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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar e discutir comparativamente as legislações relativas à 

potabilidade, controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano em países sul-

americanos, verificando sua abrangência e atualidade.  

Na maioria dos países as exigências de controle, além do padrão de potabilidade, restringem-

se ao estabelecimento de planos de amostragem. E rara é a regulamentação das atividades 

típicas de vigilância da qualidade da água. Na realidade, poucos são os países em que as 

atividades de controle e vigilância são tratadas em toda a amplitude cabível e de forma 

harmônica e integrada, com destacada exceção para as legislações do Brasil e Colômbia. 

Outro aspecto observado é certa dispersão do lugar institucional da vigilância, sendo que 

apenas no Brasil e na Colômbia as atividades típicas de vigilância são explicitamente e 

integralmente atribuídas às autoridades de saúde. 

Em relação ao padrão microbiológico, em que pese o reconhecimento atual dos limites do 

emprego dos coliformes, poucos são os países que se valem de indicadores complementares 

tais como a turbidez da água filtrada e o controle do processo de desinfecção.  

Com relação às características físicas e químicas da água, de maneira geral, os parâmetros 

regulamentados pelas legislações seguem as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde, contemporâneas à sua publicação. Porém, a maioria das legislações concentra-se na 

determinação de parâmetros de aceitação para consumo e substâncias inorgânicas. Quanto às 

substâncias orgânicas, agrotóxicos e produtos secundários da desinfecção identificam-se 

expressivas diferenças no número de parâmetros regulamentados, inclusive a completa 

omissão de tais substâncias por algumas legislações. Por meio do método de particionamento 

(clusterização) Fuzzy C-means, identificou-se que  as legislações dos países sul-americanos 

estudados se agrupam de forma diferente conforme a categoria de substâncias analisadas, 

porém existe uma forte definição nos agrupamentos para substâncias orgânicas, agrotóxicos e 

produtos secundários da desinfecção, gerados exatamente pela diferença na abordagem entre 

os grupos de legislações. 

Percebem-se, enfim, disparidades consideráveis entre as legislações sul-americanas, em 

termos de atualidade, abrangência e critérios de verificação da potabilidade da água. As 

informações reunidas neste trabalho sugerem a pertinência de um maior intercâmbio entre os 

países da América do Sul no sentido de, no que couber, buscar convergência de critérios. 
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ABSTRACT  

This work aimed at evaluating and comparatively discussing the legislation regarding 

drinking water quality, control and surveillance in South American countries, analyzing its 

coverage and updating. 

In most countries, requirements on quality control are limited to sampling and checking the 

drinking water standards. Regulation on water quality surveillance is rare. In fact, apart from 

Brazil and Colombia, few countries approach control and surveillance activities on a broad, 

balanced and integrated basis. Another aspect to be observed is the rather undefined 

institutional role of water quality surveillance, since only in Brazil and Colombia such 

activities are clearly and entirely in charge of health authorities. 

Regarding microbiological standards, in spite of the growing recognition of the limitations of 

coliforms organisms  in fulfilling the role of a water quality index, few countries use 

complementary indicators such as filtered effluents turbidity and the control of the 

disinfection process. 

With respect to physical and chemical standards, most of the legislations follow the WHO 

contemporary recommendations, but paying central attention to aesthetic parameters and 

inorganic substances. When it comes to organic substances, agricultural pesticides and 

disinfectant byproducts, significant differences in the number of regulated parameters are 

registered; furthermore, some legislations simply do not mention some of these parameters. 

Using the Fuzzy-C means clustering method, the legislations resembled each other, according 

to the evaluated parameters. The clearest results (grouping similar standards) were obtained 

for organic substances, agricultural pesticides and disinfectant byproducts, exactly because of 

the larger differences amongst them.  

Considerable differences were found among the South American legislations, with regards to 

updating, coverage and drinking water quality assessment criteria. The sort of information 

provided by this study suggests that there is room for a closer interaction between South 

American countries in order to try and build up more consensual and harmonized approaches. 
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1  INTRODUÇÃO 

Uma série de fatores pode ser considerada dentre os principais responsáveis pelo 

comprometimento da qualidade da água para consumo humano, podendo ser citados: a 

degradação de origem antrópica, mananciais envolvidos por formações geológicas que 

imprimem características nocivas à saúde humana, técnicas de tratamento da água 

inadequadas à qualidade da água bruta, escassa divulgação dos instrumentos legais à 

população, além da desarticulação social na defesa dos seus direitos. 

Um dos meios para garantir à água características adequadas ao consumo humano é o 

estabelecimento de marcos conceituais, regulatórios e institucionais de controle e vigilância 

da qualidade da água. 

Diferenças existentes nas legislações nacionais de diversos países fazem com que a água 

considerada potável em determinado país, já não seja em outro. Se por um lado, potabilidade 

da água é, por pressuposto, um conceito universal e absoluto, por outro, na constituição de um 

padrão de potabilidade podem e devem ser consideradas especificidades locais (ambientais, 

sociais, culturais e econômicas) que, em última instância, se refletirão na factibilidade de 

aplicação de uma norma. 

Bastos et al. (2004a) identificaram grandes discrepâncias entre as legislações de países do 

continente americano, o que suscita dúvidas sobre sua atualidade científica e sobre as bases 

em que deveriam pautar-se, tais como: análise das evidências epidemiológicas e toxicológicas 

dos riscos à saúde associados às diversas substâncias ou organismos patogênicos; as 

possibilidades analítico- laboratoriais; a intensidade de comercialização, uso e ocorrência das 

substâncias químicas; a presença de organismos patogênicos na água. 

Assim, torna-se importante procurar identificar as principais divergências, discutindo-as à luz 

do estado da arte do conhecimento sobre tratamento da água, qualidade da água para consumo 

humano e riscos à saúde. Na visão da Organização Mundial de Saúde (OMS), os riscos 

microbiológicos (inquestionáveis, de efeitos agudos e de curto prazo) devem receber atenção 

prioritária em relação aos riscos químicos (incertos, de efeitos crônicos e de longo prazo) 

(WHO, 2004). Entende-se, portanto, que eventuais divergências entre padrões 

microbiológicos de potabilidade sejam mais preocupantes, sem, entretanto, desconsiderar a 

relevância de diferenças nos padrões químicos.  
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Porém, por mais atual que seja um padrão de potabilidade, seu mero atendimento não garante 

a potabilidade ou segurança da água, dados os limites do controle laboratorial: limitações de 

sensibilidade e especificidade dos métodos analíticos, o monitoramento da água em base 

amostral, o não-monitoramento da qualidade da água em tempo real, o monitoramento 

microbiológico com o recurso a indicadores de contaminação, o contínuo reconhecimento de 

organismos patogênicos emergentes e o escasso conhecimento sobre os riscos químicos 

(BASTOS et al., 2001; BASTOS, 2003).  

Portanto, o padrão de potabilidade deve vir acompanhado de uma série de medidas tais como: 

as múltiplas barreiras de proteção, desde o manancial até o consumo, a adoção de boas 

práticas na produção e fornecimento de água, a implementação de instrumentos de avaliação 

e gerenciamento de riscos (BASTOS et al., 2001; BASTOS, 2003). Entretanto, neste sentido, 

qual será a abrangência das legislações sul-americanas? 

Na era da globalização e da formação de blocos entre países, há uma tendência crescente de 

convergência de marcos regula tórios nas mais diversas atividades. Em termos de qualidade da 

água para consumo humano, isto supera o pragmatismo político, pois ganha contorno de 

saúde pública. Pretende-se neste trabalho discutir legislações sul-americanas de potabilidade 

da água, em termos de atualidade, convergências e divergências, deixando a seguinte reflexão: 

caberiam esforços no sentido de mínima uniformização ou balizamento? 
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2  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral 

Avaliar e discutir comparativamente legislações relativas à potabilidade, controle e vigilância 

da qualidade da água para consumo humano em países sul-americanos, verificando sua 

abrangência e atualidade. 

2.2  Objetivos específicos 

• Comparar o padrão de potabilidade (parâmetros físicos, químicos, microbiológicos e 

radiológicos) das legislações dos países objeto deste estudo, com padrões tomados como 

referências: as três edições dos Guias da Organização Mundial de Saúde, o padrão dos 

Estados Unidos da América e o padrão canadense; 

• Identificar a existência de dispositivos de controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano nas normas de países sul-americanos; 

• Identificar as referências em que eventualmente possam estar baseadas as diversas 

legislações de países sul-americanos. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

3.1  Aspectos conceituais 

3.1.1 Controle e vigilância da qualidade da água 

Entendem-se como controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, os 

conceitos preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2004): 

• O controle da qualidade da água para consumo humano, de responsabilidade da agência 

responsável pelo abastecimento, compreende o conjunto de atividades adotadas de forma 

contínua a fim de garantir qualidade e segurança à água, qualquer que seja a forma 

distribuição; 

• A vigilância  da qualidade da água para consumo humano compreende um conjunto de 

atividades investigativas, a fim de identificar e avaliar o risco potencial à saúde associado 

à água para consumo humano. A vigilância requer um programa de inspeção 

independente, sistemático, o qual pode incluir auditorias, análises e inspeções sanitárias. 

Em muitos países a responsabilidade pela vigilância dos serviços de abastecimento 

público é do ministério da saúde e seus escritórios regionais ou departamentais, em alguns 

é responsabilidade da agência de proteção ambiental e em outros, departamentos de saúde 

ambiental de governos locais podem ter alguma responsabilidade. 

O controle diferencia-se da vigilância na responsabilidade institucional, na forma de atuação e 

intervenção, na aplicação de planos de amostragem da água, na interpretação e aplicação dos 

resultados, mas devem atuar de forma harmônica no planejamento e implementação das 

respectivas ações (BASTOS et al., s.d.; ROJAS, 2004). 

O controle de qualidade da água para consumo humano (QACH) deve ser entendido como 

algo mais abrangente que a sistemática análise laboratorial de amostras de água, devendo ser 

percebido como a adoção de boas práticas em todo o processo de produção e fornecimento de 

água para consumo, englobando a proteção de mananciais, a operação adequada da estação de 

tratamento, a manutenção periódica das adutoras, dos reservatórios e da rede de distribuição, 

o controle de qualidade dos produtos químicos ut ilizados no tratamento da água e a 

capacitação técnica dos responsáveis pela operação do sistema (BASTOS et al., 2005). 
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A vigilância, exercida pelas autoridades de saúde pública, genericamente envolve a auditoria 

de todas as atividades atribuídas ao controle, complementada pela implementação de um 

plano de amostragem próprio, pela sistematização dos dados fornecidos pelo controle e 

gerados pela vigilância, sob a ótica da avaliação de risco á saúde e, por fim, pela associação 

entre agravos à saúde e situações de vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento de água 

(BASTOS et al., 2005). 

Ambas as atividades, de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, 

requerem uma visão sistêmica, percebendo a dinâmica da qualidade da água do manancial ao 

consumo, e a permanente avaliação do sistema de abastecimento de água sob a perspectiva de 

risco à saúde humana (BASTOS et al., 2005). 

3.1.2 Qualidade da água 

3.1.2.1 Qualidade microbiológica 

Doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus e protozoários são os mais comuns e 

divulgados riscos à saúde associados ao consumo de água. Já as doenças helmínticas são mais 

freqüentemente associadas ao contato com solos e ao consumo de alimentos contaminados 

(BASTOS et al., 2003; WHO, 2004). Na FIGURA 3.1 apresentam-se alguns dos organismos 

de maior relevância associados à água e os respectivos modos de transmissão preponderantes. 

FIGURA 3.1 – Exemplos de patógenos com modos de transmissão relacionados à água. 
Fonte: Adaptado de WHO, 2004, p.123. 
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Para os patógenos transmitidos via fecal-oral, o consumo de água é apenas um veículo de 

transmissão. A contaminação de alimentos, mãos, utensílios e roupas podem ser responsáveis 

pela transmissão de tais doenças, particularmente quando as condições de higiene e 

saneamento doméstico são precárias. As melhorias na qualidade e disponibilidade de água, na 

disposição de excretas e higiene geral são importantes para a redução de doenças de 

transmissão fecal-oral (BASTOS et al., 2003; WHO, 2004). 

A segurança da água fornecida para consumo não está relacionada apenas ao modo de 

transmissão fecal-oral, pois existem alguns organismos que podem se desenvolver nas 

tubulações dos sistemas de abastecimento, como a bactéria Legionella e o protozoário 

Naegleria fowleri transmitidos principalmente via inalação. O acesso à água segura para 

consumo humano contribui ainda para a minimização da transmissão de outras doenças 

associadas ao contato da pele com água contaminada (por exemplo, quando da coleta e 

transporte manual de água ao ambiente domiciliar) (WHO, 2004). 

Algumas doenças de transmissão via consumo de água podem resultar em sérios agravos à 

saúde, tais como a febre tifóide, a cólera, hepatite infecciosa, causada pelos vírus da hepatite 

A e E, doenças causadas pelas basctérias Shigella spp. e Escherichia coli O157; outras 

resultam em efeitos mais brandos, como as diarréias provocadas por Norovirus e 

Cryptosporidium (WHO, 2004). 

Entretanto, os efeitos da exposição aos patógenos não são os mesmos para todos, pois existem 

indivíduos e populações mais vulneráveis, tais como crianças, idosos, indivíduos subnutridos 

ou imunocomprometidos e pacientes hospitalizados. Nestes casos ganham importância os 

patógenos oportunistas como várias bactérias capazes de colonizar sistemas de distribuição de 

água (biofilmes), como Pseudomonas aeruginosa, Flavobacterium, Acinetobacter, Klebsiella, 

Serratia, Aeromonas. (WHO, 2003; WHO, 2004). 

Vários dos organismos listados na FIGURA 3.1 têm sua epidemiologia e características 

ambientais (como, por exemplo, sua sobrevivência na água ou resistência aos processos de 

tratamentos) bem conhecidas; outros, nem tanto, sendo cada vez mais freqüentes as 

evidências de transmissão de doenças emergentes1. Por exemplo, protozoários têm sido 

                                                 
1 Doenças emergentes são aquelas que aparecem em uma população humana pela primeira vez, ou que já tenham 
ocorrido anteriormente, mas cuja incidência tenha aumentado ou ainda, que esteja ocorrendo em áreas onde não 
haviam sido identificadas, ou que tenham ocorrido há mais de 20 anos (WHO, 2003). Desde 1970, várias 
espécies de microrganismos das fezes humanas e de animais e de fontes ambientais, incluindo a água, têm sido 
confirmadas como patógenos. Os exemplos incluem Cryptosporidium, Legionella, Escherichia coli O 157, 
rotavirus, vírus de hepatite E e norovirus (WHO, 2003; WHO, 2004). 
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identificados como agentes emergentes de surtos associados com o consumo de água 

(inclusive no Brasil), incluindo espécies dos gêneros Cyclospora, Isospora, Microsporidium e 

Toxoplasma (BASTOS et al., s.d.). 

Do reconhecimento de que ainda há muito que ser elucidado em termos da epidemiologia das 

doenças transmissíveis via abastecimento e consumo de água, por razões financeiras, 

limitações técnico-analíticas e pela necessidade de respostas ágeis, no controle microbiológico 

da qualidade da água, em lugar da pesquisa dos patógenos propriamente ditos, usualmente, 

recorre-se ao emprego de organismos indicadores (BASTOS et al., s.d.). 

3.1.2.1.1  Organismos indicadores de contaminação  

O emprego dos organismos indicadores na verificação da qualidade da água para consumo 

humano encontra diferentes aplicações: (i) a avaliação da qualidade da água in natura, em 

particular de fontes individuais de abastecimento; (ii) a avaliação da eficiência do tratamento 

da água; (iii) a avaliação da qualidade da água no sistema de distribuição. Estas aplicações 

encerram também interpretações distintas, a saber: (i) no primeiro caso, a presença do 

organismo indicador atestaria o contato com material fecal e, portanto, indicaria a potencial 

presença de organismos patogênicos; (ii) no segundo caso, a ausência do indicador atestaria 

sua remoção por meio do tratamento e indicaria também a remoção dos patógenos; (iii) na 

terceira situação, similar à primeira, a presença do indicador indicaria uma eventual 

recontaminação da água no sistema de distribuição (BASTOS et al., 2000).  

Para o emprego na primeira e na terceira situação, um organismo indicador deveria cumprir os 

seguintes requisitos: (a) ser de origem exclusivamente fecal; (b) apresentar maior resistência 

que os patógenos aos efe itos adversos do meio ambiente, por exemplo, na água in natura e na 

água no sistema de distribuição; (c) não se reproduzir no meio ambiente; (d) apresentar-se em 

maior número que os patogênicos; (e) ser de fácil identificação; na segunda situação o 

primeiro requisito perde relevância, mas acrescentam-se os seguintes requisitos: (f) ser mais 

resistente aos processos de tratamento; (g) ser removido ou inativado por meio do tratamento 

da água pelos mesmos mecanismos e na mesma proporção que os patógenos (BASTOS et al., 

s.d.; WHO, 2004). 

Como não há um organismo que satisfaça a todas estas exigências simultaneamente, deve-se 

procurar aquele que melhor represente o risco à saúde associado a cada situação e, em que 

pesem as limitações das bactérias do grupo coliforme, ainda não se dispõe de substitutos à 

altura (WHO, 2004). 
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Bactérias do grupo coliforme estão presentes no intestino humano e de animais de sangue 

quente e são eliminadas nas fezes em números elevados (106 a 108 g-1). Entretanto, o grupo 

dos coliformes inclui bactérias não exclusivamente de origem fecal, podendo ocorrer 

naturalmente no solo, na água e em plantas. Além disso, principalmente em climas tropicais, 

os coliformes apresentam capacidade de se multiplicar na água. Assim, na avaliação da 

qualidade de águas naturais, incluindo a avaliação de fontes individuais de abastecimento, os 

coliformes totais têm valor sanitário limitado.  

O grupo dos coliformes termotolerantes também inclui gêneros e espécies de bactérias de 

origem não exclusivamente fecal, embora em proporção bem menor que o grupo dos 

coliformes totais, e, por isso, sua utilização na avaliação da qualidade de águas naturais, 

principalmente em países de clima tropical, também tem sido questionada. A identificação de 

contaminação por meio do teste da termotolerância tem sido questionada não só por incluir 

algumas espécies de origem não-exclusivamente fecal, mas também, devido ao fato de que 

mínimas variações de temperatura podem ser suficientes para invalidação do teste. Não 

obstante, pelo fato de que a presença de coliformes termotolerantes, na maioria das vezes, 

guarda melhor relação com a presença de E. coli, aliado à simplicidade das técnicas 

laboratoriais de detecção, seu emprego ainda é aceitável (WHO, 1995; CERQUEIRA; 

HORTA, 1999; BASTOS et al.; 2000). 

O indicador mais preciso de contaminação fecal é a E. coli. Mesmo em mananciais bem 

protegidos não se pode desconsiderar a importância sanitária da detecção de E. coli, pois, no 

mínimo, indicaria a contaminação de origem animal silvestre, que pode conter agentes 

patogênicos ao ser humano (WHO, 1995; BASTOS et al., 2000).  

Em amostras de água na saída do tratamento a determinação de coliformes totais é tida como 

suficiente para identificação de bactérias, uma vez que estes organismos apresentam taxa de 

inativação similar ou superior à dos coliformes termotolerantes e E. coli. A ausência de 

coliformes totais na água tratada é um indicador da ausência de bactérias patogênicas e sua 

presença, sinal de falhas no tratamento (BASTOS et al., 2001).  

Outros organismos mais resistentes aos processos de desinfecção têm sido estudados como 

indicadores da eficiência de inativação de vírus e protozoários, tais como Enterococus, 

Clostridium perfringens e outros clostrídios sulfito-redutores, Bacillus subtilis e outras 

bactérias esporogênicas aeróbias, colifagos (vírus bacteriófagos de E. coli) (CERQUEIRA; 

HORTA, 1999; WHO, 2004). Entretanto, na avaliação da qualidade virológica e parasitológia 
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da água tratada tem-se recorrido com maior freqüência e segurança ao emprego de 

indicadores complementares não-biológicos, a exemplo do cloro residual e turbidez (BASTOS 

et al., 2000). 

O isolamento de coliformes totais nas amostras de água distribuída, embora não guarde uma 

relação exclusiva com recontaminação de origem fecal, serve como indicador da integridade 

do sistema de distribuição, tendo ainda como vantagens, a simplicidade de processamento e 

larga documentação de uso. Por isto, geralmente, tolera-se um determinado percentual de 

amostras positivas para coliformes totais na água distribuída, mas requer-se ausência 

sistemática de E. coli ou coliformes termotolerantes (CERQUEIRA; HORTA, 1999; 

BASTOS et al., 2000). Um indicador auxiliar da qualidade da água no sistema de distribuição 

é a contagem de bactérias heterotróficas; o teste inclui a detecção inespecífica de bactérias, 

esporos de bactérias, de origem fecal ou componentes da flora natural da água, ou ainda, 

resultante da formação de biofilmes no sistema de distribuição, sendo algumas patogênicas 

oportunistas (BASTOS et al., 2005). 

Cabe ressaltar que a terceira edição dos Guidelines for Drinking-water Quality (GDWQ) 

exclui os coliformes totais como parâmetro de avaliação da qualidade da água para consumo 

humano. Contudo, Heller et al. (2005) indagam se os pressupostos anteriormente destacados 

deixaram de ter validade, ou se haveriam outros procedimentos substitutos para avaliar a 

qualidade microbiológica da água tratada, em substituição aos atuais. Segundo os especialistas 

que participaram da elaboração da terceira edição do GDWQ existem métodos mais precisos 

para a avaliação da eficiência da desinfecção, no que tange as boas práticas no tratamento, ou 

seja, dose do desinfetante, tempo de contato e pH. Porém, Heller et al. (2005) questionam se 

um método exclui o outro, ou se não seria mais seguro, além de se proceder a desinfecção da 

forma adequada, medir a sua eficiência com um indicador microbiológico mais resistente que 

a E. coli ou coliformes termotolerantes. 

Quanto ao papel dos coliformes totais na avaliação da integridade da rede e da presença de 

biofilmes, os especialistas argumentam que deveria haver cuidados operacionais e que 

existiriam métodos melhores, como a contagem de bactérias heterotróficas. Na argumentação 

de Heller et al. (2005) a questão é semelhante: a verificação da presença de coliformes totais 

não seria um útil indicador complementar? É importante lembrar que a análise de coliformes 

totais não implica em investimentos adicionais no programa de monitoramento do prestador 

de serviço, pois é um resultado já obtido quando da análise de E. coli ou de coliformes 

termotolerantes. Logo, a pergunta final seria: por que deixar de avaliar a presença de 
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coliformes totais se, sem custo adicional, tem-se uma informação complementar ao 

monitoramento microbiológico que pode ser útil para entender a segurança sanitária do 

abastecimento? 

3.1.2.1.2  Turbidez  

O parâmetro turbidez encontra duas aplicações principais na avaliação da qualidade da água: 

(i) a indicação da remoção de protozoários por meio de processos de filtração; (ii) a indicação 

do bom condicionamento da água pré-desinfecção, pois partículas em suspensão podem 

proteger os microrganismos dos efeitos dos agentes desinfetantes (WHO, 2004). 

A segunda edição do GDWQ orientava como critério pré-desinfecção turbidez média inferior 

a 1 uT e jamais superior a 5 uT, para uma efetiva inativação de  E. coli e vírus (WHO, 1995). 

A experiência dos Estados Unidos da América (EUA) sugere os seguintes critérios como 

indicadores da remoção de protozoários em sistemas que ut ilizam água superficial ou 

subterrânea sob a influência direta de águas superficiais (USEPA, 2003): 

§ Para a remoção/inativação conjunta, por meio da filtração-desinfecção, de 99,9 % (3 log) 

de cistos de Giardia: turbidez da água filtrada inferior a 0,5 uT para a filtração rápida, e 

1 uT para a filtração lenta (2,5 log de remoção), complementada por desinfecção adequada 

para inativação equivalente a 0,5 log, controlada pelo tempo de contato, residual de cloro 

livre e temperatura. 

§ Para a remoção de 99 % (2,0 log) de oocistos de Cryptosporidium: turbidez da água 

filtrada inferior a 0,3 uT para a filtração rápida e 1 uT para a filtração lenta. 

Em resumo, os critérios dos EUA preconizam: (i) turbidez = 0,3 uT em 95 % do tempo e 

nunca superior a 1 uT para sistemas que empregam a filtração rápida (ciclo completo e 

filtração direta); (ii) menor ou igual a 1 uT em 95 % do tempo e nunca superior a 5 uT para 

sistemas que empregam a filtração lenta; (iii) menor ou igual a 5 uT para sistemas que 

empregam apenas a desinfecção.  

Na terceira edição do GDWQ a turbidez não é assumida como um parâmetro microbiológico, 

explícito e numérico, de qualidade da água pós-filtração e, ou, pré-desinfecção, muito embora 

ao longo do texto se enfatize que, idealmente, a turbidez pré-desinfecção deva ser tão 

reduzida quanto 0,1 uT (WHO, 2004; HELLER et al., 2005) 
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A legislação brasileira, incorporando em parte a experiência dos EUA, recomenda 

enfaticamente que a turbidez da água pré-desinfecção seja inferior a 0,5 uT em 95 % das 

amostras mensais (BRASIL, 2004).  

No entanto, vários estudos têm apresentado resultados que levantam questionamentos sobre o 

emprego da turbidez como um indicador preciso da remoção de protozoários por meio da 

filtração (BASTOS et al; 2004b) e, ou, sugerido, que seu emprego depende muito de um 

rigoroso controle dos processsos de pré-condicionamento químico da água, essencialmente a 

coagulação, ou ainda da técnica de filtração empregada (USEPA 2000a; LECHEVALLIER et 

al., 1991 apud LIMA; STANFORD, 2003). 

3.1.2.1.3  Parâmetros indicadores do controle do processo de desinfecção  

A eficiência da desinfecção é usualmente verificada pelo tempo de exposição (T) do 

microrganismo a uma determinada concentração do agente desinfetante (C) (na realidade 

medida pelo residual desinfetante na saída do tanque de contato), ou seja, o produto CT. 

Outros fatores determinantes da efetividade da ação da maioria dos desinfetantes são o pH e a 

temperatura da água. A título de ilustração, na TABELA 3.1, apresentam-se exemplos de 

parâmetros de controle da cloração para a inativação de vírus. 

TABELA 3.1 – Valores de CT (mg L-1 min-1) para inativação (99,99 %) de vírus com cloro 
livre 

pH Temperatura (oC) 
6 a 9 10 

0,5 12 90 
5 8 60 
10 6 45 
15 4 30 
20 3 22 
25 2 15 

Fonte: USEPA (2000a) 

A legislação brasileira preconiza a garantia de residual de cloro livre de 0,5 mg L-1 na saída 

do tranque de contato, pH no tanque de contato inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 

30 minutos (BRASIL, 2004). 

No sistema de distribuição, a manutenção de residuais de cloro tem por objetivo a prevenção à 

pós-contaminação, sendo sua medida também um indicador da segurança da água distribuída. 

De acordo com a legislação brasileira, no sistema de distribuição deve ser mantido um teor de 

cloro residual livre de 0,2 mg L-1 (BRASIL, 2004). 
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3.1.2.2  Substâncias químicas 

As substâncias químicas presentes na água podem ser oriundas de fontes naturais, industriais, 

domésticas, de atividades agrícolas, de substâncias incorporadas à água durante as etapas de 

tratamento e distribuição e das toxinas de cianobactérias (WHO, 2004). 

As substâncias químicas inorgânicas de origem natural geralmente têm como procedência o 

contato da água com solos e rochas, já as orgânicas derivam do contato da água com plantas, 

algas e outros microrganismos que crescem na água ou nos sedimentos. Um problema com 

preocupação crescente em várias partes do mundo é a ocorrência de arsênico em águas 

subterrâneas (WHO, 2004).  

As substâncias químicas de origem industrial podem atingir a água para consumo humano 

diretamente por meio de despejos ou indiretamente por meio de fontes difusas oriundas do 

uso e disposição de materiais e produtos contendo tais substâncias.  

Os mananciais subterrâneos estão também sujeitos à contaminação por substâncias químicas. 

Em um estudo realizado no estado do Rio de Janeiro, em uma situação de contaminação da 

água subterrânea por vazamento de combustível, identificaram-se concentrações de benzeno 

cerca de cem vezes acima do valor máximo permitido pela legislação brasileira, que é de 

5µg L-1 (SILVA; ARAÚJO, 2003). Outra fonte relativamente comum de contaminação de 

águas subterrâneas é o nitrato, altamente móvel no solo e intensamente utilizado como 

fertilizante em atividades agrícolas. 

Das atividades agrícolas destacam-se ainda os problemas relativos aos agrotóxicos. Para 

identificá- los é importante que se conheçam os ingredientes ativos mais utilizados, além das 

culturas que o empregam e sua época de aplicação. Estes dados podem ser obtidos no 

receituário agronômico ou, na sua ausência, por meio de informações relativas à 

comercialização dos produtos. É importante que o monitoramento seja realizado em diversas 

épocas do ano a fim de identificar a sazonalidade das substâncias na água, e ainda, para todos 

os princípios ativos identificados, uma vez que em determinadas regiões podem ser utilizadas 

substâncias não abordadas pela legislação de potabilidade da água (ANDREOLI et al., 2000). 

O processo de tratamento pode ser uma origem relevante de contaminantes químicos. Em 

alguns casos, os resíduos da desinfecção são deixados intencionalmente, como é o caso das 

monocloroaminas e do cloro, cuja presença confere à água benefícios diretos ao consumidor. 

Entretanto, outros como os trihalometanos (subproduto da cloração), clorito (subproduto da 
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aplicação de dióxido de cloro) e bromato (subproduto da ozonização) apresentam potencial 

tóxico. Substâncias químicas podem também ser incorporadas à água em outras etapas do 

tratamento (por exemplo, acrilamida, na coagulação), ou outras partes do sistema de 

abastecimento (por exemplo, cloreto de vinila, oriundo de tubulações de PVC) (WHO, 2004). 

Um problema de saúde pública relativamente recente, mas crescente, são as cianotoxinas 

liberadas por cianobactérias que podem se desenvolver em mananciais eutrofizados. As 

toxinas são classificadas, de acordo com o modo de ação, como hepatotoxinas (microcistinas 

e cilindrospermopsinas), neurotoxinas (anatoxina-a, saxitoxinas e anatoxina-a(S)) e agentes 

inflamatórios e irritantes (lipopolissacarídeos). As hepatotoxinas podem ser produzidas por 

várias espécies dentro dos gêneros Mycrocystis, Planktothrix, Anabaena, Aphanizomenon, 

Nodularia, Nostoc, Cylindrospermopsis e Umezakia (CHARMICHAEL, 1994). 

A maioria das substâncias químicas presentes na água para consumo humano geram efeitos 

adversos à saúde somente após longos períodos de exposição (efeitos crônicos) e os valores 

máximos permitidos como padrão de potabilidade são, em geral, estipulados com base na 

metodologia de avaliação quantitativa de risco químico (WHO, 2004). 

As informações sobre dose-resposta geralmente são obtidas a partir de provas de toxicidade 

em ensaios de laboratório com cobaias. Destes estudos extrai-se a maior dose administrada 

correspondente ao nível (de exposição) do efeito adverso não observado (no-observed-

adverse-effect level – NOAEL), aplicando-se a este va lor um fator de incerteza (de 

10 a 10.000 vezes, em geral 100), como margem de segurança para as seguintes incertezas: as 

variações inter-espécie (animal - seres humanos), as variações intra-espécie (visando proteger 

grupos ou indivíduos mais sensíveis ou suscetíveis), a confiabilidade dos estudos ou da base 

de dados, a natureza ou severidade dos efeitos adversos. Dos ensaios de toxicidade pode-se 

também extrair o lowest-observed-adverse-effect level (LOAEL) – nível (mínimo de 

exposição) do efeito adverso observado, sobre o qual é aplicado um fator de incerteza maior 

que para o NOAEL (WHO, 1995; WHO, 2004).  

Define-se, assim, a Ingestão Diária Tolerável (IDT) (equação 3.1), ou seja, a dose abaixo da 

qual as pessoas poderiam estar expostas sem que ocorram danos à saúde. Em outras palavras, 

a IDT é uma estimativa da quantidade de uma substância presente nas diversas formas de 

exposição, por exemplo, nos alimentos ou na água, que se pode ingerir diariamente ao longo 

de toda a vida sem risco considerável para a saúde (WHO, 1995; WHO, 2004). 
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IDT = NOAEL ou LAOEL / FI                                                                                         (3.1) 

onde: 

IDT: ingestão diária tolerável (mg kgpc
-1); 

pc: peso corporal (kg); 

FI: fator de incerteza. 

Em água para consumo humano o Valor Máximo Permitido (VMP) para cada substância não 

carcinogênica é calculado a partir da IDT, considerando um peso corporal médio, a fração da 

IDT proveniente do consumo de água e um consumo médio diário de água 2: 

VMP = (IDT . pc . P) / (C)                                                                                                    (3.2) 

onde: 

VMP = valor máximo permitido (mg L-1); 

IDT: ingestão diária tolerável (mg kgpc
-1 d-1); 

pc = peso corporal (kg) ; 

P = fração de IDT proveniente da água de consumo (%); 

C = consumo diário de água (L d-1). 

Para as substâncias carcinogênicas genotóxicas, a partir da extrapolação matemática do 

NOAEL (ou LOAEL), o VMP é em geral estabelecido para um determinado risco de câncer 

(por exemplo, 10-5, ou seja, um caso de câncer dentre uma população de 100.000 pessoas, 

consumindo dois litros de água por dia, durante 70 anos) (WHO 1995, WHO, 2004).  

Assim, os VMP estabelecidos em padrões de potabilidade estão cercados de margens 

consideráveis de segurança. Como a IDT representa doses diárias supostamente ingeridas 

durante toda a vida, podem ser superadas durante breves períodos, desde que de forma não 

exagerada, pois do contrário poderia ocasionar efeitos tóxicos agudos (WHO 1995, WHO, 

2004). Por outro lado, devem-se considerar também situações em que o consumo diário 

adotado possa ser subestimado, no caso de populações que vivem em locais de clima quente e 

dos lactantes e crianças que consomem mais líquido por unidade de peso que os adultos 

(WHO, 1995). 

                                                 
2 OMS: pc = 60 kg para adultos; P = 0,1; C = 2 L d-1 para adultos (WHO, 2004). Canadá: pc = 70 kg para 
adultos; P = 0,2; C = 1,5L d-1 para adultos (HEALTH CANADA, 1995). EUA: pc = 70 kg para adultos; P = 0,2; 
C = 2 L d-1 para adultos (USEPA, 2004b). 
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Embora o risco à saúde associado a substâncias químicas não possa ser negligenciado, cabe 

destaque para dois postulados defendidos pela OMS: (i) em geral, os riscos mais evidentes 

resumem-se à algumas poucas substâncias, não em função da toxicidade inerente, mas à 

toxicidade associada à exposição ao fator de risco “consumo de água”; (ii) os riscos 

microbiológicos de transmissão de doenças (de curto prazo, inquestionáveis) são, em geral, de 

maior impacto que os riscos à saúde impostos pelas substâncias químicas (de longo prazo, por 

vezes não muito bem fundamentados do ponto de vista toxicológico e epidemiológico) 

(WHO, 2004). 

