de 200 µg/L (Canadá) a 1500 µg/L (Austrália). 

Contudo, 10 µg/L é a concentração superior da faixa 

considerada como limiar de odor. O 1,4 diclorobenzeno é 

regulamentado por três das quatro agências consultadas, com 

VMP  que varia de 5 µg/L (Canadá) a 300 µg/L (OMS), sendo 

30 µg/L a concentração superior da faixa considerada como 

limiar de odor. Assim, o 1,2 diclorobenzeno e o 1,4 

diclorobenzeno foram incluídos no padrão organoléptico de 

potabilidade e não no padrão de substâncias químicas que 

representam risco à saúde. 

Dureza total mg/L 500 (*) VMP mantido (*) Substâncias mantidas no padrão de potabilidade devido à 

sua importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de 

ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O VMP 

foi também mantido por não haver evidências suficientes que 

justificassem alteração. 

Etilbenzeno mg/L 0,2 (*) VMP mantido 

Ferro mg/L 0,3 (*) VMP mantido 

Gosto e odor 
(3)

 Intensidade 6 alterado 

O critério vigente na Portaria MS nº 518/2004 (não objetável) 

foi interpretado como subjetivo e vago. Entende-se que a 

avaliação objetiva e quantitativa por meio do painel sensorial, 

metodologia esta validada e constante no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, é factível de ser 

implementada (inclusive já é praticada em alguns serviços) e, 

por isso, deve ser adotada. A fim de facilitar a compreensão, 

uma nota explicativa deve ser incluída no Anexo X. 

Manganês mg/L 0,1 (*) VMP mantido (*) Substância mantida no padrão de potabilidade devido à sua 

importância, quanto à toxicidade e, ou possibilidade de Monoclorobenzeno mg/L 0,12 (*) VMP mantido 



 

 

 
 

 
Página 133 

 
 

  

Parâmetro Unidade VMP Observação Comentários e Justificativas 

Sódio mg/L 200 (*) VMP mantido ocorrência em mananciais de abastecimento de água. O VMP 

foi também mantido por não haver evidências suficientes que 

justificassem alteração. 

Sulfeto de hidrogênio: quando da existência de 

informações variadas sobre limiar de percepção, foi 

adotado o mais elevado, por ser mais abrangente. Por 

isso, sugere-se a alteração do de 0,05 para 1 mg/L, 

sendo este o limite superior da faixa usual de limiar 

de percepção de gosto e odor de sulfeto de 

hidrogênio (WHO, 2006). 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 1000 (*) VMP mantido 

Sulfato mg/L 250 (*) VMP mantido 

Sulfeto de hidrogênio mg/L 0,1 
VMP foi alterado, 

aumentado 

Surfactantes 

(como LAS) 
mg/L 0,5 (*) VMP mantido 

Tolueno mg/L 0,17 (*) VMP mantido 

Turbidez 
(4)

 uT 5 (*) VMP mantido 

Zinco mg/L 5 (*) VMP mantido 

Xilenos mg/L 0,3 (*) VMP mantido 

NOTAS:  (1) Valor máximo permitido. 

(2) Unidade Hazen (mg Pt–Co/L). 

(3) Intensidade máxima de percepção para qualquer característica de gosto e odor com exceção do cloro livre, nesse caso por ser uma característica 

desejável em água tratada. 

(4) Unidade de turbidez. 



 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A Consulta Pública foi utilizada como mecanismo para dar maior transparência ao 

processo de revisão, permitindo à sociedade opinar sobre a Minuta da Portaria. 

  O trabalho de consolidação das sugestões e contribuições com as respectivas 

justificativas, relativas à proposição da Minuta da Portaria, recebidas durante o processo de 

consulta pública, contribuiu para subsidiar a revisão da Portaria MS n.° 518/2004. 

  O Ministério da Saúde iniciou oficialmente o processo de Revisão da Portaria MS n.º 

518/2004 em 17 de junho de 2009, e concluiu no segundo semestre de 2011, após a submissão do 

documento a diversas instâncias do Sistema Único de Saúde, como Conselho Nacional dos 

Secretários de Saúde - CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - 

CONASEMS, Comissão Intergestores Tripartite - CIT e Consultoria Jurídica - Conjur. 

Segundo os resultados apresentados neste documento, o número de contribuições 

recebidas da comunidade brasileira foi de 569, sendo 317 sugestões recebidas das quatro 

Oficinas Macrorregionais e 252 recebidas da consulta pública. Todas as sugestões foram 

encaminhadas ao GT, para análise de pertinência das contribuições, enriquecendo o processo 

participativo da revisão da Portaria MS nº 518/2004. 

Do total de 252 contribuições recebidas no processo de consulta pública, 30% destas 

foram aceitas e introduzidas no documento final da nova Portaria (Portaria MS nº 2914/2011).  
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ANEXO 1  

 

Ministério da Saúde 

Gabinete do Ministro 

 

PORTARIA Nº 1.288, DE 17 DE JUNHO DE 2009 

Institui Grupo de Trabalho com a 

finalidade de revisar a Portaria nº 

518/GM, de 25 de março de 2004, 

que aprova a Norma de Qualidade 

da Água para Consumo Humano. 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II 

do art. 87 da Constituição, e 

Considerando o Decreto n° 79.367 de 1977, que dispõe sobre o estabelecimento de normas 

e o padrão de potabilidade da água para consumo humano; e 

Considerando a necessidade de se dotar o presente processo de construção normativa de 

transparência e de participação da população; bem como de disponibilizar as informações que 

integram esse processo, em todas as suas fases, incluindo as contribuições, propostas de 

alterações recebidas e as compilações da minuta base, resolve: 

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de revisar a Portaria nº 518/GM, de 25 

de março de 2004, que aprova a Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano. 
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Art. 2º O Grupo de Trabalho será constituído por representantes indicados pelas seguintes 

instituições, sob a coordenação do primeiro: 

I - um representante da Área Técnica de Vigilância em Saúde Ambiental - 

CGVAM/SVS/MS 

II - um representante da Coordenação Geral de Vigilância Epidemiológica das Doenças 

de Transmissão Hídrica e Alimentar -SVS/MS 

III - um representante da Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública - 

CGLAB/SVS/MS 

IV - um representante da Área Técnica de Saúde Bucal - SAUB/SAS/MS; 

V - um representante da Consultoria Jurídica - CONJUR/MS; 

VI - dois representantes da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA; 

VII - dois representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 

VIII - dois representantes da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 

Ministério das Cidades SNSA/MCidades; 

IX - um representante da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - 

SRHU/MMA; 

X - um representante da Agência Nacional de Águas - ANA/MMA; 

XI - um representante do Conselho Nacional de Saúde - CNS; 

XII - um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; 

XIII - um representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde -

CONASEMS; 

XIV - um represente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH; 

XV - um representante do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; 

XVI - um representante do Conselho das Cidades - Con-Cidades; 

XVII - um representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de 

Saneamento - ASSEMAE; 
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XVIII - um representante da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais - 

AESBE; 

XIX - um representante da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto - ABCON; e 

XX - um representante da 4ª Câmara da Procuradoria Geral da República. 

Parágrafo único. As instituições terão o prazo de 20 (vinte) dias, a partir da publicação 

desta Portaria, para indicação dos membros. 

Art. 3º Quando necessário, poderão ser convidados especialistas e representantes de órgãos 

ou entidades públicas ou privadas para apoiar os trabalhos deste Grupo. 

Art. 4º A participação no Grupo Técnico será considerada serviço público relevante, não 

ensejando qualquer remuneração. 

Art. 5º Estabelecer o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da publicação desta Portaria, 

para apresentação das conclusões do 

Grupo de Trabalho. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 

 

Fonte: Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

 

http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm


ANEXO 2  

 Avaliação Quantitativa de Risco Químico (AQRQ)  

aspectos conceituais 

 

A metodologia de AQRM consiste na estimativa numérica de potenciais efeitos 

adversos à saúde devido à exposição de indivíduos e populações a perigos
3
. A utilização dessa 

metodologia pressupõe quatro etapas fundamentais, resumidas, a seguir.  

 

i) Identificação do perigo: compreende identificação do agente envolvido e avaliação 

do conhecimento disponível sobre os respectivos efeitos adversos à saúde. 

ii) Avaliação da dose-reposta: avaliação do potencial que tem o agente de causar 

reposta em diversos níveis de exposição; para determinados agentes, a definição da dose que 

causa efeito adverso é estabelecida a partir de estudos experimentais, em outros casos são 

utilizadas informações de estudos epidemiológicos. 

iii) Avaliação da exposição: compreende a caracterização da população exposta, a 

quantidade ingerida do agente, a freqüência, a duração e as prováveis vias de exposição. 

iv) Caracterização do risco: de posse das informações obtidas nas etapas anteriores, por 

meio de modelos matemáticos pode-se estimar o risco associado com a exposição em questão 

(doença ou infecção).  

Na aplicação da metodologia de AQRM, resultados de estudos experimentais (dose-

resposta) indicam o emprego de dois modelos matemáticos para determinar a probabilidade 

(risco) de infecção decorrente da exposição a diferentes doses de organismos: modelo 

                                                 
3 Risco está associado à probabilidade de ocorrência de um evento, com efeito adverso à saúde; perigo é uma 

característica intrínseca à um agente (físico, químico ou biológico) ou à uma situação (WHO, 2004). Por exemplo, a presença de 

agentes patogênicos na água para consumo humano constituiria perigo, enquanto seu fornecimento à população traz um risco, que 

pode ser quantificado e expresso em termos de probabilidade. A existência de exploração agrícola na bacia de contribuição do 

manancial, a descarga de efluentes de esgoto sanitário ou de agroindústrias no manancial, falhas no tratamento da água, rupturas 

na rede de distribuição são exemplos de eventos perigosos, os quais podem introduzir perigos ou falhar em sua remoção 

(BASTOS et al., 2006). 
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exponencial para (oo)cistos de Giardia e modelo β–Poisson para bactérias e vírus (HASS et al., 

1999). Resultados de estudos experimentais indicam o emprego de dois modelos matemáticos 

para determinar a probabilidade de infecção, decorrente da exposição a diferentes doses de 

organismos patogênicos (HAAS et al., 1999). Os modelos estão representados pelas Equações 

1.1 (modelo exponencial) e 1.2 (modelo β–Poisson).  

 

Pu = 1 - (1 + d/β)
-α

                                                                                                       (1.1) 

Onde: 

Pu = probabilidade de infecção para uma única exposição;  

d = número de organismos ingeridos por exposição (dose); 

β e α = parâmetros característicos da interação agente-hospedeiro. 

Pu = 1 – exp (-d/k)                                                                                                         (1.2) 

Onde:  

Pu = probabilidade de infecção para uma única exposição; 

k = parâmetro característico da interação agente-hospedeiro (número médio de 

microrganismos que precisa ser ingerido para iniciar uma infecção); 

d = número de organismos ingeridos por exposição (dose).  

Para estimar o risco para períodos de tempo maiores (por exemplo, risco anual), ou 

seja, para múltiplas exposições, emprega-se a Equação 1.3 

Px = 1 - (1 - Pd)
x
                                                                                                                (1.3) 

Onde: 

Px = probabilidade de uma ou mais infecções durante o período x;  

x = dias de exposição; e 

Pd = probabilidade diária de infecção. 