3.1.2.3  Radioatividade 

A unidade do Sistema Internacional (SI) de radioatividade é o becquerel (Bq), onde um Bq é 

igual a uma desintegração por segundo. Os valores máximos na água potável são dados como 

a atividade do radionuclídeo por litro, denominada atividade concentração (Bq L-1). A dose de 

radiação resultante da ingestão de um radionuclídeo depende de um grande número de fatores 

químicos e biológicos. Esses incluem a fração ingerida que é absorvida pelas víceras, órgãos 

ou tecidos para os quais o radionuclídeo é transportado e tempo no qual o radionuclídeo 

permanece nos órgãos e tecidos antes de ser excretado. A natureza da radiação emitida e a 

sensibilidade do órgão ou tecido irradiado também devem ser considerados (WHO, 2004). 

A dose absorvida se refere à quantidade de energia que é depositada no material pela 

radiação. O SI para a dose absorvida é o gray (Gy), onde um Gy é igual a um J kg-1 (joule por 

quilograma) (WHO, 2004). 

A dose equivalente é o produto da dose absorvida e o fator relacionado a cada tipo particular 

de radiação, dependendo da capacidade de ionização e densidade (WHO, 2004). 

A dose efetiva de radiação recebida por uma pessoa é a soma das doses equivalentes recebidas 

por todos os órgão e tecidos, sendo que cada um deles possui uma sensibilidade de radiação 

diferente. A unidade do SI para a dose efetiva e equivalente é o sievert (Sv), onde 1 Sv é igual 

a 1 J kg-1 (WHO, 2004). 

Para exprimir a persistência dos radionuclídeos no corpo, uma vez ingeridos, a dose efetiva 

recebida é uma medição da dose efetiva recebida por toda a vida do indivíduo (estimada em 

70 anos) (WHO, 2004). 
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O termo “dose” pode ser usado como um termo geral, que pode significar tanto dose 

absorvida (Gy) quanto dose efetiva (Sv), dependendo da situação. Para as propostas de 

monitoramento, doses são determinadas pela concentração de atividade dos radionuclídeos em 

um dado material. No caso da água, a concentração de atividade é dada em becquerels por 

litro (Bq L-1). Esse valor pode ser relacionado à uma dose efetiva por ano (mSv ano-1) usando 

o coeficiente dose (mSv Bq-1) e a média anual de consumo de água (litros por ano) (WHO, 

2004). 

O processo de ident ificação de espécies radioativas individuais e a determinação de suas 

concentrações requerem sofisticadas e onerosas análises, as quais normalmente não se 

justificam, porque na maioria das circunstâncias a concentração de radionuclídeos é muito 

baixa. Uma abordagem mais prática é o uso de um procedimento de controle, onde a 

radioatividade total presente em forma de radioatividade alfa e beta global são inicialmente 

determinadas, sem preocupar-se com a identificação de radionuclídeos específicos (WHO, 

1984; WHO, 1995; WHO, 2004). 

Se o nível de controle é excedido, então os radionuclídeos específicos que produzem esta 

atividade precisam ser identificados e sua concentração de atividade individual medida. 

Desses dados, uma dose estimativa para cada radionuclídeo deve ser feita e a soma dessas 

doses determinadas. Se a EQUAÇÃO 3.3 é atendida, então nenhum controle adicional é 

requerido: 

∑ Ci / GLi ≤ 1           (3.3) 

Onde:  

Ci = medida da concentração de atividade do radionuclídeo i; 

GLi = o valor guia recomendado do radionuclídeo i, que, para uma ingestão de 2 litros de 

água por dia, durante um ano, vai resultar em uma dose efetiva de 0,1 mSv ano-1. 

Quando a soma exceder a unidade para uma única amostra, o nível dose de referência será 

excedido apenas se a exposição à mesma concentração medida for continuada por um ano 

inteiro. Portanto, uma única amostra não implica em água inadequada para o consumo, mas 

deve ser entendida como uma indicação de que uma investigação adicional, incluindo a 

tomada de um número maior de amostras, é necessária. Se a atividade alfa e beta global são 

excedidas de forma subseqüente, então será necessária a determinação da concentração 

individual de radionuclídeos, e sua comparação com os níveis recomendados, como pode ser 

observado na FIGURA 3.2. 
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FIGURA 3.2 – Controle e níveis recomendados para radionuclídeos na água potável, 

segundo a OMS. 
Fonte: WHO, 2004 p.208. 

Se o nível dose de referência de 0,1 mSv ano-1 está sendo excedido em conjunto, então as 

opções disponibilizadas pela autoridade competente para reduzir a dose devem ser 

examinadas.  Onde as medidas para minorar os efeitos são contempladas, qualquer estratégia 

considerada deve inicialmente ser justificada e então otimizada de acordo com as 

recomendações da International Comission on Radiological Protection (ICRP). 

3.1.2.4  Aspectos de aceitabilidade 

Aspectos como a aparência, sabor e odor podem fazer com que o consumidor troque uma 

água segura por outra de qualidade duvidosa, porém, com melhores características de 

aceitabilidade. Portanto, a prioridade não é apenas a provisão de água segura do ponto de vista 

de saúde, mas aceitável em termos estéticos e organolépticos (WHO, 2004). 

A aceitabilidade da água pelos consumidores é subjetiva e pode ser influenciada por muitos 

constituintes diferentes. A concentração nas quais os constituintes são objetáveis pelos 

consumidores é variável e depende de fatores locais e individuais, incluindo a qualidade da 

água que a comunidade está acostumada a utilizar e uma variedade de considerações sociais, 

ambientais e culturais (WHO, 2004). 

Determinação da atividade alfa e 
beta global 

Alfa Global ≤ 0,5 Bq/litro 
Beta Global ≤ 1 Bq/litro 

Alfa Global > 0,5 Bq/litro 
Beta Global > 1 Bq/litro 

Determinação da concentração 
individual de radionuclídeos e 

comparação com os níveis 
recomendados. 

Dose = 0,1 mSv Dose > 0,1 mSv 

Analisar a dose 
encontrada e quando 
se justificar tomar 

ações para reduzir a 
dose. 

Água adequada, 
nenhuma ação 

adicional é necessária. 
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É importante observar que determinadas práticas no tratamento da água podem afetar sua 

aceitabilidade. Por exemplo, mudanças no processo de desinfecção podem gerar compostos 

aromáticos na água tratada. Além disto, outros efeitos indiretos também podem ser 

identificados, quando se mudam ou se misturam águas de origens diferentes no sistema de 

distribuição (WHO, 2004). 

Gosto e odor podem originar-se de: (i) contaminantes químicos orgânicos e inorgânicos 

naturais; (ii) fontes e processos biológicos; (iii) contaminação por químicos sintéticos; (iv) 

corrosão, como um resultado do tratamento de água; (v) durante o armazenamento e 

distribuição devido a atividade microbiológica (WHO, 2004). O sabor e o odor na água 

potável também podem indicar alguma forma de poluição ou de algum problema durante o 

tratamento e distribuição, podendo ser uma indicação da presença de substâncias 

potencialmente tóxicas. Existe um grande número de organismos que podem não ter 

relevância para a saúde pública, mas que são indesejáveis por produzirem sabor e odor, e 

assim afetar a aceitabilidade da água. A presença de tais microrganismos pode indicar que o 

tratamento e ou o estado de manutenção e reparo do sistema de distribuição é insuficiente. 

Nestes casos, devem-se investigar as causas do problema e consultar as autoridades de saúde, 

particularmente se a mudança for substancial ou repentina (WHO, 2004). 

Cor, turbidez, matéria particulada e organismos visíveis também podem ser motivos de 

rejeição da água. Cor e turbidez podem ser de origem química, por exemplo, devido à 

presença de ferro, manganês ou alumínio na água.  

Por fim, é importante destacar que várias substâncias que afetam a aceitabilidade podem 

também representar risco à saúde, mas se apresentam limiar de percepção estética ou 

organoléptica inferior aos patamares de risco à saúde, em geral farão parte do padrão de 

potabilidade como padrão de aceitação para consumo.  

3.1.2.5  Limites do controle laboratorial 

Em que pesem os grandes avanços analíticos nas áreas de microbiologia e química sanitária e 

ambiental, é crescente o reconhecimento da limitação da abordagem da análise do produto 

final como garantia da potabilidade e segurança da água de consumo (BASTOS et al., 2001; 

BEVILACQUA, 2005). As limitações do controle laboratorial se evidenciam pelos seguintes 

fatores: 
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• Imprecisão de resultados devido a eventual falta de assepsia na coleta e análise da 

amostras, variações na qualidade dos reagentes utilizados, problemas na calibração de 

equipamentos e limites de detecção muito próximos e até superiores às concentrações 

máximas permitidas para algumas substâncias (CERQUEIRA, 2005). 

• Recurso a planos amostrais limitados no tempo e no espaço e cuja freqüência e volume de 

amostragem podem não ser suficientemente representativos (BASTOS, 2003; 

BEVILACQUA, 2005; CERQUEIRA, 2005); 

• Os resultados das análises são invariavelmente conhecidos após o momento indicado para 

a intervenção, isto é, a avaliação da qualidade da água ocorre simultaneamente ou após o 

consumo, fazendo com que os resultados indiquem apenas se a água consumida pela 

população era ou não potável (BEVILACQUA, 2005); 

• Muitos microrganismos patogênicos de transmissão via água de consumo humano não são 

detectados nas análises de rotina, ou ainda, não apresentam boa correlação com os 

indicadores clássicos de qualidade microbiológica da água (BEVILACQUA, 2005). 

• Muitas técnicas analíticas ainda apresentam baixa sensibilidade, ou seja, a pouca 

capacidade de minimizar resultados falso negativos; da mesma forma, a baixa 

especificidade das técnicas pode levar a resultados falso-positivos, sendo este problema 

mais relacionado às técnicas microbiológicas (CERQUEIRA, 2005). 

Os valores limites de concentrações para substâncias químicas é outro aspecto limitante do 

controle laboratorial, pois estes muitas vezes partem de estudos toxicológicos e 

epdemiológicos com elevado grau de incerteza e, aliado a isto, as legislações não possuem o 

dinamismo desejável para inclusão, exclusão e alteração dos valores máximos permitidos 

(VMP) (BASTOS, 2003). 

Para que a água para consumo humano seja entendida como aquela “cujos parâmetros 

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não 

ofereça riscos à saúde” (BRASIL, 2004, p.1), a OMS enfatiza o recurso a ferramentas de 

avaliação e gerenciamento dos riscos, aplicadas de forma abrangente e integrada, desde a 

captação até o consumo, como a forma mais efetiva de controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e garantia da sua segurança (WHO, 2004). 

3.1.2.6  Múltiplas barreiras e boas práticas 

Dentre as ferramentas de avaliação e gerenciamento de riscos, tão importantes quanto o 

controle laboratorial, podem ser citadas a garantia de “múltiplas barreiras” e a “adoção de 
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boas práticas”, ambas em toda a extensão de um sistema de abastecimento de água, do 

manancial ao consumo.  

A proteção dos mananciais deve ser caracterizada por uma série de medidas relativas à 

proteção de nascentes e bacias de captação; medidas disciplinares relativas aos usos múltiplos 

e conflitantes da água e solo; criação de restrições à recreação na área de captação; controle 

de focos de poluição pontuais e difusos; localização adequada e protegida das tomadas de 

água; e em última instância cerceamento de acesso (BASTOS et al., s.d.). 

Para a avaliação da proteção de mananciais é essencial o controle da qualidade da água bruta, 

utilizado como ferramenta de teste da compatibilidade entre as características dessa água e o 

tipo de tratamento existente, inclusive verificando o enquadramento do manancial com 

relação à tratabilidade da água para consumo humano, e ainda, identificando-se os riscos à 

saúde, mesmo que em forma de indícios (BASTOS et al., 2005; WHO, 2004). 

Para que o tratamento da água cumpra efetivamente sua função como barreira sanitária é 

fundamental um adequado controle operacional dos processos unitários de tratamento, 

conforme as variações sazonais de qualidade da água bruta e a vazão afluente à estação. 

Dentre os principais parâmetros de controle operacional incluem-se: gradientes de velocidade 

de floculação, tempos de detenção hidráulica nos floculadores, taxa de aplicação superficial 

dos decantadores, taxa de filtração, carreiras de filtração e dosagens de coagulantes e 

desinfetantes (BASTOS et al., s.d., HEALTH CANADA, 2005b).  

Alguns produtos da desinfecção são potencialmente perigosos, porém os riscos para a saúde 

gerados por estes subprodutos são menores em comparação com o risco associado a uma 

desinfecção inadequada, logo é importante que a desinfecção não seja comprometida ao tentar 

controlar tais subprodutos (WHO, 1995, WHO, 2004). 

Outro aspecto de relevância é a execução de planos mínimos de amostragem, atentando para o 

controle da turbidez da água filtrada, especialmente em eventos pré e pós- lavagem dos filtros, 

controlando-se também rigorosamente os parâmetros de desinfecção: dosagem, tempo de 

contato e pH (BASTOS et al., s.d., HEALTH CANADA, 2005b). 

Após o tratamento, a reservação deve ser cuidadosa para que a água tratada mantenha as 

características de potabilidade adquiridas na estação. Os reservatórios devem ser construídos 

em local e com material adequado, receber manutenção periódica, possuir sistema de 
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ventilação e extravasores protegidos para evitar contaminação, e receber controle sistemático 

da qualidade da água armazenada (BARROS et al., 1995; BASTOS et al., s.d.). 

A rede de distribuição deve ser construída com tubulação de diâmetro e material adequado, 

em cota superior às redes de esgoto e água pluvial. Além disto, devem-se evitar serviços 

intermitentes e pontos mortos na rede, que poderão gerar redução de pressão, pressões 

negativas ou águas paradas (BARROS et al., 1995; BASTOS, 2003; BASTOS et al., s.d.). 

O controle periódico da qualidade da água no sistema de distribuição é determinante para a 

identificação da formação de biofilmes devido à insuficiência do tratamento ou negligência na 

limpeza da rede, pois acarretará o consumo do residual de cloro e a colonização do sistema 

por bactérias heterotróficas (BASTOS et al., s.d., HEALTH CANADA, 2005b). 

No caso de distribuição de água por veículo transportador, este deve ser utilizado 

exclusivamente para este fim, com manutenção periódica tanto dos equipamentos de sucção, 

torneiras, mangueiras e válvulas, quanto do tanque. A água transportada deve ter procedência 

conhecida, e seu manejo deve ser cuidadoso atentando-se para o teor de cloro residual 

(BASTOS et al., s.d.). 

Ainda que cercado de limitações, o controle laboratorial da qualidade da água é indispensável 

e deve ser praticado também sob a ótica das boas práticas, incluindo medidas tais como 

(BASTOS et al., s.d.): 

• a adoção de programas de controle de qua lidade em laboratórios; 

• a disponibilidade de recursos humanos qualificados e capacitados para as diferentes 

atividades técnicas e gerenciais exercidas; 

• a manutenção e ou calibração periódica dos equipamentos e instrumentos utilizados; 

• o suprimento de reagentes que atendam aos requisitos específicos de qualidade. 

3.2  Normas e critérios de qualidade da água para consumo humano 

Segundo Solsona (2002), normalmente, o setor de saúde, mais especificamente o Ministério 

da Saúde, costuma ser a instituição líder responsável pela elaboração de uma norma relativa à 

qualidade da água para consumo humano, designando uma comissão responsável pelos 

trabalhos e fornecendo- lhe reconhecimento oficial. 
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A metodologia para a elaboração de uma norma de qualidade da água deve cumprir algumas 

etapas básicas, no que se refere ao conhecimento sobre o estado da arte dos diversos aspectos 

inerentes à qualidade da água para consumo humano, ou seja, deve-se fazer um diagnóstico 

consistente sobre a capacitação técnica do país para o tratamento, distribuição e consumo de 

água; um reconhecimento da qualidade da água dos mananciais, produtos químicos mais 

utilizados, além dos aspectos epidemiológicos e toxicológicos (BASTOS et al., 2001; 

SOLSONA, 2002). 

Solsona (2002) ressalta, ainda, que uma norma de qualidade da água para consumo humano 

deve ter abrangência suficiente para abordar os seguintes aspectos: marco institucional, 

parâmetros e concentrações (padrão de potabilidade), freqüência de controle e inspeções 

sanitárias, métodos analíticos aprovados ou sugeridos, orientações para as inspeções 

sanitárias, recomendações sobre boas práticas no abastecimento de água, disposições sobre 

infrações e sanções; a questão da informação (às autoridades competentes e ao público 

consumidor); programas de vigilância e controle. 

Na introdução é importante que seja apresentado um breve relato das legislações precedentes, 

que se ressalte a importância e os objetivos de uma norma de qualidade da água para consumo 

humano e que se incluam prazos para sua revisão (SOLSONA, 2002). 

O marco institucional merece destaque por designar deveres e responsabilidades de cada uma 

das partes envolvidas no abastecimento de água, cabendo a esta seção o estabelecimento da 

maneira de administrar e implementar a norma de qualidade da água (BASTOS, 2003), 

segundo a estrutura legislativa do país. Dentro de um sistema unitário a norma é aprovada por 

um governo central e deve ser cumprida exatamente como foi publicada. Existem também 

casos em que a norma pode ser modificada em âmbito estadual ou regional antes de sua 

implementação, porém esta modificação não pode ser mais flexível que aquela proveniente do 

governo central (SOLSONA, 2002). 

Outro aspecto que deve ser observado nas legislações é a maneira como são agrupadas as 

substâncias cuja presença deve ser pesquisada na água para consumo humano.  

A determinação de valores máximos permitidos pode variar entre as legislações. Algumas 

delas, inclusive a brasileira, determinam o VMP que deve ser respeitado obrigatoriamente. 

Todavia, outros países, como é o caso dos Estados Unidos da América, imprimem certa 

flexibilidade, determinando dois limites. Um é o valor máximo desejável, que é mais 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

23 

restritivo, ou seja, aquele que se tem como meta e que deve ser alcançado com o tempo e com 

os avanços tecnológicos. O outro é o valor máximo permitido, obrigatório e menos restritivo, 

mas ainda assim deve garantir a segurança do consumidor. 

Dentro da abordagem da proteção da qualidade da água pela combinação da proteção das 

fontes de água, controle do processo de tratamento e gerenciamento da distribuição e manejo 

da água, as seções das legislações que determinam as exigências referentes ao controle da 

qualidade da água, tais como atendimento ao padrão de potabilidade e planos mínimos de 

amostragem devem alcançar todas as modalidades de gestão, abastecimento coletivo de água 

(BASTOS, 2003). 

Algumas legislações autorizam a diminuição da freqüência de amostragem de substâncias que 

de forma recorrente não sejam identificadas na água ou que sejam identificadas em baixas 

concentrações. Porém, em nenhum caso, deve-se permitir freqüência de amostragem menor 

para parâmetros microbiológicos do que aquelas determinadas pela legislação. Além disso, 

um programa de monitoramento deve preocupar-se com a determinação de pontos 

estratégicos na estação, em reservatórios e na rede de distribuição, tais como, pontos de baixa 

pressão, pontas de rede e conexões especiais (WHO, 1995). 

As boas práticas no abastecimento de água são fundamentais para a garantia da qualidade da 

água até o consumidor, portanto tem merecido destaque nas legislações. Sem desvalorizar a 

importância do monitoramento, o gerenciamento da qualidade sob o enfoque das boas práticas 

é o que efetivamente garantirá a qualidade da água (BEVILACQUA, 2005). 

Seguindo as orientações da terceira edição do GDWQ, é interessante que as legislações 

também motivem a geração de informação sobre os sistemas de abastecimento, isto é, não 

basta o simples registro de dados, é necessário que os sistemas sejam avaliados, que haja um 

efetivo monitoramento operacional e gerenciamento das informações. 

3.2.1  As diretrizes da Organização Mundial de Saúde 

3.2.1.1  Histórico 

A primeira iniciativa de elaboração de diretrizes relativas à potabilidade da água promovida 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) foi direcionada ao continente europeu, motivada 

pela escassez de países que possuíssem padrões de potabilidade da água estabelecidos em seus 

territórios e de uniformidade de métodos de análise e expressão de resultados. Após vários 

encontros envolvendo especialistas em abastecimento de água, promovidos pelos escritórios 
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regionais da OMS na Europa, decidiu-se, em 1956, publicar os resultados preliminares desses 

estudos. O trabalho intitulado Standards of Drinking-Water Quality and Methods of 

Examination Applicable to European Countries objetivava uniformizar a forma de expressão 

dos resultados das análises dos diversos tipos de tratamento, além de evitar surtos de doenças 

de transmissão hídrica por meio de um restrito controle pelas autoridades de saúde 

responsáveis pela qualidade da água distribuída (WHO, 1970). 

Dois anos depois, em 1958, a OMS publicou a primeira edição do International Standards for 

Drinking-Water que fornecia padrões mínimos químicos e bacteriológicos de qualidade, 

considerados razoáveis para o abastecimento de água para a utilização doméstica, além de 

uma descrição detalhada dos métodos adequados para a análise. No ano seguinte, em 1959, 

novamente reuniu-se um grupo de especialistas a fim de revisar o Standards of Drinking-

Water Quality and Methods of Examination Applicable to European Countries, à luz das 

experiências adquiridas e de comentários recebidos desde a sua publicação em 1956 (WHO, 

1970).  

Na época a OMS não determinava um padrão de potabilidade único, sugerindo padrões 

europeus e padrões internacionais. Os internacionais propunham padrões mínimos, 

considerados possíve is de serem alcançados por todos os países. Porém, os padrões europeus 

consideravam a privilegiada posição econômica e tecnológica dos países envolvidos, 

estabelecendo padrões mais rigorosos (WHO, 1970). 

Os padrões internacionais mínimos estabelecidos pela OMS visavam estimular a melhoria da 

qualidade da água em todos os países, esperando-se que com a ascensão econômica e 

tecnológica dos países menos desenvolvidos fosse possível a determinação de padrões mais 

rigorosos (WHO, 1970). 

Nove anos após a publicação da primeira edição do European Standards of Drinking-Water 

(1958) foi publicada sua segunda edição. Esta edição revisada tornou-se necessária dada à 

agricultura intensiva e ao desenvolvimento industrial ocorrido em vários países europeus, 

revelando fatores de risco não contemplados, tais como: vírus, hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, agrotóxicos e radioatividade. Outro aspecto motivador da revisão foram os 

avanços tecnológicos e o surgimento de novos métodos de análise da qualidade da água, que 

possibilitaram a recomendação de padrões mais restritivos (WHO, 1970). 
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Um dos objetivos principais desta segunda edição era contribuir para acelerar o processo de 

uniformização de técnicas e métodos de análise, dada a grande dispersão ainda observada, 

impossibilitando a comparação da qualidade da água entre os vários países. Entretanto uma 

dificuldade encontrada pelos responsáveis pela elaboração da segunda edição do padrão 

europeu foi a escassez de informações adequadas sobre vários fatores relevantes na 

determinação dos padrões, tais como estudos toxicológicos para as diversas substâncias, 

sugerindo-se então que o processo de coleta de informações fosse continuado a fim de 

contemplar as dúvidas remanescentes (WHO, 2004). 

Sucedendo aos International Standarts (1958, 1963 e 1971), em 1983 a OMS publica pela 

primeira vez o Guidelines for Drinking Water Quality (GDWQ), um guia com orientações 

relativas à qualidade da água para consumo humano, direcionado a todos os países, sem 

distinção econômica ou tecnológica (WHO, 1984). 

Os guias objetivam embasar as iniciativas de estabelecimento de padrões e práticas para 

obtenção de água potável nos diversos países, dando suporte ao desenvolvimento e à 

implementação de estratégias para o gerenciamento dos riscos à saúde associados à água para 

consumo humano (WHO, 2004). Entretanto, esta versão já ressaltava a necessidade do 

estabelecimento de legislações regionais ou nacionais, considerando as condições ambientais, 

sociais, culturais e econômicas de cada região por meio de uma abordagem de custo benefício 

(WHO, 1984,1995, 2004). 

Em 1993 é publicada a segunda edição dos Guidelines for Drinking Water Quality, em três 

volumes, apresentando um significativo aumento do número de parâmetros químicos a serem 

controlados em relação à primeira edição (WHO, 1995). Já no ano seguinte decidiu-se por um 

processo continuado de revisão, gerando a publicação de adendos referentes aos aspectos 

microbiológicos e químicos em 1998, 1999 e 2002, levantando-se as questões “chave” para o 

desenvolvimento da terceira edição dos guias. 

A segunda edição do GDWQ da OMS apresentava o seguinte agrupamento de parâmetros a 

serem controlados (WHO, 1995): 

• Padrão microbiológico; 

• Substâncias químicas que representam risco à saúde humana (inorgânicas, orgânicas, 

agrotóxicos, desinfetantes e subprodutos da desinfecção); 

• Constituintes radioativos na água potável; 
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• Substâncias e parâmetros na água potável que podem dar origem a queixa de 

consumidores. 

Em 2000, um detalhado plano de trabalho foi acordado para o desenvolvimento da revisão dos 

guias. Como ocorreu com as edições anteriores, o trabalho foi distribuído entre o escritório 

central e os seis escritórios regionais da OMS na Europa dando origem, em 2004, ao volume I 

da terceira edição do GDWQ (WHO, 2004). 

3.2.1.2  Bases conceituais 

A terceira edição do GDWQ não só apresenta requisitos para garantir a segurança da 

qualidade da água, incluindo procedimentos mínimos e valores guia (VG) específicos3, como 

“amplia a concepção sobre a potabilidade da água, avançando para muito além de uma mera 

divulgação de limites para microrganismos e substâncias tolerados na água de consumo 

humano” (HELLER et al., 2005, p.3). 

A principal alteração trazida pela terceira edição dos guias está centrada na nova abordagem 

para garantia da segurança contra a contaminação microbiana, por meio de uma avaliação dos 

riscos microbiológicos ligados ao gerenciamento de riscos (WHO, 2004), enfatizando-se a 

necessidade de se formalizar um Plano de Segurança da Água (PSA) (Water Safety Plans - 

WSP) nos sistemas de abastecimento. Plano este que inclui uma avaliação sistemática e 

detalhada de riscos, além do monitoramento operacional das barreiras ou medidas de controle, 

sendo composto por pelo menos três componentes básicos: (i) avaliação do sistema de 

abastecimento; (ii) identificação de medidas de controle de riscos; (iii) planos gerenciais 

incorporando planos de comunicação. 

A terceira edição também desenvolveu e reforçou conceitos e abordagens contidas nas 

edições anteriores, tais como (WHO, 2004): 

• Prioridade absoluta aos riscos microbiológicos, em relação aos riscos químicos, tanto em 

países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, enfatizando a abordagem das 

múltiplas barreiras como primordiais para a manutenção da segurança microbiológica da 

água. 

                                                 
3 Como as diretrizes da OMS não constituem legislação, as concentrações limites são apresentadas em termos de 
valor guia (VG) e não valor máximo permitido (VMP). 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

27 

• A necessidade da revisão continuada dos riscos associados à substâncias químicas; na 

terceira edição, identificaram-se substâncias consideradas não prioritárias, incluíram-se 

outras não contempladas anteriormente e alteraram-se concentrações limites. 

• Ampliou-se o reconhecimento de que apenas poucas substâncias químicas “chave” são as 

causadoras de efeitos adversos à saúde em larga escala, devido sua ingestão pela água. 

Sendo assim, o guia recomenda a identificação das substâncias químicas prioritárias em 

cada local. 

• Ampliou-se e reforçou-se a importância da discussão relativa aos papéis e 

responsabilidades das principais instituições envolvidas no abastecimento de água, 

ressaltando-se a importância da independência entre os órgãos responsáveis pelo controle 

e vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

• Reforçou-se a necessidade de diferentes ferramentas e abordagens na manutenção da 

qualidade gerencial, dependendo do porte do sistema de abastecimento. Em linha gerais, 

enfatiza-se a necessidade de implementação do PSA, a fim de que as auditorias possam 

ser mais específicas e minuciosas, permitindo um maior e melhor acúmulo de informações 

gerenciais, de monitoramento e operação (HELLER et al., 2005). 

Se fosse possível resumir a terceira edição do GDWQ poder-se-ia destacar os seguintes 

aspectos: (i) a ênfase permanente aos contaminantes microbiológicos; (ii) a limitação do 

número de contaminantes químicos de maior relevância para a saúde; (iii) a abordagem 

holística, baseada na prevenção de riscos, admitindo que o monitoramento da qualidade da 

água após o tratamento é geralmente insuficiente; (iv) o recurso a ferramentas de avaliação e 

gerenciamento de risco. 

A FIGURA 3.3 apresenta a evolução do número de parâmetros físicos e químicos nas três 

edições do GDWQ. 
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FIGURA 3.3 – Evolução do número de parâmetros físicos e químicos nas três edições do 

GDWQ. 
Fonte: Adaptado de WHO (1984, 1995, 2004). 
Legenda: PACH: Padrão de aceitação para consume humano; INOR: Substâncias inorgânicas; ORG: Substâncias 

orgânicas; AGR: Agrotóxicos; DPSD: Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. 

Deve ser destacado que a FIGURA 3.3, apenas para efeito de uniformização didática, mantém 

o agrupamento dos parâmetros de acordo com a segunda edição do GDWQ. A terceira edição, 

apesar de manter a classificação em aspectos microbiológicos, radiológicos e de 

aceitabilidade, traz uma reclassificação das substâncias químicas. A atual categorização é 

estabelecida de acordo com a fonte do constituinte químico (WHO, 2004): 

• Ocorrência natural: rochas, solo e efeitos geológicos e do clima local. 

• Fontes industriais e residências humanas: mineração (indústrias extrativas), fábricas, 

processos industriais, esgoto, lixo, águas pluviais e vazamentos de combustíveis. 

• Atividades agrícolas: dejetos de animais, fertilizantes, pesticidas e atividade pecuária 

intensiva. 

• Tratamento da água ou materiais em contato com a água potável: coagulantes, 

desinfetantes e materiais oriundos das tubulações. 

• Pesticidas utilizados na água com a finalidade de proteção da saúde pública: germicidas 

utilizados no controle de insetos vetores de doenças. 

• Cianobactérias: lagos eutrofizados. 

O VG para cada substância não carcinogênica ou carcinogênica não genotóxica é estipulado a 

partir da IDT, considerando um peso corporal médio, a fração da IDT proveniente do 

consumo de água e um consumo médio diário de água (ver seção 3.1.2.2). Quando no cálculo 

da IDT são utilizados fatores de incerteza superiores a 10.000, não foram estabelecidos VG, 
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pois estes careceriam de sent ido, e para substâncias com fator de incerteza superior a 1.000, 

são sugeridos VG provisórios (WHO, 1995, 2004). 

Para as substâncias carcinogênicas genotóxicas, a partir da extrapolação matemática do 

NOAEL (ou LOAEL) (ver seção 3.1.2.2), o VG é estabelecido para um determinado risco de 

câncer (por exemplo, 10-5 ou seja, um caso de câncer dentre uma população de 100.000 

pessoas, consumindo dois litros de água por dia, durante 70 anos), correspondente ao limite 

superior do intervalo de confiança (95%) da curva dose-resposta, quando esta se aproxima da 

dose zero (ou não exposição) (WHO, 2004).  

Assume-se que os VG devem ser, ao mesmo tempo, práticos e aplicáveis, além de 

proporcionar a proteção da saúde pública. Desta forma, também são sugeridos VG provisórios 

para substâncias cujo VG calculado seja: (i) inferior ao nível quantificável na prática ou (ii) 

inferior à concentração que pode ser obtida mediante processos consolidados de tratamento da 

água.  Além disso, são listadas as substâncias para as quais não são estabelecidos VG e 

explicitadas as razões - ocorrência rara na água ou em concentrações bem abaixo dos limites 

tóxicos, escassez de evidências epidemiológicas ou toxicológicas, uso proibido, reduzida 

persistência na água. 

3.2.2  O padrão dos Estados Unidos da América 

3.2.2.1  Histórico 

Nos Estados Unidos da América (EUA) a regulação da qualidade da água para consumo 

humano iniciou-se em 1914 quando o Serviço de Saúde Pública (United States Public Health 

Service) determinou o padrão de qualidade microbiológica, direcionado exclusivamente aos 

sistemas que forneciam água potável aos veículos de transporte interestadual, abarcando 

apenas contaminantes capazes de causar doenças contagiosas (USEPA, 2000b). 

Em 1925, 1946 e 1962 o Serviço de Saúde Pública revisou e expandiu o padrão de 

potabilidade, sendo que o padrão publicado em 1962 regulava 28 substâncias. Com poucas 

modificações todos os 50 estados adotaram os padrões estabelecidos pelo Serviço de Saúde 

Pública, bem como seus regulamentos e recomendações em todos os seus sistemas de 

abastecimento público (USEPA, 2000b). 

Porém, no final da década de 1960 tornou-se patente a defasagem da legislação em vigor em 

relação aos novos contaminantes encontrados na água. Um levantamento feito pelo Serviço de 

Saúde Pública em 1969 constatou que apenas 60 por cento dos sistemas de abastecimento de 
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água inspecionados forneciam água atendendo a todos os parâmetros de potabilidade; além 

disso, a qualidade da água dos mananciais havia deteriorado e mais da metade das estações 

apresentavam problemas nos processos unitários de tratamento ou problemas no sistema de 

distribuição, ou ainda a combinação dessas deficiências (USEPA, 2000b). 

A contaminação das águas de abastecimento foi apenas uma das diversas questões ambientais 

e de saúde que ganharam atenção do Congresso e do público no início da década de 1970, 

levando à aprovação, entre diversas leis, do Safe Drinking Water Act (SDWA) em 1974. Esta 

lei sofreu emendas significativas em 1986 e 1996, sendo administrada atualmente pelo 

escritório de água subterrânea e água potável da United States Environmental Protection 

Agency (USEPA) e seus parceiros (USEPA, 2000b). 

Originalmente o SDWA enfocava o tratamento como forma de garantir o fornecimento de 

água de acordo com o padrão estabelecido. Porém, a emenda de 1996 trouxe um grande 

avanço na legislação, reconhecendo que a proteção dos mananciais, o treinamento dos 

operadores, o financiamento de melhorias nos sistemas de abastecimento e a informação ao 

público são importantes componentes para garantir a segurança da água (USEPA, 2004b). 

A USEPA estabelece o padrão de potabilidade considerando-se os ricos à saúde associados a 

cada contaminante, seu padrão de ocorrência na água, as tecnologias de tratamento 

disponíveis e o custo. Adicionalmente, a USEPA compila dados sobre a qualidade da água, 

fornece informação ao público, disponibiliza orientação, assistência e inspeciona os 

programas estaduais de controle de qualidade da água (USEPA, 2004b). 

A USEPA adota duas categorias de padrão de potabilidade. Uma é o National Primary 

Drinking Water Regulation (NPDWR), incluindo os padrões primários aplicáveis legalmente, 

referentes aos contaminantes que existam ou que possam existir na água e que possam 

representar risco à saúde. A outra categoria é o National Secondary Drinking Water 

Regulation (NSDWR), constituindo um guia informativo  sobre as substâncias que podem 

produzir impactos estéticos e organolépticos. A USEPA apenas recomenda os padrões 

secundários, mas não obriga o seu cumprimento, entretanto, os estados podem adotá- los como 

padrões obrigatórios (USEPA, 2000b). 

Cabe também ressaltar a necessidade da constante interação entre o prestador de serviço de 

abastecimento de água e o consumidor, pois o SDWA enfatiza que o consumidor tenha 

conhecimento do que contém a água, qual a sua origem, como foi tratada e como protegê- la. 
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Assim sendo, todo sistema público de abastecimento de água deve preparar e distribuir 

relatórios anuais sobre a qualidade da água fornecida, incluindo informações sobre 

contaminantes detectados, possíveis efeitos para a saúde e a origem da água distribuída. E 

ainda, qualquer problema sério de não atendimento deve ser imediatamente notificado ao 

consumidor (USEPA, 2004b).  

3.2.2.2  Bases conceituais 

A partir da emenda de 1996 ao SDWA se passou a exigir que a USEPA seguisse uma série de 

critérios para a determinação do padrão de potabilidade, tais como a avaliação da ocorrência 

de substâncias nocivas à saúde humana no meio ambiente, determinação das populações mais 

expostas, inclusive dos grupos mais sensíveis, avaliação de métodos analíticos de detecção, 

viabilidade técnica do atendimento, além de impactos da regulação nos sistemas de água, na 

economia e na saúde pública (USEPA, 2004b). 

Essencialmente, a formulação do padrão de potabilidade segue os preceitos da metodologia de 

avaliação quantitativa de risco, de acordo com as seguintes etapas: (i) identificação do perigo, 

(ii) avaliação da exposição, (iii) avaliação da dose-resposta e (iv) caracterização do risco. 

Na etapa de identificação dos perigos, a USEPA identifica os contaminantes que 

potencialmente demandam regulação. Esta determinação é baseada no conhecimento 

disponível sobre a toxicidade de cada agente e em sua dinâmica ambiental. Em 1998, a 

USEPA publicou uma lista dos possíveis contaminantes na água potável em nível nacional e 

ainda não regulados - The National Drinking Water Contaminant Candidate List (CCL) – 

(USEPA, 2000b). Como parte de um processo contínuo a lista é constantemente atualizada, 

determinando-se a regulação ou não de um determinado contaminante (USEPA, 2000c; 

USEPA, 2004b). 

Para os contaminantes sujeitos à regulamentação, a USEPA estabelece o Maximum 

Contaminat Level Goal (MCLG), valor máximo desejável, ou seja, a concentração acima da 

qual poderá produzir efeitos adversos à saúde, valores estes embasados nas investigações de 

saúde pública realizadas anteriormente, e considerando as populações mais sensíveis. 

Entretanto, como os MCLG consideram somente os critérios de saúde pública, os limites 

tecnológicos ou financeiros de detecção e de tratamento algumas vezes podem torná- los de 

difícil atendimento (USEPA, 2000b). 
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Para as substâncias químicas não-carcinogênicas o MCLG é estabelecido com base na 

estimativa IDT (ver seção 3.1.2.2), abaixo da qual as pessoas podem estar expostas sem que 

ocorram danos à sua saúde. Já para as substâncias químicas carcinogênicas, quando não for 

possível determinar este limite, o MCLG é estabelecido como zero; caso contrário, o MCLG é 

estabelecido com referência na estimativa da IDT para um determinado risco tolerável 

(USEPA, 2000b). 

No que se refere aos contaminantes microbiológicos, o MCLG deve ser zero, no entendimento 

de que para alguns patógenos (por exemplo, vírus) a ingestão de um único organismo pode 

resultar em infecção (USEPA, 2000c).  

O MCLG em geral evolui para um valor máximo permitido, o Maximum Contaminant Level 

(MCL), fixado o mais próximo possível do primeiro, respeitando, porém os limites possíveis 

de serem alcançados com a utilização da melhor tecnologia disponível, levando-se em 

consideração ainda a relação custo-benefício (USEPA, 2000b). 

Quando não existir um método confiável, técnica e economicamente apropriado para a 

detecção de um contaminante em concentrações particularmente baixas, deve-se estabelecer 

uma técnica de tratamento ao invés de limite máximo permitido, ou seja, estabelece-se um 

procedimento ou um nível de resultado tecnológico aplicável que os sistemas públicos de 

água devem seguir para controlar um contaminante (USEPA, 2000b). Este é, por exemplo, o 

caso dos organismos patogênicos, com MCLG zero, sem exigências explícitas de MCL, mas 

com exigências de técnicas de tratamento e de indicadores auxiliares (turbidez).  

É importante ressaltar que algumas vezes os limites máximos permitidos ou técnicas de 

tratamento estabelecidas, não possuem a mesma relação custo-benefício em sistemas de 

grande e pequeno porte (USEPA, 2000c; WHO, 2004). Para atender a estes casos, a USEPA 

autoriza aos estados a outorgarem variações dos padrões para sistemas que atendam a até 

3.300 pessoas, desde que este sistema utilize uma tecnologia aprovada pela agência. Os 

estados, também, podem outorgar variações a sistemas com um serviço que atenda de 3.301 a 

10.000 pessoas com a autorização da USEPA. Porém, a legislação de potabilidade da água 

não permite aos pequenos sistemas variações para os contaminantes microbiológicos 

(USEPA, 2000b). 

Geralmente, após a fixação de um padrão primário, os sistemas têm até três anos para se 

adaptarem. Contudo, caso o cumprimento da legislação requeira grandes melhorias nos 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

33 

sistemas de abastecimento, a USEPA ou os estados podem permitir uma prorrogação deste 

período por até mais dois anos (USEPA, 2000b). 

A legislação dos EUA sobre a qualidade da água para consumo humano tem como premissa 

básica as múltiplas barreiras. Sendo assim, determina como dever dos estados a condução de 

avaliações de seus mananciais com a finalidade de identificar fontes potenciais de 

contaminação e determinar suas suscetibilidades (USEPA, 2004c). 

Outro aspecto de relevância é a qualificação de operadores, garantindo-se o seu treinamento 

para que o sistema opere satisfatoriamente. Neste sentido, em fevereiro de 1999 a USEPA 

publicou guias especificando padrões mínimos para qualificação e atualização de operadores 

de sistemas públicos ou não (USEPA, 2000b). 

Nos Estados Unidos da América a adoção de cada novo padrão de potabilidade sempre é 

calcado em um estudo prévio e detalhado de seus possíveis efeitos à saúde e dos impactos 

econômicos gerados no tratamento da água.  Para tanto, a USEPA conduz análises de custo 

benefício para todos os novos parâmetros a fim de determinar se os benefícios trazidos pela 

inclusão de um novo parâmetro justificam-se no custo gerado (USEPA, 2004a). 

Por fim, cabe salientar que no processo de contínua atualização do padrão de potabilidade, a 

USEPA, além de promover audiências públicas, conta com um fórum permanente de 

assessoria, com representantes dos estados, dos setores de saneamento e de saúde e da 

sociedade civil, o Conselho Assessor Nacional de Água Potável (National Drinking Water 

Advisory Council - NDWAC) (USEPA, 2000b). 

3.2.3  A legislação canadense 

3.2.3.1  Aspectos Institucionais 

No Canadá a responsabilidade por garantir a qualidade da água distribuída é compartilhada 

entre as províncias, territórios, governos municipal e federal. Em geral, as províncias e 

territórios são responsáveis pelos sistemas de abastecimento e os municípios apenas 

supervisionam as estações de tratamento (HEALTH CANADA, 2005a). 

Até 1968, as autoridades provinciais e federais responsáveis pela água potável geralmente 

usavam o Padrão do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos (United States Public 

Health Service Standarts). Em 1968, o primeiro guia completo para qualidade da água de 

consumo humano foi publicado abordando o padrão de potabilidade da água, além de 
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aspectos relativos à saúde e bem-estar dos consumidores (GREEN, 2006). Até o início da 

década de 1970, com exceção dos agrotóxicos e fenóis, as substâncias orgânicas eram 

ignoradas pelos órgãos de saúde pública canadenses; porém com a descoberta dos 

trihalometanos em 1974 passou-se a investigar estas outras substâncias orgânicas de interesse 

para a saúde, fazendo com que em 1979 fosse publicado um novo padrão de potabilidade 

(GREEN, 2006).  

Atualmente a Agência de Qualidade da Água e Saúde (Water Quality and Health Bureau), 

vinculada ao Health Canada, é o órgão responsável por conduzir pesquisas científicas para 

subsidiar as normas relacionadas à qualidade da água para consumo humano (HEALTH 

CANADA, 2005c). Os guias para a qualidade da água canadense (Canadian Drinking Water 

Quality) são estabelecidos pelo Comitê sobre Água Potável dos Territórios e Províncias 

Federais (Federal-Provincial-Territorial Comittee on Drinking Water) e publicados pelo 

Health Canada (HEALTH CANADA, 2006), sendo utilizado como suporte os estudos de 

avaliação de risco realizados pela Agência de Qualidade da Água e Saúde (HEALTH 

CANADA, 2005c). 

3.2.3.2  Bases Conceituais 

O processo de formulação e constante atualização do padrão de potabilidade é bem 

semelhante ao adotado nos EUA e baseado nos princípios da análise e gerenciamento de 

riscos. A proposição de um padrão é precedida de ampla análise dos riscos à saúde associados 

com a ingestão de determinada substância na água, baseada em cuidadosa revisão das 

informações científicas disponíveis e, a seguir, avaliada em termos de seus impactos e 

factibilidade de implementação (HEALTH CANADA, 2005b). 

Anteriormente a legislação canadense adotava uma abordagem também semelhante à dos 

EUA ao estabelecer Maximum Acceptable Concentration (MAC) e Interim Maximum 

Acceptable Concentration (IMAC) para diferentes substâncias, em conceituação similar aos 

MCL e MCLG da USEPA. Atualmente são estabelecidos apenas MAC (com objetivos de 

saúde ou estéticos), mas publicam-se também listas de substâncias (i) com proposed 

guidelines (referentes a processos ainda em estudo ou à espera de aprovação); (ii) without 

numerical guidelines (para as quais não há evidências suficientes de problemas, de saúde ou 

estéticos, associados aos níveis usualmente encontrados na água) e (iii) archived parameters 

(referentes aos quais não há evidências de risco à saúde ou não mais são encontrados na água) 

(HEALTH CANADA, 2006).  
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A maior prioridade do guia canadense é direcionada aos contaminantes microbiológicos, tais 

como bactérias, protozoários e vírus, e, conforme recomendado pelo GDWQ, enfatiza-se que 

nenhuma medida para reduzir a concentração de contaminantes químicos deve comprometer a 

desinfecção (HEALTH CANADA, 2006). 

Os guias são utilizados por todas as províncias e territórios como base para o estabelecimento 

de seus próprios requisitos de qualidade da água potável, e a abordagem das múltiplas 

barreiras é enfatizada como a melhor forma de garantia da segurança da água distribuída 

(D’COSTA et al., 2005). 

A adoção de um processo de gradação de importância para o monitoramento de parâmetros 

foi identificado como um requisito na evolução do guia. A tendência é que nessa 

determinação de níveis de monitoramento o Canadian Drinking Water Quality Guidelines 

faça a distinção em (D’COSTA et al., 2005): 

• Parâmetros de verificação: terão a função de validar a adequação da água tratada para o 

consumo humano imediato, ou seja, são aqueles que causam riscos imediatos à saúde 

pública, ou impedem o consumo por motivos estéticos, ou ainda signifiquem uma barreira 

de proteção do sistema, tais como turbidez e cloro residual; 

• Parâmetros de inspeção: confirmarão a adequação da água tratada ao consumo humano 

por longos períodos; 

• Parâmetros de salvaguarda: parâmetros para resposta a circunstâncias locais.  

3.2.4  A legislação brasileira 

3.2.4.1  Histórico 

A primeira iniciativa brasileira no sentido de regulamentar a qualidade da água para consumo 

humano ocorreu em 1977, com o Decreto 79.367 que instituiu a competência do Ministério da 

Saúde para elaborar normas e o padrão de potabilidade da água. No mesmo ano, o Ministério 

da Saúde publicou a Portaria MS 56/Bsb, estabelecendo as Normas e o Padrão de 

Potabilidade de Água para Consumo Humano, válidos em todo o território nacional 

(BASTOS, 2003). 

Em 10 de janeiro de 1990, o Ministério da Saúde editou uma nova Norma e Padrão de 

Potabilidade da água para consumo humano, que trouxe como principais inovações a 

introdução dos conceitos de controle e vigilância da qualidade da água, a atualização do 

padrão de potabilidade e dos planos de amostragem, e exigências de aspectos operacionais, 
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tais como a manutenção de cloro residual e de pressão positiva nos sistemas de distribuição 

(FORMAGGIA et al., 1996): 

Apesar de ser indiscutível os avanços trazidos pela Portaria 36GM/90, após alguns anos de 

sua entrada em vigor, verificaram-se a necessidade de aprimoramento do seu conteúdo, 

cabendo destacar os seguintes tópicos (FORMAGGIA et al., 1996): 

• A Portaria 36GM/90 abrangia apenas o âmbito estadual de governo, sendo necessário a 

atualização da mesma, estabelecendo a competência legal do nível municipal no exercício 

da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano; 

• Exigências de controle de qualidade da água restritas aos serviços e sistemas públicos de 

abastecimento de água, não mencionando as diversas modalidades de gestão, 

abastecimento e fornecimento coletivo de água, dificultando a aplicação da legislação 

pelas autoridades sanitárias; 

• Indefinição quanto à competência para normalizar e controlar os laboratórios particulares, 

públicos ou de universidades que prestam serviços de análise físico-química e 

bacteriológica da água para consumo humano; 

• Necessidade de se obrigar que toda água distribuída seja pelo menos desinfetada, com 

garantia do teor de cloro residual livre; 

•  Necessidade de se acompanhar os avanços científicos com relação ao padrão de 

potabilidade e as técnicas de análise; 

• Definição de critérios mínimos de amostragem e freqüência mínima de amostragem 

diferenciada para mananciais superficiais e subterrâneos. 

Em maio de 2000, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), através da Coordenação Geral 

de Vigilância Ambiental em Saúde, e o Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), em 

parceria com a Representação no Brasil da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) 

vinculada à Organização Mundial de Saúde (OMS), desencadeou o processo de revisão da 

Portaria 36. Processo este, que implementou uma discussão de alcance nacional, com 

participação das secretarias municipais e estaduais de saúde, dos Serviços de Vigilância 

Epidemiológica, Sanitária e Ambiental em Saúde, do Setor Saneamento, por meio das 

Companhias Estaduais, Serviços Municipais e suas entidades representativas, das 

universidades, de órgãos ambientais e entidades da sociedade civil (BASTOS et al., 2001). 
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A partir daí constituiu-se um grupo de trabalho  multidisciplinar para a elaboração de uma 

minuta da nova legislação. Este trabalho envolveu uma pesquisa bibliográfica sobre o estado 

da arte do conhecimento sobre os diversos aspectos inerentes à qualidade da água para 

consumo humano, controle e vigilância; a análise crítico-comparativa entre normas e 

legislações vigentes em diversos países, além da segunda edição do GDWQ (OMS, 1995) e, 

finalmente, a identificação dos principais aspectos a serem atualizados e, ou, inseridos na 

nova legislação (BASTOS et al., 2001). 

O resultado deste processo foi a Portaria do Ministério da Saúde no 1.469 de 29 de dezembro 

de 2000, publicada no Diário Oficial da União em 22 de fevereiro de 2001 e reeditada em 

março de 2004 como Portaria MS 518/2004 (BRASIL,2004). 

3.2.4.2  Bases conceituais 

O princípio básico norteador da mais recente atualização da legislação brasileira foi a de que 

esta deveria constituir um instrumento efetivo de proteção à saúde, tendo, portanto, como 

premissas básicas (BASTOS et al., 2001): 

• A universalidade de aplicação, abrangendo as diversas formas e situações de 

abastecimento coletivo de água; 

• Funcionalidade, definindo atribuições e responsabilidades das diversas instituições 

envolvidas no Controle e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(CVQACH), de forma harmônica e integrada; 

• Atualidade, incorporando o que havia de mais recente no conhecimento científico; 

• Aceitação, compatibilizando as diversas visões das instituições envolvidas no CVQACH, 

sem prejuízo da visão maior de proteção à saúde; 

• Aplicabilidade, adequando a legislação à realidade nacional; 

• Função não somente de instrumento normalizador, fiscalizador e punitivo, mas também de 

fomento às boas práticas; 

• Eqüidade, assegurando direitos dos consumidores. 

Além dos itens levantados acima, um princípio extremamente importante norteou a 

elaboração da legislação brasileira de qualidade da água para consumo humano em vigor, 

baseado na seguinte premissa epidemiológica: a adoção de limites de presença de substâncias 
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e organismos potencialmente nocivos à saúde humana na água consumida, embora 

necessária, não é suficiente para garantir a desejável proteção à saúde (HELLER, 2001). 

Esta abordagem auxiliou a construção de uma legislação não somente centrada na definição 

do padrão de potabilidade, mas adequada ao enfoque das múltiplas barreiras, na disposição de 

critérios e procedimentos de promoção de boas práticas em todo o sistema, além de valorizar 

o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

Na FIGURA 3.4 apresenta-se um diagrama conceitual das relações e abrangência da 

legislação sobre potabilidade da água, marcada pela interação entre prestadores de serviço de 

abastecimento de água, vigilância da qualidade da água e consumidores. 

 
FIGURA 3.4 – Diagrama conceitual: relações e abrangência da legislação sobre 

potabilidade da água. 
Fonte: HELLER (2001). 

Ressaltam-se como avanços da legislação em vigor (BASTOS, 2003): 

• Uma melhor delimitação e definição dos órgãos ou entidades de abastecimento, 

fornecimento e consumo de água que estão sujeitas às ações de controle e vigilância, 

abrangendo todas as modalidades de abastecimento coletivo, a exemplo de condomínios, 

clubes, campings, transporte em veículos etc. 
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• Maior objetividade e clareza que a Portaria MS nº 36GM/90, nas definições para o 

exercício eficaz e diferenciado do controle e da vigilância da qualidade da água, sob a 

perspectiva da permanente avaliação de riscos à saúde. 

• Valorização das múltiplas barreiras e de uma visão sistêmica da dinâmica da qualidade da 

água, do manancial ao consumidor, ou seja, uma abordagem mais ampla de segurança da 

qualidade da água para consumo humano, com proteção dos mananciais de abastecimento, 

a garantia de boas práticas no tratamento da água, a garantia da integridade dos sistemas 

de distribuição de água e a garantia de informação ao público sobre a qualidade da água. 

• A não permissão de distribuição de água canalizada para consumo humano sem 

tratamento, sendo exigida, no mínimo, a desinfecção e a manutenção de um teor mínimo 

de residual desinfetante (0,2 mg L-1).  

• Exigência de monitoramento da qualidade da água bruta, inclusive de cianobactérias no 

ponto de captação e a inclusão de um valor máximo permitido (VMP) para cianotoxinas, 

mais especificamente microcistinas.  

• A turbidez da água filtrada e os parâmetros de controle da desinfecção são assumidos 

como parte do padrão microbiológico de potabilidade, com vistas a assegurar a adequada 

eficiência de remoção de enterovírus e de protozoários. 

• A exigência de que toda água para consumo humano suprida por manancial superficial e 

distribuída por meio de canalização receba filtração a fim de minimizar os perigos 

relativos à protozoários. 

 
Quanto ao estabelecimento dos parâmetros e respectivos valores máximos permitidos (VMP), 

a legislação brasileira baseou-se na experiência internacional, considerando, entretanto, as 

evidências epidemiológicas e toxicológicas dos riscos associados às substâncias químicas, 

além da intensidade do uso das substâncias no país (BASTOS et al, 2001). 

Nas sucessivas revisões da legislação brasileira, percebe-se um aumento do número de 

parâmetros obrigatórios a serem monitorados, sendo que as alterações mais expressivas se 

deram na passagem da Portaria 36/90 à Portaria 1.469/2000, atual Portaria MS 518/2004. Os 

padrões que mais se alteraram foram os de substâncias orgânicas, agrotóxicos e produtos 

secundários da desinfecção, como pode ser observado na FIGURA 3.5. 
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FIGURA 3.5 – Evolução do número de parâmetros no padrão de potabilidade brasileiro. 

Fonte: BASTOS (2003). 

Apesar do número de substâncias inorgânicas que afetam a saúde e a aceitação para o 

consumo ter se alterado pouco nas legislações de 1977 a 2000, muitos dos VMP tornaram-se 

mais rigorosos, o que também é observado para substâncias orgânicas e agrotóxicos. Porém 

nestes dois últimos casos observa-se não só a restrição do VMP, mas um significativo 

aumento do número de substâncias a serem controladas, o que é justificado pelo grande 

intervalo de tempo entre as legislações e a grande velocidade com que a indústria de 

orgânicos/agrotóxicos lança novos produtos (BASTOS, 2003). 

Na FIGURA 3.6 apresenta-se de maneira esquemática a evolução da organização dos 

parâmetros por categoria. Cabe ressaltar que na Portaria  MS nº 36GM/90, dentro da categoria 

das características de qualidade química da água potável, estão incluídos os componentes 

orgânicos e inorgânicos que afetam a saúde, além de componentes que afetam a qualidade 

organoléptica. Já na Portaria MS 518/2004, dentro da categoria de substâncias químicas que 

representam riscos à saúde, excluem-se aquelas que afetam as características organolépticas, 

já abordadas na categoria do padrão de aceitação para o consumo humano, porém ampliou-se 

a categoria agregando agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção.   
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FIGURA 3.6 – Organização por categoria dos parâmetros de potabilidade nas legislações 

brasileiras. 
1Portaria 1469/2000, atual Portaria 518/2004. 
Fonte: Adaptado de BRASIL (1977; 1990; 2001). 

Um ponto importante na legislação brasileira é a previsão de sua revisão no prazo de cinco 
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governamentais ou não, de reconhecida capacidade técnica na área. Porém, com a reedição da 

Portaria MS 1469/2000 ampliou-se automaticamente o prazo para revisão em mais quatro 

anos. 
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Apesar das dificuldades financeiras serem freqüentemente levantadas como uma das 

principais causas dos problemas sanitários, estas, usualmente, são superestimadas, encobrindo 

outros problemas estruturais, tais como as debilidades institucionais nos setores de meio 

ambiente e saúde pública (VON SPERLING, 2004). 

A fragilidade institucional do setor de abastecimento de água é assinalada pela falta de 

integração entre instituições que possuem importante interdependência em seus objetivos. 

Além disto, identificam-se processos de desenvolvimento institucional reproduzidos de outros 

países sem a devida adaptação às especificidades econômicas, culturais e sociais nacionais. 

Isso não quer dizer que as experiências de outros países não possam auxiliar na estruturação 

do processo organizacional, mas é importante que este seja continuamente construído 

adaptado à realidade local (VON SPERLING, 2004). 

Dentre os aspectos políticos intervenientes nos serviços de abastecimento público, a falta de 

políticas definidas para o setor é um problema considerado grave em muitos países, e em 

muitos casos está diretamente ligado à falta de participação popular. Além disso, no panorama 

político de muitos países podem ainda ser localizados os seguintes problemas, com todo 

cuidado em evitar generalizações fáceis: divisão indefinida de deveres e responsabilidades 

entre as esferas de governo federal, estadual e municipal; excessiva centralização de poderes; 

falta de continuidade na condução de políticas públicas entre mandatos; maior interesse 

político no atendimento da demanda das classes média e alta; esquemas inadequados de 

recuperação de custos; e falta de postura ética de alguns políticos (VON SPERLING, 2004). 

No levantamento realizado pelo CEPIS em 2000, poucos países apontavam os aspectos 

tecnológicos como uma grave limitação para o abastecimento de água, a maioria apontava 

como apenas um problema moderado, o que vem ao encontro ao que Von Sperling (2004) 

destaca, afirmando que em vários países em desenvolvimento as tecnologias mais adequadas à 

realidade local são de domínio do setor técnico. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a grave fragilidade institucional e legal relativa aos 

procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano nos países 

sul-americanos, apesar do crescente reconhecimento de que só é possível que uma legislação 

sobre potabilidade da água se torne um efetivo instrumento de proteção à saúde, se 

acompanhada de marcos regulatórios e de bem elaborados programas e atividades de controle 

e vigilância (BASTOS et al., 2004a). 
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Na página do Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente – 

CEPIS, existe a informação de que todos os países sul-americanos possuem legislação relativa 

à qualidade da água para consumo humano, sendo que a maioria delas é semelhante aos 

GDWQ contemporâneos às suas publicações. As exceções são a Guiana Francesa, que possui 

legislação mais restritiva que o GDWQ, e Bolívia, Paraguai e Peru, que possuem legislação 

menos restritiva que o GDWQ. A Guiana e o Uruguai não receberam classificação de suas 

legislações em relação ao GDWQ (CEPIS, 2000). 

A adoção de parâmetros referenciados nas recomendações dos guias elaborados pela OMS, 

também é ressaltada por Bastos et al. (2004a). Os autores acrescentam que esta medida pode 

fazer com que as legislações distanciem-se das bases reais que deveriam pautá- las, tais como: 

análise das evidências epidemiológicas e toxicológicas dos riscos à saúde associados às 

diversas substâncias ou organismos patogênicos; possibilidades analítico- laboratoriais; 

intensidade de comercialização e uso das substâncias químicas; e ocorrência dessas na água 

para abastecimento público, além dos organismos patogênicos que provocam maior incidência 

de doenças.  

De acordo com o CEPIS (2000), marcos legais inadequados ou obsoletos eram considerados 

uma grave limitação do setor de abastecimento de água em vários países sul-americanos no 

ano 2000. Entretanto a avaliação das legislações sul-americanas realizadas pelo CEPIS 

ocorreu a mais de cinco anos; logo é possível que tenham ocorrido algumas alterações neste 

panorama. Um exemplo de uma nítida alteração ocorreu com o Brasil em relação aos marcos 

institucionais e legais, com o advento da Portaria 1469 de 2000, atual Portaria 518 de 2004. 

Em concordância com Bastos et al. (2004a), von Sperling (2004) acrescenta que a adoção de 

guias internacionais, sem a devida justificativa na realidade local, torna a legislação 

excessivamente restritiva, e aliada à escassez de recursos não permite uma imediata 

submissão aos padrões adotados, o que gera o não cumprimento da legislação ou o seu 

cumprimento discretizado. Ressalta também que padrões muito restritivos podem tornar os 

custos de operação insustentáveis, ainda que o sistema tenha sido implementado como o 

resultado de um grande esforço para agir de acordo com o padrão. 

Na TABELA 3.2 apresentam-se algumas conseqüências geradas pelas limitações das 

legislações relativas aos aspectos ambientais e de saúde pública. 
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TABELA 3.2 – Conseqüências geradas pelas limitações das legislações relativas aos 
aspectos ambientais e de saúde pública. 

Limitações Conseqüências 
Guias internacionais são assumidos como 
padrões nacionais 

As singularidades locais são ignoradas. 

Padrões copiados de países 
desenvolvidos 

Padrões puramente teóricos, não implementados e 
incompatíveis com a tecnologia disponível.  

Valores-guia tratados como valores 
absolutos e não como um valor 
recomendável 

Análise das amostras avaliando-as apenas como 
aprovadas ou reprovadas, sem considerar as dificuldades 
cotidianas para atender a legislação.  

Adoção de padrões excessivamente 
restritivos 

Os padrões dificilmente serão alcançados, além de, em 
alguns casos, requerer a utilização de fatores de 
segurança adicionais, aumentando os custos. 

Adoção de padrões excessivamente 
relaxados 

Não garante segurança no uso da água. 

Padrões desatualizados Imprimem descrédito quanto à utilidade e necessidade de 
aplicação do padrão. 

Exigências de monitoramento indefinidas 
ou inadequadas 

Dificuldade de interpretação estatística dos resultados 
quando estes são insuficientes. E alto custo injustificado 
quando o monitoramento exigido é excessivo.  

Conflitos no uso da água não 
adequadamente definidos pela legislação 

Excessivo consumo de água para outros usos, tais como 
irrigação, restando pouca água para o abastecimento 
público. 

Fonte: Adaptado de VON SPERLING (2004). 
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4  METODOLOGIA 

4.1  Definição do universo amostral 

Para a elaboração deste trabalho definiu-se a amostra como os países da América do Sul. 

Entretanto foi necessário excluir o Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Os dois primeiros 

foram excluídos, principalmente, dada a dificuldade de obtenção das normas locais referentes 

à água para consumo humano, e de identificar parceiros interessados em participar da 

pesquisa por meio dos questionários. Já a Guiana Francesa foi excluída por ser um 

departamento de ultramar francês, sem soberania e conseqüentemente submetido à legislação 

francesa, na realidade uma transposição para o direito francês das determinações da Diretiva 

98/83/CE da comunidade econômica européia. 

4.2  Coleta de dados 

Objetivando comparar as legislações relativas à qualidade da água para consumo humano, à 

luz das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), procurou-se levantar as 

referidas leis e as publicações da OMS contemporâneas e posteriores a estas.  

Com a finalidade de ampliar e auxiliar a compreensão das realidades locais utilizou-se um 

questionário subdividido em quatro seções: legislação sobre potabilidade, controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano; tratamento de água; infra-estrutura 

laboratorial e informações epidemiológicas. 

Este questionário foi elaborado por uma equipe multidisciplinar composta por professores e 

pesquisadores brasileiros, das seguintes instituições: Universidade Federal de Minas Gerais, 

Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de 

Brasília. Após a elaboração de uma versão preliminar dos questionários, foi realizada uma 

discussão presencial com um professor e profissional atuante na área de tratamento de água da 

Colômbia. Após essa discussão, foi feita uma reformulação dos questionários dando origem à 

versão final do mesmo. 

A versão final do questionário foi distribuída, inicialmente, aos países participantes de um 

projeto multi- institucional para estudo da qualidade da água para consumo humano na 

América do Sul, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Este grupo de pesquisa 

era  composto por representantes dos seguintes países e instituições: 
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• Argentina, representada pelo Centro de Ingenería Sanitaria, Faculdad de Ciencias 

Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosário; 

• Brasil, representado pela Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de 

Viçosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Brasília; 

• Chile, representado pelo departamento de Ingenería Civil, Faculdad de Ciencias Fisicas y 

Matematicas, Universidad de Chile; 

• Colômbia, representada pelo professor Jorge Arboleda Valencia que atua como docente e 

consultor na área de tratamento de água; 

• Peru, representado pelo Ministerio de la Salud e pelo Centro Panamericano de Ingeníeria 

Sanitaria y Ciências del Ambiente (CEPIS); 

• Uruguai, representado pela Faculdad de Ciencias da Universidad de la Republica 

Oriental del Uruguay e pela entidade nacional responsável pelos serviços de saneamento, 

as Obras Sanitarias del Estado (OSE). 

A coleta de informações contou também com a contribuição do CEPIS, que possibilitou a 

ampliação da amostra, obtendo-se informações também da Bolívia. 

Durante a primeira etapa para respostas dos questionários, aconteceram três visitas de 

representantes de instituições brasileiras a instituições estrangeiras: de um dos representantes 

da Universidade Federal de Minas Gerais à Universidad Nacional de Rosário na Argentina, 

da representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro à Universidad de la Republica 

Oriental del Uruguay e do representante da Universidade Federal de Viçosa à Universidad de 

Chile. Estas visitas possibilitaram uma ampliação das discussões, já que todas elas ocorreram 

após o recebimento dos questionários pelos países visitados. 

Após a devolução dos questionários respondidos por todos os países participantes, promoveu-

se uma oficina, na cidade de Belo Horizonte, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2004, com a 

participação de todos os componentes do grupo, com exceção do CEPIS, para discussão das 

respostas obtidas. Com isto, identificou-se a necessidade de reformulação de algumas 

perguntas e respostas fornecidas pelos participantes, nas seções de legislação sobre 

potabilidade, controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano; tratamento de 

água e infra-estrutura laboratoria l. 

Na seqüência, os questionários foram novamente encaminhados aos países participantes para 

que fossem formuladas novas respostas com base nas discussões geradas na oficina. 
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Objetivou-se também a ampliação do grupo de países estudados, enviando-se os questionários 

revisados para pesquisadores, na área de tratamento de água e representantes da Organização 

Pan-Americana da Saúde, da Guiana, Equador, Paraguai e Venezuela, que em princípio se 

interessaram em participar do estudo. Porém, apenas o Paraguai encaminhou o questionário 

respondido. 

Simultaneamente ao trabalho realizado por meio dos questionários, procedeu-se ao 

levantamento da legislação vigente e de propostas de revisão das normas sobre o controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano nos países da América do Sul. As 

legislações foram obtidas em páginas na Internet de Ministérios da Saúde, nas páginas do 

CEPIS e da Organización Panamericana de la Salud (OPAS), adquiridas junto à órgãos 

normalizadores ou por meio de contatos com instituições de pesquisa. Em todos os países 

estudados trabalhou-se com fontes de informações primárias, ou seja, com os originais das 

legislações. 

Como referências para serem comparadas com as legislações sul-americanas objeto deste 

estudo, utilizaram-se as três edições do Guidelines for Drinking Water Quality (GDWQ) da 

OMS e as legislações dos EUA e Canadá. 

4.3  Análise de dados 

Após o término do prazo estipulado para recebimento das respostas da segunda rodada dos 

questionários, verificou-se que Chile e Bolívia não responderam ao questionário revisado. 

Passou-se então à identificação das inconsistências nas respostas dos questionários obtidos. 

As dúvidas que ainda persistiam foram encaminhadas por correio eletrônico aos 

pesquisadores responsáveis pelas respostas. 

Para efeito da presente dissertação, optou-se por descartar as respostas referentes às seções de 

tratamento de água; infra-estrutura laboratorial e informações epidemiológicas. Assim, dos 

questionários, optou-se por utilizar apenas a seção referente à legislação sobre potabilidade, 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

Com relação às legislações, a norma da Argentina se limita à prescrição de parâmetros, e por 

meio dos questionários foi possível identificar que neste existe uma grande dispersão a 

respeito do tema. Em geral cada província tem suas próprias normas, além de existirem 

normas específicas de contratos de concessão de serviços que às vezes não coincidem com as 

normas provinciais (INGALINELLA, 2004). 
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Sendo assim, para possibilitar a comparação com os demais países, optou-se por trabalhar 

com os parâmetros determinados pela legislação nacional, mas utilizar também a legislação da 

Província de Santa Fé, a fim de identificar os aspectos abordados pela legislação. É 

importante ressaltar que a Província de Santa Fé foi escolhida por ser a província da 

instituição colaboradora na Argentina, além de ser uma das províncias melhor estruturada em 

relação à legislação de controle da qualidade da água. 

A sistematização das legislações abrangeu os seguintes aspectos: 

• Catalogação das datas das legislações. 

• Verificação da ocorrência de processo de revisão das legislações, agregando ao trabalho 

as informações obtidas na minuta da norma revisada, quando esta estivesse disponível. 

Apesar de vários países estarem passando pelo processo de revisão, apenas Colômbia e 

Peru possuíam documentos oficiais já divulgados. No caso do Chile, trabalhou-se com 

informações sobre o processo de revisão divulgadas em congressos e seminários.  

• Sistematização das informações sobre o padrão de potabilidade dos diversos países em: (i) 

padrão microbiológico; (ii) padrão de turbidez para a água pós-filtração ou pré-

desinfecção; (iii) padrão para substâncias químicas que representam riscos à saúde 

(inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários da 

desinfecção); (iv) padrão de radioatividade; (v) padrão de aceitação para consumo 

humano.  