Assim, conhecida a concentração de determinado organismo na água, e assumido um 

padrão de consumo de água (L/d), pode-se estimar o risco de infecção em base temporal (diário, 
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anual). Inversamente, estabelecido o risco tolerável, pode-se estimar a concentração admissível 

de organismos patogênicos na água tratada e, por conseguinte, o grau de tratamento requerido. 

Nos EUA, admite-se risco anual de infecção de 1:10.000 (10
-4

) para os diversos 

organismos patogênicos transmissíveis via abastecimento de água para consumo humano (HAAS 

et al., 1999), o que corresponde a riscos diários de infecção por Giardia e Cryptosporidium de 

2,76 x 10
-7

. Para esse nível de risco, considerando o consumo de água de 2 L/d, pode-se estimar 

o número de organismos ingeridos por litro de água em 6,9x10
-6

 para Giardia e 3,27x10
-5

 para 

Cryptosporidium. Como o monitoramento dessas concentrações de micro-organismos na água 

tratada é praticamente impossível, a abordagem adotada tem sido a estimativa de tratamento 

requerido, em função da concentração de patógenos na água bruta, de forma a resguardar a meta 

de risco tolerável.  

O tratamento requerido costuma ser estabelecido pela associação de desempenho 

esperado para diversas técnicas de tratamento (usualmente expresso em termos de unidades 

logarítmicas de remoção), aliado ao atendimento de padrão de qualidade da água tratada, 

expressa por meio de parâmetros indicadores de remoção de (oo)cistos de protozoários, por 

exemplo, a turbidez. 

Nas Figuras 3 e 4 ilustram-se combinações de concentrações de (oo)cistos de Giardia e 

Cryptosporidium na água bruta e os respectivos requerimentos de remoção, de forma a se 

observar o risco tolerável de 10
-4

. 
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Figura 3: Remoção necessária de cistos de Giardia para risco tolerável de 10
-4

, de acordo 

com a concentração na água bruta 

Fonte: adaptado de Regli et al., (1991). 

Figura 4: Remoção necessária de oocistos de Cryptosporidium para risco tolerável de  10
-4

, 

de acordo com a concentração na água bruta 

Fonte: adaptado de Haas et al., (1996). 
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•Aplicação dos princípios de AQRM na atualização do padrão de potabilidade 

microbiológico 

 

Na grande maioria de normas e diretrizes vigentes em vários países, em geral não são 

estabelecidos valores máximos permitidos (VMP) como limites numéricos para micro-

organismos patogênicos, mas valor máximo desejável (VMD) de „zero‟; além disso, a 

abordagem para o controle de protozoários combina os seguintes critérios: (i) Avaliação 

Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM); (ii) padrão de turbidez; (iii) tratamento 

requerido (HEALTH CANADA, 1995; USEPA, 2006; WHO, 2006; HEALTH CANADA, 

2008). 

 

 USEPA (2006) 

 

Em 2006, a USEPA consolida a abordagem do estabelecimento de metas de remoção de 

oocistos de Cryptosporidium em função da qualidade da água bruta e atualiza os „créditos‟ de 

remoção atribuíveis às diversas técnicas de filtração, como descrito a seguir (USEPA, 2006). 

 Tratamento convencional (filtração rápida) e filtração lenta: 3 log de remoção de 

oocistos de Cryptosporidium, desde que obedecido o padrão de turbidez de 0,3 uT para o 

tratamento convencional (95% dos dados mensais e máximo de 1,0 uT) e 1,0 uT para a filtração 

lenta (95% dos dados mensais e máximo de 5,0 uT) 

 Filtração direta: 2,5 log de remoção de remoção de oocistos de Cryptosporidium, 

desde que obedecido o padrão de turbidez de 0,3 uT (95% dos dados mensais e máximo de 1,0 

uT). 

 Tratamento convencional ou filtração direta: 0,5 log adicional de remoção de 

oocistos de Cryptosporidium, desde que atendido critério de efluente filtrado com turbidez ≤ 0,15 

uT (95% dos dados mensais).  

São ainda estabelecidos „créditos‟ adicionais de remoção para o controle no manancial 

(0,5 log), filtração em margem (0,5 -1,0 log), filtração secundária, rápida (0,5 log) e lenta (2,5 
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log), cujo detalhamento encontra-se em USEPA (2006). Para a desinfecção, os créditos de 

remoção devem ser atribuídos de acordo com os parâmetros de controle de cada processo.  Tais 

créditos de remoção devem então ser confrontados com o tratamento requerido, conforme a 

seguinte classificação dos mananciais de abastecimento (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Remoção necessária de oocistos de Cryptosporidium de acordo com a 

concentração na água bruta e a técnica de filtração, USEPA (2006) 

C

ategoria 

Concentração (C) de 

Cryptosporidium no 

manancial (oocistos/L) 
(1)

 

Tratamento adicional aos créditos 

assumidos 

Tratamento 

convencional  e filtração 

lenta 

Filtração 

direta 

1 C ≤ 0,075 NR 
(2)

 NR 

2 0,075 ≤ C < 1,0 1,0 log 1,5 log 

3 1,0 ≤ C < 3,0 2,0 log 2,5 log  

4 C ≥ 3,0 2,5 log  3,0 log  

(1) média aritmética de 12 meses de monitoramento (ver detalhamento em USEPA, 2006); (2) NR: não requerido. 

 

A concentração de oocistos no manancial, abaixo da qual não é exigida remoção 

adicional (0,075 oocistos/L), refere-se a valor intermediário (e prático do ponto de vista de 

detecção de oocistos em programas anuais de monitoramento) entre 0,01-0,1 oocistos/L, aos 

quais, considerando 3 log de remoção por tratamento convencional, corresponderiam a níveis de 

risco de 1,7 x10
-4

 e 6,0 x 10
-3

 (valores próximos ao risco tolerável de 10-4). Para as demais 

categorias, os requerimentos de remoção adicional são computados sobre os créditos pré-

conferidos a cada técnica de filtração (3 log para tratamento convencional e filtração lenta e 2,5 

log para filtração direta), de forma a resguardar a mesma proteção proporcionada na categoria 1 

(os mesmos níveis de risco). Portanto, nas categorias 2, 3 e 4, a remoção total deve ser de 4 log, 5 

log e 5,5 log, respectivamente, sendo que isso pode ser alcançado em etapas adicionais de pré ou 
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pós-tratamento, como a filtração em margem, filtração secundária ou desinfecção. Por fim, é 

preciso esclarecer que o limite superior, aberto, no critério de classificação da USEPA (≥ 3,0 

oocistos/L) é baseado em informações de rara ocorrência de valores superiores a este em 

mananciais dos EUA.  

 

 Organização Mundial da Saúde (OMS) (2006) 

 

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) também se encontram assentes 

na abordagem de remoção necessária em função da ocorrência de (oo)cistos no manancial, nesse 

caso para nível de proteção à saúde de 10-6 DALYs pppa . Nas diretrizes da OMS encontram-se 

também sugestões de remoção de oocistos por diferentes técnicas de tratamento, mas a turbidez 

não é assumida como parâmetro microbiológico, explícito e numérico, de qualidade da água pós-

filtração e, ou, pré-desinfecção, muito embora se enfatize que, idealmente, a turbidez pré-

desinfecção deva ser tão reduzida quanto 0,1 uT (WHO, 2006). 

 

 Canadá (2008) 

 

A abordagem adotada no Canadá é bastante similar à dos EUA, com a recomendação 

adicional de que “estações de tratamento devem ser projetadas e operadas para redução da 

turbidez a valores os mais baixos possíveis, tendo como meta 0,1 uT. Para a filtração lenta, a 

turbidez da água filtrada deve ser inferior a 1,0 uT em 95% dos dados mensais e nunca exceder 

3,0 uT; as disposições para as demais técnicas de filtração são as mesmas da USEPA, descritas 

anteriormente (HEALTH CANADA, 2008). 

 

 Reino Unido (2007) 

 

No Reino Unido, o padrão de turbidez é de 1,0 uT entendido, entretanto, como padrão 

pré-desinfecção e não necessariamente como indicador da remoção de (oo)cistos por filtração 
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(DWI, 2007). Até recentemente, eram estabelecidos procedimentos de monitoramento intensivos 

da água tratada, de forma a verificar, como meta, o atendimento de concentração máxima de 1 

oocisto por 10 L (DWI, 2000) - o que corresponderia a risco anual de infecção de 10-1 (um caso 

de infecção em cada 10 habitantes) (Mara, 2000), porém isto foi substituído pelo enfoque do 

monitoramento como componente de abordagem mais ampla de gerenciamento de risco, aos 

moldes dos Planos de Segurança da Água, preconizados pela OMS (DWI, 2007). 

 

  Nova Zelândia e Austrália (2005) 

 

A norma vigente na Nova Zelândia (MINISTRY OF HEALTH, 2005a; MINISTRY OF 

HEALTH, 2005b) segue também, essencialmente, a abordagem adotada pela USEPA. 

Entretanto, particularidades dessa norma são destacadas as seguir  

A remoção de oocistos de Cryptosporidium por meio do tratamento é estipulada de 

acordo com a qualidade da água bruta (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Remoção necessária de oocistos de Cryptosporidium de acordo com a 

concentração na água bruta. 

Concentração média (C) de 

Cryptosporidium no manancial (oocistos/10 L) 

Tratamento requerido (log 

remoção) 

C < 0,01 2 

C < 0,75 3 

0,75 ≤ C < 9,99 4 

C ≥ 10 5 

Fonte: Ministry of Health (2005a) 

Os créditos (log de remoção) atribuíveis às diversas técnicas de filtração são 

semelhantes aos propostos pela EPA, mas somente podem ser assumidos se forem verificados os 

seguintes valores máximos de turbidez da água filtrada: 
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•A turbidez não deve exceder 0,3 uT em mais que 5% do tempo de monitoramento 

(mensal); 

•A turbidez não deve exceder 0,5 uT em mais que 1% do tempo de monitoramento 

(mensal);  

•A turbidez não deve exceder 1,0 uT por mais de três minutos durante a carreira de 

filtração.  

 

Verificadas as condições acima, poderiam ser creditados 3 log de remoção de oocistos 

de Cryptosporidium para a filtração rápida em tratamento em ciclo completo e 2,5 log para a 

filtração direta.  

Crédito adicional de 0,5 log de remoção pode ser atribuído, se forem verificadas as 

seguintes condições no efluente combinado de mais de um filtro:  

 

•A turbidez não deve exceder 0,15 uT em mais que 5% do tempo de monitoramento 

(mensal); 

•A turbidez não deve exceder 0,30 uT em mais que 1% do tempo de monitoramento 

(mensal); 

•A turbidez não deve exceder 0,50 uT por mais de três minutos durante a carreira de 

filtração.  

No caso de efluentes de filtros individuais, quando verificadas as condições a seguir, 

pode ser computado crédito adicional de remoção de 1 log: 

•A turbidez não deve exceder 0,10 uT em mais que 5% do tempo de monitoramento 

(mensal); 

•A turbidez não deve exceder 0,30 uT em mais que 1% do tempo de monitoramento 

(mensal);  
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•A turbidez não deve exceder 0,50 uT por mais de três minutos durante a carreira de 

filtração. 

No caso da filtração lenta, podem ser atribuídos 2,5 log de remoção nas seguintes 

condições:  

•A turbidez não deve exceder 0,50 uT em mais que 5% do tempo de monitoramento 

(mensal); 

•A turbidez não deve exceder 1,0 uT por mais de três minutos durante a carreira de 

filtração.  

Os valores de CT para o alcance da inativação requerida de oocistos de 

Cryptosporidium com dióxido de cloro, ozônio e radiação UV são, essencialmente, os mesmos 

propostos pela EPA. 

Além de todo esse procedimento que tem como pano de fundo a abordagem de AQRM, 

a norma da Nova Zelândia estabelece com padrão de qualidade da água tratada um valor máximo 

de 1 (oo)cisto por litro de protozoários patogênicos (MINISTRY OF HEALTH, 2005a; 

MINISTRY OF HEALTH, 2005b). 

 

 Norma Australiana  (2004) 

 

A norma Australiana (NHMRC, NRMMC, 2004) não assume explicitamente a turbidez 

como parâmetro indicador da qualidade microbiológica da água. Como padrão estético, é 

estabelecido um valor limite de 5 uT e como padrão pré-desinfecção é sugerido um valor 

máximo de 1 uT. Entretanto, como critério de boas práticas recomenda-se que sistemas 

convencionais de tratamento sejam capazes de produzir água com turbidez inferior a 1,0 uT. 

 

 A norma brasileira  
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No Brasil, a Portaria MS nº 518/2004 (BRASIL, 2004) incorpora as preocupações 

internacionais relacionadas à transmissão de protozoários via abastecimento de água, expressas 

na utilização da turbidez como indicador sanitário (Tabela 3) e na exigência de filtração de fontes 

superficiais de abastecimento. Recomenda-se ainda o monitoramento de protozoários na água 

tratada. 

 

Tabela 3 - Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção, Portaria 

MS n
o
 518/2004.  

Tratamento da Água VMP 

Desinfecção (água subterrânea) 1,0 uT em 95% das 

amostras 
(1)

 

Filtração rápida (tratamento completo ou 

filtração direta) 

1,0 uT 

Filtração lenta 2,0 uT em 95% das 

amostras 
(1)

 

(1) Dentre os 5% dos valores permitidos de turbidez superiores aos VMP, o limite máximo para qualquer 

amostra pontual deve ser 5,0 uT.  

 

A Portaria MS nº 518/2004 inclui também recomendação que para a filtração rápida se 

estabeleça como meta a obtenção de efluente filtrado com valores de turbidez inferiores a 0,5 uT 

em 95% dos dados mensais, nunca superior a 5,0 uT. Nota-se que tal recomendação coincide 

com a abordagem da USEPA, de 1989, para a remoção de cistos de Giardia, mas o atual padrão 

norteamericano com vistas à remoção de oocistos de Cryptosporidium é de 0,3 uT. O padrão de 

turbidez (como padrão de potabilidade) para filtração rápida é de 1,0 uT, distante, assim, das 

exigências cada vez mais rigorosas de normas de outros países, como EUA e Canadá. De forma 

similar, o padrão brasileiro para filtração lenta (2,0 uT) é mais permissivo.  

No que diz respeito à desinfecção, a Portaria MS nº 518/2004 exige a manutenção de teor 

mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L na saída do tanque de contato e inclui recomendações 
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de que a cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 min. 

Admite-se a utilização de outro agente desinfetante desde que demonstrada eficiência de 

inativação microbiológica equivalente à da condição descrita anteriormente. Entretanto, este 

valor de Ct (15 mg.min/L) é voltado à inativação de vírus (BASTOS et al., 2001), sendo 

insuficiente para ação efetiva sobre cistos de Giardia e mais ainda sobre oocistos de 

Cryptosporidium.  

Além disso, a legislação brasileira carece de melhor fundamentação em AQRM, de 

acordo com todo o exposto anteriormente: monitoramento da água bruta e estabelecimento de 

metas de remoção com base na avaliação da eficiência do tratamento, tendo como referência o 

conceito de risco tolerável. 



 

ANEXO 3: Proposta de Minuta para Consulta Pública  

(Período de 5 a 30 de Novembro de 2010) 

 

ATO DESPACHO DO MINISTRO 

CONSULTA PÚBLICA 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 34, inciso II, c/c 

art. 59 do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, minuta de portaria que estabelece as competências 

relativas aos procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. 

 

O texto em apreço encontrar-se-á disponível, também, no seguinte endereço da Internet: 

http://www.saude.gov.br/consultapublica. 

A relevância da matéria recomenda-se a sua ampla divulgação, a fim de que todos possam 

contribuir para o seu aperfeiçoamento. Eventuais sugestões poderão ser encaminhadas, do dia 5 a 30 de 

novembro de 2010, ao Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 04, Bloco A, 

Edifício Principal, 5º andar, CEP: 70304-000, Brasília-DF, com a indicação “Sugestões à minuta de portaria 

que estabelece as competências relativas aos procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade.”, ou pelo e-mail: portaria518@saude.gov.br. 

 

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 

 

DOU 

http://www.saude.gov.br/consultapublica


 

PORTARIA Nº 

 

 

Estabelece as competências relativas aos 

procedimentos de controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II, do parágrafo único do 

art. 87 da Constituição, e 

Considerando o Decreto no 79.367, de 9 de março de 1977, que dispõe sobre normas e o padrão de potabilidade de 

água; 

Considerando a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal, 

estabelece as sanções respectivas; 

Considerando a Lei nº 9.433, de 1 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o 

art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989; 

Considerando o Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle 

de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao 

consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano;  

Considerando a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e 

Considerando o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico resolve: 

Art. 1°  Estabelecer as competências e responsabilidades relativas aos procedimentos de controle e vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2°  Esta Portaria se aplica à água destinada ao consumo humano. 

Parágrafo Único. Não são objetos desta Portaria água mineral natural, da água natural e das 

águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano após o envasamento, e a outras águas utilizadas 
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em serviços específicos como matéria prima para elaboração de produtos. 

Art. 3°  Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente, por meio de 

sistema de abastecimento e solução alternativa coletiva de abastecimento de água deve ser objeto de controle 

e vigilância da qualidade da água. 

Art. 4°  Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual 

de abastecimento de água está sujeita à vigilância da qualidade da água.  

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 5°  Para os fins desta Portaria são adotadas as seguintes definições: 

I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, à preparação de alimentos e à 

higiene pessoal, independentemente da sua origem; 

II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e que 

não ofereça riscos à saúde; 

III - padrão de potabilidade: valores permitidos como requisito normativo aos parâmetros de 

qualidade de água para consumo humano, definidos nesta Portaria; 

IV - água tratada: água que passa por um processo físico, químico ou combinação destes, 

visando atender ao padrão de potabilidade;  

V - sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação composta por um 

conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a captação até as ligações prediais, destinada à 

produção e à distribuição coletiva de água potável, por meio de rede de distribuição; 

VI - solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: modalidade 

de abastecimento coletivo, sem rede de distribuição, destinada a fornecer água potável, com ou sem 

canalização, incluindo as indústrias, fontes, poço comunitário, distribuição por veículo transportador, entre 

outras; 

VII - solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo humano: 

modalidade de abastecimento de água para consumo humano que atenda uma habitação unifamiliar;  

VIII - habitação unifamiliar: domicílios residenciais com uma única família ou com agregados 

familiares;  
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IX - rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento formada de tubulações e seus 

acessórios, destinados a distribuir água potável, até as instalações prediais, de forma contínua e segura; 

X - controle da qualidade da água para consumo humano: conjunto de atividades, exercidas de 

forma contínua pelos responsáveis pela operação de sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento 

de água, destinadas a verificar se a água fornecida à população é potável, assegurando a manutenção desta 

condição; 

XI - vigilância de qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações adotadas, 

continuamente pela autoridade de saúde pública, para verificar o atendimento a esta Portaria e avaliar se a 

água consumida pela população apresenta risco à saúde, observando os aspectos ambientais, 

epidemiológicos, sócio-econômicos, culturais, de acordo com a realidade local; 

XII – coliformes totais (bactérias do grupo coliformes): bacilos Gram-negativos, aeróbio, 

anaeróbio facultativo, não formadores de esporos, que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e 

acetaldeído, a 35 ± 0,5ºC em 48 ± 3 horas, e que apresentam atividade da enzima ß-galactosidase. A maioria 

das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, 

embora vários outros gêneros e espécies pertençam a esse grupo; 

XIII - Escherichia coli: bactéria do grupo coliforme que fermenta a lactose e manitol, com 

produção de ácido e gás a 44,5 ± 0,2
o
C em 24 horas, produz indol a partir do triptofano, oxidase negativa, 

não hidroliza a uréia e apresenta atividade das enzimas ß-galactosidase e ß-glucoronidase, sendo considerada 

o mais específico indicador de contaminação fecal recente e de eventual presença de organismos 

patogênicos; 

XIV - contagem de bactérias heterotróficas: determinação da densidade de bactérias que são 

capazes de produzir Unidades Formadoras de Colônias (UFC), na presença de compostos orgânicos contidos 

em meio de cultura apropriada, sob condições pré-estabelecidas de incubação: 35,0, ± 0,5
o
C por 48 horas; 

XV - cianobactérias: micro-organismos procariotos, fotossintetizantes; 

XVI - cianotoxinas: moléculas orgânicas tóxicas produzidas por cianobactérias, incluindo: 

a) microcistinas: hepatotoxinas heptapeptídicas cíclicas produzidas por cianobactérias, com 

efeito potente de inibição de proteínas fosfatases dos tipos 1 e 2A e promotoras de tumores; 

b) cilindrospermopsina: alcalóide guanidínico cíclico produzido por cianobactérias, inibidor de 

síntese protéica, predominantemente hepatotóxico, apresentando também efeitos citotóxicos nos rins, baço, 

coração e outros órgãos;  

c) saxitoxinas: grupo de alcalóides carbamatos neurotóxicos produzido por cianobactérias, não 

sulfatad
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os (saxitoxinas) ou sulfatados (goniautoxinas e C-toxinas) e derivados decarbamil, apresentando efeitos de 

inibição da condução nervosa por bloqueio dos canais de sódio; e 

d) anatoxina-a(s): organofosforado natural produzido por cianobactérias que se liga 

irreversivelmente a enzima acetilcolinesterase induzindo efeitos neurotóxicos. 