• Comparação do padrão de potabilidade dos diversos países, de acordo com a 

categorização acima e com as normas e critérios tomados como referência: OMS, EUA e 

Canadá.  

Na etapa seguinte, passou-se a uma análise comparativa qualitativa das exigências das 

legislações relativas à qualidade água para consumo humano, identificando-se a abordagem 

das legislações relativas: 

• À abrangência da legislação com relação aos padrões de potabilidade, exigências de 

controle e vigilância; 

• À existência de marco institucional explicitando direitos e responsabilidades de cada 

instituição envolvida; 

• Ao agrupamento dos parâmetros de potabilidade; 
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• À flexibilidade da legislação adotando-se valores máximos permitidos (VMP) e valores 

máximos desejáveis (VMD); 

• À especificação de técnicas para a realização de análises; 

• À proteção e ao monitoramento de mananciais; 

• À planos de amostragem relativos ao controle, incluindo: número de amostras, pontos e 

freqüência na saída do tratamento e na rede de distribuição para características físicas, 

químicas e microbiológicas; 

• À desinfecção; 

• Às exigências de informações ao consumidor. 

A partir da sistematização das informações extraídas das legislações procedeu-se a uma 

análise das respostas fornecidas nos questionários dos países que o responderam, procurando-

se identificar convergências e divergências nos itens abordados pelos mesmos.  

A identificação de convergências entre os parâmetros de potabilidade das legislações 

estudadas e suas similaridades com os GDWQ da OMS e os padrões canadense e dos EUA de 

QACH foi obtida com a utilização da clusterização, ou agrupamento, por meio de um 

algoritmo Fuzzy C-Means (FCM) desenvolvido utilizando o programa Matlab 6.1 (SANTOS, 

2004). 

Como o objetivo do processo de clusterização Fuzzy consiste em agrupar um conjunto de 

dados em um número K de clusters ou grupos homogêneos, onde não se sabe inicialmente 

qual o número de agrupamentos mais indicado, geralmente torna-se necessário proceder a 

validação do cluster, a fim de determinar o número de cluster ideal em função da distribuição 

da amostra. 

Desta forma, torna-se necessário adotar um processo de validação, a fim de efetivar 

comparações entre os resultados obtidos usando diversos valores de K, e determinar o seu 

melhor valor, ou seja, o número ótimo de partições da distribuição em teste. Na validação de 

clusters as principais características consideradas são a compactação e a separação ou 

isolamento. O índice de compactação é um indicador de variação ou espalhamento dos dados 

dentro do cluster, onde se conclui que quanto menor for o grau de espalhamento, mais 

eficiente será a desempenho do FCM. E o índice de separação é o indicador de isolamento 

entre os clusters, concluindo-se que o desempenho aumentará à medida que a distância entre 

os clusters seja cada vez maior (HÖPPNER et al., 1999). 
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Para validação dos clusters foram utilizados os métodos de validação de cluster PBM, 

Calinski-Harabasz e Xie e Beni, por abordar as duas propriedades anteriormente 

mencionadas, ou seja, a compactação da partição Fuzzy e a separação entre os grupos da 

distribuição, uma vez que outros métodos como o Coeficiente de Partição de Bezdek 

considera somente a propriedade de compactação dos elementos dentro do cluster, 

desconsiderando a propriedade de separação entre os clusters (HÖPPNER et al., 1999). 

Entretanto, cabe ressaltar que os métodos tradicionais de medida de compactação são 

facilmente influenciados negativamente, no momento em que a quantidade escolhida de K se 

aproxima do número de pontos do conjunto de dados. Outro problema levantado é quanto às 

medidas de separação de clusters convencionais, pois normalmente, estas têm capacidade 

limitada de diferenciar as estruturas geométricas dos clusters, pois seu cálculo é baseado 

somente na informação dos centros dos clusters, desconsiderando todas as informações do 

formato da partição (HÖPPNER et al., 1999). 

O algoritmo de agrupamento adotado funciona da seguinte forma, cada padrão de potabilidade 

tem seu VMP transformado em um valor entre menos um e um, e é representado por um 

ponto em um espaço n-dimensional, em que n é o número de parâmetros determinado pelas 

legislações. De acordo com o número de agrupamentos, K, determinados na validação dos 

clusters, serão lançados aleatoriamente K pontos neste espaço n-dimensional. Destes K pontos 

iniciais lançados, serão realizadas medidas euclidianas dos mesmos aos pontos que 

representam cada padrão de potabilidade, que serão agrupados com aqueles pontos iniciais 

dos quais tenham a menor distância euclidiana. 

A partir deste agrupamento inicial, será determinado o centro do grupo a partir das 

coordenadas geométricas dos pontos ou padrões de potabilidade que pertençam a este grupo. 

Novamente, então, são realizadas medidas euclidianas dos pontos que representam os padrões 

de potabilidade ao centro do grupo, de forma que esses sejam reagrupados conforme as 

menores distâncias aos centros de cluster. Após o novo reagrupamento, mais uma vez é 

definido o centro do novo grupo, e um conseqüente reagrupamento. Este processo se repetirá 

até que a variação da distância entre o centro de cluster do novo agrupamento e do anterior 

seja mínima, no caso do algoritmo utilizado, 0,001. 

Para a utilização do algoritmo de clusterização não é admitida a ocorrência de dados faltantes, 

mas como os parâmetros exigidos pelas legislações são bastante distintos e sua ocorrência 

inevitável, testou-se o preenchimento dos dados faltantes com: uma casa decimal acima do 
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maior VMP determinado para cada parâmetro, com três casas decimais acima do maior VMP 

determinado para cada parâmetro e com menos um. 

Para minimizar as incertezas geradas pelo lançamento aleatório dos centros de cluster iniciais 

e, principalmente, pelo extenso domínio da distribuição, devido ao preenchimento de dados 

faltantes com valores bem acima dos demais, decidiu-se por repetir o processo de 

clusterização cem vezes, adotando-se a tendência obtida. 

Além disto, testou-se a clusterização utilizando-se: todas as legislações e guias; apenas os 

guias e as legislações que determinavam VMP para o grupo de substâncias analisadas, 

considerando-se que a não determinação de parâmetros, por si só, é uma semelhança entre os 

países; e ainda, apenas os guias e as legislações que determinavam VMP para o grupo de 

substâncias analisadas, excluindo-se também os parâmetros que só eram determinados por 

uma legislação. 

Após todos os testes, decidiu-se por adotar o resultado que pareceu ter sido menos 

influenciado pelos dados faltantes, tal situação ocorreu utilizando-se apenas os guias e as 

legislações que determinavam VMP para o grupo de substâncias analisadas, preenchendo-se 

os dados faltantes com três casas decimais acima do maior VMP estipulado pelas legislações 

e GDWQ para cada parâmetro, uma vez que se considerou que se uma legislação não 

determina um VMP, está implícita a aceitação de uma concentração infinita. 

Com a utilização desse algoritmo de clusterização, identificaram-se grupos de países que  

possuem parâmetros e/ou VMP semelhantes. Para tanto, os agrupamentos foram realizados 

para substâncias orgânicas, inorgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e subprodutos da 

desinfecção e para as substâncias que afetam a aceitação para consumo humano. A 

clusterização separada por grupos de substâncias aspirou verificar se existiam diferenças no 

agrupamento dos padrões dos países, conforme as substâncias analisadas. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  Legislação sobre potabilidade, controle e vigilância da qualidade da 
água para consumo humano 

As respostas obtidas por meio dos questionários facilitaram a identificação de marcos legais e 

institucionais. A análise das legislações, aliada às informações dos especialistas dos países 

participantes, possibilitou um esboço da abrangência das atividades de controle e da vigilância 

da qualidade da água para consumo humano. 

 5.1.1  Marcos legais e institucionais 

a) Argentina 

A Argentina possui legislação nacional, incluída no Código Alimentar Argentino, 

prescrevendo apenas parâmetros de potabilidade, como já foi mencionado. Entretanto, cada 

província possui suas próprias normas, em algumas existem Entes Reguladores criados por lei 

e em outras a questão do abastecimento público de água fica a cargo das Direções de 

Saneamento Ambiental ou de administrações provinciais de água; além disso, existem normas 

incluídas em contratos de concessão de serviços, que não necessariamente coincidem com as 

normas da província, gerando uma grande dispersão institucional e legal (INGALINELLA, 

2004). 

A legislação da Província de Santa Fé, Reglamento de Control de Calidad de Aguas Potables, 

de março de 1996, determina que os concessionários de serviços de abastecimento de água 

deverão cumprir com as normas aplicáveis à concessão. Já os prestadores de serviço de 

abastecimento de água que não estão sob as normas de uma concessão, deverão promover o 

controle da qualidade da água, entendido como programa de monitoramento, nas diversas 

partes constituintes dos sistemas de abastecimento. Adicionalmente, o Ente Regulador de 

Servicios Sanitários (ENRESS) da província de Santa fé efetua vigilância, por meio de 

análises e inspeções nos serviços de abastecimento de água, que devem ser incrementadas 

quando se utilizam novos mananciais ou as análises indiquem risco sanitário ou ainda quando 

sejam detectados surtos de doenças de origem hídrica (ARGENTINA, 1996). 

b) Bolívia 

Na Bolívia as principais legislações relativas à água para consumo humano são: 
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• Lei nº1600 de 28 de outubro de 1994 – Lei SIRESE, que cria o Sistema de Regulacíon 

Sectorial, cujo objetivo é regular, controlar e supervisionar as atividades dos setores de 

telecomunicações, eletricidade, hidrocarbonetos, transportes, águas e outras atividades que 

mediante lei sejam incorporadas ao sistema (BOLÍVIA, 1994); 

• Lei nº 2066 de 11 de abril de 2000 – Lei de Servicios de Água Potable y Alcantarillado 

Sanitario, que tem por objetivo estabelecer as normas que regulam a prestação dos 

serviços de água potável e esgotamento sanitário e o marco institucional que os rege, o 

procedimento para outorga de concessões e licenças para a prestação dos serviços, os 

direitos e obrigações dos prestadores e usuários, o estabelecimento dos princípios para 

fixação de preços, tarifas, taxas e cotas, bem como a determinação de infrações e sanções 

(BOLÍVIA, 2000); 

• Norma Boliviana 495 (NB 495) de 11 de novembro de 2005 – Agua Potable – 

Definiciones y terminologia; 

• Norma Boliviana 512 de 15 de outubro de 2004 (NB 512/04 – 3ª revisão) – Agua potable 

– Requisitos (BOLÍVIA, 2004); 

• Norma Boliviana 496 de 11 de novembro de 2005 (NB 496/05 – 2ª edição) – Agua 

potable – Toma de muestra (BOLÍVIA, 2005a); 

• Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, 

2005 (BOLÍVIA, 2005b). 

As normas bolivianas são estabelecidas pelo Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 

(IBNORCA), porém sua atualização e revisão são realizadas por um grupo composto de 

membros de várias instituições: Viceministerio de Servicios Básicos, Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA) de La Paz, Asociación Nacional de Empresas e Instituciones de Servicio 

de Agua Potable y Alcantarillado (ANESAPA), da empresa de origem francesa Águas do 

Illimani (AISA) e da Superintendência de Saneamiento Basico da Bolívia (SISAB). 

As legislações citadas anteriormente, com exceção do Reglamento Nacional para el Control 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano foram mencionadas nas respostas do 

questionário boliviano; porém as Normas Bolivianas citadas se referiam à versões anteriores, 

uma vez que essas foram promulgadas em 2004 e 2005, posteriormente ao período de 

respostas do questionário. Entretanto, além delas foram mencionadas outras duas legislações 

no questionário: 
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• Decreto Lei 15.629 de 18 de julho de 1978 – Código de Saúde. O decreto se refere ao 

controle da autoridade de saúde aos produtos cosméticos, perfumaria e asseio pessoal; 

• Lei 2028, Ley de Municipalidades, de 28 de outubro de 1999, que tem por objetivo regular 

o regime municipal, contendo vários artigos com relação direta à legislação de água, entre 

eles o artigo 10º, que declara a necessidade e utilidade pública dos serviços de 

abastecimento de água (BOLÍVIA, 1999). 

Apesar de terem sido citadas várias leis, as informações realmente de relevância para o 

controle da QACH está disperso nas NB 496, 512 e 689 e no Reglamento Nacional para el 

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Porém, deve-se ressaltar que 

somente foi acessada a versão sob consulta deste último documento, não se podendo precisar 

se a versão utilizada realmente é a oficial. 

A responsabilidade pelo controle da qualidade da água para consumo humano é da Entidad 

Prestadora de Servicios da Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) (Bolívia, 2004); 

porém, como pode ser observado na FIGURA 5.1, existe um órgão responsável pelo controle 

da qualidade da água distribuída pelas EPSA, a Superintendência de Saneamento Básico 

(SISAB). 

FIGURA 5.1 – Organograma institucional boliviano para os serviços de saneamento. 
Fonte: Organizado pela autora com base em: BOLÍVIA (2000, 2005b). 
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procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Contudo, existem outros documentos ou 

peças jurídico-normativas complementares que dão suporte à legislação: 

• Resolução nº 357 de 17 de março de 2005 do Ministério do Meio Ambiente - Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e fornece diretrizes ambientais para o seu enquadramento, além de estabelecer 

condições e padrões de lançamento de efluentes (BRASIL, 2005d). 

• Decreto Presidencial nº 5.440 de 04 de maio de 2005 que estabelece definições e 

procedimentos sobre o controle da 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 (BRASIL, 2005a). 

• Diretriz nacional do plano de amostragem da vigilância ambiental em saúde relacionada à 

qualidade da água para consumo humano (VIGIAGUA) elaborado pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2005b). 

• Comentários sobre a Portaria MS nº 518/2004. Subsídios para a implementação 

(BASTOS et al., 2005). 

• Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da Água 

para Consumo Humano (BRASIL, 2005c). 

Além dos documentos citados, existem ainda outros em fase de elaboração, tais como o 

Manual de Procedimentos de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da 

Água para Consumo Humano (VIGIAGUA) (BASTOS et al., s.d.). 

d) Chile 

A norma chilena para a qualidade da água para consumo humano, de caráter nacional, do 

Instituto Nacional de Normalizacion (INN), NCh 409, de 1984, é dividida em 2 partes. A 

primeira, NCh 409/1.Of84, estabelece os requisitos físicos, químicos, radioativos e 

bacteriológicos que deve cumprir a água potável proveniente de qualquer sistema de 

abastecimento (CHILE, 1984a). A segunda parte é a NCh 409/2.Of84 que, essencialmente, 

estabelece os requisitos de amostragem (CHILE, 1984b). 

Para a elaboração das normas o INN do Chile contou com a participação de representantes de 

um grande número de empresas prestadoras de serviço de abastecimento público, 
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representantes de várias universidades, de laboratórios, do Centro de Investigaciones Minero 

Metalúrgicas (CIMM), da Comissão Chilena de Energia Nuclear, do Instituto de Ecologia do 

Chile, do Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), do Instituto de Investigaciones y Control del 

Ejército de Chile (IDIC), Instituto de Investigaciones y Ensaios Farmacológicos (IDIEF), 

além de representantes de vários ministérios: agricultura, habitação, obras públicas e saúde 

pública.  

Como pode ser observado na FIGURA 5.2 apesar do INN elaborar as normas, é o Ministério 

da Saúde quem as oficializa. 

 
FIGURA 5.2 – Organograma institucional chileno para os serviços de saneamento. 

Fonte: Organizado pela autora com base em: CHILE (2004) e RODRÍGUEZ; ZWICKY (2003). 
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• O Decreto Presidencial nº 1.199 de 28 de dezembro de 2004 que aprova o regulamento 

das concessões sanitárias de produção e distribuição de água potável, coleta e disposição 

de águas servidas e as normas sobre qualidade de atenção aos usuários destes serviços 

(CHILE, 2004). 

Apesar de o questionário chileno ter informado que o controle e a vigilância são efetivamente 

realizados no país, não se identificou nenhum marco legal que detalhasse os procedimentos de 

vigilância. O Ministério da Saúde oficializa as normas de QACH, porém cabe a 

Superintendência de Serviços Sanitários (SSIS) verificar o seu cumprimento. Entretanto, este 

órgão está diretamente vinculado ao Ministério das Obras Públicas, com função de controle 

dos prestadores de serviço de abastecimento público, com caráter preponderante de inspeção 

das obras de infra-estrutura e da cobrança de tarifas. 

e) Colômbia 

O questionário colombiano apresentou a seguinte relação de marcos legais referentes à 

potabilidade da água : 

• Código Sanitário Nacional de 1955; 

• Lei nº 9 de 24 de janeiro de 1979, que modificou o Código Sanitário anterior. Essa lei 

regulamenta: a proteção do meio ambiente; abastecimento de água, saúde ocupacional; 

saneamento das edificações; alimentos; vigilância e controle epidemiológico; desastres; 

morte, traslado de cadáveres, inumação, exumação, transplante e controle de amostras; 

artigos de uso doméstico; vigilância, controle, direitos e deveres com relação à saúde 

(COLÔMBIA, 1979). 

• Decreto nº 2.105 de 26 de julho de 1983 do Ministério da Saúde, pelo qual se regulamenta 

parcialmente o título II, relativo ao abastecimento de água da Lei nº 9 de 1979 quanto à 

potabilização da água (COLÔMBIA, 1983); 

• Decreto nº 475 de 10 de março de 1998, de caráter nacional, pelo qual são expedidas as 

normas técnicas de qualidade da água potável (COLÔMBIA, 1998). 

Além dos documentos citados pelo questionário, existe ainda a Norma Técnica Colombiana – 

NTC 813 – Agua Potable de 19 de Outubro de 1994, elaborada pelo Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas (ICONTEC) (COLÔMBIA, 1994), que determina requisitos para o controle 

da QACH. Contudo esta norma não foi discutida neste estudo, já que o país possui uma 

legislação mais recente do Ministério da Saúde sobre o tema, o Decreto nº 475/98. 
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Na Colômbia os serviços de abastecimento de água são prestados por entidades públicas 

municipais ou de caráter misto com participação privada, ou ainda, por concessionários 

privados. Sendo que estes serviços podem ser prestados por uma só empresa da adução à 

distribuição, ou por um conjunto de empresas, cada uma responsável por uma parte do 

sistema, apenas tratamento, ou apenas distribuição (ARBOLEDA, 2004). 

O marco legal, tanto relativo ao controle quanto a vigilância, ainda em vigor na Colômbia, é o 

Decreto nº 475/98, determinando que o controle da QACH deva ser realizado pelos 

prestadores de serviços de abastecimento público e que a vigilância esteja a cargo do 

Ministério da Proteção Social, conjuntamente com a Superintendência de Serviços Públicos 

Domiciliares, sendo as autoridades sanitárias dos departamentos, distritos e municípios, as 

responsáveis diretas pela vigilância. 

O Decreto nº 475/98, além de determinar o envio dos resultados das análises realizadas pelo 

responsável pelo abastecimento público à autoridade de saúde, estabelece planos de 

amostragem para serem realizados pela autoridade de saúde pública e o cruzamento das 

informações, inclusive relativos à vigilância epidemiológica (COLÔMBIA, 1998). 

Segundo o questionário colombiano o nível de implementação tanto do controle quanto da 

vigilância é considerado mediano, porém a Superintendência de Serviços Públicos 

Domiciliares estava implementando um novo programa de vigilância objetivando aprimorá-la. 

f) Equador 

O Equador não participou da pesquisa por meio de questionários. Os documentos mais 

relevantes identificados com relação ao controle de QACH foram: 

• Norma Técnica Equatoriana (NTE) 2226:00 do Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN): Agua. Calidad del agua. Muestreo. Diseño de los programas de muestreo; 

• NTE 2176:98 do INEN: Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de Muestreo; 

• NTE 2169:98 do INEN: Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de 

muestras; 

• NTE 1105:84 do INEN: Agua. Muestreo para examen microbiológico; 

• NTE 1108:06 do INEN: Agua Potable. Requisitos. 
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Apenas a NTE 1108:06 e a NTE 1105:84 são específicas para a água potável, as demais são 

normas relativas à qualidade da água em geral, sendo que a única norma de cumprimento 

obrigatório é a NTE 1108:06 (INEN, 2006). 

Não foi possível a aquisição de nenhum dos documentos relacionados. O único documento 

equatoriano utilizado foi uma versão da NTE 1108, obtido na página da Internet do 

CEPIS/OPAS. Acredita-se que este documento seja uma proposta de revisão da NTE 

1108:83, sob consulta pública. 

Apesar de o CEPIS ter divulgado este documento com data de 1983, sabe-se que esta data não 

é correta, uma vez que no apêndice desta versão da norma é relatada a utilização como base 

para o estudo a NTE INEN 1108 de 1983, e de um documento de dezembro de 2002. Além 

disso, segundo os Boletins do INEN de janeiro, abril e julho de 2004 a NTE 1108 estava em 

processo de revisão junto ao comitê técnico, e o Boletim de outubro de 2004, informava que a 

proposta estava sob consulta pública. Como esta versão da norma foi acessada na página do 

CEPIS em agosto de 2004, acredita-se que se trata de uma proposta da primeira revisão da 

NTE 1108, que foi promulgada em 21 de setembro de 2005. 

Contudo, conforme o Boletim do INEN de janeiro de 2006, a NTE 1108 passava novamente 

por processo de revisão junto ao comitê técnico e o Boletim de abril de 2006 divulgou a 

promulgação da segunda revisão. 

No Equador o Ministério da Saúde Pública tem sido tradicionalmente considerado como o 

mentor do setor de saneamento e órgão normalizador quanto à qualidade da água distribuída, 

além de ser responsável pelo estudo das causas de morbidade e mortalidade. Porém a 

obrigação de dotar os municípios de serviços de água potável e esgotamento sanitário é dos 

municípios, que também têm a responsabilidade de operá-los e mantê- los, de acordo com o 

Artigo 15 da Lei de Regime Municipal com Registro Oficial nº 331 de 15 de outubro de 1971 

(SANCHEZ, 2000). 

Como pode ser observado na FIGURA 5.3, os municípios recebem assistência técnica da 

Subsecretaria de Saneamento Ambiental, mas em contrapartida firmam convênios com 

comunidades rurais da sua jurisdição e também prestam assistência técnica às Juntas 

Administradoras com relação à administração, operação e manutenção dos sistemas. 
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FIGURA 5.3 – Organograma institucional equatoriano para os serviços de saneamento. 
Fonte: Organizado pela autora com base em: SANCHEZ (2000). 

g) Paraguai 

O principal marco legal paraguaio é a Lei nº 1.614/2000 – Ley general del marco regulatorio 

y tarifário del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, que estabelece normas de 

qualidade na prestação do serviço de abastecimento de água, dividido em dois documentos: 

um para permissionários, ou seja, para Juntas de Saneamento e prestadores particulares 

beneficiados por uma Permissão (PARAGUAI, 2000b), e outro para concessionários, ou seja, 

empresas que prestam o serviço de abastecimento público sob o título jurídico de concessão  

(PARAGUAI, 2000a), regulamentada pelo Decreto nº 18.880 de 2 outubro de 2002. 

Além destes documentos também estão ligadas ao setor a Lei nº 369 de 1º de dezembro de 

1972 que cria o Serviço Nacional de Saneamento Ambiental (Serviço Nacional de 

Saneamiento Ambiental – SENASA) (PARAGUAI, 1972) e a Lei nº 836 de 15 de dezembro 

de 1980, que estabelece o Código Sanitário (PARAGUAI, 1980). 

Segundo o questionário paraguaio, a instituição responsável pelo setor de saneamento é o 

Ministério das Obras Públicas e Comunicações (Ministério de Obras Públicas y 

Comunicaciones - MOPC), porém este não está estruturado para exercer a função. O órgão de 
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controle é o Ente Regulador de Serviços Sanitários (Ente Regulador de Servicios Sanitários - 

ERSSAN), criado por meio da Lei 1614/2000. 

A titularidade da competência para prestar o serviço de abastecimento de água é sempre de 

natureza pública e corresponde ao Estado Paraguaio. A delegação do exercício de faculdades 

e deveres dessa competência a favor dos governos municipais, ou na sua ausência, dos 

departamentais, deverá ser regulada por lei, na qual também deverão prever-se as condições 

para que se opere esta delegação (PARAGUAI, 2002; TAVARES, 2005). 

Atualmente o Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social, por meio do SENASA, 

elabora projetos e constrói sistemas de água e esgotamento sanitário para populações menores 

que 10.000 habitantes, promovendo para a sua administração a criação de Juntas de 

Saneamento (JS) nas áreas urbanas e rurais. Existindo hoje no país mais de 1300 JS 

(TAVARES, 2005). 

Como pode ser observado na FIGURA 5.4, o serviço de abastecimento público paraguaio é 

exercido pelas JS, pela Empresa de Serviços Sanitários do Paraguai (Empresa de Servicios 

Sanitários de Paraguay – ESSAP) que elabora projetos, constrói e administra as obras nas 

cidades com mais de 10 mil habitantes e por operadores do setor privado, que estão 

organizados na Câmara Paraguaia de Água. 

 
FIGURA 5.4 – Organograma institucional paraguaio para os serviços de saneamento. 

Fonte: Organizado pela autora com base em: PARAGUAI (2002) e TAVARES (2005 – comunicação pessoal). 
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h) Peru 

A norma peruana de caráter nacional para qualidade da água potável, de 1946, é o Reglamento 

de los requisitos oficiales fisicos, químicos y bacteriologicos que deben reunir las aguas de 

bebida para ser consideradas potables. Entretanto, o Peru possui uma série de leis mais 

recentes relativas ao abastecimento de água: 

• Resolução Ministerial nº 0045-79-SA/DS de 25 de abril de 1979 – Norma Sanitaria para 

el Abastecimiento de Agua de Bebida a Traves de Camiones-cisterna (PERU, 1979); 

• Lei nº 26.338 de 24 de julho de 1994 – Ley General de Servicios de Saneamiento (PERU, 

1994); 

• Decreto Supremo nº 09-95-PRES de 28 de agosto de 1995 – Reglamento de la Ley 

General de Servicios de Saneamiento (PERU, 1995b); 

• Resolução de Superintendência nº 359-97-SUNASS de 18 de agosto de 1997 – Directiva 

sobre medidas que deben adoptar las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento 

em Situaciones de Emergência (PERU, 1997); 

• Resolução de Superintendência nº1121-99-SUNASS de 3 de dezembro de 1999 –  

Directiva sobre control de calidad del agua potable (PERU, 1999a); 

• Decreto Supremo nº 017-2001-PCM de 21 de fevereiro de 2001 – Reglamento de la Ley 

General de la Superintendencia de Servicios de Saneamiento (PERU, 2001). 

Segundo as informações obtidas no questionário, a instituição responsável pela legislação 

relativa à QACH é o Ministério da Saúde e o documento jurídico vigente é a legislação de 

1946, que não especifica sobre o controle da qualidade da água. Como conseqüência, a 

Superintendência Nacional dos Serviços de Saneamento (Superintendencia Nacional de los 

Servicios de Saneamiento – SUNASS), órgão responsável pelo controle dos serviços de 

saneamento, conforme a Lei nº 26.338, emitiu uma norma referente ao controle (Resolução de 

Superintendência nº 1121-99-SUNASS) e guias referenciais, como o Guia sobre el control de 

calidad del água potable (PERU, 1999b). 

O Instituto de Investigação Tecnológica Industrial e de Normas Técnicas (Instituto de 

Investigación Tecnologica Industrial y de Normas Técnicas – ITINTEC) também possui uma 

norma determinando requisitos para a água potável de 1987 (PERU, 1987). Porém, tanto a 

norma do ITINTEC como os documentos emitidos pela SUNASS não são de cumprimento 

obrigatórios, buscando apenas preencher vazios da norma vigente. 
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É importante enfatizar que nenhum dos documentos identificados aborda a vigilância da 

QACH, apesar de se ter identificado um órgão de controle das empresas prestadoras de 

serviço de abastecimento público, a SUNASS. Contudo, de acordo com o Capítulo II do 

Decreto Supremo nº 017 – 2001, a função reguladora da SUNASS está direcionada ao 

controle de tarifas, apesar de também ser da sua competência o estabelecimento de níveis de 

cobertura e qualidade dos serviços para cada uma das localidades administradas por entidades, 

públicas, privadas ou mistas que prestam serviço de saneamento (PERU, 2001). 

i) Uruguai 

No Uruguai, segundo a informação obtida por meio do questionário, existem atualmente duas 

legislações sobre qualidade da água potável em vigor: uma estabelecida pela administração 

das Obras Sanitarias del Estado (OSE) em 1986, tomando por base a primeira edição do 

GDWQ da OMS (Organização Mundial de Saúde), de 1984, e o Decreto 315/994, de 14 de 

julho de 1994, do Ministério da Saúde Pública, referente à Água e Bebida sem Álcool, válido 

em todo o território nacional. 

Além destas duas legislações diretamente relacionadas à QACH, identificaram-se outras 

indiretamente relacionadas ao tema: 

• Lei nº 11.907 de 19 de dezembro de 1952 – Obras Sanitarias del Estado – OSE, que cria 

a OSE como serviço descentralizado do Ministério das Obras Públicas e a regulamenta 

(URUGUAI, 1953); 

• Lei nº 17.598 de 13 de dezembro de 2002 – Unidad Reguladora de Servicios de Energia y 

Água – URSEA, que cria a URSEA como órgão descentralizado do poder executivo a 

regulamenta (URUGUAI, 2002). 

A FIGURA 5.5 apresenta o organograma institucional uruguaio. Pode-se observar que a OSE, 

órgão responsável pela elaboração de uma das legislações relativas à QACH é também o 

responsável por grande parte do abastecimento público do país, controlando o próprio 

processo e o das concessões. 
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FIGURA 5.5 – Organograma institucional uruguaio para os serviços de saneamento. 

Fonte: Adaptado de BLANCO (2004 – comunicação pessoal). 
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pelas concessões, ficando então estas sob um duplo controle. 
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j) Venezuela 

A Venezuela não participou da pesquisa por meio de questionário; os marcos regulatórios 

identificados foram: 

• Normas para la classificacion e el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos 

o efluentes liquidos de 11 de outubro de 1995, que classifica os corpos de água e trata da 

disposição de efluentes industriais e águas residuárias (VENEZUELA, 1995). 

• Normas Sanitárias de Calidad del Agua Potable do Ministério da Saúde de 11 de 

fevereiro de 1998 (VENEZUELA, 1998). 

• Ley Orgánica para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento de 

31 de dezembro de 2001, que regulamenta a prestação de serviços públicos de água 

potável e de saneamento, além de estabelecer o regime de fiscalização, controle e 

avaliação de tais serviços e promover seu desenvolvimento (VENEZUELA, 2001). 

A Venezuela está passando por uma reestruturação do setor de saneamento. Apesar da 

constituição do país determinar que os municípios sejam responsáveis pelo serviço de 

abastecimento público, estes têm se mantido afastados da gestão direta dos serviços, que na 

maioria dos casos está a cargo do poder executivo nacional, exceto nos municípios onde 

existam Empresas Hidrológicas Regionais (EHR) e os municípios são os acionistas 

majoritários (LANDAZÁBAL, 2000). 

A partir da Lei Orgânica de 2001, a Companhia Hidrológica Venezuelana (HIDROVEN) e 

suas EHR, passaram a ser denominadas Empresa de Gestão Nacional de Água Potável, com 

prazo máximo de cinco anos para transferir os serviços ainda prestados pelo poder executivo 

nacional aos distritos metropolitanos ou municípios (VENEZUELA, 2001). 

Além disto, foi criado o Escritório Nacional para o Desenvolvimento dos Serviços de Água 

Potável e Saneamento (ONDESAPS), diretamente vinculado ao Ministério do Ambiente e dos 

Recursos Hídricos, mas com representantes de outros cinco Ministérios e dos governos 

estaduais e municipais, como mostrado na FIGURA 5.6. A função básica do ONDESAPS é 

projetar e aprovar políticas e planos estratégicos para o setor. 
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FIGURA 5.6 – Organograma institucional venezuelano para os serviços de saneamento. 

Fonte: Organizado pela autora com base em: LANDAZÁBAL (2000) e VENEZUELA (2001). 

Outro importante componente do sistema institucional venezuelano, criado com a Lei 

Orgânica de 2001, é a Superintendência Nacional dos Serviços de Água Potável e 

Saneamento, diretamente vinculada ao Ministério da Produção e Comércio, com função 

reguladora do setor de saneamento básico nos seus diferentes aspectos (VENEZUELA, 2001). 

k) Canadá 

No Canadá, como já foi mencionado anteriormente, o Health Canada determina os 

parâmetros de potabilidade e orienta sobre os parâmetros prioritários de monitoramento, 

porém os governos provinciais e territoriais estabelecem normas de potabilidade a serem 

seguidas pelos sistemas de abastecimento sob sua jurisdição. Apesar de existirem diferenças 

nos parâmetros regulados ou na freqüência de monitoramento, todas as normas são baseadas 

no Health Canada (GREEN, 2006). 

Os programas de vigilância também são estabelecidos por cada província ou território, por 

meio da autoridade de saúde pública ou pela agência ambiental, ou ainda, pode ser 

compartilhado entre as duas instituições. Dentro de cada jurisdição pode haver mudanças nos 

programas mínimos de vigilância adequando-os à situação local, por meio de uma permissão 

operacional (GREEN, 2006). 
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l) EUA 

Nos Estados Unidos da América (EUA) o governo federal, aliado aos estados, tem o 

compromisso de administrar e implantar o SDWA, sendo que os estados têm papel principal 

nos programas para garantir a segurança da água para consumo humano (USEPA, 1996). 

A USEPA estabelece o padrão de potabilidade, de abrangência nacional, mas cada estado, 

baseando-se nestes padrões e nos diversos documentos publicados pela agência, elabora a 

norma relativa ao controle e vigilância da QACH a ser aplicada no seu estado pelos sistemas 

de abastecimento de água, sendo importante enfatizar que todos os sistemas, sejam eles 

alternativos ou públicos, devem atingir o mesmo nível de segurança da água distribuída 

(USEPA, 1996). 

Apesar dos países possuírem um grande número de leis relativas à potabilidade da água, pode-

se verificar na TABELA 5.1 que na maioria deles as exigências relativas ao controle estão 

concentradas em documentos de abrangência nacional. A única exceção é a Argentina, que 

como os países tomados como referência, EUA e Canadá, apresenta legislações distintas nas 

províncias, tomando-se por base a legislação nacional. 
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TABELA 5.1 – Datas, Instituições e legislações relativas ao controle de qualidade da água 
para consumo humano em países da América. 

Abrangência da 
legislação relativa ao 
controle de QACH 

País  

Nacional Regional 

Data Legislação nacional e instituição responsável  

Argentina X X 1994 Código Alimentar Argentino1 – Ministério da 
Saúde. 

Bolívia X  2004/2005 

Norma Boliviana NB512/20042 e Regulamento 
nacional para o controle da qualidade da água 
para consumo humano - 2005 – Instituto 
Boliviano de Normalização e Vice Ministério de 
Serviços Básicos. 

Brasil X  2004 Portaria 518/20043 – Ministério da Saúde 

Chile X  1984 Norma Chilena 4094 – INN: Instituto Nacional 
de Normalização 

Colômbia X  1998 

Decreto 475/19985 – Ministério da Proteção 
Social conjuntamente com o Ministério do 
Ambiente e a Superintendência de Serviços 
Públicos. 

Equador X  2006 Norma 11086 – Instituto Ecuatoriano de 
Normalização. 