XVII - fração intracelular: é a concentração de cianotoxinas contidas no interior de células de 

cianobactérias presentes na coluna d‟água; 

XVIII - fração extracelular: é a concentração de cianotoxinas dissolvidas na coluna d‟água; 

XIX - clorofila-a: pigmento natural fotossintetizante indicador da biomassa de microalgas e 

cianobactérias na água dos mananciais; 

XX - microalgas: micro-organismos eucariotos e autotróficos capazes de ocorrer em qualquer 

manancial; 

XXI - garantia da qualidade: procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade 

dos ensaios realizados; 

XXII - intermitência: é a interrupção sistemática que individualmente tem duração igual ou 

superior a seis horas; e 

XXIII - integridade do sistema de distribuição: condição de operação e manutenção do sistema 

de distribuição (reservatório e rede) de água para consumo humano em que a qualidade da água produzida 

pelos processos de tratamento seja preservada até as ligações prediais. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS  

Seção I 

Da União  

 

Art. 6°  Compete ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS): 

I - promover e monitorar a vigilância da qualidade da água para consumo humano, em 

articulação com as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, e com os 

responsáveis pelo controle de qualidade da água, nos termos das legislações do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 
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II – implementar as ações especificadas no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (Vigiagua), nos termos da legislação do SUS; 

III - cumprir as ações inerentes aos laboratórios de saúde pública, especificadas na Seção V desta 

Portaria; 

IV - estabelecer diretrizes de vigilância de qualidade da água para consumo humano a serem 

implantadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitando os princípios do SUS; 

V - estabelecer as prioridades, objetivos, metas e indicadores de vigilância de qualidade de água 

para consumo humano a serem pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite; e 

VI - executar ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, de forma 

complementar à atuação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 

Seção II 

Dos Estados e Distrito Federal 

 

Art. 7°  Compete às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, em sua área de 

competência: 

I - promover e monitorar a vigilância da qualidade da água, em articulação com os Municípios e 

com os responsáveis pelo controle de qualidade da água, nos termos da legislação do SUS; 

II - implementar as ações especificadas no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (Vigiagua), considerando as peculiaridades regionais e locais, nos termos da 

legislação do SUS; 

III - cumprir as ações inerentes aos laboratórios de saúde pública, especificado na Seção V desta 

Portaria; 

IV - implantar as diretrizes nacionais de vigilância de qualidade da água para consumo humano; 

V - estabelecer as prioridades, objetivos, metas e indicadores de vigilância de qualidade de água 

para consumo humano a serem pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite; 

VI - encaminhar informações aos responsáveis pelo abastecimento de água, sempre que 

participar com o(s) município(s) de investigação de surto relacionada à qualidade de água para consumo 

humano; e 

VII - realizar os seguintes procedimentos analíticos em parceria com os municípios em situações 
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de surto de doença diarréica aguda ou outro agravo de transmissão fecal-oral: 

a)  análise microbiológica completa, de modo a identificar com precisão o gênero ou a 

espécie dos micro-organismos; 

b)  análise para pesquisa de vírus e protozoários, quando as amostras clínicas forem 

confirmadas para esses agentes e os dados epidemiológicos apontarem a água como via de transmissão; e 

c)  envio das cepas de Escherichia coli aos laboratórios de referência nacional para 

identificação sorológica. 

VIII - executar as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, de forma 

complementar a atuação dos Municípios, nos termos da regulamentação do SUS. 

 

 

 

Seção III 

Dos Municípios  

 

Art. 8°  Compete às Secretarias Municipais de Saúde: 

I - exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os 

responsáveis pelo controle de qualidade da água para consumo humano, de acordo com as diretrizes do 

SUS; 

II - implementar as ações especificadas no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (Vigiagua), considerando as peculiaridades regionais e locais, nos termos da 

legislação do SUS; 

III – Inspecionar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e as práticas 

operacionais adotadas nos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água para consumo humano 

em articulação com as entidades de regulação, de modo a avaliar o potencial de risco para a saúde pública, 

notificando os responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água e soluções alternativas coletivas para 

sanar a(s) irregularidade(s) detectada(s); 

IV - garantir ao consumidor informações sobre a qualidade da água para consumo humano e 

sobre os riscos à saúde, de acordo com os mecanismos e instrumentos, disciplinados em legislação 

específica; 

V - encaminhar aos responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de 

abastecimento de água para consumo humano informações sobre os surtos e agravos à saúde relacionados à 

qualida
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de da água para consumo humano; 

VI - avaliar e aprovar, anualmente, conforme estabelecido nesta Portaria, o plano de amostragem 

apresentado pelos responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema e solução alternativa coletiva 

de abastecimento de água; 

VII - implementar a diretriz nacional do plano de amostragem da vigilância da qualidade da água 

para consumo humano;  

VIII - emitir autorização para operação de solução alternativa coletiva, mediante aprovação dos 

documentos exigidos no inciso 1° do art.10 desta Portaria; e 

IX - realizar os seguintes procedimentos analíticos em situações de surto de doença diarréica 

aguda ou outro agravo de transmissão fecal-oral: 

a) análise microbiológica completa, de modo a identificar com precisão o gênero ou a espécie 

dos micro-organismos; 

b)  análise para pesquisa de vírus e protozoários, quando as amostras clínicas forem 

confirmadas para esses agentes e os dados epidemiológicos apontarem a água como via de transmissão; e 

c)  envio das cepas de Escherichia coli aos laboratórios de referência nacional para 

identificação sorológica. 

 

Seção IV 

Do responsável pela operação de sistema de abastecimento e solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água para consumo humano 

 

Art. 9º  Compete aos responsáveis pela operação de sistema de abastecimento e solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: 

I - exercer o controle da qualidade da água 

II - garantir a operação e manutenção do sistema de abastecimento de água potável em 

conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

normas pertinentes; 

III - manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, nos termos desta Portaria,  

por meio de: 

a) controle operacional das unidades da zona de captação, adução, tratamento, reservação e 

distribuição; 

b) exigência, junto aos fornecedores, do controle de qualidade dos produtos químicos utilizados 

no 
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tratamento de água, conforme os requisitos de saúde estabelecidos em norma técnica da ABNT e de 

materiais empregados na produção e distribuição que tenham contato com a água; 

c) capacitação e atualização técnica de todos os profissionais que atuam no fornecimento e 

controle da qualidade da água para consumo humano; e 

d) análises laboratoriais da água, em amostras provenientes das diversas partes do sistema de 

abastecimento, conforme plano de amostragem estabelecido nesta Portaria e aprovado pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

IV - manter avaliação contínua do sistema de abastecimento de água e soluções alternativas 

coletivas, sob a perspectiva dos riscos à saúde, desde o manancial até a distribuição, nos moldes dos Planos 

de Segurança da Água (PSA); 

V – encaminhar à autoridade de saúde pública dos Estados, dos Municípios ou do Distrito 

Federal, relatórios mensais com informações sobre o controle da qualidade da água, conforme modelo 

estabelecido pela referida autoridade; 

VI - fornecer à autoridade de saúde pública dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, 

os dados de controle da qualidade da água para consumo humano, quando solicitado; 

VII - monitorar a qualidade da água no ponto de captação, conforme estabelece o art. 38 desta 

Portaria; 

VIII – comunicar, aos órgãos ambientais e aos gestores de recursos hídricos, quando houver 

alterações da qualidade da água na zona de captação que comprometam a tratabilidade da água para 

consumo humano; 

IX - contribuir com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, por meio de ações 

cabíveis para proteção do(s) manancial(ais) de abastecimento(s) e bacia (s) hidrográfica (s); 

X – proporcionar mecanismos para recebimento de reclamações e manter registros atualizados 

sobre a qualidade da água distribuída para informar aos consumidores, em atendimento às legislações 

específicas de defesa do consumidor; e 

XI - comunicar, imediatamente, à autoridade de saúde pública e informar, adequadamente, à 

população, sobre a detecção de qualquer anomalia operacional no sistema e solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água para consumo humano ou não conformidade na qualidade da água tratada, 

identificada como de risco à saúde, adotando-se as medidas previstas no art. 42 desta Portaria. 

Art. 10.  Aos responsáveis pela operação de solução alternativa coletiva de abastecimento de 

água, além de manter e controlar a qualidade da água nos termos do art. 9º desta Portaria compete: 
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I - requerer, junto à autoridade municipal de saúde pública, autorização para o fornecimento de 

água para consumo humano, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) nomeação do responsável técnico habilitado pela operação da solução alternativa coletiva; 

b) outorga de uso, quando aplicável; e 

c) laudo de análise dos parâmetros de qualidade da água previstos nesta Portaria. 

II – atender as alíneas abaixo, quando o fornecimento de água for por meio de veículos 

transportadores: 

a) garantir que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos transportadores sejam apropriados 

e de uso exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável; 

b) manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água;  

c) manter registro atualizado das análises de controle da qualidade da água; 

d) assegurar que a água fornecida para consumo humano por meio de veículos contenha um teor 

mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L; e 

e) garantir que o veículo utilizado para fornecimento de água contenha, de forma visível, em sua 

carroceria, a inscrição: "ÁGUA POTÁVEL" e os dados de endereço e telefone para contato. 

Art. 11.  A autoridade municipal de saúde pública não autorizará o fornecimento de água para 

consumo humano, por meio de soluções alternativas coletivas, quando houver rede de distribuição de água, 

exceto em situação de emergência e intermitência.  

Art. 12.  Para fins de consumo humano, a água proveniente da rede de distribuição não poderá 

ser misturada com a água de soluções alternativas coletivas e individuais. 

 

Seção V 

Dos laboratórios de controle e vigilância 

 

Art. 13.  Compete ao Ministério da Saúde: 

I – pactuar na Comissão Intergestores Tripartite os laboratórios de referência regional e nacional 

para operacionalização das análises de maior complexidade na vigilância da qualidade da água para 

consumo humano; 

II - estabelecer as diretrizes para operacionalização das atividades analíticas de vigilância da 

qualida
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de da água para consumo humano; e 

III - definir os critérios e procedimentos para adotar metodologias analíticas modificadas e não 

contempladas nas referências citadas no art. 18 desta Portaria. 

Art. 14.  Compete às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, pactuar na 

Comissão Intergestores Bipartite os laboratórios de referência regional e municipal para operacionalização 

das análises de qualidade da água para consumo humano, conforme legislação específica.  

Art. 15.  Compete às Secretarias Municipais de Saúde, pactuar na Comissão Intergestores 

Bipartite outros laboratórios de referência municipal para operacionalização das análises de qualidade da 

água para consumo humano, quando cabível. 

Art. 16.  Compete aos responsáveis pelo fornecimento de água para consumo humano estruturar 

laboratórios próprios e, quando necessário, identificar outros para realização das análises dos parâmetros 

estabelecidos nesta Portaria. 

Art. 17.  Os Laboratórios de Saúde Pública devem elaborar o plano de ação em parceria com a 

Vigilância em Saúde Estadual, para execução das análises relacionadas ao monitoramento da qualidade da 

água para consumo humano para subsidiar as intervenções sobre os fatores de risco e agravos à saúde 

coletiva.  

Art. 18.  As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros previstos nesta Portaria 

devem atender às normas nacionais ou internacionais mais recentes, tais como:  

I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de autoria das 

instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works Association 

(AWWA) e Water Environment Federation (WEF); 

II - United States Environment Protection Agency (USEPA);  

III - normas publicadas pela International Standartization Organization (ISSO); e   

IV - metodologias propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Parágrafo Único.  Para análise de gosto e odor na água para consumo humano deve ser utilizada 

a técnica Flavor Profile Analysis (perfil de sabor) definida na edição mais atual do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 

Art. 19.  As análises laboratoriais para controle e vigilância da qualidade da água podem ser 

realizadas em laboratório próprio ou não, desde que se comprove a existência de programa de garantia da 

qualidade, conforme os requisitos especificados na NBR ISO 17025:2005. 

C
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APÍTULO IV 

DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

Art. 20.  Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo 

humano devem contar com responsável técnico habilitado. 

Art. 21.  Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deve ser submetida ao 

processo de desinfecção e, aquela suprida por manancial superficial deve incluir tratamento por filtração. 

Art. 22.  A rede de distribuição de água deve ser operada sempre com pressão positiva em toda 

sua extensão.  

Art. 23.  Compete ao responsável pela operação do sistema de abastecimento de água para 

consumo humano notificar a autoridade de saúde pública e informar à população, identificando períodos e 

locais, sempre que houver: 

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - pressão negativa ou intermitência no sistema de abastecimento; 

III - necessidade de realizar operação programada na rede de distribuição, que possam submeter 

trechos a pressão negativa; e 

IV - modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas e demais situações que 

possam oferecer risco à saúde. 

 

CAPÍTULO V 

DO PADRÃO DE POTABILIDADE 

 

Art. 24.  A água potável deve estar em conformidade com o padrão microbiológico, conforme 

Tabela 1: 

 

 

 

Tabela 1: Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano 
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Tipo de água Parâmetro VMP
(1)

 

Água para consumo humano 
Escherichia coli

(2)
 

Ausência em 

100mL 

Água 

tratada 

Na saída do 

tratamento 
Coliformes totais 

(3)
  

Ausência em 

100mL 

No sistema 

de distribuição 

(reservatórios e 

rede) 

Escherichia coli 
Ausência em 

100mL 

Colif

ormes totais 

(4)
 

Sistemas ou 

soluções alternativas 

coletivas que 

abastecem menos de 

20.000 habitantes 

Apenas uma 

amostra, dentre as 

amostras examinadas 

no mês, poderá 

apresentar resultado 

positivo  

Sistemas ou 

soluções alternativas 

coletivas que 

abastecem a partir de 

20.000 habitantes 

Ausência em 

100 mL em 95% das 

amostras examinadas 

no mês. 

NOTAS: (1) Valor Máximo Permitido.  

(2) Indicador de contaminação fecal.  

(3) Indicador de eficiência de tratamento.  

(4) Indicador de integridade do sistema de distribuição. 

 

§ 1°  No controle da qualidade da água, quando forem detectadas amostras com resultado 

positivo para coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, ações corretivas devem ser adotadas e novas 

amostras devem ser coletadas em dias imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. 

§ 2º  Nos sistemas de distribuição, a recoleta deve incluir, no mínimo, três amostras simultâneas, 

sendo uma no mesmo ponto, uma a montante e outra a jusante.  

§ 3°  Para verificação do percentual mensal das amostras com resultados positivos de coliformes 

totais, as amostras extras (recoletas) não devem ser consideradas no cálculo. 

§
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 4°  O resultado negativo para coliformes totais das amostras extras (recoleta) não anula o resultado 

originalmente positivo no cálculo dos percentuais de amostras com resultado positivo. 

§ 5°  Na proporção de amostras com resultado positivo admitidas mensalmente para coliformes 

totais no sistema de distribuição, expressa na Tabela 1, não são tolerados resultados positivos que ocorram 

em recoleta, nos termos do § 1º do art. 24 desta Portaria. 

§ 6°  Quando o padrão microbiológico estabelecido na Tabela 1 for violado, os responsáveis por 

sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano devem informar à 

autoridade de saúde pública as medidas corretivas tomadas. 

§ 7°  Na determinação de coliformes totais pelas técnicas de tubos múltiplos ou membrana 

filtrante, quando ocorrerem caldos turvos sem ácido ou gás ou membranas com confluências sem brilho 

metálico, deve-se fazer recoleta para pesquisa de coliformes totais. 

Art. 25.  A determinação de bactérias heterotróficas deve ser realizada como um dos parâmetros 

para avaliar a integridade da rede de distribuição. 

§ 1°  Em 20% das amostras mensais para análise de coliformes totais nos sistemas de 

distribuição, deve ser efetuada a contagem de bactérias heterotróficas. 

§ 2°  Na seleção dos locais para coleta de amostras devem ser priorizadas pontas de rede e locais 

que alberguem grupos populacionais de risco à saúde humana. 

§ 3°  Alterações bruscas na contagem de bactérias heterotróficas devem ser investigadas para 

identificação de irregularidade e providências devem ser adotadas para o restabelecimento da integridade da 

rede de distribuição. 

Art. 26.  Recomenda-se a inclusão de monitoramento de vírus entéricos no(s) ponto(s) de 

captação de água proveniente(s) de manancial(is) superficial(is) de abastecimento com o objetivo de 

subsidiar estudos de avaliação de risco microbiológico. 

Art. 27.  Para a garantia da qualidade microbiológica da água, em complementação às exigências 

relativas aos indicadores microbiológicos, deve ser observado o padrão de turbidez expresso na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção 

Tratamento da água VMP
(1)

 

Desinfecção (para águas subterrâneas) 1,0 uT
(2)

 em 95% das amostras 
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Filtração rápida (tratamento completo ou filtração 

direta) 
0,5

(3)
 uT

(2)
 

Filtração lenta 1,0 uT
(2)

 em 95% das amostras 

NOTAS: (1) Valor Máximo Permitido.  

(2) Unidade de Turbidez. 

(3) Este valor deve atender ao padrão de turbidez de acordo com o especificado no § 2º do art. 27.
 

 

§ 1°  Entre os 5% dos valores permitidos de turbidez superiores ao VMP estabelecido na Tabela 

2, para água subterrânea com desinfecção, o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0 

uT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 uT em toda a extensão da rede de 

distribuição. 

§ 2°  O atendimento ao valor máximo permitido de 0,5 uT para filtração rápida (tratamento 

completo ou filtração direta) estabelecido na Tabela 2 deverá ser cumprido mediante as seguintes etapas: 

I - ao final do primeiro ano após a publicação desta Portaria, o valor máximo de turbidez do 

efluente filtrado deve ser igual ou menor a 0,5 uT em 25% dos dados mensais, sendo que nos 75% restantes, 

tolera-se valor máximo de 0,7 uT em 50% dos dados e 1,0 uT nos outros 25%; 

II - ao final do segundo ano após a publicação desta Portaria, o valor máximo de turbidez do 

efluente filtrado deve ser igual ou menor a 0,5 uT em 50% dos dados mensais, sendo que nos 50% restantes 

tolera-se valor máximo de 0,7 uT em 25% dos dados e 1,0 uT nos outros 25%; 

III - ao final do terceiro ano após a publicação desta Portaria, o valor máximo de turbidez do 

efluente filtrado deve ser igual ou menor a 0,5 uT em 75% dos dados mensais, sendo que nos 25% restantes 

tolera-se valor máximo de 0,7 uT em 20% dos dados e 1,0 uT nos outros 5%; e 

IV - ao final do quarto ano após a publicação desta Portaria, o valor máximo de turbidez do 

efluente filtrado deve ser igual ou menor a 0,5 uT em 95% dos dados mensais, sendo que nos 5% restantes 

tolera-se valor máximo de 1,0 uT. 

§ 3°  O atendimento ao percentual de aceitação do limite de turbidez, expresso na Tabela 2, deve 

ser verificado, mensalmente, com base em amostras, preferencialmente no efluente individual de cada 

unidade de filtração, no mínimo diárias para desinfecção ou filtração lenta e no mínimo a cada duas horas 

para filtração rápida. 

Art. 28.  Os sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas de abastecimento de 

água que utilizam mananciais superficiais devem realizar monitoramento mensal de Escherichia coli no(s) 
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ponto(s) de captação de água. 

§ 1°  Quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1.000 Escherichia 

coli/100mL deve-se realizar monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium sp. 

no(s) ponto(s) de captação de água. 

§ 2°  Quando a média aritmética da concentração de oocistos de Cryptosporidium sp. for maior 

ou igual a 3,0 oocistos/L no manancial superficial, recomenda-se a obtenção de efluente em filtração rápida 

com valor de turbidez menor ou igual a 0,3 uT em 95% das amostras mensais. 

§ 3°  Entre os 5% do valor recomendado de turbidez superior ao VMP estabelecido no § 2.° do 

art. 27 desta Portaria, o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser menor ou igual a 1,0 uT. 

§ 4°  A concentração média de oocistos de Cryptosporidium sp. referida no parágrafo § 2º deste 

artigo deve ser calculada considerando um número mínino de 24 amostras uniformemente coletadas ao 

longo de um período mínimo de um ano e  máximo de dois anos.  

Art. 29.  No controle do processo de desinfecção da água por meio da cloração, cloroamoniação, 

ozonização e com aplicação de dióxido de cloro devem ser observados os valores de concentrações residuais 

de desinfetante na saída do tanque de contato e de tempos de contato expressos nos Anexos I, II, III e IV 

desta Portaria. 

Parágrafo único.  No caso da desinfecção por radiação ultravioleta deve ser observada a dose 

mínima de 1,5 mL/cm
2
. 

Art. 30.  Os sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas de abastecimento de 

água supridas por manancial subterrâneo com ausência de contaminação por Escherichia coli devem 

realizar cloração da água mantendo o residual mínimo na rede de distribuição conforme as disposições 

contidas no art. 31 desta Portaria. 

§ 1°  Quando o manancial subterrâneo apresentar contaminação por Escherichia coli, no 

controle do processo de desinfecção da água devem ser observados os valores do produto de concentração 

residual de desinfetante e tempo de contato expressos nos Anexos I, II, III e IV ou a dose mínima de 

radiação ultravioleta expressas no parágrafo único do art. 29 desta Portaria. 

§ 2°  A avaliação da contaminação por Escherichia coli no manancial subterrâneo deve ser feita 

mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local de desinfecção. 

§ 3°  A coleta de amostras de água para a verificação da presença/ausência de coliformes totais 

em sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas de abastecimento de águas, supridas por 

manancial subterrâneo, na ausência de tanque de contato deverá ser realizada em local adjacente ao primeiro 

ponto 
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de consumo. 

Art. 31.  É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre, 2 mg/L de 

cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão da rede de distribuição. 

Art. 32.  No caso do uso de ozônio ou radiação ultravioleta como desinfetante deverá ser 

adicionado cloro ou dióxido de cloro de forma a manter residual mínimo na rede de distribuição, de acordo 

com as disposições do art. 31 desta Portaria. 

Art. 33.  Para a utilização de outro agente desinfetante, além dos citados nessa Portaria, deve-se 

consultar o Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). 

Art. 34.  Os sistemas de abastecimento de água que fazem uso da recirculação de água de 

lavagem de filtro devem realizar monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium 

sp.  

Parágrafo único.  A recirculação de água de lavagem de filtro só poderá ser realizada, desde que 

se comprove o não incremento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium sp. no sistema de 

tratamento. 