Paraguai X  2000/2002 Lei 1.614/2000 e Decreto 18.8807 – Governo 
Nacional 

Peru X  1946 Resolução Suprema8 – Governo Nacional. 

Uruguai  X  1986 
Decreto 315/994 de 14 de julho de 1994 do 
Ministério da Saúde Pública referente a água e 
bebida sem álcool9. 

Venezuela X  1998 Normas sanitárias de qualidade da água potável 
– Ministério da saúde e Assistência Social. 

Canadá X X 2006 Guidelines for Canadian Drinking Water 
Quality – Health Canada . 

EUA X X 2004 
National Primary Drinking Water Standards – 
United States Environmental Protection Agency 
– USEPA 

1 Codigo Alimentario Argentino  estabelece apenas padrões físicos, químicos e bacteriológicos da água para 
alimentação e uso doméstico. 
2 NB 512 – Água Potable – Requisitos do Instituto Boliviano de Normalización e Calidad  (IBNORCA). 
3 A Portaria 518/2004 estabelece os procedimentos e responsabilidade relativos ao controle e vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 
4 A legislação chilena é dividida em duas partes: NCh409/1 referente aos requisitos da água potável e a 
NCh409/2 relativa à amostragem da água potável. 
5 Decreto número 475 de 1998 pelo qual são expedidas as normas técnicas de qualidade da água potável. 
6 Norma Técnica Equatoriana NTE INEN 1108 – Estabelece os requisitos necessários à água potável. Apesar da 
legislação equatoriana mais recente ser de 2006 (2ª revisão), neste trabalho foi utilizada uma versão que se 
acredita que seja a versão preliminar da primeira revisão. 
7 Ley nº 1.614/2000 – Ley General del marco regulatorio y tarifario del servicio de agua potable y 
alcantarillado sanitario. Decreto 18.880 que regulamenta a lei 1.614/2000 de 2 de outubro de 2002. 
8 A Resolução Suprema de 1946 é o Reglamento dos Requisitos Oficiales Fisicos, Quimicos y Bacteriologicos 
que Debem Reunir las Aguas de Bebida para Ser Consideradas Potables. 
 9  No Uruguai, além do Decreto 315/994 de 14 de julho de 1994 do Ministério da Saúde Pública referente a Agua 
y Bebida sin Alcohol, existem as Normas de Calidad de Aguas Potables  estabelecida pelas Obras Sanitárias do 
Estado (OSE) de 1986. 
Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2004, 2005b) BRASIL (2004); CHILE (1984); 

COLÔMBIA (1998); INEN (2006); PERU (1946); URUGUAI (1986,1994); VENEZUELA (1998); 
HEALTH CANADA (2006); USEPA (2004). 

Ao se analisar a forma como os serviços de abastecimento de água se encontram organizados 

nos países sul-americanos, observa-se uma grande variedade de arranjos, ou seja, sistemas 

operados pelo poder público, por empresas privadas ou sistemas mistos, países em que os 
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municípios são os principais responsáveis, como é o caso da Bolívia, Paraguai, Equador e 

Venezuela, sendo que neste último, o processo de municipalização ainda estava em curso na 

época deste estudo. 

Em todos os países o controle da QACH está sob a responsabilidade do prestador de serviço 

de abastecimento público. Já com relação aos órgãos responsáveis pela vigilância, com 

exceção do Brasil e Colômbia, em todos os demais países sul-americanos identifica-se a 

presença órgãos reguladores, que exercem uma fiscalização do controle realizado pelas 

empresas prestadoras de serviço de abastecimento público, na maioria dos casos de caráter, 

preponderantemente, técnico-financeiro, sem vinculação direta com o setor de saúde pública. 

Os marcos legais que comandam o exercício do controle e da vigilância da qualidade da água, 

nem sempre se encontram bem delimitados, por exemplo, com superposição de funções, no 

caso do Uruguai, ou com uma grande dispersão de marcos regulatórios, no caso da Argentina.  

Em todos os países que participaram da pesquisa por meio de questionários identificou-se um 

movimento para a revisão das legislações, exceto Paraguai e Uruguai. Contudo, a legislação 

paraguaia determina que a ERSSAN incremente gradualmente os padrões de qualidade da 

água de modo que estes se aproximem dos limites recomendados pela OMS/OPAS. A 

legislação boliviana utilizada neste trabalho já é o resultado do processo de revisão e em 

outros países este ainda se encontra em andamento: 

• Na Argentina existe atualmente uma comissão no Ministerio de Salud de la Nación, 

encarregada da revisão da legislação vigente; 

• No Chile, a legislação em vigor, da década de 1980, encontra-se em processo de revisão 

desde 1999. Esta revisão está a cargo da Superintendencia de Servicios Sanitarios e do 

Instituto Nacional de Normalización e conta, ainda, com a participação do Ministerio de 

Salud (ECHEVERRÍA, 2003); 

• Na Colômbia, a legislação revisada já está em processo de promulgação pelo Ministerio 

de la Protección Social. A proposta traz, como principal inovação, um indicativo do nível 

de intervenção a ser aplicado nos sistemas de abastecimento determinado por meio do 

valor obtido para o índice de risco conforme as características físicas, químicas e 

microbiológicas da água, o tipo de tratamento dispensado e a continuidade do 

abastecimento público; 
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• No Peru, apesar de ainda estar em vigor a legislação de 17 de dezembro de 1946, tem 

havido iniciativas para a sua revisão, como ocorreu em 1995 com a elaboração do 

Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano; além desta há uma nova proposta, 

elaborada pela DIGESA em 2004, que sofreu alterações em 2005, porém ainda não se tem 

informação a respeito da promulgação da nova norma. 

O GDWQ recomenda que a revisão das legislações seja realizada a cada cinco anos, porém 

esta recomendação só é explicitada na legislação brasileira e na proposta de revisão da 

legislação peruana. Observa-se que nos países sul-americanos não se vêm observadas esta ou 

outra periodicidade de forma mais constante. 

5.1.2  Abrangência do controle da qualidade da água nas legislações 

A TABELA 5.2 apresenta as respostas obtidas no questionário referente às exigências das 

legislações relativas ao controle da qualidade da água. Segundo estas informações, a 

exigência mais comum é a especificação de planos de amostragem, seguida das exigências de 

práticas operacionais de tratamento de água e prestação de informações aos órgãos de 

vigilância. 

TABELA 5.2 – Exigências de controle da qualidade da água em legislações sul-americanas. 
Exigências da legislação ARG BOL BRA CHI COL PAR PER URU 

Planos de amostragem X X X X X X  X 
Práticas operacionais de 
tratamento de água 

 X X X X X X X 

Práticas operacionais de 
distribuição de água 

  X  X X X X 

Prestação de informações 
aos órgãos de vigilância 

X  X  X X  X 

Prestação de Informações 
ao público 

  X  X X  X 

Legenda: ARG - Argentina; BOL – Bolívia, BRA – Brasil, CHI – Chile, COL – Colômbia, PAR – Paraguai, 
PER – Peru e URU – Uruguai. 

a) Argentina 

A legislação nacional argentina não prescreve planos de amostragem, nem exigências 

relativas à prestação de informações aos órgãos de vigilância, como respondido no 

questionário e apresentado na TABELA 5.2TABELA . Todavia, o Ente Regulador dos serviços 

de abastecimento público das províncias pode fazer tais exigências, sendo o que ocorre na 

província de Santa Fé. 

A legislação da Província de Santa Fé estabelece as seguintes disposições normativas 

(ARGETINA, 1996): 
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(i) padrão de potabilidade, determinando VMP e VMD; 

(ii) planos de amostragem distintos para sistemas abastecidos por mananciais subterrâneos 

ou superficiais, incluindo número de amostras e freqüência de amostragem no 

manancial, na entrada do sistema e na rede de distribuição. Exige ainda que os pontos de 

amostragem sejam adequados ao longo de todo o sistema, com distribuição 

tecnicamente aconselhável, desde a zona de captação, passando pelas instalações até o 

ponto de consumo, para que tanto o prestador de serviço como os agentes da autoridade 

sanitária possam coletar as amostras necessárias ao controle e vigilância; 

(iii) métodos analíticos de referência, recomendando a 17ª edição do Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater; 

(iv)  adequada proteção sanitária dos aqüíferos; 

(v) reservatórios, dispositivos de tratamento e rede devem permitir que as águas conservem 

as máximas condições higiênico-sanitárias e que sejam construídos com materiais que 

não transfiram às águas substâncias ou microrganismos que modifiquem sua condição 

de potabilidade; 

(vi) tempo de contato mínimo com o desinfetante de 30 minutos e teor mínimo de cloro 

ativo de 0,2 mg L-1; 

(vii)  as substâncias empregadas nos processos de tratamento de água devem ser autorizadas 

pelo ente regulador; 

(viii) os protocolos das análises efetuadas pelos prestadores de serviços públicos ou privados 

deverão ser emitidos periodicamente ao ente regulador. 

A norma da província de Santa Fé admite que a investigação e a freqüência de amostragem de 

algumas substâncias orgânicas possam ser modificadas pelo ente regulador, quando o 

manancial não esteja exposto a despejos industriais, domésticos ou agrícolas. 

O questionário argentino informou também que o nível do controle da QACH é muito distinto 

nas diversas cidades do país, sendo melhor nas grandes cidades, mas existindo províncias em 

que é praticamente inexistente; entretanto, na província de Santa Fé o controle da QACH foi 

considerado efetivo. 

b) Bolívia 

Na Bolívia as EPSA são obrigadas a utilizar a Norma Boliviana 512 e o Regulamento 

Nacional. Já para populações menores que 2.000 habitantes, a autoridade responsável pela 
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mesma efetuará notificação para sua aplicação de forma gradual, não devendo ultrapassar um 

ano o período para atendimento ao plano mínimo de amostragem.  

A legislação boliviana determina: 

(i) quatro níveis de controle a ser exercido pelas EPSA: controle mínimo, básico, 

complementar e especial. Os três primeiros níveis de controle são exigidos conforme o 

tamanho da população e o controle especial apenas em situações de desastres ou casos 

especiais de acordo com a história da fonte ou região, ou quando a EPSA ou a SISAB 

determinem a conveniência; 

(ii) métodos analíticos de referência; 

(iii) controle da qualidade da água no manancial; 

(iv)  que os planos de amostragem sejam distintos caso o sistema seja abastecido por 

manancial superficial ou subterrâneo e determina análises na saída do reservatório da 

estação, ou na saída do tratamento, caso este reservatório não exista, e na rede; 

(v) que as EPSA devem dispor de laboratório próprio ou contratado certificado ou 

reconhecido em Boas Práticas de Laboratório pelo Organismo Boliviano de 

Certificação; 

(vi) concentração mínima de cloro residual de 0,2 mg L-1; 

(vii)  que caso a água para consumo humano perca seus requisitos de qualidade as autoridades 

devem ser comunicadas do fato e das medidas corretivas adotadas. Contudo se esta 

perda de qualidade implicar em risco iminente para a saúde as EPSA ficam autorizadas a 

suspender total ou parcialmente o abastecimento de água; 

(viii) livre acesso às EPSA ao pessoal do ente regulador responsável pelo controle da 

qualidade da água e ou verificação do processo de tratamento; 

(ix)  registro das informações geradas pelas EPSA; 

(x) casos de exceção em que o Ministério de Serviços e Obras Públicas pode conceder 

autorizações excepcionais para concentrações acima das especificadas pela norma, 

sendo que os parâmetros microbiológicos não estão sujeitos a esta exceção, e os demais 

parâmetros somente poderão ser alterados desde que não representem risco para a saúde 

pública. 

O questionário boliviano informa que os programas relativos às atividades de controle ainda 

estão sendo implementados, não detalhando o nível de implementação. 
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c) Brasil 

A norma brasileira de QACH, a Portaria 518/2004, determina que o controle da QACH é de 

responsabilidade do operador do sistema  ou solução alternativa de abastecimento. Entendo-se 

como solução alternativa, toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do 

sistema de abastecimento de água, incluindo entre outras, fonte, poço comunitário, 

distribuição por veículo transportador, instalações condominiais horizontal e vertical. 

O controle de qualidade da água na legislação brasileira recebe um enfoque mais amplo, para 

além do simples controle laboratorial e incorporando, dentre outras, as seguintes atividades ou 

medidas (BASTOS et al., 2001): 

(i) operar e manter sistema de abastecimento de água potável em conformidade com as 

normas técnicas brasileiras 

(ii) manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de: 

§ controle operacional das unidades de captação, adução, tratamento, reservação e 

distribuição;  

§ exigência do controle de qualidade, por parte dos fabricantes de produtos químicos 

utilizados no tratamento da água e de materiais empregados na produção e 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, seguindo metodologias analíticas especificadas em normas 

nacionais, na edição mais recente do Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater ou em normas publicadas pela International Standartization 

Organization (ISO). 

(iii) manter avaliação sistemática do sistema de abastecimento de água, 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)  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 efe tuar controle das características das suas águas, notificando 
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imediatamente a autoridade de saúde pública sempre que houver indícios de risco à 

saúde; 

(v) 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. 

Entretanto, conforme o questionário brasileiro, o controle geralmente é realizado nas grandes 

cidades, contudo em pequenos municípios pode se mostrar praticamente inexistente. 

d) Chile 

A legislação chilena referente aos requisitos de QACH é direcionada a água potável 

proveniente de qualquer sistema de abastecimento; entretanto a legislação referente aos planos 

de amostragem se aplica apenas “a água abastecida por um serviço de água potável. Nos 

serviços de água potável rural, a Autoridade Competente pode estabelecer uma freqüência de 

amostragem diferente da determinada pela norma” (CHILE, 1984b, p.1). 

A norma chilena prescreve planos de amostragem para requisitos físicos, químicos e 

microbiológicos e deixa para a autoridade competente a prescrição dos requisitos 

radiológicos. Quanto aos métodos de ensaio, determina que seja utilizada a última edição do 

Standard Methods for the Examination of the Water and Wasterwater quando não exista 

norma chilena para o requisito a ser analisado. Já as exigências relativas às práticas 

operacionais são praticamente nulas, prescrevendo apenas concentração de cloro residual. 

Segundo o questionário chileno o controle da QACH é efetivamente realizado no país, 

entretanto como a SISS não possui autoridade sobre os sistemas rurais, a avaliação por meio 

do indicador global de qualidade, realizado pelos prestadores de serviços de abastecimento 

público, exclui os sistemas rurais. 

Um estudo na região da cidade chilena de Coquimbo revelou que as análises realizadas nos 

sistemas de abastecimento da área rural são insuficientes, uma vez que, conforme as 

exigências atuais, são analisadas, por localidade, duas amostras bacteriológicas bimestrais e 

uma análise físico química completa a cada cinco anos. Logo, com uma contínua variação da 

qualidade da água bruta e com um controle esporádico não é possível conhecer e controlar 

efetivamente a qualidade da água distribuída (GONZALEZ; MENDELEZ, 2001). 
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Segundo o indicador global de qualidade dos serviços de saneamento chileno na área urbana, 

de 2004, por localidade, que leva em consideração a continuidade dos serviços de água 

potável, continuidade dos serviços de esgotamento sanitário, pressão de serviço de água 

potável, exatidão na cobrança dos serviços e tempo de resposta às reclamações dos clientes, 

267 localidades das 317 avaliadas possuem o indicador acima de 95%, e as seis localidades 

com menor qualificação estão entre 70 e 80% (SISS, 2004). Contudo, este indicador de 

qualidade dos serviços não possui um parâmetro de mensuração da qualidade da água 

distribuída. 

e) Colômbia 

A legislação colombiana determina que o controle da QACH determinado pelo Decreto 

nº475/1998 é de responsabilidade da pessoa física ou jurídica que presta o serviço de 

abastecimento público de água. 

Na Colômbia o Decreto 475/98 aborda o controle da QACH determinando: 

(i) planos de amostragem para requisitos físicos, químicos e microbiológicos; 

(ii) continuidade e pressão mínima no abastecimento de água em conformidade com o Plano 

de Gestão e Resultados elaborado pelas empresas prestadoras de serviços de 

abastecimento público e aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico; 

(iii) que os laboratórios que analisam água para consumo humano devem ser autorizados 

pelo Ministério da Saúde em coordenação com a Superintendênc ia de Indústria e 

Comércio, que os certificará. Os laboratórios devem possuir um programa de qualidade 

que garanta os resultados obtidos, além disto, devem participar dos programas inter-

laboratoriais de controle de qualidade liderado pelo Instituto Nacional de Saúde, que 

também tem a função de padronizar as metodologias analíticas empregadas através da 

rede de laboratórios; 

(iv)  que em situações de emergência, o prestador de serviço de abastecimento de água deve 

informar imediatamente o fato à autoridade sanitária competente para que esta declare a 

situação de emergência ou desastre correspondente e ordene a adoção das medidas 

pertinentes. O decreto determina parâmetros de potabilidade diferenciados para 

situações de desastres ou emergências, inclusive determinando uma faixa de valores 

para o teor de cloro residual acima da requerida em situações normais, além da 

exigência de um plano operacional de emergência baseado em análises de 

vulnerabilidade que garanta medidas imediatas evitando todo tipo de risco à saúde; 
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(v) que a empresa prestadora de serviço público de abastecimento de água mantenha um 

livro de registro do controle da qualidade da água atualizado, contendo no mínimo as 

seguintes informações: quantidade de água captada, quantidade de água distribuída; 

resultados das análises organolépticas, físicas, químicas e microbiológicas da água de 

acordo com a freqüência mínima determinada e quantidade de produtos químicos 

utilizados no tratamento da água. 

Segundo o questionário colombiano o controle da QACH não tem sido totalmente efetivo no 

país, apesar da legislação o exigir e dos órgãos regionais fiscalizarem o seu cumprimento; 

entretanto espera-se que isto melhore com a revisão da legislação. 

f) Equador 

A versão da norma técnica equatoriana, INEN 1108, utilizada neste trabalho é destinada a 

água potável dos sistemas de abastecimento público e privados distribuídos por meio de redes 

e caminhões-pipa. 

A norma determina parâmetros de potabilidade para: características físicas, substâncias 

inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, resíduos de desinfetantes, subprodutos da desinfecção, 

radioativos e requisitos microbiológicos, recomendando que sejam empregados os métodos de 

análises determinados pelo Standard Methods for the Examination of the Water and 

Wastewater. Contudo, determina planos de amostragem apenas para análises bacteriológicas, 

não fazendo outras exigências com relação ao controle. 

g) Paraguai 

A legislação paraguaia se aplica a prestadores de serviço de abastecimento de água potável 

sob o título jurídico de concessão ou permissão. 

A Lei nº 1.614/2000 determina parâmetros de qualidade da água potável diferenciados para 

permissionários e concessionários de abastecimento de água. Porém, em ambos os casos 

determina que o prestador de serviço de abastecimento público estabeleça, mantenha, opere e 

registre um regime de amostragem regular e outro para situações de emergências, com a 

finalidade de controlar os parâmetros de QACH ao longo do sistema de provisão. 

A legislação determina também como responsabilidade dos prestadores de serviço de 

abastecimento público, permissionários ou concessionários: 

(i) continuidade e pressões mínimas na rede de distribuição; 
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(ii) a proteção de mananciais subterrâneos, inclusive com adoção de faixas de proteção para 

preservar a qualidade das fontes; 

(iii) análises da qualidade da água bruta, da saída do tratamento e na rede de distribuição 

para permissionários e concessionários, sendo que para estes últimos a freqüência e os 

padrões a serem analisados são diferenciados, caso o manancial seja superficial ou 

subterrâneo; 

(iv)  isolamento dos sistemas alternativos de abastecimento que se encontrem ou não sob sua 

operação ou controle, a partir da disponibilidade dos serviços de abastecimento público. 

Contudo poderão ser operados sistemas de auto-abastecimento de água potável, 

independente, quando a área respectiva não disponha de rede pública, que também 

estarão sujeitos à legislação. 

Apesar de a legislação conter planos de amostragem para verificação da qualidade da água, 

esta determina que os contratos de concessão ou permissão contemplem também programas 

de amostragem, nos quais sejam especificadas freqüências, pontos de amostragem e as 

metodologias analíticas correspondentes.  

Segundo o questionário paraguaio, o nível de implementação do controle é considerado 

médio; a Empresa de Serviços Sanitários do Paraguai, que abastece as populações superiores 

a 10.000 habitantes, faz um controle tido como muito bom; já as Juntas de Saneamento, que 

abastecem populações menores que 10.000 habitantes e a área rural e pequenos sistemas 

realizam o controle de forma irregular. 

h) Peru 

A legislação peruana em vigor, a Resolução Suprema de 1946, não explicita seu âmbito de 

aplicação. Além de determinar poucos parâmetros físicos, químicos e organolépticos, não 

especifica planos de amostragem e métodos de análises para tais parâmetros. Apenas para os 

requisitos bacteriológicos são determinados planos de amostragem, especificando inclusive 

que as análises sejam de conformidade com o Standard Methods for the Examination of the 

Water and Wasterwater. 

A legislação define os pontos de amostragem mais representativos e a maneira como coletar, 

transportar e armazenar as amostras. Cita os problemas mais freqüentes em sistemas de 

abastecimento de água subterrânea, superficial com e sem filtração, no sistema de 

bombeamento e no sistema de distribuição, o que se traduz como orientações sobre boas 

práticas no sistema. 
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A norma peruana ITINTEC relativa aos requisitos da água potável não determina nenhum 

procedimento de controle, além dos parâmetros de potabilidade. 

A Resolução de Superintendência nº 1121/1999 da SUNASS determina que as Entidades 

Prestadoras de Serviços de Saneamento (EPS) devem realizar o controle da qualidade da água 

que produzem e distribuem aos seus usuários e estabelecer para isto todas as atividades 

necessárias para tal fim. Os parâmetros que obrigatoriamente devem ser controlados são cloro 

residual, turbidez, pH, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Caberá a SUNASS 

determinar os parâmetros adicionais que devem ser controlados em cada EPS, assim como a 

freqüência de amostragem correspondente. 

O Guia sobre o Controle de Qualidade da Água Potável elaborado pela SUNASS aborda o 

tema controle de forma mais ampla, considerando que “o controle de qualidade é 

essencialmente um processo estratégico de avaliação e controle” (PERU, 1999b, p.1). E 

recomenda que um programa de controle da qualidade da água inclua principalmente, mas 

não exclusivamente: (i) as atividades de controle de cloro residual, qualidade microbiológica, 

física e química da água no sistema de produção e distribuição; (ii) a inspeção sanitária no 

sistema de produção e distribuição; (iii) a constatação do cumprimento do programa de 

limpeza de reservatórios e purga de redes de distribuição; e (iv) o controle de qualidade dos 

produtos químicos utilizados no tratamento e desinfecção da água. 

No Peru, das 54 EPS, 45 exercem o autocontrole, já a água consumida pela população 

suburbana conduzida por caminhões-pipa e a água produzida pelas JASS que fornecem água 

para a área rural não exercem o autocontrole. A SUNASS só exerce a fiscalização nas 45 

empresas prestadoras de serviço que exercem o autocontrole, as demais empresas, JASS e 

águas distribuídas por caminhões-pipa também não são fiscalizadas (BELLIDO, 2004). 

i) Uruguai 

No Uruguai, o Decreto 315/1994 determina parâmetros de potabilidade para características 

organolépticas, microbiológicas, físicas e químicas, incluindo contaminantes tóxicos e 

radiativos, mas não faz nenhuma outra exigência relativa ao controle da QACH, sequer 

especificando planos de amostragem, ou mesmo o responsável por sua implementação. 

Entretanto, as Normas de Calidad de Aguas Potables da Administração da OSE de 1986, 

direcionadas às águas providas pelo órgão são sensivelmente mais abrangentes que o Decreto 

315/1994, determinando além de parâmetros microbiológicos, físicos, químicos, 
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organolépticos e radiativos, freqüências mínimas de amostragem e orientações relativas às 

inspeções nas instalações e controle da desinfecção. 

A norma determina ainda que sejam utilizadas as técnicas de análise recomendadas pela 

primeira edição do GDWQ, porém sempre que o progresso científico exigir podem ser 

incluídos novos parâmetros e novas técnicas de análise por meio de Resolução de Diretoria. 

Segundo o questionário uruguaio, tanto a norma da OSE, quanto a legislação nacional 

dispõem sobre planos de amostragem, porém estes só foram identificados na norma da OSE. 

O questionário informa que exigências relativas a práticas operacionais de tratamento de água, 

práticas operacionais de distribuição de água e prestação de informações aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização são abordados em manuais operacionais e cursos de 

capacitação de pessoal das estações da OSE, porém estes documentos não foram acessados 

nesta pesquisa. Quanto a prestação de informações ao público o questionário informou que na 

página da OSE na Internet (http://www.ose.com.uy/ose.htm) é possível acessar indicadores de 

gestão, contudo nesta página não foram identificadas informações relativas à QACH. 

j) Venezuela 

A Norma Sanitária de Qualidade da Água Potável venezuelana de 1998 é direcionada às 

entidades responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água públicos ou privados, 

determinando VMP para parâmetros microbiológicos, organolépticos, físicos, químicos e 

radiativos que devem ser controlados. Sendo que para os parâmetros organolépticos 

determina, além de VMP, também VMD. 

Com relação ao controle da QACH realizado por meio de análises laboratoriais, estas devem 

ser realizadas por profissionais idôneos em laboratórios competentes de acordo com a 

Autoridade Sanitária, seguindo as metodologias estabelecidas pelo Standard Methods for the 

Examination of the Water and Wasterwaters. A legislação venezuelana determina planos de 

amostragem a serem realizados apenas no sistema de distribuição. Os planos de amostragem 

para parâmetros organolépticos, físicos e químicos variam caso o manancial utilizado seja 

superficial ou subterrâneo, já o plano de amostragem para parâmetros microbiológicos não é 

variável com o tipo de manancial. 

Quanto aos parâmetros radiativos, a norma não estabelece planos de amostragem a serem 

cumpridos pela entidade responsável pelo abastecimento público, mas incumbe a Autoridade 

Sanitária Competente de coletar amostras de água para determinação de radiatividade quando 
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se suspeite da presença de fontes radiativas naturais ou provenientes do desenvolvimento de 

atividades humanas nas áreas das bacias hidrográficas utilizadas para o abastecimento de água 

potável. Entende-se como Autoridade Sanitária competente o Ente Regional vinculado à 

Unidade Sanitária Regional, subordinada ao Ministério da Saúde e Assistência Social. 

Segundo todas as respostas obtidas nos questionários, as legislações dos países são 

referendadas no Guidelines Drinking-water Quality (GDWQ), da Organização Mundial de 

Saúde (OMS); contudo a legislação colombiana tomou por base também as legislações da 

comunidade européia e dos EUA. Cabe ressaltar que os países que não participaram por meio 

dos questionários, Equador e Venezuela, aparentemente também possuem legislações 

embasadas no GDWQ. Entre os documentos relacionados como base para elaboração da 

versão da norma equatoriana utilizada, identificam-se a segunda edição do GDWQ e a norma 

venezuelana cita a OMS ao definir VMP. 

Quanto ao monitoramento da qualidade da água de mananciais de abastecimento, segundo as 

respostas obtidas nos questionários, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e 

Uruguai possuem legislação que o especifique. 

Segundo o questionário, no Peru o monitoramento é realizado com base na Ley General de 

Aguas, na Argentina isto não se dá em nível nacional, apenas em algumas província s. Já na 

Colômbia os órgãos locais fazem o monitoramento, mas identificam-se também limitações no 

que se refere à carência de uma rede adequada de laboratórios. 

No Uruguai não existe uma legislação específica sobre o monitoramento da qualidade das 

águas dos mananciais de abastecimento, porém compete à OSE o controle sanitário de todos 

os cursos de água utilizados direta ou indiretamente para o abastecimento público e ao 

Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente o controle da qualidade 

da água de todos os recursos hídricos do país (BLANCO, 2004). 

A explicitação do monitoramento de mananciais utilizados para abastecimento só foi 

identificada nas legislações relativas à QACH da província de Santa Fé, Bolívia, Brasil e 

Paraguai. No Paragua i, o questionário informa ainda que, além da obrigação do prestador de 

serviço monitorar o manancial de abastecimento no ponto de captação, alguns mananciais de 

abastecimento são monitorados pelo Ministério da Saúde. 

Outro ponto frágil se refere à integração entre os órgãos responsáveis pelo monitoramento da 

qualidade da água dos mananciais, o controle e a vigilância da qualidade da água para 
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consumo humano. Mesmo em países como Chile, Colômbia e Brasil, que possuem 

instituições responsáveis por cada uma das funções, segundo os questionários, a integração 

das informações não é uma realidade. 

Quanto à exigência de práticas operacionais no tratamento e distribuição de água para 

consumo humano, apesar de quase todos os países terem respondido que as legislações sobre 

controle da QACH as contemplam, apenas na legislação brasileira percebe-se a perspectiva 

mais ampla de controle de QACH, para além do simples controle laboratorial, incorporando a 

promoção das boas práticas e avaliação/gerenciamento de risco em todos os sistemas de 

produção/distribuição de água. 

Este enfoque amplo não é verificado nas demais legislações dos países em desenvolvimento 

abordados nesta pesquisa, salvo nos casos das propostas de revisão das normas colombiana e 

peruana. Em geral, apresentam o padrão de potabilidade, freqüência de amostragem, métodos 

de análise e uma abordagem apenas superficial das práticas operacionais de tratamento e 

distribuição. 

A interação sistemática entre os órgãos de controle e vigilância da QACH só é contemplada 

pela legislação brasileira e da província de Santa fé. As legislações boliviana, colombiana e 

paraguaia só exigem a prestação de informações aos órgãos de vigilância em situações de 

perda de qualidade da água distribuída. E nenhuma legislação, além da brasileira, exige 

prestação de informações periódicas ao público. 

5.1.3  A vigilância da qualidade da água 

O tema vigilância ainda é uma lacuna nos marcos legais vigentes na quase totalidade dos 

países sul-americanos, apesar de todos os países terem informado por meio dos questionários 

que possuíam legislação sobre o tema e a maioria ter informado que esta está incluída na 

legislação sobre potabilidade, como pode ser observado na TABELA 5.3. 
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TABELA 5.3 – A inserção do tema vigilância da qualidade da água para consumo humano 
em legislações de países sul-americanos. 

 Argentina Bolívia1 Brasil Chile2 Colômbia3 Peru4 Uruguai 5 
Legislação sobre 
potabilidade 

X  X  X X X 

Legislação sobre 
controle de qualidade 
da água 

    X X X 

Legislação específica  X  X X  X 
1Codigo de Salud de 1978 do Ministério de Salud  
2Superintendência de Serviços Sanitários 
3Ministerio de la Protección Social  conjuntamente com o Ministerio de Ambiente e a Superintendência de 
Serviços Públicos 
4No Peru a legislação que estabelece a função de vigilância da qualidade da água ao Ministerio de Salud é a lei 
de saúde Nº26.842 – D.S. 007-98-SA2. 
5Existe além da legislação nacional (Decreto 315/994 - capítulo 25 publicado no Diário Oficial de 14/07/1997–  
Ministerio de la Salud Publica), a norma de qualidade de água potáveis das Obras Sanitarias del Estado (OSE) 
aprovada pela Resolução de Diretoria 1185/1986 e a Lei Nº17598/02 da Unidade Reguladora de Serviços de 
Energia e Água. 

Ao se considerar como vigilância as atividades exercidas pelos órgãos de saúde, a maioria dos 

países estudados não a exercem. A Bolívia não possui uma estrutura implementada 

responsável pela vigilância, no Uruguai a vigilância é exercida pela URSEA, órgão vinculado 

ao poder executivo, mas sem qualquer ligação com o Ministério da Saúde Pública, conforme 

mostrado na FIGURA 5.5. 

a) Argentina 

Na Argentina não há um sistema de vigilância da QACH instituído no país pelo Ministério da 

Saúde. Contudo, as entidades reguladoras, órgãos responsáveis pelo controle do autocontrole 

realizado pelos prestadores dos serviços de abastecimento de água, exercem uma espécie de 

vigilância, porém não vinculada ao Ministério da Saúde. 

Com relação à integração entre os órgãos de controle e vigilância da QACH, em algumas 

províncias há uma relativa integração, mas em geral não existe sequer um banco de dados 

(INGALINELLA, 2004). 

b) Bolívia 

Na Bolívia, o responsável pela vigilância da qualidade da água distribuída pelas EPSA é a 

SISAB, que não possui qualquer vinculação com o Ministério da Saúde e Esportes. Apesar de 

ser este ministério o responsável por regular, fiscalizar e controlar a qualidade da água 

destinada ao abastecimento da população, de acordo com o Artigo 32, Capítulo II do Código 

de Saúde (BOLÍVIA, 2005b), não foi identificado nenhum outro instrumento legal que 

regulasse este exercício. 
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Segundo o questionário boliviano a vigilância não é realizada no país, estando em fase de 

implementação, porém, não foram identificados marcos legais que a sinalizassem. 

c) Brasil 

A legislação brasileira relativa à QACH,  desde sua primeira versão em 1977, evoluiu de um 

instrumento normalizador do padrão de potabilidade, ao estabelecimento de procedimentos de 

controle de qualidade da água e, finalmente, a um instrumento efetivo e simultâneo de 

Controle e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (BASTOS et al., 2001; 

BASTOS 2003), adotando, o entendimento preconizado pela OMS: de que o controle de 

qualidade da água é uma atribuição (obrigatória) dos responsáveis pelo abastecimento de 

água, enquanto a vigilância da qualidade da água é exercida, de forma independente, pelas 

autoridades de saúde pública. 

O sistema de vigilância está a cargo do Ministério da Saúde, que por intermédio das 

Secretarias Municipais de Saúde têm os seguintes deveres e obrigações de acordo com o 

artigo 7º da Portaria 518/2004:  

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 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 da água e riscos à saúde 
associados...; 
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; 
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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 respeitar os planos mínimos de amostragem ...;  
XI. implementar um plano próprio de amostragem de vigilância da qualidade da 
água, consoante diretrizes específicas elaboradas pela FUNASA; e 
XII. definir o responsável pelo controle da qualidade da água de solução 
alternativa (BRASIL, 2004, p.4) 

Apesar de o Brasil possuir um marco legal bem estruturado com relação à vigilância, 

contatam-se grandes dificuldades no cumprimento da Portaria 518/2004 associadas às 

práticas de gestão das verbas públicas, dificuldades relativas ao exercício de fiscalização 

desses recursos e falta de profissionais técnicos para dar suporte ao programa (F. FREITAS; 

M. FREITAS, 2005). Apesar disso, percebem-se grandes esforços no setor saúde no sentido 

de avançar na implementação do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental 

Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano (BRASIL, 2005c). 

No Brasil a implementação do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano (SISAGUA) iniciou-se em fevereiro de 2000, tendo sido adequado a 

Portaria 1.469/2000 em agosto de 2002 (BRASIL, 2006). 

A implementação do SISAGUA pelos Estados tem ocorrido de maneira distinta. Por exemplo, 

em 2005, 100% dos municípios pernambucanos já forneciam informações relativas ao 

controle da QACH ao sistema, enquanto apenas 7% dos municípios de Roraima alimentavam 

o sistema. A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) tem 

priorizado ações de capacitação de técnicos e assessorias, direcionadas àqueles estados em 

que alimentação esteja incipiente (BRASIL, 2006).  

d) Chile 

Segundo as informações obtidas no questionário, o Chile considera seu sistema de vigilância 

da qualidade da água efetivo; no entanto, como apresentado na FIGURA 5.2, a SISS, é quem 

parece exercer uma espécie de vigilância, porém apenas na área urbana, e não diretamente 

vinculada ao Ministério da Saúde. 