Art. 35.  A água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas que 

representam risco à saúde expresso na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à 

saúde 

Parâmetro CAS Unidade VMP
(1)

 

INORGÂNICAS 

Antimônio 7440-36-0 mg/L 0,005 

Arsênio 7440-38-2 mg/L 0,01 

Bário 7440-39-3 mg/L 0,7 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,005 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,01 

Cianeto 57-12-5 mg/L 0,07 

Cobre 7440-50-8 mg/L 2 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,05 
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Parâmetro CAS Unidade VMP
(1)

 

Fluoreto 7782-41-4 mg/L 1,5 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,001 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,07 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 10 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 1 

Selênio 7782-49-2 mg/L 0,01 

ORGÂNICAS 

Acrilamida 79-06-1 μg/L 0,5 

Benzeno 71-43-2 μg/L 5 

Benzo[a]pireno 50-32-8 μg/L 0,7 

Cloreto de Vinila 75-01-4 μg/L 2 

1,2 Dicloroetano 107-06-2 μg/L 10 

1,1 Dicloroeteno 75-35-4 μg/L 30 

1,2 Dicloroeteno (cis + trans) 156-59-2 (cis) 

156-60-5 (trans) 

μg/L 50 

Diclorometano 75-09-2 μg/L 20 

Di(2-etilhexil) ftalato 117-81-7 μg/L 8 

Estireno 100-42-5 μg/L 20 

Pentaclorofenol 87-86-5 μg/L 9 

Tetracloreto de Carbono 56-23-5 μg/L 4 

Tetracloroeteno 127-18-4 μg/L 40 
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Parâmetro CAS Unidade VMP
(1)

 

Triclorobenzenos 1,2,4-TCB 

(120-82-1) 

1,3,5-TCB 

(108-70-3 

1,2,3- TCB 

(87-61-6) 

μg/L 20 

Tricloroeteno 127-18-4 μg/L 20 

AGROTÓXICOS 

2,4 D + 2,4,5 T  
 94-75-7 (2,4 D) 

93-76-5 (2,4,5 T) 
μg/L 30 

Alaclor  15972-60-8 μg/L 20 

Aldicarbe + Aldicarbe 

sulfona aldicarbe  sulfóxido 

116-06-3 

(aldicarbe) 

1646-88-4 

(aldicarbe sulfona) 

1646-87-3  

(aldicarbe 

sulfóxido) 

µg/L 10 

Aldrin +  

Dieldrin 

309-00-2 (aldrin) 

60-57-1 (dieldrin) 
μg/L 10 

Atrazina 1912-24-9 μg/L 2 

Bentazona 252057-89-0 μg/L 300 

Carbendazim + benomil 

10605-21-7 

(carbendazim) 

84776-26-1 

(benomil)  

µg/L 120 
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Parâmetro CAS Unidade VMP
(1)

 

Carbofurano 1563-66-2 µg/L 7 

Clordano 5103-74-2 μg/L 0,2 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon 

2921-88-2 

(clorpirifós) 

5598-15-2 

(clorpirifós-oxon) 

µg/L 30 

DDT+DDD+DDE 

p,p‟-DDT (50-29-

3) 

p,p‟-DDD (72-54-

8) 

p,p‟-DDE (72-55-

9) 

μg/L 1 

Endossulfan (α, β e sais) 
(2)

 

115-29-7; I 

(959-98-8); II 

(33213-65-9); 

sulfato (1031-07-

8) 

μg/L 20 

Endrin 72-20-8 μg/L 0,6 

Glifosato + AMPA 

1071-83-6 

(glifosato) 

1066-51-9 

(AMPA) 

μg/L 500 

Lindano (gama HCH) 
(3)

 58-89-9 μg/L 2 

Metamidofós - µg/L 12 

Metolacloro 51218-45-2 μg/L 10 

Molinato 298-00-0 μg/L 6 

Parationa Metílica 298-00-0 μg/L 9 
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Parâmetro CAS Unidade VMP
(1)

 

Pendimentalina 40487-42-1 μg/L 20 

Permetrina 52645-57-1 μg/L 20 

Simazina 122-34-9 μg/L 2 

Trifluralina 1582-09-8 μg/L 20 

CIANOTOXINAS 

Microcistinas - µg/L 1,0 

Saxitoxinas - 
µg 

equivalente STX/L 

3 

DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO
(4)

 

Ácidos haloacéticos total 
(5) 

mg/L 0,08 

Bromato 15541-45-4 mg/L 0.01 

Clorito 7758-19-2 mg/L 0,7 

Cloro residual livre 7782-50-5 mg/L 5 

Monocloramina 10599-903 mg/L 3 

2,4,6 Triclorofenol 88-06-2 mg/L 0,2 

Trihalometanos Total 
(6) 

mg/L 0,1 

NOTAS:  (1) Valor Máximo Permitido. 

(2) Somatório dos isômeros alfa, beta e os sais de endossulfan, como exemplo o sulfato de endossulfan,  

(3) Esse parâmetro, é usualmente e equivocadamente, conhecido como BHC. 

(4) Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado. 

(5) Ácidos haloacéticos: Ácido monocloroacético (MCAA) – CAS = 79-11-8, Ácido monobromoacético 

(MBAA) – CAS = 79-08-3, Ácido dicloroacético (DCAA) – CAS = 79-43-6, Ácido 2,2 – 

dicloropropiônico (DALAPON) – CAS = 75-99-0, Ácido tricloroacético (TCAA) – CAS = 76-03-9, 

Ácido bromocloroacético (BCAA) CAS = 5589-96-3, 1,2,3, tricloropropano (PI) – CAS = 96-18-4, 

Ácido dibromoacético (DBAA) – CAS = 631-64-1, e Ácido bromodicloroacético (BDCAA) – CAS = 

7113-314-7. 

(6) Trihalometanos: Triclorometano ou Clorofórmio (TCM) – CAS = 67-66-3, Bromodiclorometano 

(BDCM) – CAS = 75-27-4, Dibromoclorometano (DBCM) – CAS = 124-48-1, Triclorometano ou 

Bromofó
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rmio (TBM) – CAS = 75-25-2 

 

§ 1°  No caso de adição de flúor (fluoretação) os valores recomendados para concentração de íon 

fluoreto devem observar a legislação específica vigente, não podendo ultrapassar o VMP expresso na Tabela 

3. 

§ 2°  As concentrações de cianotoxinas referidas na Tabela 3 devem representar as contribuições 

da fração intracelular e da fração extracelular na amostra analisada. 

§ 3°  Em complementação ao previsto na Tabela 3, quando for detectada a presença de espécies 

potencialmente produtoras de cilindrospermopsinas no monitoramento de cianobactérias previsto no §1° do 

art. 38 desta Portaria, recomenda-se a análises dessas cianotoxinas, observando o valor máximo aceitável de 

1,0 µg/L. 

§ 4°  Em complementação ao previsto na Tabela 3, quando for detectada a presença de genêros 

de cianobactérias potencialmente produtoras de anatoxina-a(s) no monitoramento de cianobactérias previsto 

no §1° do art. 38 desta Portaria, recomenda-se a análise de inibição da atividade da enzima 

acetilcolinesterase, observando os limites máximos de 15% ou 20% de inibição da atividade enzimática, 

quando a enzima utilizada for proveniente de insetos ou mamíferos, respectivamente. 

Art. 36.  A água potável deve estar em conformidade com o padrão de radioatividade expresso 

na Tabela 4: 

 

Tabela 4: Padrão de radioatividade para água potável 

Parâmetro CAS Unidade VMP
(1)

 

Radioatividade alfa global - Bq/L 0,1
(2)

 

Radioatividade beta global - Bq/L 1,0
(2)

 

NOTAS: (1) Valor Máximo Permitido. 

(2) Se os valores encontrados forem superiores aos VMP, deverá ser feita a identificação dos 

radionuclídeos presentes e a medida das concentrações respectivas. Nesses casos, deverão ser 

aplicados, para os radionuclídeos encontrados, os valores estabelecidos pela legislação pertinente da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, para se concluir sobre a potabilidade da água. 

 

Art. 37.  A água potável deve estar em conformidade com o padrão organoléptico de 

potabili
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dade expresso na Tabela 5: 

 

Tabela 5: Padrão organoléptico de potabilidade 

Parâmetro CAS Unidade VMP
(1)

 

Alumínio 7429-90-5 mg/L 0,2 

Amônia (como NH3) 7664-41-7 mg/L 1,5 

Cloreto 16887-00-6 mg/L 250 

Cor Aparente 
(2)

 - uH 15 

1,2 diclorobenzeno 95-50-1 mg/L 0,01 

1,4 diclorobenzeno 106-46-7 mg/L 0,03 

Dureza - mg/L 500 

Etilbenzeno 100-41-4 mg/L 0,2 

Ferro 7439-89-6 mg/L 0,3 

Gosto e odor 
(3)

 - Intensidade 6 

Manganês 7439-96-5 mg/L 0,1 

Monoclorobenzeno 108-90-7 mg/L 0,12 

Sódio 7440-23-5 mg/L 200 

Sólidos dissolvidos 

totais 

- mg/L 
1000 

Sulfato 14808-79-8 mg/L 250 

Sulfeto de hidrogênio 7783-06-4 mg/L 0,1 

Surfactantes - mg/L 0,5 

Tolueno 108-88-3 mg/L 0,17 

Turbidez 
(4)

 - UT 5 

Zinco 7440-66-6 mg/l 5 

Xilenos 1330-20-7 mg/L 0,3 

N
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OTAS: (1) Valor máximo permitido. 

(2) Unidade Hazen (mg Pt–Co/L). 

(3) Intensidade máxima de percepção para qualquer característica de gosto e odor com exceção do cloro 

livre, nesse caso por ser uma característica desejável em água tratada. 

(4) Unidade de turbidez. 

 

§ 1º  Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 

9,5. 

§ 2°  Na verificação do atendimento ao padrão de potabilidade expresso nas Tabelas 3, 4, e 5, 

eventuais ocorrências de resultados acima do VMP devem ser analisadas em conjunto com o histórico do 

controle de qualidade da água e não de forma isolada. 

§ 3°  Ocorrências de resultados acima do VMP devem ser analisadas com base no histórico e não 

pontualmente.  

CAPÍTULO VI 

DOS PLANOS DE AMOSTRAGEM 

 

Art. 38.  Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistemas e soluções alternativas 

de abastecimento de água para consumo humano supridos por manancial superficial e subterrâneo devem 

coletar amostras semestrais na água bruta, no ponto de captação, para análise de acordo com os parâmetros 

exigidos nas legislações especificas, com a finalidade de avaliação de risco à saúde humana. 

§ 1°  Para minimizar os riscos de contaminação da água para consumo humano com 

cianotoxinas deve ser realizado o monitoramento de cianobactérias no ponto de captação do manancial 

superficial, de acordo com a Tabela 6, considerando para efeito de alteração da freqüência de 

monitoramento o resultado da última amostragem. 

 

Tabela 6: Freqüência de monitoramento de cianobactérias no manancial de abastecimento 

de água 

Quando a densidade de cianobactérias (células/mL) for: Frequência 

≤ 10.000 Mensal 

> 10.000 Semanal 
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§ 2°  Em complementação ao monitoramento da Tabela 6, recomenda-se a análise de clorofila-a 

no manancial, com frequência semanal, como indicador de potencial aumento da densidade de 

cianobactérias. 

§ 3°  Quando os resultados da análise prevista no §2° do art. 38 revelarem que a concentração de 

clorofila-a em duas semanas consecutivas tiver seu valor duplicado ou mais, deve-se proceder nova coleta de 

amostra para quantificação de cianobactérias no ponto de captação do manancial, para reavaliação da 

frequência de amostragem de cianobactérias.  

§ 4°  Realizar análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com 

freqüência semanal, quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL. 

§ 5°  Quando as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus 

respectivos VMPs para água tratada, será dispensada análise de cianotoxinas na saída do tratamento de que 

trata a Tabela 3 do art. 35. 

§ 6°  É vedado o uso de algicidas para o controle do crescimento de microalgas e cianobactérias 

no manancial, ou qualquer intervenção que provoque a lise das células de cianobactérias ou liberação das 

cianotoxinas, em função dos riscos à saúde associados às cianotoxinas. 

§ 7°  Em caráter excepcional, e temporário, o uso de algicidas para controle de florações de 

cianobactérias em mananciais de abastecimento poderá ser autorizado pela autoridade de saúde pública, 

desde que não sejam detectadas a presença das cianotoxinas mencionadas na Tabela 3 do art. 35 desta 

Portaria.  

§ 8°  Para solicitar a autorização a que se refere o §7º do art. 38 os responsáveis pelo controle de 

qualidade da água devem especificar o período de aplicação do algicida, apresentar plano de monitoramento 

de cianobactérias, cianotoxinas e resíduos de algicidas durante o período de aplicação, além de plano de 

ação e execução para o combate às causas das florações. 

§ 9°  A resposta da solicitação à que se refere o §8º do art. 38 deve ser fornecida no prazo 

máximo de 72 horas. 

Art. 39.  Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema e solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água para consumo humano devem elaborar e aprovar, junto à autoridade 

municipal de saúde pública, o plano de amostragem de cada sistema e solução, respeitando os planos 

mínimos de amostragem expressos nas Tabelas 6, 7, 8 e 9. 
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Tabela 7: Número mínimo de amostras e frequência para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises 

físicas, químicas e de radioatividade, em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial 

Parâm

etro 

Tipo 

de Manancial 

Saída do Tratamento Sistema de distribuição (reservatórios e redes) 

Nº 

Amostras 
Freqüência 

Número de amostras Frequência 

População abastecida 

<50

.000  

hab 

50.000 

a 250.000 hab 

>250.000 

hab 

<5

0.000  

ha

b 

50.0

00 a 

250.000 

hab 

>

250.000 

ha

b 

Cor 

Superf

icial 
1 A cada 2horas 10 

1 para 

cada 5mil hab 

40 + (1 

para cada 25 mil 

hab)  

Mensal 

Subter

râneo 
1 Semanal 5 

1 para 

cada 10 mil 

hab 

20 + (1 

para cada 50 mil 

hab)  

Mensal 

Turbide

z 

Superf

icial 
1 A cada 2h 10 

1 para 

cada 5mil hab 

40 + (1 

para cada 25 mil 

hab)  
Mensal  

Subter

râneo 
1 

2 vezes por 

semana 
5 

1 para 

cada 10 mil 

hab 

20 + (1 

para cada 50 mil 

hab)  



 

 
 

 
Página 134 

 
 

  

Cloro 

Residual 

Livre
(1)

 

Superf

icial 
1 

A cada 2 

horas 

Conforme § 3º do Artigo 38 
Conforme § 3º do Artigo 

38 Subter

râneo 
1 

2 vezes por 

semana 

pH e 

fluoreto 

Superf

icial 
1 

A cada 2 

horas 

Dispensada a análise  Dispensada a análise 
Subter

râneo 
1 

2 vezes por 

semana 

Gosto e 

odor  

Superf

icial 
1 Trimestral 

Dispensada a análise 
Dispensada a análise 

 Subter

râneo 
1 Semestral 

Cianoto

xinas 

Superf

icial 

1 

 

Semanal 

quando n° de 

cianobactérias ≥ 

20.000 células/mL 

Dispensada a análise Dispensada a análise 

1 

 

Semanal 

quando n° de 

cianobactérias ≥ 

20.000 células/mL 

Desinfe

tantes e 

Superf

icial 
1 Trimestral 1

(2)
 4

(2)
 4

(2)
 Trimestral 
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produtos 

secundários da 

desinfecção 

Subter

râneo 

Dispe

nsada a 

análise 

Dispensada a 

análise 
1

(2)
 1

(2)
 1

(2)
 

 

Anual 

Sem

estral 

S

emestral 

Demais 

parâmetros 
(3)

 

Superf

icial ou 

Subter

râneo 

1 Semestral 1
(4)

 1
(4) 

1
(4)

 Semestral 

NOTAS: (1) Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado. 

(2) As amostras devem ser coletadas, preferencialmente, em pontos de maior tempo de detenção da água no sistema de distribuição. 

(3) Apenas será exigida obrigatoriedade de investigação dos parâmetros radioativos quando da evidência de causas de radiação natural ou 

artificial. 

(4) Dispensada análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for detectado na saída do tratamento e, ou, no manancial, à exceção de 

substâncias que potencialmente possam ser introduzidas no sistema ao longo da distribuição. 
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Tabela 8: Número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de 

sistema de abastecimento, para fins de análises microbiológicas, em função da 

população abastecida. 

Parâmet

ro 

Saída do Tratamento 

(Número de amostras 

por unidade de 

tratamento) 

Sistema de distribuição (reservatórios e rede) 

População abastecida 

<

 5.000  

h

ab. 

5.000 a 

20.000 hab. 

20.000 a 

250.000 hab. 

> 250.000  

hab. 

Coliform

es 

Totais 
Duas amostras 

semanais
(1)

 

1

10 

1 para 

cada 500 hab. 

30 + (1 

para cada 2.000 

hab.) 

105 + (1 

para cada 5.000 

hab.) Máximo de 

1.000 Escheric

hia coli 

NOTA: (1) Recomendando-se a coleta de, no mínimo, quatro amostras semanais.  

 

Tabela 9: Número mínimo de amostras e freqüência mínima de amostragem para o 

controle da qualidade da água de solução alternativa coletiva, para fins de 

análises físicas, químicas e microbiológicas, em função do tipo de manancial e 

do ponto de amostragem. 

Parâmet

ro 

Tipo de 

manancial 

Saída do 

tratamento 

(para água 

canalizada) 

Número de amostras 

retiradas no ponto de 

consumo 

(para cada 500 hab.) 

Frequência de 

amostragem 

Cor, 

turbidez, pH e 

Superfi

cial 
1 1 Semanal 
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coliformes 

totais
(1) e (2)

 

Subterr

âneo 
1 1 Mensal 

Cloro 

residual livre
(1)

 

Superfi

cial ou 

Subterrâneo 

1 1 Diário 

NOTAS: (1) Para veículos transportadores de água para consumo humano, deve ser realizada uma análise de 

cloro residual livre em cada carga e uma análise, na fonte de fornecimento, de cor, turbidez, pH e 

coliformes totais com freqüência mensal, ou outra amostragem determinada pela autoridade de 

saúde pública.  

(2) O número e a frequência de amostras coletadas no sistema de distribuição para pesquisa de 

Escherichia coli devem seguir o determinado para coliformes totais.  

 

§ 1.º A amostragem deve obedecer aos seguintes requisitos: 

I - distribuição uniforme das coletas ao longo do período; e 

II - representatividade dos pontos de coleta no sistema de distribuição (reservatórios e 

rede), combinando critérios de abrangência espacial e pontos estratégicos, entendidos como aqueles 

próximos a grande circulação de pessoas (terminais rodoviários, terminais ferroviários, etc.) ou edifícios 

que alberguem grupos populacionais de risco (hospitais, creches, asilos, etc.), aqueles localizados em 

trechos vulneráveis do sistema de distribuição (pontas de rede, pontos de queda de pressão, locais 

afetados por manobras, sujeitos à intermitência de abastecimento, reservatórios, etc.) e locais com 

sistemáticas notificações de agravos à saúde tendo como possíveis causas agentes de veiculação hídrica. 

§ 2°  No número mínimo de amostras coletadas na rede de distribuição, previsto na Tabela 8, 

não se incluem as amostras extras (recoletas). 

§ 3°  Em todas as amostras coletadas para análises microbiológicas devem ser efetuadas, no 

momento da coleta, medição de turbidez e de cloro residual livre ou de outro composto residual ativo, 

caso o agente desinfetante utilizado não seja o cloro. 

§ 4°  Quando detectada a presença de cianotoxinas na água tratada, na saída do tratamento, 

será obrigatória a comunicação imediata às clínicas de hemodiálise e às indústrias de injetáveis. 
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§ 5°  O plano de amostragem para os parâmetros de agrotóxicos deverá considerar a avaliação 

dos seus usos na bacia hidrográfica do manancial de contribuição, bem como a sazonalidade das culturas.  

§ 6°  Na verificação do atendimento ao padrão de potabilidade expressos nas Tabelas 3, 4 e 5 

a detecção de eventuais ocorrências de resultados acima do VMP devem ser analisadas em conjunto com 

o histórico do controle de qualidade da água. 

§ 7°  Para populações residentes em áreas indígenas e comunidades tradicionais o plano de 

amostragem para o controle da qualidade da água deverá ser elaborado, de acordo com as diretrizes 

específicas. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 40.  Serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis, previstas na Lei n.º 6.437, de 20 

de agosto de 1977, aos responsáveis pela operação dos sistemas ou soluções alternativas de abastecimento 

de água, que não observarem as determinações constantes desta Portaria, sem prejuízo das sanções de 

natureza civil ou penal cabíveis. 

Art. 41.  Cabe ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), e às Secretarias de Saúde dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, ou órgãos 

equivalentes, assegurar o cumprimento desta Portaria, nos termos da legislação que regulamenta o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 42.  Sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, o responsável pela 

operação do sistema de abastecimento ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água e as 

autoridades de saúde pública devem elaborar, em conjunto, um plano de ação e tomada das medidas 
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cabíveis, incluindo a eficaz comunicação à população, sem prejuízo das providências imediatas para a 

correção da anormalidade. 

Art. 43.  É facultado ao(s) responsável(is) pelo sistema de abastecimento ou pela solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água solicitar à autoridade de saúde pública, a alteração na 

frequência mínima de amostragem de parâmetros estabelecidos nesta Portaria, mediante justificativa 

fundamentada. 

Parágrafo único. A autoridade de saúde pública deferirá a solicitação mediante análise 

fundamentada no histórico mínimo de dois anos do controle da qualidade da água considerando os 

respectivos planos de amostragens e de avaliação de riscos à saúde, do manancial ao sistema de 

distribuição. 

Art. 44.  Em função de características não conformes com o padrão de potabilidade da água 

ou de outros fatores de risco à saúde humana, a autoridade de saúde pública competente, com fundamento 

em relatório técnico, determinará ao responsável pela operação do sistema de abastecimento ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água que amplie o número mínimo de amostras, aumente a 

frequência de amostragem ou realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais ao estabelecido nesta 

Portaria. 