A Lei 18.902 determina que a SSIS fiscalize o cumprimento das normas relativas aos serviços 

sanitários, mas não especifica como e com que freqüência esta fiscalização deve ocorrer, nem 

determina nenhuma forma de interação deste órgão com o Ministério da Saúde. 

No Chile a qualidade da água potável distribuída na área urbana é monitorada 

permanentemente pelas empresas prestadoras de serviço de abastecimento público. As 
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informações produzidas pelo autocontrole dos sistemas de abastecimento são enviadas 

mensalmente à SISS. Para verificar as informações recebidas, a superintendência realiza 

controles diretos, paralelos e equivalentes aos realizados pelas concessionárias (SSIS, 2004). 

Contudo, a SISS não tem competência para intervir no manejo administrativo ou técnico dos 

serviços de Água Potável Rural (APR) (SISS, 2004). Já o Ministério de Obras Públicas tem 

instalado sistemas de abastecimento na área rural por meio do Programa Nacional de Água 

Potável Rural. Este programa objetiva garantir água potável à população rural em quantidade 

e qualidade, diminuir as taxas de morbidade e mortalidade de origem hídrica, melhorar os 

hábitos de higiene da população rural e capacitar os comitês de Água Potável Rural para a 

autogestão (GONZALEZ; MENDELEZ, 2001). 

e) Colômbia 

O Decreto colombiano nº 475/1998 reserva um capítulo para o tema vigilância da qualidade 

da água potável, cabendo ressaltar os seguintes pontos: 

As autoridades de saúde dos distritos ou municípios exercerão a vigilância sobre a 
qualidade da água potável como parte das ações do Plano de Atenção Básica (PAB) 
em sua jurisdição, e tomarão as medidas preventivas e corretivas necessárias para 
dar cumprimento às disposições do presente decreto. 
O Ministério da Saúde definirá os instrumentos e procedimentos para realizar a 
vigilância em saúde pública da qualidade da água... 
Uma vez obtidos os resultados das análises organolépticas, físicas, químicas e 
microbiológicas, as direções departamentais de saúde serão as responsáveis pela 
coleta e emissão da informação consolidada ao Ministério da Saúde, de acordo com 
o sistema de informação que se estabeleça... 
O Ministério da Saúde, através de sua Direção Geral de Promoção e Prevenção, ou o 
órgão que faça suas vezes, receberá a informação das diferentes direções 
departamentais de saúde com a finalidade de preparar o informe nacional de 
qualidade da água e fixar as políticas e estratégias a seguir em matéria de qualidade 
da água potável (COLOMBIA, 1998, p.16). 

Segundo o questionário, na Colômbia existe uma estrutura de vigilância do Ministerio de la 

Protección Social, mas esta tem algumas limitações, uma vez que nem todas as entidades de 

saúde locais estão vinculadas àquele ministério. 

f) Equador 

Apesar da escassez de informações para análise do controle e vigilância da QACH no 

Equador, percebe-se que a Subsecretaria de Saneamento Ambiental (SSA) é o órgão 

responsável pela vigilância, apesar de estar diretamente ligado ao Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (MIDUVI) e indiretamente ligado ao Ministério da 

Saúde Pública, ou seja, não se identificou um marco legal que integrasse a SSA ao Ministério 
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da Saúde Pública, a fim de que este realmente cumpra o papel de mentor do setor e que tenha 

dados que possibilitem atuar nas causas de morbidade e mortalidade. 

g) Paraguai 

No Paraguai, de acordo com a Lei 1.614/2000 o prestador de serviço de abastecimento 

público deve enviar mensalmente a ERSSAN os resultados das atividades de amostragem, 

além de permitir a inspeção das instalações, equipamentos, registros e arquivos que facilitem 

as atividades de vigilância pela mesma. 

Adicionalmente, sempre que houver falhas no tratamento as prestadoras de serviço de 

abastecimento de água devem comunicar imediatamente a ERSSAN, descrevendo as causas 

que provocaram a anomalia e as medidas adotadas para restabelecer a qualidade da água 

potável. 

Segundo o Regulamento da Lei 1.614/2000, deveria existir um convênio entre a ERSSAN, 

responsável pela vigilância da QACH, e o SENASA, vinculado ao Ministério da Saúde 

Pública e Bem Estar Social; porém, conforme o questionário paraguaio, este convênio não 

existe, a vigilância não está sistematizada, ocorrendo de forma aleatória. Faltam recursos e 

não há um plano de vigilância da QACH. “Na cidade de Assunção, por exemplo, existe 

vigilância, cidades menores têm algum monitoramento, mas não sistematizado em forma de 

vigilância” (TAVARES, 2005). 

h) Peru 

Conforme a Resolução de Superintendência nº1121/1999, no Peru a SUNASS tem a 

obrigação de inspecionar as EPS e verificar os dados de controle da qualidade, bem como as 

ações realizadas para melhorar a qualidade da água. As EPS devem ainda emitir anualmente e 

com a freqüência determinada as seguintes informações: 

(i) cloro residual na saída das estações de tratamento, reservatórios e redes nos meses de 

janeiro, abril, julho e outubro; 

(ii) controle dos parâmetros microbiológicos na saída das estações de tratamento, 

mananciais subterrâneos, reservatórios e redes nos meses de janeiro e julho; 

(iii) controle dos parâmetros físicos e químicos na saída das estações de tratamento, 

mananciais subterrâneos, reservatórios e redes nos meses de janeiro e julho. 
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Entretanto a SUNASS não possui vínculo direto com o Ministério da Saúde, verificando-se 

que a lacuna legal se estende também ao campo da vigilância epidemiológica, pois além da 

escassez de marcos regulatórios explicitando a atuação da agência reguladora no exercício da 

fiscalização da QACH, não há documentos que promovam o intercambio entre a 

superintendência e a autoridade de saúde. 

Segundo o questionário peruano só existe integração de informações relativas ao controle e 

vigilância da QACH em algumas cidades com mais de 10.000 habitantes. A vigilância 

exercida pelo Ministério da Saúde, através da Direção Geral de Saúde Ambiental (DIGESA), 

Direção Regional de Saúde Ambiental (DIRESA) e pelas Direções Executivas de Saúde 

Ambiental (DESA), se encontra em processo de avaliação técnica e sistematização de seus 

resultados para que se consolide o Programa Nacional de Qualidade da Água para Consumo 

Humano. 

Atualmente este trabalho alcança 37% da população urbana, 16% da população sub urbana 

abastecida com caminhões-pipa e apenas 12% da população rural. A vigilância da QACH no 

Peru objetiva monitorar os valores máximos permitidos dos parâmetros prescritos pela 

legislação, promover inspeções identificando os fatores de risco, tudo isto aliado à vigilância 

epidemiológica (BELLIDO, 2004). 

i) Uruguai 

No Uruguai, como observado na FIGURA 5.5, obtida por meio dos questionários, a URSEA é 

apontada como responsável pela vigilância da qualidade da água, entretanto, isto não está 

explícito no seu marco legal, pois conforme o Artigo 15 da Lei nº 17.598, são atribuições da 

URSEA em matéria de água potável e saneamento: 

1) Velar pelo cumprimento das normas setoriais específicas; 
2) Formular regulamentações em matéria de qualidade e segurança dos produtos 
e serviços assim como dos materiais, instalações e dispositivos a utilizar;  
3) Determinar regras e procedimentos técnicos de medição e faturamento dos 
consumos, assim como do controle e uso dos medidores e conexão de serviços 
(URUGUAI, 2002, p.5). 

 
Sendo assim, não está clara a atribuição da URSEA como inspetora do controle da QACH 

exercido pelas prestadoras de serviço de abastecimento público, além de não existir uma 

vinculação direta da URSEA com a autoridade de saúde, impossibilitando que esta examine 

sistematicamente as informações sobre a qualidade da água, avalie o cumprimento da norma 
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de QACH e possa correlacionar enfermidades de origem hídrica com a qualidade da água 

distribuída. 

j) Venezuela 

Na Venezuela, de acordo com o Artigo 26, item L, da Lei Orgânica de 2001, é competência 

do Superintendente Nacional dos Serviços de Água Potável e Saneamento: “Avaliar e 

controlar a qualidade da água potável distribuída, em coordenação com o Ministério da Saúde 

e Desenvolvimento Social, publicar suas avaliações e proporcionar toda a informação 

disponível aos interessados” (VENEZUELA, 2001, p.13). Apesar de a Lei Orgânica explicitar 

que a vigilância deve ser exercida pela Superintendência aliada ao Ministério da Saúde e 

Desenvolvimento Social, não se identificou outro documento que detalhasse os 

procedimentos e o grau de interação entre os dois órgãos. 

Já a Norma Sanitária de Qualidade da Água Potável de 1998 determina no Artigo 20 que “os 

órgãos responsáveis pelo abastecimento de água potável têm a obrigação de enviar 

mensalmente os resultados das análises efetuadas à Autoridade Sanitária Competente” 

(VENEZUELA, 1998, p.7); e sempre que um VMP for excedido, além da comunicação às 

Autoridades Sanitárias Competentes devem-se investigar as causas e tomar as medidas 

corretivas. 

E ainda, os responsáveis por sistemas “provenientes de fontes localizadas em zonas 

endêmicas de enfermidades de origem hídrica pelo Ministério da Saúde e Assistência Social, 

devem estabelecer programas de vigilância sanitária permanente e aplicar as correções 

específicas adequadas, a juízo da Autoridade Sanitária Competente” (VENEZUELA, 1998, p. 

3). 

Ao se comparar as legislações relativas à QACH dos países sul-americanos identifica-se que a 

vigilância só é contemplada de forma a constituir um marco legal sobre o tema nas legislações 

brasileira e colombiana. Nos demais países estudados a vigilância está a cargo de órgãos 

fiscalizadores dos prestadores de serviço de abastecimento público, mas em todos eles ainda é 

um desafio para o setor de saúde pública. 
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5.2  Planos de amostragem 

5.2.1  No manancial 

O monitoramento de parâmetros microbiológicos, físicos e químicos no manancial é 

negligenciado na maioria das legislações sul-americanas. As únicas legislações que explicitam 

sua necessidade são as legislações boliviana, brasileira, paraguaia e da província de Santa Fé, 

sendo que apenas as três últimas especificam um plano de amostragem. 

5.2.1.1  Análises microbiológicas 

a) Argentina 

A legislação da província de Santa Fé determina que sejam realizadas análises no manancial 

de acordo com a TABELA 5.4. 

TABELA 5.4 – Freqüência de amostragem para parâmetros microbiológicos no manancial 
para a província de Santa Fé, Argentina. 

Subterrâneo Parâmetros Superficial  
Até 1.000 hab. 1.000 a 10.000 hab. > 10.000 hab. 

Bactérias heterotróficas, 
coliformes totais, fecais e 
Pseudomonas aeruginosa  

1 semanal 
1 

quadrimestral 1 trimestral 1 trimestral 

Giardia 1 mensal - - - 
Organismos planctônicos 1 mensal - - - 

Fonte: Adaptado de Argentina, 1996. 

b) Brasil 

A legislação brasileira determina que sejam realizadas análises semestrais para 

monitoramento de mananciais superficiais, entretanto a Resolução CONAMA 357/2005 

determina que a freqüência de monitoramento para coliformes termotolerantes seja no mínimo 

bimestral. 

c) Colômbia 

A legislação colombiana, como a maioria das legislações sul-americanas, não exige o 

monitoramento da qualidade da água de mananciais. Esta deficiência parece se repetir na 

proposta de sua revisão, apesar de implicitamente outorgar esta função à autoridade ambiental 

por meio da Unidade de Saúde Ambiental, uma vez que esta é a responsável pela elaboração 

dos mapas de risco, que será efetivamente o instrumento que determinará os parâmetros a 

serem analisados e a freqüência de amostragem no sistema de abastecimento. 

d) Paraguai 
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A legislação paraguaia para concessionários exige análises diárias para coliformes totais e 

fecais quando se trata de mananciais superficiais e análises semanais em mananciais 

subterrâneos, a legislação direcionada a permissionários não faz esta distinção, exigindo 

análises diárias para coliformes totais e fecais, tanto para mananciais superficiais quanto 

profundos. 

Com relação ao monitoramento dos parâmetros microbiológicos no manancial, percebe-se que 

as exigências das legislações são bastante distintas quanto a freqüência de amostragem, sendo 

as legislações paraguaia e a brasileira as que exigem, respectivamente, a maior e a menor 

freqüência. Merece destaque a legislação da província de Santa Fé, a qual especifica análises 

mensais de Giardia em mananciais superficiais. 

5.2.1.2  Análises físicas e químicas 
 

a) Argentina 

A legislação da Província de Santa Fé determina os parâmetros e as freqüências de 

amostragem apresentadas TABELA 5.5. 

TABELA 5.5 – Plano de amostragem para o monitoramento de parâmetros físicos e 
químicos em mananciais superficiais e subterrâneos na Província de Santa Fé, Argentina. 

Subterrâneo 
Parâmetros Superficial Até 1.000 

habitantes  
1.000 a 10.000 

habitantes  
> 10.000 

habitantes  
Turbidez, cor, odor, sabor, pH, 
condutividade, e alcalinidade 

1 amostra a 
cada 6 horas 

1 amostra 
semestral 

1 amostra 
quadrimestral 

1 amostra 
trimestral 

Cloretos 1 amostra a 
cada 6 horas 

- - - 

Cloro Residual, nitrato, arsênio, 
flúor e ferro. 

1 amostra 
mensal 

1 amostra 
semestral 

1 amostra 
quadrimestral 

1 amostra 
trimestral 

Trihalometanos, Metais pesados, 
DBO e DQO. 

1 amostra 
mensal 

- - - 

Chumbo, sólidos dissolvidos totais, 
dureza, cálcio, magnésio, sulfatos, 
nitratos, nitritos, amoníaco, arsênio, 
flúor, ferro, manganês e detergentes. 

1 amostra 
mensal 

1 amostra 
anual 

1 amostra 
anual 

1 amostra 
semestral 

Arsênio, cádmio, cromo total, 
mercúrio, níquel, chumbo e 
substâncias orgânicas cuja presença 
seja suspeita. 

1 amostra 
semestral 

1 amostra 
anual 

1 amostra 
anual 

1 amostra 
anual 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA, 1996. 

b) Brasil 

A legislação brasileira determina a avaliação sistemática de riscos nos mananciais de 

abastecimento, com base na ocupação da bacia contribuinte e em sua proteção, bem como no 

controle das características de suas águas por meio de coletas de amostras semestrais junto ao 
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ponto de captação, para análise de acordo com os parâmetros microbiológicos, físicos e 

químicos exigidos pela Resolução 357/2005 do CONAMA, avaliando a classificação e o 

enquadramento das águas superficiais de acordo com o tipo de tratamento empregado. 

A quantidade de parâmetros a serem analisados varia conforme a classificação do manancial, 

sendo exigida no mínimo a análise de 80 parâmetros, no caso de mananciais classe 3, que 

podem ser utilizados para abastecimento público após tratamento convencional ou avançado 

(BRASIL, 2005c). 

A legislação brasileira exige ainda monitoramento mensal de cianobatérias quando estas não 

excederem 10.000 células mL-1 e semanal quando o número de cianobactérias exceder este 

valor. 

c) Paraguai 

A legislação paraguaia para concessionários determina: 

(i) para mananciais superficiais: análises horárias para pH, turbidez, cor, alcalinidade e 

condutividade; análises semanais para DBO e DQO; trimestrais para agrotóxicos e 

mensais para os demais parâmetros apresentados nos apêndices; 

(ii) para mananciais subterrâneos são exigidas análises semanais para parâmetros físicos e 

químicos, sem, contudo explicitá- los. 

A Lei nº 1.614/2000 para permissionários determina análises horárias para cor, turbidez e pH 

e análises diárias para alumínio tanto em mananciais superficiais quanto em mananciais 

subterrâneos. 

Percebe-se uma grande diversidade ent re os parâmetros e freqüências de amostragem 

determinadas pelas legislações. A legislação brasileira é a que exige maior número de 

parâmetros, em contra partida, determina a menor freqüência de amostragem. A legislação da 

província de Santa Fé peca por excesso ao exigir uma análise a cada seis horas para cloretos 

em mananciais superficiais e a legislação paraguaia para permissionários ao exigir análises 

diárias para alumínio, independente do tipo de manancial. 
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5.2.2  Na entrada dos sistemas de distribuição 

Percebe-se que o monitoramento da qualidade da água na saída do tratamento/entrada do 

sistema de distribuição é melhor contemplado nas legislações dos países sul-americanos que o 

monitoramento do manancial. 

5.2.2.1  Análises microbiológicas 

a) Argentina 

A legislação da província de Santa Fé exige análises na entrada do sistema de distribuição de 

acordo com o descrito na TABELA 5.6. 

TABELA 5.6 – Plano de amostragem para parâmetros microbiológicos na entrada do 
sistema de distribuição para a Província de Santa Fé, Argentina. 

Manancial subterrâneo 
Parâmetros 

Manancial 
superficial Até 1.000 hab. 1.000 a 10.000 

hab. 
> 10.000 hab. 

Bactérias heterotróficas, 
coliformes totais, fecais e 
Pseudomonas aeruginosa  

1 amostra 
diária 

1 mensal 1 quinzenal 1 semanal 

Giardia sp. 1 mensal - - - 
Organismos planctônicos 1 mensal - - - 

Fonte: Adaptado de Argentina, 1996. 

b) Bolívia 

O Regulamento da Norma Boliviana 512 determina que sejam realizadas análises para 

coliformes termotolerantes na saída do tratamento conforme o tamanho da população 

abastecida (TABELA 5.7). 

TABELA 5.7 – Plano de amostragem para parâmetros microbiológicos na entrada do 
sistema de distribuição segundo o Regulamento da Norma Boliviana 512. 

Parâmetros 

População 
abastecida Tipo de Manancial Coliformes 

termotolerantes 

Coliformes totais, Escherichia  coli, 
bactérias heterotróficas, Pseudomonas 
aeruginosa , Clostridium perfringens, 
Cryptosporidium, Giardia e amebas 

Superficial 1 amostra mensal - Até 5.000 
habitantes  Subterrâneo 1 amostra mensal - 

Superficial 2 amostras mensais  - 5.001 a 10.000 
Subterrâneo 2 amostras mensais  - 
Superficial 4 amostras mensais  1 amostra anual 10.001 a 20.000 

Subterrâneo 2 amostras mensais  1 amostra anual 
Superficial 8 amostras mensais  1 amostra anual 20.001 a 30.000 

Subterrâneo 4 amostras mensais  1 amostra anual 
Superficial 15 amostras mensais  1 amostra semestral 30.001 a 50.000 

Subterrâneo 8 amostras mensais  1 amostra anual 
Superficial 30 amostras mensais  1 amostra semestral Acima de 50.000 

Subterrâneo 15 amostras mensais  1 amostra anual 
Fonte: Adaptado de BOLÍVIA, 2005b, p.16. 
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c) Brasil 

A legislação brasileira determina a ausência de coliformes totais na saída do tratamento, 

exigindo no mínimo duas amostras semanais, mas recomendando pelo menos quatro amostras 

semanais. Para solução alternativa é exigida uma análise semanal para mananciais superficiais 

e uma análise mensal para mananciais subterrâneos. 

d) Paraguai 

As legislações paraguaias para concessionários e permissionários não fazem distinção entre 

manancial superficia l ou subterrâneo; a primeira determina análises horárias e a segunda 

diárias para coliformes totais e fecais. 

e) Peru 

O Guia sobre o Controle da Qualidade da Água Potável da SUNASS determina o mesmo 

número de análises para mananciais superficiais e subterrâneos para vazões até 100 L s-1; para 

vazões superiores há uma pequena diferença no número de análises para bactérias 

heterotróficas, como pode ser observado na TABELA 5.8. 

TABELA 5.8 – Plano de amostragem para parâmetros microbiológicos na entrada do 
sistema de distribuição segundo Guia da SUNASS, Peru. 

Vazão  Parâmetros Tipo de 
manancial = 50 L s -1 50 - 100 L s -1 101 a 400 L s -1 > 400 L s -1 

Subterrâneo 1 amostra 
mensal 

1 amostra 
quinzenal 

1 amostra 
semanal 

- Coliformes 
totais e 
termotolerantes Superfic ial 

1 amostra 
mensal 

1 amostra 
quinzenal 

1 amostra 
semanal 

2 amostras 
semanais  

Subterrâneo 1 amostra 
semestral 

1 amostra 
bimestral 

1 amostra 
mensal 

- Bactérias 
Heterotróficas 

Superficial 
1 amostra 
semestral 

1 amostra 
bimestral 

10 amostras 
anuais  

20 amostras 
anuais  

Fonte: Adaptado de PERU, 1999b, p.15. 

Os principais indicadores de contaminação considerados pelas legislações sul-americanas são 

os coliformes totais e termotolerantes, ainda denominados fecais em algumas legislações. 

Mais uma vez a legislação da província de Santa Fé destaca-se ao exigir análises mensais de 

Giardia em águas provenientes de mananciais superficiais. 

A freqüência de análises para coliformes totais e termotolerantes é bastante variável entre as 

legislações, porém existem menos discrepâncias se comparadas ao plano de amostragem para 

monitoramento do manancial. 
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Questiona-se a freqüência com que a legislação boliviana determina análises para bactérias 

heterotróficas, Pseudomonas aeruginosa e Clostridium perfringens. Análises anuais para 

bactérias heterotróficas e Pseudomonas aeruginosa não são relevantes para o controle da 

desinfecção, tão pouco fornecerão subsídios para o monitoramento do crescimento de 

biofilmes na rede de distribuição, quando comparados com o controle na rede. Já a presença 

de Clostridium perfringens na água tratada poderia indicar a necessidade de investigação dos 

processos de filtração e desinfecção, mas não com análises anuais ou semestrais. 

5.2.2.2  Análises físicas e químicas 

a) Argentina 

A legislação da Província  de Santa Fé determina os parâmetros e a freqüência de amostragem 

apresentados na TABELA 5.9. 

TABELA 5.9 – Plano de amostragem para o monitoramento de parâmetros físicos e 
químicos na entrada do sistema de distribuição, Província de Santa Fé, Argentina. 

Subterrânea 
Parâmetros 

Manancial  
superficial = 1.000 hab 1.000 a 

10.000 hab 
> 10.000 hab 

cloro residual 2 amostras diárias 1 amostra 
diária 

1 amostra 
diária 

1 amostra 
diária 

condutividade 2 amostras diárias 1 amostra 
mensal 

1 amostra 
quinzenal 

1 amostra 
quinzenal 

Alcalinidade e cloretos 2 amostras diárias    
turbidez, cor, odor, sabor e 
pH. 

2 amostras diárias 1 amostra 
trimestral 

1 amostra 
bimestral 

1 amostra 
mensal 

nitrato, arsênio, flúor e ferro. - 1 amostra 
quinzenal 

1 amostra 
quinzenal 

1 amostra 
quinzenal 

trihalometanos, metais 
pesados, DBO e DQO. 

1 amostra mensal - - - 

chumbo, sólidos dissolvidos 
totais, alcalinidade, dureza, 
cálcio, magnésio, sulfatos, 
nitratos, nitritos, amoníaco, 
arsênio, flúor, ferro, 
manganês e detergentes. 

1 amostra mensal 
1 amostra 

anual1 
1 amostra 
semestral1 

1 amostra 
quadrimestral1 

arsênio, cádmio, cromo total, 
mercúrio, níquel, chumbo e 
substâncias orgânicas cuja 
presença seja suspeita. 

1 amostra 
semestral 

1 amostra 
anual 

1 amostra 
anual 

1 amostra 
anual 

1 No caso de mananciais subterrâneos sempre que algum dos seguintes parâmetros: nitrato, arsênio e flúor, 
supere ou se encontre próximo ao VMP estabelecido, será exigida freqüência mensal do parâmetro. 
Fonte: Adaptado de ARGENTINA, 1996. 

b) Bolívia 

O Regulamento da Norma Boliviana 512 determina análises físicas e químicas na entrada do 

sistema de distribuição conforme o tamanho da população abastecida (TABELA 5.10). 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

95 

TABELA 5.10 – Plano de amostragem para parâmetros físicos e químicos na entrada do 
sistema de distribuição segundo o Regulamento da Norma Boliviana 512. 

Parâmetros 

População 
abastecida 

Tipo de 
Manancial 

pH, condutividade, 
tubidez e cloro 

residual. 

cor, alcalinidade, 
dureza, cálcio, 

magnésio, sódio, 
ferro, manganês, 

cloretos e sulfatos 

Demais 
parâmetros1 

Superficial 1 amostra mensal - - Até 5.000 
habitantes  Subterrâneo 1 amostra mensal - - 

Superficial 2 amostras mensais  - - 5.001 a 10.000 
Subterrâneo 2 amostras mensais  - - 
Superficial 4 amostras mensais  - - 10.001 a 20.000 

Subterrâneo 2 amostras mensais  - - 
Superficial 8 amostras mensais  - 1 amostra anual 20.001 a 30.000 

Subterrâneo 4 amostras mensais  - 1 amostra anual 

Superficial 15 amostras mensais  - 1 amostra 
semestral 30.001 a 50.000 

Subterrâneo 8 amostras mensais  - 1 amostra anual 

Superficial 30 amostras mensais  1 amostra mensal 1 amostra 
semestral Acima de 50.000 

Subterrâneo 15 amostras mensais  1 amostra mensal 1 amostra anual 
Fonte: Adaptado de BOLÍVIA, 2005b, p.16. 
1Os demais parâmetros são apresentados nos apêndices. 

c) Brasil 

A legislação brasileira determina a realização de análises físicas e químicas na saída do 

tratamento de acordo com o especificado na TABELA 5.11. Para solução alternativa de 

abastecimento de água são exigidas apenas análises diárias de cloro residual e análises 

semanais e mensais, respectivamente para mananciais superficiais e subterrâneos, de cor, 

turbidez e pH. 

TABELA 5.11 – Freqüência de amostragem para parâmetros físicos e químicos na saída do 
tratamento segundo a Portaria MS 518/2004, Brasil. 

Freqüência de amostragem Parâmetros 
Manancial superficial Manancial subterrâneo 

cor, turbidez, pH, cloro 
residual e fluoretos. 

1 amostra a cada 2 h 1 amostra diária 

trihalometanos 1 amostra trimestral - 
Demais parâmetros 1 amostra semestral 1 amostra semestral 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2004. 

Muito apropriadamente, a legislação brasileira exige ainda a análise de cianotoxinas na saída 

do tratamento e na entrada de clínicas de hemodiálise e indústrias de injetáveis, sempre que o 

número de cianobactérias na água do manancial, no ponto de captação, exceder 20.000 

células mL-1, sendo que esta análise pode ser dispensada quando não houver comprovação da 

toxicidade na água bruta por meio da realização semanal de bioensaios em camundongos 

(BRASIL, 2004). 
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d) Paraguai 

A legislação paraguaia para concessionários determina a realização de análises na saída do 

tratamento conforme apresentado na TABELA 5.12. 

TABELA 5.12 – Parâmetros físicos e químicos e freqüência de análises na saída do 
tratamento segundo a Lei 1.614/2000 para concessionários, Paraguai. 

Freqüência das análises Parâmetros 
Horária pH, turbidez, cor, cloro residual, alcalinidade e condutividade. 

Diária nitrato, alumínio, cloretos, ferro, sódio, sulfatos, manganês, amônia, 
sílica, cálcio, magnésio, potássio, dureza e sólidos totais dissolvidos. 

Semanal nitrito 

Mensal arsênico, cádmio, cianeto, cromo, flúor, mercúrio, chumbo, selênio, 
zinco, cobre e detergentes sintéticos. 

Semestral componentes orgânicos apresentados nos anexos. 
Fonte: Paraguai (2000a, p.55,56) 

A legislação paraguaia para permissionários exige apenas análises horárias para turbidez, cor, 

pH e cloro residual e análises diárias para alumínio e nitratos. 

e) Peru 

O Guia sobre o Controle da Qualidade da Água Potável da SUNASS especifica a realização 

das análises de acordo com o tipo de parâmetro e a vazão de abastecimento de água 

(TABELA 5.13TABELA ). 

TABELA 5.13 – Plano de amostragem para parâmetros físicos e químicos na entrada do 
sistema de distribuição segundo o Guia da SUNASS, Peru. 

Vazão  Parâmetros Tipo de 
manancial = 50 L s -1 50 a 100 L s -1 101 – 400 L s -1 > 400 L s -1 

Subterrâneo 4 amostras 
diárias 

4 amostras 
diárias 

4 amostras 
diárias 

- 
cloro residual 

Superficial 
4 amostras 

diárias 
4 amostras 

diárias 
4 amostras 

diárias 
4 amostras 

diárias 

Subterrâneo 1 amostra 
trimestral 

1 amostra 
trimestral 

1 amostra 
trimestral 

- turbidez, pH e 
condutividade 

Superficial 
1 amostra 

mensal 
1 amostra 
quinzenal 

1 amostra 
semanal 

1 amostra 
diária 

Subterrâneo 1 amostra 
anual 

1 amostra 
anual 

1 amostra 
anual 

- dureza, cloretos, 
sulfatos, cobre, 
chumbo, 
cádmio, arsênio, 
mercúrio e 
cromo 1. 

Superficial 
1 amostra 
trimestral 

1 amostra 
bimestral 

1 amostra 
bimestral 

1 amostra 
mensal2 

Subterrâneo 1 amostra 
anual 

1 amostra 
semestral 

1 amostra 
trimestral 

- nitratos, cor, 
ferro e 
manganês3. Superficial 

1 amostra 
trimestral 

1 amostra 
bimestral 

1 amostra 
bimestral 

1 amostra 
mensal 

Fonte: Adaptado de PERU, 1999b, p.15. 
1 Análises de cobre e chumbo serão exigidas de acordo com o material da rede. 
2 Em sistemas abastecidos por mananciais superficiais que produzem mais de 400 L/s, as análises para dureza, 
cloretos e sulfatos serão bimestrais. 
3 Em mananciais superficiais será também exigida análise de alumínio, quando a estação de tratamento utilizar 
sulfato de alumínio como coagulante. 
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f) Venezuela 

A legislação venezuelana não explicita o local onde devem ser efetuadas as análises físico-

químicas, porém admitiu-se que estas devam ser realizadas na saída do tratamento, uma vez 

que os planos de amostragem não variam conforme o tamanho da população abastecida, como 

pode ser observado na TABELA 5.14. 

TABELA 5.14 – Plano de amostragem para análises físicas e químicas segundo a 
legislação venezuelana. 

Freqüência das análises Parâmetros 
Manancial Superficial Manancial Subterrâneo 

pH, turbidez, cor, 
alumínio1 e dureza. 

1 amostra quinzenal em águas não 
submetidas a tratamento de clarificação 

1 amostra diária em águas tratadas  

2 amostras anuais em águas não 
submetidas a tratamento de clarificação e 

1 amostra diária em águas tratadas  
odor, sabor, aspecto, 
condutividade 
específica, temperatura 
e cloro residual 

1 amostra diária 1 amostra diária 

todos os parâmetros 
apresentados nos 
apêndices. 

1 amostra trimestral 1 amostra semestral 

Fonte: Adaptado de Venezuela, 1998, p.7. 
1As análises determinadas para o alumínio só devem ser realizadas com a freqüência estabelecida se este é 
adicionado durante o tratamento. 

Todas as legislações sul-americanas estudadas consideram turbidez, pH e cloro residual como 

os principais parâmetros de controle físico e químico na saída do tratamento, exigindo 

amostras bastante freqüentes; a legislação boliviana é a menos exigente. 

A especificação de planos de amostragem distintos para águas de mananciais subterrâneos ou 

superficiais só não é adotada pela legislação paraguaia, sendo esta inclusive a mais exigente 

quanto a freqüência de amostragem. 

Percebe-se que os planos de amostragem adotados pelas legislações são bastante distintos, 

tanto com relação aos parâmetros básicos - cor, pH, turbidez, cloro residual, dureza, 

alcalinidade e condut ividade - quanto para os demais parâmetros químicos. 
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5.2.3  Na rede de distribuição 

5.2.3.1  Análises microbiológicas  

Todas as legislações dos países sul-americanos determinam planos de amostragem para 

controle dos parâmetros microbiológicos na rede de distribuição. Entretanto, como pode ser 

observado na FIGURA 5.7, os planos de amostragem são bastante distintos entre os países. 
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FIGURA 5.7 – Número de amostras mensais para análises microbiológicas na rede de 

distribuição em normas de países sul-americanos e nos Guias da OMS. 

Identifica-se que a segunda edição do GDWQ corrige um erro da primeira, uma vez que esta 

recomendava uma amostra por mês para cada 5.000 pessoas em populações de 5.000 a 

100.000 pessoas e uma amostra por mês para cada 10.000 pessoas em populações maiores que 

100.000 habitantes; ou seja, para uma população de 100.000 pessoas eram recomendadas 

vinte amostras por mês, enquanto que para uma população de 150.000 pessoas eram 

recomendadas apenas quinze amostras. A segunda edição mantém a mesma recomendação 

relativa ao número de amostras para populações até 100.000 habitantes; contudo para 

populações maiores que 100.000 habitantes passou a recomendar uma amostra para cada 

10.000 pessoas mais dez amostras. 

Equívoco semelhante ocorre na terceira edição do GDWQ, que recomenda uma amostra por 

mês para cada 10.000 pessoas servidas mais dez amostras para populações entre 100.000 e 

500.000 pessoas, e para populações maiores que 500.000 pessoas, uma amostra para cada 
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100.000 pessoas mais quinze amostras; isto acaba por acarretar uma diminuição do número de 

amostras para populações maiores que 500.000 habitantes. 

Na FIGURA 5.7, observa-se que os planos de amostragem para populações acima de 10.000 

habitantes se dividem em basicamente dois grupos. O menos exigente é composto pelas três 

edições do GDWQ, o Guia sobre o Controle da Qualidade da Água Potável da SUNASS, as 

legislações venezuelana e boliviana, a uruguaia estabelecida pela OSE e a da província de 

Santa Fé. Identifica-se que os planos de amostragem boliviano e venezuelano são idênticos ao 

recomendado pela segunda edição do GDWQ e o da província de Santa Fé é bem semelhante 

a este. Já o plano de amostragem uruguaio é idêntico ao recomendado pela primeira edição do 

GDWQ. 

O outro grupo, composto por legislações que exigem um número maior de análises, é 

representado pelas legislações brasileira, chilena, colombiana, equatoriana e a paraguaia para 

permissionários. Já a legislação paraguaia para concessionários e a peruana de 1946, apesar de 

determinarem planos de amostragem mais próximos a este grupo que ao primeiro, destacam-

se dos demais. 

A proposta de revisão da legislação colombiana encontra-se entre os dois grupos, pois 

determina planos de amostragem próximos aos recomendados pelos GDWQ para populações 

de até 100.000 habitantes, porém para populações maiores determina planos de amostragem 

mais próximos ao da legislação em vigor. 

Percebe-se ainda na FIGURA 5.7 que de maneira geral a legislação peruana de 1946 exige um 

número maior de análises que as demais, o que em parte pode ser explicado pela forma como 

se interpretou a norma neste trabalho, utilizando-se a quantidade de análise recomendada pelo 

número de pessoas servidas imediatamente acima da população de interesse, uma vez que não 

se especifica o número de análises para intervalos populacionais e sim para populações fixas. 