Art. 45.  Constatada a inexistência de setor responsável pela qualidade da água na Secretaria 

de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os deveres e responsabilidades previstos, 

respectivamente, nos artigos 7° e 8° desta Portaria serão cumpridos pelo órgão equivalente. 

Art. 46.  O Ministério da Saúde promoverá, por intermédio da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS), a revisão desta Portaria no prazo de cinco anos ou a qualquer tempo. 

Parágrafo único. Os órgãos governamentais e não governamentais, de reconhecida capacidade 

técnica nos setores objeto desta regulamentação, poderão requerer a revisão desta Portaria, mediante 

solicitação justificada, sujeita a análise técnica do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS). 

Art. 47.  Fica estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 

data de publicação desta Portaria, para que as instituições ou órgãos ao qual esta Portaria se aplica, 

promovam as adequações necessárias a seu cumprimento, no que se refere à obrigação do monitoramento 

dos parâmetros gosto, sabor, saxitoxina, cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium sp. no(s) 
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ponto(s) de captação de água.  

Parágrafo único.  Para o atendimento ao valor máximo permitido de 0,5 uT para filtração 

rápida (tratamento completo ou filtração direta) fica  estabelecido o prazo de quatro anos para 

cumprimento, mediante etapas prevista no §2° do art. 27 desta Portaria. 

Art.  48.  É de responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a adoção das 

medidas necessárias para o fiel cumprimento desta Portaria.  

Art.  49.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.  50.  Fica revogada a Portaria GM/MS nº 518, de 25 de março de 2004, publicada no Diário Oficial da 

União nº 59, de 26 de março de 2004, Seção I, páginas 266-270. 

 

 

  

 

 

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 
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Anexo I 

Tempo de contato mínimo (minutos) a ser observado para a desinfecção por meio da cloração, de acordo com concentração de cloro 

residual livre, com a temperatura e o pH da água
(1)

 

C

 
(2)

 

Temperatura = 5ºC Temperatura = 10ºC Temperatura = 15ºC 

Valores de pH Valores de pH Valores de pH 

≤

6,0 

6

,5 

7

,0 

7

,5 

8

,0 

8

,5 

9

,0 

≤

6,0 

6

,5 

7

,0 

7

,5 

8

,0 

8

,5 

9

,0 

≤

6,0 

6

,5 

7

,0 

7

,5 

8

,0 

8

,5 

9

,0 

≤

 0,4 

3

8 

4

7 

5

8 

7

0 

8

3 

9

8 

1

14 

2

7 

3

3 

4

1 

4

9 

5

8 

7

0 

8

0 

1

9 

2

4 

2

9 

3

5 

4

1 

4

8 

5

7 

0

,6 

2

7 

3

4 

4

1 

4

9 

5

9 

6

9 

8

0 

1

9 

2

4 

2

9 

3

5 

4

1 

4

9 

5

7 

1

3 

1

7 

2

0 

2

5 

2

9 

3

4 

4

0 

0

,8 

2

1 

2

6 

3

2 

3

9 

4

6 

5

4 

6

3 

1

5 

1

9 

2

3 

2

7 

3

2 

3

8 

4

5 

1

1 

1

3 

1

6 

1

9 

2

3 

2

7 

3

1 

1

,0 

1

7 

2

2 

2

6 

3

2 

3

8 

4

5 

5

2 

1

2 

1

5 

1

9 

2

3 

2

7 

3

2 

3

7 
9 

1

1 

1

3 

1

6 

1

9 

2

2 

2

6 

1

,2 

1

5 

1

9 

2

3 

2

7 

3

2 

3

8 

4

5 

1

1 

1

3 

1

6 

1

9 

2

3 

2

7 

3

2 
7 9 

1

1 

1

4 

1

6 

1

9 

2

2 

1

,4 

1

3 

1

6 

2

0 

2

4 

2

8 

3

4 

3

9 
9 

1

1 

1

4 

1

7 

2

0 

2

4 

2

8 
7 8 

1

0 

1

2 

1

4 

1

7 

2

0 

1

,6 

1

2 

1

5 

1

8 

2

1 

2

5 

3

0 

3

5 
8 

1

0 

1

6 

1

5 

1

8 

2

1 

2

5 
6 7 9 

1

1 

1

3 

1

5 

1

7 

1

,8 

1

1 

1

3 

1

6 

1

9 

2

3 

2

7 

3

2 
7 9 

1

1 

1

4 

1

6 

1

9 

2

2 

5

, 
7 8 

1

0 

1

1 

1

4 

1

6 

2

,0 

1

0 

1

2 

1

5 

1

8 

2

1 

2

5 

2

9 
7 8 

1

0 

1

2 

1

5 

1

7 

2

0 
5 6 7 9 

1

0 

1

2 

1

4 

2

,2 
9 

1

1 

1

4 

1

6 

1

9 

2

3 

2

7 
6 8 

1

0 

1

2 

1

4 

1

6 

1

9 
5 6 7 8 

1

0 

1

1 

1

3 

2

,4 
8 

1

0 

1

3 

1

5 

1

8 

2

1 

2

5 
6 7 9 

1

1 

1

3 

1

5 

1

7 
4 5 6 8 9 

1

1 

1

2 

2

,6 
8 

1

0 

1

2 

1

4 

1

7 

2

0 

2

3 
5 7 8 

1

0 

1

2 

1

4 

1

6 
4 5 6 7 8 

1

0 

1

2 

2

,8 
7 9 

1

1 

1

3 

1

5 

1

9 

2

2 
5 6 8 9 

1

1 

1

3 

1

5 
4 4 5 7 8 9 

1

1 
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3

,0 
7 9 

1

0 

1

3 

1

5 

1

8 

2

0 
5 6 7 9 

1

1 

1

2 

1

4 
3 4 5 6 8 9 

1

0 

C

 
(2)

 

Temperatura = 20ºC Temperatura = 25ºC Temperatura = 30ºC 

Valores de pH Valores de pH Valores de pH 

≤6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 ≤6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 ≤6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

≤

 0,4 

1

4 

1

7 

2

0 

2

5 

2

9 

3

4 

4

0 
9 

1

2 

1

4 

1

8 

2

1 

2

4 

2

8 
6 8 

1

0 

1

2 

1

5 

1

7 

2

0 

0

,6 

1

0 

1

2 

1

4 

1

7 

2

1 

2

4 

2

8 
7 8 

1

0 
1 

1

5 

1

7 

2

0 
5 6 7 9 

1

0 

1

2 

1

4 

0

,8 
7 9 

1

1 

1

4 

1

6 

1

9 

2

2 
5 6 8 

1

0 

1

1 

1

3 

1

6 
3 5 6 7 8 

1

0 

1

1 

1

,0 
6 8 9 

1

1 

1

3 

1

6 

1

8 
4 5 6 8 9 

1

1 

1

3 
3 4 5 6 7 8 9 

1

,2 
5 7 8 

1

0 

1

1 

1

3 

1

6 
4 5 5 7 8 

1

0 

1

1 
3 3 3 5 6 7 8 

1

,4 
5 6 7 9 

1

0 

1

1 

1

4 
3 4 5 6 7 8 

1

0 
2 3 3 4 5 6 7 

1

,6 
4 5 6 8 9 

1

1 

1

2 
3 4 4 5 6 7 9 2 3 3 4 4 5 6 

1

,8 
4 5 6 7 8 

1

0 

1

2 
3 3 4 5 6 7 8 2 2 3 3 4 5 6 

2

,0 
3 4 5 6 7 9 

1

0 
2 3 4 4 5 6 7 2 2 3 3 4 4 5 

2

,2 
3 4 5 6 7 8 9 2 3 3 4 5 6 7 2 2 2 3 3 4 5 

2

,4 
3 4 4 5 6 8 9 2 3 3 4 4 5 6 2 2 2 3 3 4 4 

2

,6 
3 3 4 5 6 7 8 2 2 3 3 4 5 6 1 2 2 3 3 4 4 

2

,8 
3 3 4 5 6 7 8 2 2 3 3 4 5 5 1 2 2 2 3 3 4 

3

,0 
2 3 4 4 5 6 

7

7 
2 2 3 3 4 4 5 1 2 2 3 3 3 4 
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NOTAS: (1) Valores intermediários aos constantes na tabela podem ser obtidos por interpolação.  (2) C: residual de cloro livre na saída do tanque de contato (mg/L). 
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Anexo II 

 

Tempo de contato mínimo (minutos) a ser observado para a desinfecção por meio de cloroamoniação, de acordo com concentração de 

cloro residual combinado (cloraminas) e com a temperatura da água, para valores de pH da água entre 6 e 9
(1)

 

C 
(2)

 
Temperatura (ºC) 

5 10 15 20 25 30 

≤ 0,4 923 773 623 473 323 173 

0,6 615 515 415 315 215 115 

0,8 462 387 312 237 162 87 

1,0 369 309 249 189 130 69 

1,2 308 258 208 158 108 58 

1,4 264 221 178 135 92 50 

1,6 231 193 156 118 81 43 

1,8 205 172 139 105 72 39 

2,0 185 155 125 95 64 35 

2,2 168 141 113 86 59 32 

2,4 154 129 104 79 54 29 

2,6 142 119 96 73 50 27 

2,8 132 110 89 678 46 25 

3,0 123 103 83 63 43 23 

NOTAS: (1) Valores intermediários aos constantes na tabela podem ser obtidos por interpolação. 

 (2) C: residual de cloro combinado na saída do tanque de contato (mg/L). 
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Anexo III 

Tempo de contato mínimo (minutos) a ser observado para a desinfecção com dióxido de cloro, de acordo com concentração de dióxido 

de cloro e com a temperatura da água, para valores de pH da água entre 6 e 9
(1).

 

C (2) 
Temperatura (ºC) 

5 10 15 20 25 30 

≤ 0,4 13 9 8 7 6 6 

0,6 9 6 5 6 4 4 

0,8 7 5 4 4 3 3 

1,0 5 4 3 3 3 2 

1,2 4 3 3 3 2 2 

1,4 4 3 2 2 2 2 

1,6 3 2 2 2 2 1 

1,8 3 2 2 2 1 1 

2,0 3 2 2 2 1 1 

2,2 2 2 2 1 1 1 

2,4 2 2 1 1 1 1 

2,6 2 2 1 1 1 1 

2,8 2 1 1 1 1 1 

3,0 2 1 1 1 1 1 

NOTAS: (1) Valores intermediários aos constantes na tabela podem ser obtidos por interpolação. 

 (2) C: residual de dióxido de cloro na saída do tanque de contato (mg/L). 
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Anexo IV 

Tempo de contato mínimo (minutos) a ser observado para a desinfecção com ozônio, de acordo com concentração de ozônio e com a 

temperatura da água, para valores de pH da água entre 6 e 9 
(1).

 

C 
(2)

 
Temperatura (ºC) 

5 10 15 20 25 30 

≤ 0,4 1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 

0,6 1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 

0,8 1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

1,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

1,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

1,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,04 

1,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,04 

1,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,03 

2,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 

2,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 

2,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 

2,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,02 

2,8 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 0,02 

3,0 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 0,02 

NOTAS: (1) valores intermediários aos constantes na tabela podem ser obtidos por interpolação. 
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 (2) C: residual de ozônio na saída do tanque de contato (mg/L). 



 

 