5.2.3.2  Análises físicas e químicas 

A maioria das legislações dos países sul-americanos especifica planos de amostragem para a 

análise de parâmetros tais como, cor, turbidez e pH (FIGURA 5.8). 
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FIGURA 5.8 – Número de amostras anuais para análises de turbidez, cor e pH no sistema 

de distribuição em normas de países sul-americanos. 

Entretanto, apenas as legislações chilena, brasileira e a da província de Santa Fé fazem 

distinção de planos de amostragem para mananciais superficiais ou subterrâneos. Na FIGURA 

5.9 pode-se observar os planos de amostragem para análises anuais de turbidez, cor e pH na 

rede de distribuição determinados por estas legislações. 

Como as demais legislações sul-americanas não fazem distinção de planos de amostragem 

para mananciais superficiais e subterrâneos, adotaram-se para fins de comparação na 

FIGURA 5.8, as análises anuais exigidas para mananciais superficiais pelas legislações 

brasileira, chilena e a da província de Santa Fé. 
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FIGURA 5.9 – Número de amostras anuais para análises de turbidez, cor e pH na rede de 

distribuição para mananciais superficiais e subterrâneos na Província de Santa Fé 
(Argentina), Brasil e Chile. 

A determinação de cloro residual no sistema de distribuição também é contemplada por quase 

todas as legislações dos países sul-americanos estudadas, ainda que determinem planos de 

amostragem muito distintos, como mostrado na FIGURA 5.10. 
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FIGURA 5.10 – Número de amostras anuais para análise de cloro residual na rede de 

distribuição em normas de países sul-americanos. 

a) Argentina 

A legislação da Província de Santa Fé, ao contrário do que era de se esperar, determina um 

número menor de análises físicas e químicas para mananciais superficiais do que para 

mananciais subterrâneos (FIGURA 5.9), com as seguintes especificações:  
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• para mananciais subterrâneos: análises para turbidez, cor, pH, condutividade e cloro 

residual em  todas as amostras coletadas para análises microbiológicas, sendo que análises 

para chumbo também deverão ser acrescentadas quando forem detectados baixos valores 

de pH. 

• para mananciais superficiais: 20% das amostras coletadas para análises microbiológicas 

devem ser submetidas a testes de turbidez, cor, odor, sabor, pH, condutividade, 

alcalinidade e cloretos; e 5% também devem ser submetidos a testes para determinação de 

chumbo e trihalometanos. 

Entretanto, o número de análises de cloro residual exigido é idêntico tanto para mananciais 

subterrâneos quanto para mananciais superficiais, devendo ser realizado em todas as amostras 

coletadas para análises microbiológicas. 

Quanto aos parâmetros químicos, a norma da Província de Santa Fé não exige análises na rede 

de distribuição quando a água é oriunda de mananciais subterrâneos, exceto quando a análise 

da qualidade da água antes de entrar no sistema de distribuição indique que algum parâmetro 

tenha superado ou esteja próximo ao limite recomendado pelo regulamento. Para mananciais 

superficiais é exigida uma análise mensal de: dureza, cálcio, magnésio, sulfatos, nitratos, 

nitritos, amônia, arsênio, flúor, cádmio, cromo total, mercúrio, níquel, chumbo, demanda 

química de oxigênio, ferro, manganês, sólidos dissolvidos totais, demanda bioquímica de 

oxigênio e detergentes; e uma análise semestral para substâncias orgânicas presentes em 

efluentes industriais que vertam para mananciais superficiais utilizados como fonte de 

abastecimento (ARGENTINA, 1996). 

b) Brasil 

O número de análises anuais exigido para cor, turbidez e pH é apresentado na FIGURA 5.9. 

Com relação às análises para cloro residual na rede de distribuição a Portaria MS 518/2004 

determina que “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” (BRASIL, 2004, p.13). 

A Portaria MS 518/2004 determina ainda que quando se trata de manancial superficial deve 

ser realizada uma análise trimestral para trihalometanos em sistemas que abastecem até 

50.000 pessoas e quatro análises trimestrais para sistemas maiores. Em sistemas supridos por 

manancial subterrâneo exige-se uma amostra anual, desde que atenda até 50.000 pessoas e 

uma amostra semestral para sistemas maiores. Com relação aos demais parâmetros exige-se 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

103 

uma amostra semestral, sendo “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 (BRASIL, 2004, 

p.11)”. 

c) Chile 

A Norma Chilena (NCh) 409/1 considera como parâmetros físicos: turbidez, cor verdadeira, 

odor e sabor e a NCh 409/2 determina a freqüência de amostragem apresentada na FIGURA 

5.9, sendo esta uma das normas que exige menor número de análises. Já o plano de 

amostragem para verificação da concentração de residual de desinfetante é um dos mais 

exigentes, como mostrado na FIGURA 5.10. 

Quanto aos requisitos químicos (apresentados nos apêndices) a NCh 409/2 exige no mínimo a 

análise de uma amostra anual, sendo que para os trihalometanos e agrotóxicos apenas é feita a 

recomendação de que as análises sejam realizadas a medida que as técnicas de análise sejam 

implementadas. 

d) Bolívia 

O Regulamento Nacional da Norma Boliviana 512 considera como parâmetros mínimos de 

controle, além dos coliformes termotolerantes, o pH, a condutividade, a turbidez e o cloro 

residual, ou seja, determina a mesma freqüência de amostragem para estes parâmetros que as 

exigidas para a qualidade microbiológica. Para o cloro residual a exigência é baixa em relação 

às outras legislações; para os demais parâmetros, intermediária.  

Como parâmetros básicos são considerados: cor, alcalinidade total, dureza, cálcio, magnésio, 

sódio, ferro, manganês, cloretos e sulfatos, cujas análises devem ser realizadas com 

freqüência mensal em sistemas que tratam águas de origem superficial e atendam mais de 

5.000 pessoas e em sistemas que tratam águas de origem subterrânea que atendam mais de 

10.000 pessoas. 

e) Colômbia 

O Decreto colombiano 475/1998 exige como parâmetros mínimos de controle as seguintes 

análises organolépticas, físicas e químicas: pH, cor, odor, substâncias flotantes, turbidez, 

nitritos, cloretos, sulfatos, ferro total, dureza total e cloro residual livre, quando este é 

utilizado como desinfetante. O número exigido de amostras anuais  é apresentado na FIGURA 
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5.8, para efeito do controle da qualidade da água os valores médios das análises não podem 

superar os VMP estabelecidos. O estabelecimento da média levará em conta as regras 

apresentadas na TABELA 5.15. 

TABELA 5.15 – Regra para o estabelecimento de médias das análises realizadas de acordo 
com o Decreto 475/1998, Colômbia. 

Número de habitantes servidos Período para estabelecer médias Freqüência da média 
Até 2.500 Bimestral Bimestral 
2.500 a 12.500 Mensal Mensal 
12.501 a 60.000 Quinzenal Mensal 
60.001 a 100.000 Semanal Mensal 
Mais de 100.001 Diário Mensal 
Fonte: Colômbia (1998, p.9) 

O Decreto colombiano 475/1998 determina que os demais parâmetros químicos (apresentados 

nos apêndices) devem ser analisados com freqüência anual para populações até 500.000 

habitantes, com freqüência semestral para populações entre 500.000 e 1.500.000 habitantes e 

com freqüência quadrimestral para populações ma iores que 1.500.001 habitantes. 

A proposta de revisão do Decreto 475/1998 aumenta o número de amostras e diminui o 

número de parâmetros a serem controlados com maior freqüência (de onze para quatro), 

passando a exigir análises mais freqüentes apenas de turbidez, cor aparente, pH e cloro 

residual ou o residual do desinfetante usado; torna-se assim uma das legislações que exige 

maior número de análises para estes parâmetros. 

Quanto aos demais parâmetros físicos e químicos, o referido Decreto exige freqüências 

variáveis conforme o parâmetro e o tamanho da população atendida, sendo que não explicita 

planos de amostragem para metais pesados, trihalometanos, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos e agrotóxicos, determinando que essas análises sejam realizadas conforme as 

exigências do mapa de risco de cada sistema. Entretanto, ressalta que até que os mapas de 

risco sejam elaborados o controle das características químicas não contempladas no plano de 

amostragem do novo decreto deve ser realizado conforme as exigênc ias do Decreto 475/1998, 

citadas anteriormente. 

f)  Equador 

A versão da Norma Técnica Equatoriana (INEN 1108) utilizada neste trabalho apenas 

determina planos mínimos de amostragem para requisitos microbiológicos, recomendando 

que a amostragem para análises físico-químicas seja realizada de acordo com o Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
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g) Paraguai 

A Lei Paraguaia 1614/2000 para permissionários determina análises na rede de distribuição 

apenas para nitratos, turbidez e cloro residual livre com a mesma freqüência exigida para os 

requisitos bacteriológicos. Para os concessionários, especifica-se apenas que a análise de cloro 

residual livre deve ser realizada em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas. 

Com relação aos demais parâmetros (apresentados nos apêndices) exige-se a análise em 20% 

dessas amostras, não sendo explicitado um grupo de parâmetros específicos para análises mais 

freqüentes. 

h)  Peru 

No Peru, nem a Resolução Suprema de 1946 nem a proposta de revisão da legis lação 

determinam planos de amostragem para parâmetros físicos e químicos, sendo que a proposta 

de revisão determina que a DIGESA formule, em um prazo de 180 dias a partir da data de 

entrada em vigor do regulamento, uma norma técnica de amostragem, freqüênc ia e análises 

dos parâmetros de QACH. 

O Guia para Controle da Qualidade da Água Potável da SUNASS determina uma freqüência 

de amostragem para cloro residual como mostrado na FIGURA 5.10FIGURA  e para turbidez 

como na FIGURA 5.8; contudo, outros parâmetros como pH, condutividade, dureza e cor 

apresentam freqüências de amostragem distintas. Para outros parâmetros químicos é 

determinada uma freqüência de amostragem apenas para cloretos, sulfatos, nitratos, ferro, 

manganês, alumínio, cobre, chumbo e cádmio: duas análises anuais para populações até 

20.000 habitantes e duas análises anuais para cada 20.000 habitantes para populações maiores. 

i)  Uruguai 

A legislação nacional uruguaia, o Decreto 315/1994, não determina planos de amostragem. 

Entretanto a Resolução de Diretório da OSE 1185/1986 determina que sejam realizadas 

análises químicas completas nos sistemas de abastecimento público de forma periódica 

quando as circunstâncias exigirem. Já as análises físicas e químicas de rotina devem ser 

realizadas duas vezes ao ano em populações menores que 50.000 habitantes e mensalmente 

em populações maiores, mas não explicita os parâmetros a serem analisados, recomendando 

apenas que o programa de amostragem permita a identificação de variações aleatórias e 

sistemáticas e garanta que as amostras sejam representativas de todo o sistema de distribuição. 

j)  Venezuela 
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A norma venezuelana não explicita o local das análises físico-químicas, mas como as 

exigências de amostragem não são proporcionais à população servida admitiu-se que se trata 

de análises na saída do tratamento. 

5.3  Padrão de potabilidade  

5.3.1  Padrão microbiológico 

A TABELA 5.16 apresenta um resumo dos padrões microbiológicos exigidos pelas 

legislações objeto desta pesquisa.  

Tabela 5.16 – Padrão microbiológico de qualidade da água para consumo humano em 
países da América e nos Guias da OMS. 

Organismos ARG BOL BRA CHI COL EQU PAR PER URU VEN 1º 
OMS 

2º 
OMS 

3º 
OMS 

CAN EUA 

Saída do Tratamento / Entrada do Sistema de Distribuição 
CT(100mL)-1 - A A A A A A <9,1  A A A A - A A 
E. Coli ou 
CTer (100mL)-1 

A A - - A A A - A A A A A A A 

CBH mL -1 - - - - - - - - . - - - - - =500  
P. aeruginosa  A - - - - - - - - - - - - - - 

Sistema de Distribuição 
CT(100mL)-1 =3  - A A A A A <9,1  A A A A - A A 
E. Coli ou 
CTer (100mL)-1 

A A A - A A A - A A A A A A A 

CBH  mL -1 =500 - =500  - =100  =100  - - =500  =100 - - - - - 
P. aeruginosa  A - - - - - - - - -    -  

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005b); BRASIL (2004); CHILE (1984a); COLÔMBIA 
(1998); EQUADOR (2004?); PARAGUAI (2000a); PERU (1946); URUGUAI (1994); VENEZUELA 
(1998); HEALTH CANADA (2004); USEPA (2003); WHO (1984, 1995, 2004). 

Notas: CT: coliformes totais; CTe: coliformes termotolerantes; CBH: contagem de bactérias heterotróficas; A: 
ausente (org (100 ml)-1). 
 

a) Argentina 

O Codigo Alimentario argentino não especifica o local das análises, presumindo-se que seja 

no sistema de distribuição. Exige ausência de E. coli em 100 mL e ausência de Pseudomonas 

aeruginosa. Não prescreve nada quanto a amostragem, mas determina que a avaliação da 

potabilidade da água de reservatórios de armazenamento domiciliares inclua entre os 

parâmetros bacteriológicos a serem controlados a contagem de bactérias heterotróficas e, caso 

esta supere 500 UFC mL-1, e os demais parâmetros microbiológicos sejam cumpridos, dever-

se-á apenas exigir a higienização do reservatório e nova contagem. 

Porém, a legislação da província de Santa Fé prescreve análises bacteriológicas e planos de 

amostragem tanto na entrada do sistema de distribuição quanto na rede. A norma considera 

como análises bacteriológicas aquelas determinações mínimas que permitem conhecer por 

meio de indicadores microbiológicos específicos a qualidade bacteriológica da água, 

determinando para tanto a ausência de coliformes totais, fecais e Pseudomonas aeruginosas e 

que a contagem de bactérias heterotróficas ou aeróbias seja inferior a 100 UFC mL-1. 
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O regulamento da Província de Santa Fé estabelece ainda a determinação de Giardia em 

mananciais superficiais, considerando-o como um indicador de contaminação fecal em fontes 

superficiais e em águas tratadas, já que a remoção destes organismos não é garantida quando 

existe deficiência em alguma etapa do processo de potabilização. Em mananciais subterrâneos 

devem ser realizadas análises parasitológicas sempre que apresentem concentrações de 

coliformes totais que permitam presumir contaminação fecal e em toda perfuração com 

presença de coliformes fecais; a legislação determina ausência de Cryptosporidium e Giardia 

lamblia em 380 L. 

b) Bolívia 

A NB 512 determina análises microbiológicas tanto na entrada do sistema de distribuição 

quanto na rede. Além dos parâmetros apresentados na TABELA 5.16 é exigida também 

ausência de amebas, Giardia, Cryptosporidium, Clostridium perfringens e Pseudomonas 

aeruginosa, além de VMP de 500  UFC mL-1 para bactérias heterotróficas. 

Contudo, o Regulamento Nacional da NB 512 admite níveis de controle, sendo que para 

sistemas que abastecem até 10.000 pessoas só é exigida a análise para coliformes 

termotolerantes. A análise dos demais parâmetros microbiológicos é considerada 

complementar, sendo exigida apenas na entrada do sistema de distribuição, com freqüências 

que variam de semestral a anual, conforme o tamanho da população abastecida. 

O Regulamento considera que a água cumpre com o padrão de potabilidade desde que 95% 

das amostras analisadas durante um ano na saída da estação de tratamento, reservatórios e 

rede de distribuição não contenham coliformes termotolerantes em cada amostra de 100 mL. 

A NB 512 ressalta ainda que a análise de coliformes termotolerantes tem relação direta com a 

presença de E. coli, com a vantagem de possuir logística e custos menores, sendo que a 

análise de coliformes termotolerantes somente deve ser realizada quando a concentração de 

cloro residual for menor ou igual a 0,2 mg L-1. 

c) Brasil 

A Portaria 518/2004 determina planos mínimos de amostragem tanto para sistemas de 

abastecimento, quanto para soluções alternativas. Recomenda ainda, que a detecção de 

Escherichia coli seja preferencialmente adotada ao invés de coliformes termotolerantes. 

Na saída do tratamento é exigida a ausência de coliformes totais. No sistema de distribuição, 

em sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês, exige-se a ausência de coliformes 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

108 

totais em 100 mL em 95% das amostras examinadas no mês. Em sistemas que analisam 

menos de 40 amostras por mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado 

positivo para coliformes totais em 100 mL. Amostras com resultados positivos para 

coliformes totais devem ser analisadas para coliformes termotolerantes e, ou, E.coli, cuja 

presença em qualquer circunstância é suficiente para caracterizar a água como não potável.  

É recomendada também a 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. 

Em amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e outras formas de 

abastecimento sem distribuição canalizada, é tolerada a presença de coliformes totais, na  

ausência de E. coli e coliformes termotolerantes, sendo que a origem da ocorrência deve ser 

investigada e tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e realizada 

nova análise de coliformes. 

d) Chile 

Os requisitos bacteriológicos da Norma Chilena Oficial (NCh) 409/1 são estabelecidos em 

termos de coliformes totais, não explicitando o local da análise; entretanto, presume-se que as 

análises sejam realizadas na rede, conforme as orientações relativas ao de plano de 

amostragem determinado pela NCh 409/2, apresentado no item 0. 

Segundo a NCh 409/1 a água é considerada potável desde que cumpra simultaneamente as 

seguintes condições: 

(i) em sistemas que analisam 10 ou mais amostras mensais exige-se ausência de coliformes 

em 100 mL em 90% das amostras examinadas no mês; em sistemas que analisam menos 

de dez amostras mensais exige-se que no máximo uma amostra apresente mensalmente 

resultado positivo em 100 mL. 

(ii) de todas as amostras analisadas mensalmente admite-se a presença de cinco ou mais 

coliformes por 100 mL em 5% das amostras, quando são analisadas vinte ou mais 

amostras mensais, ou apenas em uma amostra quando são analisadas menos de vinte 

amostras mensais. 

Entretanto, recomenda-se que os serviços estabeleçam a diferenciação de coliformes “fecais”, 

com o objetivo de controlar e melhorar seus sistemas de tratamento. 
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Na proposta de revisão da norma chilena explicita-se como padrão a ausência de E.coli. Em 

relação aos coliformes totais o padrão proposto é tal como na legislação vigente, acrescido de: 

em cada setor de abastecimento se admite a presença de coliformes totais em 25% das 

amostras quando são analisadas quatro ou mais amostras mensais ou em apenas uma amostra 

quando são analisadas menos de quatro amostras mensais (ECHEVERRÍA, 2003). 

e) Colômbia 

O Decreto 475/1998 não especifica análises na entrada do sistema ou saída do tratamento, 

apenas na rede de distribuição. Exige-se a determinação de E. coli e que as análises sejam 

realizadas pelo método do substrato definido ou filtração por membrana, sendo que nenhuma 

amostra de água potável deve conter E. coli em 100 mL, independente do método de análise 

utilizado. Porém, admite-se que até 5% das amostras mensais não cumpram com as 

especificações relativas aos coliformes totais (TABELA 5.16). 

O valor máximo permitido para bactérias heterotróficas apresentado na TABELA 5.16 é 

apenas recomendado, como prova complementar da qualidade da água do ponto de vista 

microbiológico. 

A proposta de revisão da norma colombiana mantém as mesmas exigências com relação aos 

coliformes totais e E. coli, porém acrescenta: “não deve haver presença de Giardia e 

Cryptosporidium. O valor aceitável para Giardia é zero cistos em cinqüenta litros de água e 

para Cryptosporidium deve ser de zero oocistos em cinqüenta litros de água” (COLÔMBIA, 

2006, p. 11); as análises para detecção destes protozoários somente são exigidas para 

populações acima de 100.000 habitantes e com freqüência anual ou semestral, conforme o 

tamanho da população abastecida. 

Já a recomendação relativa às bactérias heterotróficas foi excluída. Entretanto, a proposta de 

revisão do Decreto ressalta que a autoridade sanitária da jurisdição, com o apoio do prestador 

de serviço e de acordo com o exigido no mapa de riscos do sistema de abastecimento, 

motivará a investigação para verificar a presença de outros indicadores não bacterianos como 

vírus, protozoários, colifagos e parasitas. 

f) Equador 

A versão da Norma Técnica Equatoriana (NTE) 1108, utilizada neste trabalho, não explicita 

os locais de análise, porém como especifica planos de amostragem para o sistema de 

distribuição, presume-se que as análises devam ser realizadas na rede. Além dos parâmetros 
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apresentados na TABELA 5.16, a NTE especifica a ausência de Cryptosporidium e Giardia 

em amostras de 100 litros de água, mas não explicita quando estas análises são obrigatórias, 

uma vez que o plano de amostragem apresentado é para análises bacteriológicas. 

Quanto a determinação do VMP para bactérias heterotróficas, trata-se de um requisito 

complementar, que deve ser utilizado quando a água potável for utilizada como matéria-prima 

para a elaboração de produtos para consumo. 

A norma admite 5% de amostras com presença de coliformes totais em amostras tomadas 

durante um período de doze meses em grandes sistemas de abastecimento, contudo não define 

o que é considerado um grande sistema. 

g) Paraguai 

A Lei 1.614/2000 exige análises bacteriológicas tanto na entrada no sistema de distribuição 

quanto na rede, para concessionários e permissionários, incluindo planos de amostragem em 

ambos os casos. Como métodos de análise, a legislação paraguaia cita a Membrana Filtrante e 

os Tubos Múltiplos. 

Com relação aos parâmetros a serem analisados a norma ainda se refere aos coliformes 

termotolerantes como coliformes fecais, e sequer menciona E. coli. Cabe destacar que a 

legislação admite entrada de água no sistema de distribuição sem tratamento; sendo assim, 

determina ausência de coliformes totais para água tratada que entra no sistema de distribuição, 

porém para a água não tratada que entra no sistema de distribuição determina o seguinte: 

(i) ausência de coliformes totais em 98% das amostras examinadas durante o ano, quando se 

trata de grandes sistemas de abastecimento e se examinam um número suficiente de 

amostras; 

(ii) VMP para coliformes totais de 3 UFC (100 mL)-1, ocasionalmente em alguma amostra, 

mas não em amostras consecutivas. 

Já no sistema de distribuição a legislação determina: 

(i) ausência de coliformes totais em 98% das amostras examinadas durante o ano, quando se 

trata de grandes sistemas de abastecimento e se examinam um número suficiente de 

amostras; 
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(ii) VMP para coliformes totais 3 UFC (100 mL)-1 em 95% das amostras examinadas durante 

o ano, quando se trata de grandes sistemas de abastecimento e se examinam um número 

suficiente de amostras. 

Observa-se que as especificações para o sistema de abastecimento são contraditórias: se são 

permitidas apenas 2% de amostras com presença de coliformes totais, como se pode em 

seguida permitir 5% de amostras com mais de 3 UFC (100 mL)-1 ? 

h) Peru 

A Resolução Suprema de 1946 especifica como indicador de contaminação apenas os 

coliformes totais, a serem analisados no sistema de distribuição. Considera uma amostra 

“contaminada” quando ocorram bactérias do grupo coliforme em três ou mais das cinco 

porções padrão de 50 mL examinadas (NMP > 9,1); considera ainda um sistema qualificado 

como bacteriológicamente satisfatório quando não apresente mais de 5% de amostras 

“contaminadas” por mês e ou que estas não se apresentem de forma consecutiva. 

Percebe-se aqui a nítida desatualização de norma peruana: análises bacteriológicas em 

amostras de 50 mL e o recurso somente aos coliformes totais para a verificação de 

contaminação da água.  

A Norma Técnica Nacional peruana exige a ausência de parasitas, protozoários, coliformes 

totais e fecais e valor máximo permitido para bactérias heterotróficas de 500 UFC mL-1. 

Ressalta que no curso de um ano, 95% das amostras analisadas não devem conter nenhum 

coliforme em 100 mL, e ocasionalmente, alguma amostra pode conter até três coliformes por 

100 mL, sempre e quando não se trate de amostras consecutivas. Entretanto, a Norma não 

explicita se estes requisitos devem ser cumpridos na entrada do sistema de distribuição ou na 

rede. 

A proposta de revisão da norma peruana, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano, de 2005 determina no artigo 65 que: 

Toda água destinada para o consumo humano deve estar isenta de bactérias 
coliformes termotolerantes e Escherichia coli  na saída das estações de tratamento, 
poços, reservatórios e no sistema de distribuição (...) Também devem estar livres de 
vírus, ovos de helmintos e cistos de protozoários patógenos e organismos de vida 
livre, como algas, protozoários, copépodos, rotíferos, nemátodos, em todos estágios 
evolutivos (PERU, 2005, p. 18). 
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É importante ressaltar que a proposta de atualização da legislação peruana exclui do padrão de 

potabilidade os coliformes totais, e adotando apenas coliformes termotolerantes ou E.coli, 

como recomendado pela terceira edição do GDWQ. E ainda determina que: 

Se em uma amostra tomada na rede de distribuição se detecte a presença de bactérias 
coliformes termotolerantes, o provedor investigará imediatamente as causas para 
adotar as medidas corretivas, a fim de eliminar todo o risco sanitário, e garantir que 
a água nesse ponto tenha não menos de 0,5 mg L-1 de cloro residual livre. 
Complementarmente se devem coletar amostras diárias no ponto onde se detectou o 
problema, até que pelo menos em duas amostras consecutivas não se apresentem 
bactérias do tipo coliforme termotolerante (PERU, 2005, p. 19). 

 

i) Uruguai 

Como já mencionado, o Uruguai apresenta duas legislações referentes à qualidade da água 

potável: a legislação nacional de 14 de julho de 1994 que regulamenta Água e Bebidas sem 

Álcool (DECR 315/94) e as Normas de Qualidade de Águas Potáveis da OSE de 1986 (RD 

OSE 1185/86). Na TABELA 5.16 foram incluídas apenas as exigências do DECR 315/94, a 

qual determina também que: 

(i) água submetida a tratamento: em sistemas que analisam no mínimo quarenta amostras 

anuais, tomadas regularmente ao longo do ano, exige-se ausência de coliformes totais 

em 100 mL em 95% das amostras examinadas e, nos 5% restantes, admite-se a presença 

de cinco coliformes totais por 100 mL desde que não sejam detectados em amostras 

sucessivas; 

(ii) água não submetida a tratamento: admite-se até dez coliformes totais por 100 mL, desde 

que em duas amostras consecutivas coletadas no prazo de uma semana o resultado seja 

menor que 10 coliformes totais por 100 mL em ambos os casos. 

O Decreto 315/94 determina também que a água “não deve conter nenhum tipo de organismo 

vivo ou morto, qualquer que seja seu número e significado sanitário, tais como: algas, fungos, 

cladóceros, helmintos, protozoários, larvas de insetos, caracóis, vegetais ou partes deles” 

(URUGUAI, 1994, p. 1). 

A RD OSE 1185/86 faz exigências similares àquelas especificadas pelo Decreto 315/94; 

entretanto, acrescenta a especificação de ausência de Pseudomonas aeruginosa em amostras 

de água destinada ao consumo humano e faz as seguintes exigências com relação às águas 

tratadas ou não na entrada do sistema de distribuição, no sistema de distribuição e não 

distribuída por tubulação: 
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(i) água submetida a tratamento na entrada do sistema de distribuição: ausência de 

coliformes fecais e totais; 

(ii) água não submetida a tratamento na entrada do sistema de distribuição: ausência de 

coliformes fecais e totais. Entretanto, quando se trata de grandes sistemas, a água ainda 

é considerada apta para consumo humano desde que 95% das amostras analisadas 

durante mais de um ano estejam isentas de coliformes totais e que, ocasionalmente, mas 

não em amostras consecutivas, identifiquem-se até três coliformes totais por 100 mL; 

(iii) água no sistema de distribuição: ausência de coliformes fecais e totais. Entretanto, 

quando se trata de grandes sistemas, a água ainda é considerada apta para consumo 

humano desde que 90% das amostras analisadas durante um ano estejam isentas de 

coliformes totais e que ocasionalmente, mas não em amostras consecutivas, 

identifiquem-se até dez coliformes totais por 100 mL; 

(iv)  água não distribuída por tubulações: ausência de coliformes fecais e máximo de dez 

coliformes totais por 100 mL, desde que isto não ocorra em amostras consecutivas. 

Com relação à presença de organismos patogênicos a RD OSE 1185/86 faz as seguintes 

considerações: 

A água potável não deve conter nenhum protozoário patógeno intestinal. 
Os dados existentes acerca da Entamoeba hystolitica  e das espécies de Giárdia 
indicam que estes microrganismos são consideravelmente mais resistentes à ação do 
cloro que as bactérias e os vírus. Posto que não se conta com um bom indicador 
sensível da presença ou ausência de protozoários patógenos, é necessário utilizar 
fontes de água isentas no possível de contaminação fecal e assegurar o correto 
funcionamento das distintas etapas das estações de tratamento (URUGUAI, 1986, p. 
7) 

j) Venezuela 

As Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable determinam que nenhuma amostra de 

100 mL indique a presença de coliformes termotolerantes, porém não cita E. coli. Exige ainda 

que (i) 95% das amostras de 100 mL analisadas na rede de distribuição não indiquem a 

presença de organismos coliformes totais durante qualquer período de doze meses 

consecutivos, e (ii) de forma alguma deverá detectar-se coliformes totais em duas amostras 

consecutivas provenientes do mesmo local. 

Quanto aos patógenos, a norma, de forma genérica, determina que a água não contenha 

agentes tais como vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos. 
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k) Canadá 

A legislação canadense exige a ausência de E. coli em todas as amostras coletadas em todos 

os sistemas de abastecimento de água, não se referindo a coliformes termotolerantes. Com 

relação aos coliformes totais, especifica o seguinte: 

(i) ausência em 100 mL de água na saída do tratamento; 

(ii) em sistemas de distribuição onde são coletadas menos de dez amostras em um dado 

período de amostragem: nenhuma amostra deve conter coliformes totais; 

(iii) em sistemas de distribuição em que são coletadas mais de dez amostras em um dado 

período de amostragem: nenhuma amostra consecutiva em um mesmo ponto, ou não 

mais que 10% das amostras coletadas, devem apresentar coliformes totais. 

Não é especificado um VMP para as bactérias heterotróficas, contudo o aumento de sua 

concentração acima dos níveis de referência é considerado indesejável. Patógenos 

emergentes, protozoários e vírus também não recebem um VMP explícito; entretanto, a norma 

alerta para a adoção de planos de proteção da bacia onde se encontra o manancial e práticas de 

tratamento e distribuição que contribuam para a segurança da água. 

l) EUA 

Conforme referido no item 3.2.2.2, a USEPA não estabelece VMP, mas especifica metas 

(MCLG - maximum contaminant level goal) de ausência de organismos patogênicos. Além 

disso, estabelece as seguintes metas de remoção de protozoários condizentes com a 

especificação de técnicas de tratamento e o emprego de indicadores auxiliares (turbidez) 

(USEPA, 2000b): (i) protozoários - remoção de 99 % de Cryptosporidium e 

remoção / inativação de 99,9 % de Giardia lamblia; (ii) Legionella - acredita-se que se 

Giardia e vírus são removidos/inativados a presença de Legionella também estaria controlada; 

(iii) vírus: remoção / inativação de 99,99 %. 

Como indicadores bacteriológicos da qualidade da água (coliformes totais) a USEPA 

especifica o seguinte: 

(i) em sistemas que analisam quarenta ou mais amostras por mês: ausência em 100 mL em 

95 % das amostras examinadas no mês; 
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(ii) em sistemas que analisam menos de quarenta amostras por mês: apenas uma amostra 

poderá apresentar mensalmente resultado positivo em 100 mL; 

(iii) toda amostra com resultados positivos para coliformes totais deve ser analisada para 

coliformes termotolerantes ou E. coli; caso ocorram duas amostras consecutivas 

positivas para coliformes totais e se uma delas também for positiva para coliformes 

termotolerantes ou E. coli, isto indica uma séria violação 

Em relação às bactérias heterotróficas: apesar de não ser determinado um VMP, por ser 

considerado apenas um parâmetro analítico, recomenda-se menos de 500 UFC mL-1. 

m) Primeira edição dos Guias da OMS (1983) 

A primeira edição dos Guias da OMS admitia a entrada de água não tratada no sistema de 

distribuição, especificando a ausência de coliformes fecais para a água tratada ou não. Para a 

água não tratada e no caso de grandes sistemas em que um número suficiente de amostras 

fosse analisado, recomendava-se que 98 % das amostras analisadas ao longo de um ano não 

contivessem coliformes totais. Nas amostras com presença de coliformes totais admitia-se até 

3 CT (100mL)-1 em amostras ocasionais e não consecutivas. 

As especificações para a água no sistema de distribuição seguiam as mesmas orientações 

relativas à água não tratada que entra no sistema de distribuição, porém era admitida a 

presença de coliformes totais em até 5 % das amostras tomadas ao longo de um ano. Para a 

água distribuída por outras formas que não por redes era admitida a presença de até 

10 CT (100mL)-1, desde que isso não ocorresse de forma repetitiva. 

n) Segunda edição dos Guias da OMS (1993) 

A segunda edição dos Guias da OMS apresentou avanços importantes em relação à primeira. 

De forma emblemática passa a denominar os coliformes fecais por coliformes termotolerantes 

e enfatiza a E. coli como o indicador preferencial de contaminação fecal; passa também a 

sugerir que toda água distribuída para consumo humano recebesse desinfecção, ao menos para 

evitar recontaminação na rede (apesar de, em nota de rodapé, não considerar necessária a 

desinfecção de águas subterrâneas protegidas onde não seja identificada a presença de E. coli 

ou coliformes termotolerantes). 

Com relação aos coliformes totais a segunda edição dos Guias da OMS mantém as mesmas 

recomendações da primeira: no caso de grandes sistemas de abastecimento, quando são 

analisadas amostras suficientes, os coliformes deveriam estar presentes em no máximo 5 % 
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das amostras coletadas durante qualquer período de doze meses, desde que não ocorra 

presença de E. coli. Além disso, os Guias sugeriam que a presença regular de coliformes 

totais seria motivo de preocupação e investigação. 

Quanto aos vírus e protozoários, nenhum critério era explicitado, no reconhecimento das 

dificuldades analíticas de pesquisa destes organismos. Entretanto, era enfatizado que a melhor 

maneira de controlar estes microrganismos seria assegurar o adequado funcionamento, 

controle e vigilância dos processos de tratamento e distribuição de água.  

o) Terceira edição dos Guias da OMS (2004) 

A terceira edição dos Guias da OMS mantém a recomendação de ausência de E. coli ou 

coliformes termotolerantes na entrada e no sistema de distribuição, porém omite a utilização 

de coliformes totais  como indicadores. Ressalta ainda que o monitoramento operacional e as 

ferramentas de avaliação do risco são tão importantes quanto os indicadores de contaminação, 

incluindo a E. coli, para a aferição da qualidade microbiológica da água.  

Em muitos países em desenvolvimento e desenvolvidos existe uma grande quantidade de 

pequenos sistemas de abastecimento com problemas relacionados à segurança da água e, em 

tais circunstâncias, é importante que os sistemas de abastecimento tenham metas realistas para 

uma melhoria progressiva. Sendo assim, a terceira edição dos Guias da OMS sugere uma 

categorização de sistemas de abastecimento baseada no desempenho e em metas de segurança 

a fim de orientar a priorização de ações (TABELA 5.17TABELA ). 

TABELA 5.17 – Sugestões da OMS para categorização de sistemas de abastecimento 
baseada no desempenho e metas de segurança. 

Proporção de amostras negativas para E. coli 
Tamanho da população 

Qualidade do sistema de 
abastecimento 

<5.000 5.000 a 100.000 >100.000 
Excelente 90 95 99 
Bom 80 90 95 
Satisfatório 70 85 90 
Fraco 60 80 85 

Fonte: Adaptado de WHO, 2004, p. 97. 

Para se discutir as informações veiculadas na TABELA 5.16 e no texto subseqüente, de início 

é preciso esclarecer que a organização das informações em termos de água na saída do 

tratamento/entrada no sistema de distribuição e no sistema de distribuição, em alguns casos 

resulta da leitura da autora deste trabalho, uma vez que nem sempre esta distinção é explícita 

em diversas legislações.  
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Nem todas as legislações se ocupam com um padrão explícito de qualidade da água na saída 

do tratamento / entrada no sistema de distribuição, estabelecendo um padrão de potabilidade 

de aplicação genérica ou limitando-se a um padrão a ser verificado no sistema de distribuição. 

Por vezes, o padrão na saída do tratamento é estabelecido em termos de ausência de 

coliformes totais (CT), coliformes termotolerantes (CTer) e E.coli e, no caso do Uruguai (RD 

OSE 1185/86) e Argentina, adicionalmente, Pseudomonas aeruginosa; resta saber se a 

abordagem seria e ou e/ou. Outras legislações estabelecem o padrão apenas em termos de 

coliformes totais, presumivelmente, no entendimento de que este indicador é suficiente para 

atestar a eficiência  bacteriológica do processo de tratamento da água (BASTOS et al., 2000; 

BASTOS et al., 2001), entendimento este assumido como correto pela autora deste trabalho. 

E ainda, ao se admitir que E.coli é o indicador mais preciso de contaminação fecal, a inclusão 

de indicadores complementares, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa, torna-se 

dispensável, mesmo reconhecendo que a bactéria Pseudomonas é mais persistente que a 

E.coli. 

Paraguai e Uruguai admitem explicitamente a distribuição de água sem tratamento, aceitando 

“ocasionalmente a presença de três coliformes totais em 100 mL” na entrada do sistema de 

distribuição. Esta exigência seria compreensível na legislação uruguaia estabelecida pela OSE 

uma vez que esta é embasada na primeira edição dos Guias da OMS; entretanto, é 

injustificada na legislação paraguaia e na legislação nacional uruguaia, contemporâneas da 

segunda edição dos Guias da OMS.  

Em relação à água no sistema de distribuição é quase unânime a explicitação da necessidade 

de se garantir a ausência de coliformes termotolerantes ou E.coli, uma vez que a presença de 

tais bactérias seria uma indicação de falhas no tratamento ou recontaminação no sistema de 

distribuição (BASTOS et al., 2000; BASTOS et al., 2001). As únicas legislações que não 

determinam a utilização de coliformes termotolerantes ou E. coli são as legislações peruana e 

chilena, o que pode ser creditado a certa desatualização, o que, aliás, é assumido nas 

respectivas propostas de revisão (ECHEVERRÍA, 2003; PERU, 2005). 

Também quase unânime é a disposição de que a potabilidade da água no sistema de 

distribuição deve ser verificada em termos temporais, admitindo-se a presença de coliformes 

totais, limitada em um dado percentual de amostras analisadas. Nesta tolerância, o 

pressuposto é o de que a presença de coliformes totais, dentro desse percentual, não 

necessariamente guarda uma relação com contaminação no sistema de distribuição e, por 
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outro lado, de que a observação do referido limite é um indicador da integridade do sistema 

(BASTOS et al, 2000; BASTOS et al., 2001). 

Entretanto, os critérios de verificação da potabilidade da água são bastante variados. Em 

termos temporais as legislações adotam critérios mensais ou anuais, não se identificando um 

critério preponderante. Acredita-se que o critério mensal seria mais coerente com os objetivos 

de avaliação e gerenciamento de riscos, minimizando o lapso de tempo entre a amostragem e 

a ocorrência de eventuais riscos. 

Com exceção da legislação argentina, todas as normas adotam um limite numérico para 

tolerância do percentual de amostras positivas para coliformes totais, contudo, algumas vezes 

isto se dá de forma um tanto confusa, como no caso da legislação paraguaia. Acredita-se que 

as disposições para a verificação de qualidade da água no sistema de distribuição devem ser as 

mais simples e diretas possíveis, de maneira a facilitar sua interpretação e que o critério 

qualitativo (presença/ausência de coliformes) seja suficiente, de preferência acompanhado da 

exigência da confirmação da presença de E.coli ou coliforme termotolerantes. 

Merece destaque o Regulamento Nacional da NB 512 (Bolívia), ao admitir que 5 % do total 

de amostras coletadas na saída da estação de tratamento, tanques de armazenamento e rede de 

distribuição durante um ano contenham coliformes termotolerantes. 

Na avaliação da qualidade da água no sistema de distribuição, várias legislações recorrem à 

contagem de bactérias heterotróficas como indicador auxiliar de qualidade da água. Porém, a 

abordagem predominante ainda parece ser a utilização deste recurso como um controle de 

qualidade analítico para o teste de coliformes, sendo consolidado o reconhecimento de que em 

amostras com contagem de bactérias heterotróficas maior que 500 UFC  mL-1 o crescimento 

dos coliformes pode ser inibido. 

Entretanto, a contagem de bactérias heterotróficas pode ser vista, em si, como um importante 

indicador auxiliar da qualidade da água, ao fornecer informações adicionais sobre: (i) 

eventuais falhas na desinfecção; (ii) colonização e formação de biofilmes no sistema de 

distribuição (incluindo bactérias patogênicas oportunistas); (iii) eventuais alterações na 

qualidade da água na reservação ou possível não- integridade do sistema de distribuição 

(BARTRAM et al., 2003). A única legislação que assume explicitamente esta abordagem é a 

dos EUA, incluindo a contagem de bactérias heterotróficas como um padrão a ser verificado 

na saída do tratamento. 
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A Norma Boliviana, apesar de também determinar a contagem de bactérias heterotróficas na 

entrada do sistema de distribuição para populações maiores que 10.000 habitantes, não a exige 

no sistema de distribuição, invalidando sua utilização para avaliação da integridade do 

sistema. 

No que diz respeito ao monitoramento de organismos patogênicos, a maioria das legislações 

limita-se a recomendações de caráter genérico, com exceção das legislações boliviana, da 

Província de Santa Fé e a proposta de revisão da norma colombiana , as quais exigem análises 

para Cryptosporidium e Giardia lamblia. A versão da norma equatoriana utilizada neste 

trabalho, também determina a comprovação da ausência de Cryptosporidium e Giardia, 

porém não especifica freqüência de amostragem. 

5.3.2  Indicadores auxiliares 

5.3.2.1  A abordagem da turbidez pelas legislações 

A TABELA 5.18 apresenta, de acordo com a interpretação da autora, as exigências relativas 

ao padrão de turbidez da água para consumo humano nas normas avaliadas. Admitiu-se como 

padrão de potabilidade os limites pós-filtração / pré-desinfecção explicitados nas legislações 

como de caráter sanitário. Por sua vez, denominou-se como padrão de aceitação para consumo 

os limites explicitados ou depreendidos como de caráter estético / organoléptico, inclusive no 

sistema de distribuição. 

TABELA 5.18 – Padrão de turbidez da água para consumo humano em legislações de 
países da América e nos Guias da OMS. 

CHI COL Padrão (uT) ARG BOL BRA 
A P A P 

EQU PAR 

Potabilidade 1 1 
Aceitação 

para 
consumo 

3 5 
5 

5 2 5 2 5 
5 

PER Padrão 
A P 

URU VEN EUA CAN 1ª 
GDWQ 

2ª 
GDWQ 

3ª 
GDWQ 

Potabilidade 1 0,3 0,3 1 1 0,1 
Aceitação 

para 
consumo 

10 5 5 5 1 1 5 5 5 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA 
(1998, 2006); ECHEVERRÌA (2003);  EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI (1994); 
HEALTH CANADA (2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 2004). 

Legenda: ARG - Argentina; BOL – Bolívia, BRA – Brasil, CHI – Chile, COL – Colômbia, EQU – Equador, 
PAR – Paraguai, PER – Peru e URU – Uruguai, VEN – Venezuela, EUA – Estados Unidos da América, 
CAN- Canadá. 
A: legislação atual; P: proposta de revisão. 

Notas: Potabilidade: quando se explicita o caráter sanitário do padrão ou limites pós-filtração / pré -desinfecção. 
Aceitação para consumo: quando se explicita, ou se depreende o caráter estético / organoléptico do 
padrão a ser verificado, inclusive no sistema e distribuição.   
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a) Argentina 

A legislação argentina determina um VMP para a turbidez de 3 uT, porém a legislação da 

Província de Santa Fé estabelece um VMP de 2 uT e um VMD de 0,5 uT; em nenhum caso a 

a turbidez é explicitada como um parâmetro auxiliar de controle microbiológico. 

b) Bolívia 

Apesar do Regulamento da NB 512 explicitar a necessidade de análises da turbidez na entrada 

do sistema de distribuição, é completamente ignorado seu caráter sanitário. 

c) Brasil 

A legislação brasileira estabelece um VMP para turbidez pós-filtração rápida ou pré-

desinfecção de 1 uT e pós-filtração lenta de 2 uT, em 95 % das amostras mensais; dentre os 

5% dos valores permitidos de turbidez superiores ao VMP, o limite máximo para qualquer 

amostra pontual deve ser 5,0 uT. Acrescentam-se as seguintes recomendações:  

Com vistas a assegurar a adequada eficiência de remoção de 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 (BRASIL, 2004, p.7). 

O atendimento ao percentual de aceitação do limite de turbidez, 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 (BRASIL, 2004, 
p. 7). 

d) Chile 

A norma chilena em vigor determina um VMP para a turbidez de 5 uT, enquanto a proposta 

de revisão estabelece que a média aritmética mensal seja de 2 uT, sendo que amostras com 

turbidez superior a 4 uT são admitidas em 5 % das amostras mensais quando se analisam dez 

ou mais amostras por mês, e em uma amostra quando se analisam menos de dez amostras por 

mês. A proposta de revisão admite ainda turbidez entre 10 e 20 uT desde que não isto não 

ocorra em dias consecutivos, e em nenhuma amostra mensal é admitida turbidez maior que  

20 uT.  

e) Colômbia 

A legislação colombiana em vigor aborda a turbidez apenas sob a perspectiva 

estética / organoléptica. Uma versão da proposta de revisão da legislação colombiana de 2004 

chegou a recomendar turbidez menor que 1 uT em 95 % das amostras na saída da estação e 
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turbidez menor que 2 uT em qualquer ponto da rede, porém a última versão, divulgada em 

2006, se limitou a determinar um VMP de 2 uT 

f) Equador 

A versão da Norma Equatoriana utilizada neste trabalho apenas aborda a turbidez como um 

parâmetro de qualidade estética / organoléptica da água. 

g) Paraguai 

Segundo a interpretação da autora, a legislação paraguaia, tanto a direcionada a 

concessionários quanto a permissionários, determina que a turbidez máxima seja de 5 uT em 

95% do tempo, recomendando que preferencialmente se obtenha turbidez menor que 1 uT, 

porém não determina um valor máximo admissível relativa aos 5% de amostras que podem 

exceder o VMP de 5 uT. 

h) Peru 

A Resolução peruana de 1946 determina que a turbidez não exceda 10 uT, já a Norma 

Técnica Peruana de 1987 determina que a água tratada por processo da filtração deve 

apresentar turbidez máxima de 5 uT, sendo recomendado 3 uT; porém águas não filtradas 

podem apresentar turbidez até 15 uT. 

A proposta de revisão da norma peruana mantém a turbidez sob o enfoque de aceitação para 

consumo humano, determinando um VMP de 5 uT. 

i) Uruguai 

A legislação estabelecida pela OSE admite que uma vez que não se conta com um indicador 

simples e confiável da presença ou ausência de protozoários patogênicos, torna-se necessário, 

na medida do possível, utilizar fontes de água isentas de contaminação fecal e assegurar o 

correto funcionamento das distintas etapas de tratamento da água (URUGUAI, 1986). 

Entretanto, as duas legislações uruguaias, tanto essa quanto a legislação nacional se limitam a 

especificar um VMP de 5 uT. 

j) Venezuela 

A legislação venezuelana se limita a determinar um VMP e um VMD de, respectivamente, 5 e 

1  uT,  aceitando 10 uT em casos excepcionais e justificados à autoridade sanitária. Na 
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TABELA 5.18 admitiu-se que  o VMD de 1 uT, implícitamente, acena para o adoção da 

turbidez como parâmetro de caráter sanitário. 

k) EUA 

Na legislação dos EUA a turbidez é assumida explicitamente como um parâmetro indicador 

da remoção de protozoários por meio da filtração e do pré-condicionamento da água para uma 

adequada desinfecção. 

Como já referido no item 3.2.2.2, os critérios norte-americanos preconizam: (i) turbidez 

= 0,3 uT em 95 % do tempo e nunca superior a 1 uT para sistemas que empregam a filtração 

rápida (ciclo completo e filtração direta); (ii) = 1 uT em 95 % do tempo e nunca superior a 

5 uT para sistemas que empregam a filtração lenta; (iii) = 5 uT para sistemas que empregam 

apenas a desinfecção (USEPA, 2003). 

l) Canadá 

A legislação canadense, assim como a legislação dos EUA e a brasileira, aborda 

explicitamente a turbidez como um parâmetro de controle microbiológico, recomendando que 

os sistemas de filtração operem para reduzir a turbidez ao nível mais baixo possível e 

sinalizando uma meta de 0,1 uT para a água tratada durante todo o tempo. Porém, onde esta 

meta não for possível de ser alcançada, o efluente de cada filtro deve respeitar as seguintes 

condições: 

(i) filtração quimicamente assistida: turbidez = 0,3 uT em 95% das amostras ou em 95% do 

tempo em cada mês e não deve exceder 1,0 uT em nenhum momento; 

(i)  filtração lenta: turbidez = 1,0 uT em 95% das amostras ou em 95% do tempo em cada 

mês e não deve exceder 3,0 uT em nenhum momento;  

(i) filtração em membrana: a turbidez = 0,1 uT em 99% das amostras ou em 99% do tempo 

em cada mês e não deve exceder 0,3 uT em nenhum momento.  

m) As três edições dos Guias da OMS 

A primeira edição dos Guias da OMS sugeria turbidez máxima de 5 uT, recomendando-se 

uma turbidez menor que 1 uT para melhor eficiência da desinfecção. A segunda edição 

recomenda que antes da desinfecção a turbidez média seja de 1 uT, e que nenhuma amostra 

isolada supere 5 uT. Já terceira edição do GDWQ não recomenda nenhum valor baseado na 
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saúde, porém orienta que para uma desinfecção efetiva a média da turbidez deve ser menor 

que 0,1 uT. 

À exceção da legislação brasileira, nas demais legislações sul-americanas não são 

explicitamente adotados critérios de turbidez da água filtrada; além disso, a turbidez não é em 

geral assumida como um indicador de natureza sanitária e componente do padrão 

microbiológico. 

Na maioria das legislações analisadas o padrão de turbidez permanece relativamente elevado, 

levando-se em consideração apenas as características estéticas / organolépticas da água. 

Merece destaque a proposta de revisão da norma chilena, que admite amostra com turbidez de 

até 20 uT, enquanto as legislações dos EUA, Canadá e os Guias recomendam valores em 

torno de 0,1 a 0,3 uT.  

5.3.2.2  Cloro residual 

A TABELA 5.19 apresenta a concentração mínima de cloro residual exigida pelas legislações 

dos países sul-americanos e dos guias e normas tomadas como referência. 

TABELA 5.19 – Exigências de cloro residual mínimo no sistema de distribuição em 
legislações de países da América e nos Guias da OMS. 

CHI COL ARG BOL BRA 
A P A P 

EQU PAR 

0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,3 0,3  - 
PER 

A P 
URU VEN EUA CAN 1ª GDWQ 2ª GDWQ 3ª GDWQ 

- 0,5  - 0,3  - - 0,2 0,5 0,5 
Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005b); BRASIL (2004); CHILE (1984a); COLÔMBIA 

(1998, 2006); ECHEVERRÌA (2003);  EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI (1994); 
HEALTH CANADA (2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 2004). 

Notas: A: legislação atual; P: proposta de revisão. 
As concentrações mínimas de cloro residual são expressas em mg L-1. 

 

a) Argentina 

A legislação argent ina determina uma concentração mínima de cloro residual de 0,2 mg L-1 e 

a legislação da província de Santa Fé recomenda valores entre 0,2 e 0,5 mg L-1, mas nenhuma 

das duas legislações faz referência aos demais parâmetros de controle da desinfecção. 

b) Bolívia 

O Regulamento da NB 512 determina que “quando a concentração de cloro residual seja 

menor que 0,2 mg L-1 em um ponto terminal de rede, se procederá a tomada de uma amostra 

de água para análise bacteriológica de coliformes termotolerantes” (BOLÍVIA, 2005b, p.17), 
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porém não é feita qualquer recomendação quanto aos cuidados necessários ao processo de 

desinfecção.  

c) Brasil 

A legislação brasileira determina que após a desinfecção a água deve conter residual mínimo 

de cloro livre de 0,5 mg L-1, sendo obrigatória a manutenção de no mínimo 0,2 mg L-1 em 

qualquer ponto da rede de distribuição; recomenda-se ainda que a cloração seja realizada em 

pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 minutos (BRASIL, 2005, p. 7). 

É admitida a utilização de outro agente desinfetante ou outra condição de operação do 

processo de desinfecção, desde que a inativação microbiológica seja equivalente a obtida por 

meio das recomendações relativas à cloração. 

d) Chile 

A norma chilena exige que a água potável distribuída por redes seja submetida a  processo de 

desinfecção, devendo existir uma concentração residual de desinfetante na rede 

permanentemente; porém não faz recomendações relativas às condições em que deve ocorrer 

o processo de desinfecção.  

No caso da utilização de cloro ou compostos clorados como desinfetante, a concentração 

residual mínima de cloro livre deve ser de 0,2 mg L-1 em qualquer ponto da rede. O uso de 

outro desinfetante deve ser autorizado pelo Ministério da Saúde, o qual deve estabelecer a 

concentração mínima de desinfetante residual ativo na rede. 

De acordo com a NCh 409/1, de todas as amostras analisadas mensalmente em um serviço de 

água potável, um número menor ou igual a 20% pode apresentar uma concentração residual 

de desinfetante ativo inferior ao mínimo estabelecido, porém somente 5% destas podem 

apresentar concentração residual nula. 

Já a proposta de revisão da norma chilena, apesar de manter a mesma exigência de 

concentração mínima, passa a admitir que no máximo 10% de todas as amostras analisadas 

mensalmente possam apresentar concentração residual de desinfetante ativo inferior ao 

mínimo estabelecido; com relação a aceitação de concentração de desinfetante nula, passa a 

aceitar no máximo três amostras em sistemas que analisem mais de 100 amostras mensais e 

uma amostra quando são analisadas menos de 100 amostras mensais (ECHEVERRIA, 2003). 
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e) Colômbia 

A norma colombiana em vigor determina que a concentração de cloro residual em qualquer 

ponto da rede esteja entre 0,2 e 1,0 mg L-1; porém a proposta de revisão se limita a exigir uma 

concentração mínima de 0,3 mg L-1. Ambos documentos possibilitam a utilização de 

desinfetantes diferentes do cloro, desde que o Ministério da Saúde aprove as concentrações 

residuais correspondentes. 

Quanto aos parâmetros de controle da desinfecção, a legislação em vigor omite o tema, porém 

a proposta de revisão determina que o tempo de contato com o desinfetante respeite o 

determinado pelo Artigo 115 da Resolução nº1.096 de 2000 do Ministério do 

Desenvolvimento Econômico, disponível na seguinte página da internet: 

<http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/documentos/mipymes/Normatividad/Resoluci

on/resolucion%201096%20de%202000.htm>. 

f) Equador 

A versão da norma equatoriana utilizada neste trabalho se limita a determinar que a 

concentração de cloro residual livre deva estar entre 0,3 e 1,5 mg L-1, quando se utiliza cloro 

como desinfetante e após um tempo de contato mínimo de 30 minutos, não especificando o 

pH adequado à desinfecção. 

g) Paraguai 

A legislação paraguaia faz as mesmas especificações para concessionários e permissionários, 

recomendando concentrações entre 0,2 e 0,5 mg L-1. Em nota a legislação ressalta que a 

concentração está sujeita à necessidade de qualidade bacteriológica no ponto de 

abastecimento ao usuário, porém é importante ressaltar que se admite distribuição de água 

sem tratamento. Também em nota a legislação direcionada a concessionários alerta que para a 

desinfecção com cloro é preferível pH inferior a oito e tempo de contato de trinta minutos. 

h) Peru 

A Resolução peruana de 1946 e a Norma Técnica Nacional de 1987 não fazem qualquer 

menção à desinfecção. Entretanto, a proposta de revisão da legislação peruana de 2005 

determina que a água seja desinfetada para “eliminar todo microrganismo e deixar um 

residual a fim de proteger a água de possível contaminação microbiológica na distribuição” 

(PERU, 2005, p.19), porém não detalha os procedimentos de controle da desinfecção. 
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No caso de se utilizar cloro como desinfetante, 90 % das amostras mensais tomadas no 

sistema de distribuição devem possuir no mínimo 0,5 mg L-1de cloro residual e nas 10% 

restantes não se deve ter concentração menor que 0,3 mg L-1. 

i) Uruguai 

As duas legislações uruguaias admitem distribuição de água sem tratamento, porém a 

legislação nacional sequer determina uma concentração mínima de cloro residual; a legislação 

da OSE apresenta as seguintes disposições: 

Um tratamento eficiente, que culmine na desinfecção deve produzir água sem 
bactérias coliforme, sem importar o quão contaminada haja estado a água natural 
original. Quando se desinfeta a água, deve medir-se com regularidade a 
concentração do desinfetante residual. Para que esta desinfecção seja eficaz é 
importante que a turbidez seja a mais baixa possível, o pH inferior a 8,0 e o tempo 
de contato quando se utiliza a cloração, deve ultrapassar os 30 minutos para mais 
tarde obter uma concentração de cloro residual livre de 0,2 a 0,5 mg/L. São 
convenientes concentrações mais elevadas de cloro residual livre quando se trata de 
águas provenientes de fontes de abastecimento não protegidas. Quando a água 
provem de fontes protegidas que se distribui sem desinfecção, deve ser de qualidade 
similar à da água potável desinfetada (URUGUAI, 1986, p.4). 

j) Venezuela 

A norma venezuelana determina que em qualquer ponto da rede de distribuição a 

concentração de cloro residual deve estar entre 0,3 e 0,5 mg L-1, porém não faz qualquer 

menção aos parâmetros de controle da desinfecção. 

k) EUA e Canadá 

A USEPA e o Health Canada não determinam uma concentração mínima de residual de cloro 

ou outro desinfetante. Entretanto, as legislações de ambos os países estabelecem controle 

operacionais dos processos de filtração e desinfecção para que, em conjunto, alcancem 

remoção / inativação de 2 a 3 log10 de protozoários e 4 log10 de vírus. A legislação dos EUA é 

mais explícita no estabelecimento de protocolos de verificação do alcance desta metas com 

base no cômputo da turbidez da água filtrada e dos parâmetros de controle da desinfecção 

(temperatura, pH e CT) (USEPA, 2000a; HEALTH CANADA, 2006).  

l) As três edições dos Guias da OMS  

Desde a primeira edição dos Guias da OMS já se alertava que para obter uma desinfecção 

efetiva é importante que a turbidez seja a mais baixa possível e preferencialmente menor que 

1 uT. Adicionalmente, quando a cloração é praticada, é conveniente que o pH seja menor que 

oito, o tempo de contato maior que trinta minutos e que resulte uma concentração residual de 
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cloro livre de 0,2 a 0,5 mg L-1, ou mais quando o manancial não for protegido. Já a segunda e 

a terceira edição do GDWQ recomendam que a concentração de cloro residual seja maior que 

0,5 mg L-1. 

A maioria das legislações sul-americanas estabelece uma concentração mínima de cloro 

residual de 0,2 mg L-1, em geral a ser mantida no sistema de distribuição. Algumas normas 

chegam a aceitar amostras com concentração de cloro nula (Chile) e outras admitem 

distribuição de água não tratada (Paraguai, Peru e Uruguai). No caso das duas primeiras, tal 

fato pode se justificar pela antiguidade das mesmas, respectivamente de 1946 e de 1986; 

entretanto é de se espantar que a legislação paraguaia de 2000 também admita tal ocorrência. 

Com relação aos parâmetros de controle da desinfecção, percebe-se que a maioria das 

legislações sul-americanas estudadas não aborda a questão. As legislações paraguaias para 

concessionários, a uruguaia estabelecida pela OSE e a versão da norma equatoriana utilizada 

neste trabalho, contemplam o tema, porém de forma superficial e sem manifestarem uma 

exigência imperativa, como faz a legislação brasileira. 

5.3.3  Padrão para substâncias químicas 

A apresentação do padrão de potabilidade, em termos de organização dos parâmetros, é 

bastante variável entre as legislações analisadas. Portanto, para efeito de avaliação 

comparativa, adotou-se a organização assumida na legislação brasileira, por sua vez baseada 

na segunda edição dos Guias da OMS; ou seja, compararam-se os parâmetros para o padrão 

de aceitação, substâncias inorgânicas que representam risco à saúde, substâncias orgânicas 

que representam risco à saúde, agrotóxicos, desinfetantes e subprodutos da desinfecção. 

Apresenta-se na FIGURA 5.11 o número total de parâmetros determinados pelas legislações 

dos países sul-americanos, pelas três edições dos Guias da OMS e pelas normas canadense e 

dos EUA. Pode-se verificar que a versão da Norma Equatoriana utilizada determina um 

número de parâmetros bem maior que os demais países sul-americanos, e maior até que os 

documentos tomados como referência, as três edições do GDWQ e as legislações norte-

americana e canadense. 
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FIGURA 5.11 – Comparação do número total de parâmetros especificados pelas legislações 

sul-americanas, as três edições do GDWQ e as normas norte-americana e canadense. 
Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005b); BRASIL (2004); CHILE (1984a); COLÔMBIA 

(1998, 2006);  EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI (1994); HEALTH CANADA 
(2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 2004). 

5.3.3.1  Padrão de aceitação para consumo humano 

Com relação ao número de parâmetros determinados pelas legislações relativos ao padrão de 

aceitação para consumo humano, não são identificadas grandes discrepâncias; as exceções são 

as legislações paraguaia para permissionários e a peruana, como evidencia a FIGURA 5.12. 
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FIGURA 5.12 – Comparação do número de parâmetros para padrão de aceitação para 

consumo determinados pelas legislações sul-americanas, as três edições do GDWQ e as 
normas norte-americana e canadense. 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA 
(1998, 2006); EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI (1994); HEALTH CANADA 
(2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 2004). 
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Antes de se proceder à validação dos grupos (clusters) para o posterior agrupamento das 

legislações, identificou-se a necessidade de organizar os dados relativos ao padrão de 

aceitação. Os parâmetros que necessitaram de ajustes foram os seguintes: 

• condutividade: algumas legislações determinam intervalo, outras VMP; adotou-se o VMP; 

• cor: a maioria das legislações determina cor verdadeira, apenas a legislação brasileira e a 

proposta de revisão da norma colombiana determinam cor aparente; para efeito do 

agrupamento este detalhe não foi levado em consideração; 

• ferro e manganês: apenas a legislação peruana determina um VMP conjunto para as duas 

substâncias (0,5 mg L-1); para efeito de agrupamento admitiu-se o mesmo valor para ferro 

e manganês individualmente; 

• hidróxidos: apenas a legislação colombiana determina que a concentração de hidróxidos 

deva ser menor que o limite de detecção, logo o parâmetro foi excluído; 

• sabor e odor: todas as legislações determinam que sejam não objetáveis e por se tratar de 

um parâmetro apenas qualitativo foi excluído; 

• pH: por se tratar de um parâmetro descrito em um intervalo de valores por todas as 

legislações, exceto pela peruana, foram utilizados o mínimo e o máximo recomendados; 

• temperatura: foi excluída, pois apenas a legislação canadense determina este parâmetro; 

• turbidez: foi excluída, por já ter sido discutida no item 5.3.2. 

Após os ajustes descritos anteriormente restaram 22 parâmetros para o processo de 

clusterização das dezesseis legislações e das três edições dos Guias da OMS. Após o 

preenchimento dos dados faltantes, identificou-se por meio dos métodos delineados na 

metodologia que as legislações e guias poderiam ser divididos em cinco grupos, cujos índices 

de pertinência a cada grupo são apresentados na TABELA 5.20, e cuja representação gráfica 

dos índices de pertinência é apresentada na FIGURA 5.13. 
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TABELA 5.20 – Índices de pertinência referentes aos VMP do padrão de aceitação para 
consumo de cada legislação e Guia da OMS. 

Índice de pertinência 
Nº Legislações e guias Grupo 

1 
Grupo 

2 
Grupo 

3 
Grupo 

4 
Grupo 

5 
1 Argentina     0,0639    0,0033    0,0128    0,0440    0,8760 
2 Bolívia     0,4531    0,0114    0,1656    0,2671    0,1027 
3 Brasil     0,1335    0,0107    0,7763    0,0246    0,0549 
4 Chile     0,1994    0,0883    0,0775    0,1234    0,5115 
5 Colômbia Atual     0,0075    0,0017    0,0021    0,9660    0,0227 
6 Proposta Colombiana     0,0459    0,0205    0,0243    0,8223    0,0869 
7 Equador     0,9396    0,0006    0,0289    0,0045    0,0263 
8 Paraguai Permissionários     0,0307    0,0033    0,0098    0,8514    0,1049 
9 Paraguai Concessionários     0,1686    0,1222    0,1233    0,3759    0,2100 
10 Peru Atual     0,0000    0,9999    0,0000    0,0000    0,0000 
11 Proposta Peruana     0,0629    0,0032    0,0218    0,0718    0,8403 
12 Uruguai OSE     0,0128    0,0007    0,0038    0,0056    0,9770 
13 Uruguai Nacional     0,0239    0,0011    0,0045    0,0112    0,9593 
14 Venezuela     0,9164    0,0009    0,0504    0,0042    0,0281 
15 EUA     0,8719    0,0045    0,0531    0,0168    0,0536 
16 Canadá     0,3083    0,0034    0,6422    0,0094    0,0367 
17 1ª Ed. GDWQ     0,0087    0,0004    0,0021    0,0036    0,9852 
18 2ª Ed. GDWQ     0,0462    0,0010    0,9441    0,0020    0,0067 
19 3ª Ed. GDWQ     0,1335    0,0107    0,7761    0,0247    0,0550 

 

 
FIGURA 5.13 – Padrão de aceitação para consumo humano, representação gráfica dos 

índices de pertinência a cada um dos grupos de legislações e dos Guias da OMS. 
Legenda: Na vertical: legislações e guias (1- Argentina; 2- Bolívia; 3- Brasil; 4- Chile; 5- Colômbia; 6- Proposta 
de revisão da legislação colombiana; 7- Equador; 8- Paraguai Concessionários; 9- Paraguai Permissionários; 10- 
Peru; 11- Proposta de revisão da legislação Peruana; 12- Uruguai – OSE; 13- Uruguai – Nacional; 14- 
Venezuela; 15- EUA; 16- Canadá; 17- 1ª edição do GDWQ; 18-  2ª edição do GDWQ; 19- 3ª edição do 
GDWQ). 

 Na horizontal: os cinco grupos de países obtidos na validação do particionamento. 

Verifica-se no agrupamento que: 
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• As legislações boliviana, venezuelana, dos EUA e a versão da Norma Equatoriana 

pertencem ao mesmo grupo; contudo a norma boliviana apresenta um índice de 

pertinência baixo (45,31%); 

• A legislação peruana não se assemelha a nenhuma outra, ficando isolada em um grupo; 

• As legislações brasileira, canadense e a segunda e terceira edições dos Guias da OMS 

compõem um terceiro grupo, sendo que a legislação canadense possui índice de 

pertinência ao grupo inferior às demais (64,22%); 

• Um quarto grupo é composto pela legislação colombiana atual, pela proposta de revisão 

da legislação colombiana e pelas legislações paraguaias para concessionários e 

permissionários. O índice de pertinência da legislação paraguaia para permissionários ao 

grupo é muito baixo (37,59%); esta legislação não se identifica com nenhum dos outros 

grupos, mas como determina VMP idênticos aos da legislação paraguaia para 

concessionários (ainda que para um número menor de parâmetros) apresentou relativa 

identificação com este grupo; 

• Um quinto grupo é formado pelas legislações argentina e chilena, pela proposta de revisão 

da legislação peruana, pela legislação uruguaia estabelecida pela OSE, a uruguaia 

nacional e pela primeira edição dos Guias da OMS; entretanto, a legislação chilena possui 

um baixo índice de pertinência ao grupo (51,15%). 

Observando-se a FIGURA  5.13, percebe-se que legislações pertencendo a um mesmo grupo 

apresentam índices de pertinência bastante distintos. Com relação ao padrão de aceitação para 

consumo humano, pode-se considerar como legislações mais semelhantes: (i) a legislação 

equatoriana em relação a venezuelana e (ii) as legislações uruguaias nacional e a estabelecida 

pela OSE em relação a primeira edição dos Guias da OMS. 

Em relação à legislação boliviana, que apresentou um índice de pertinência baixo em relação 

ao seu grupo, dos vinte parâmetros determinados pela NB 512, dez VMP são idênticos a 

primeira edição do GDWQ, nove idênticos à segunda e apenas cinco VMP são idênticos à 

legislação dos EUA. Contudo, dos 22 parâmetros utilizados na clusterização, treze são 

prescritos tanto pela legislação canadense quanto pela dos EUA. Já a legislação chilena, que 

apresenta baixa pertinência ao grupo da primeira edição dos Guias da OMS, determina 

parâmetros similares aos Guias (apenas dois diferentes), porém existem alguns VMP 

distintos; esta observação é semelhante ao que ocorre com a legislação canadense em relação 

a segunda edição dos Guias da OMS. 
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A FIGURA 5.14 representa a divisão das legislações e dos Guias da OMS em grupos, obtidos 

por meio do Método de clusterização FCM. 

 

FIGURA 5.14 – Divisão das legislações de países da América e dos Guias da OMS em 
grupos semelhantes para padrão de aceitação para consumo humano. 

 

5.3.3.2  Substâncias inorgânicas 

De acordo com a FIGURA 5.15, grande parte das legislações sul-americanas determinam de 

dez a quinze parâmetros para substâncias inorgânicas. Algumas legislações, como a paraguaia 

para permissionários e a legislação peruana, prescrevem apenas, respectivamente, quatro e 

seis parâmetros. Já a legislação colombiana e a versão da Norma Equatoriana destacam-se por 

determinarem 20 e 23 parâmetros, respectivamente. 

Apesar de a legislação peruana regulamentar apenas seis parâmetros, a proposta de revisão da 

norma passa a prescrever quinze parâmetros; por sua vez, a proposta de revisão da legislação 

colombiana inclui dezessete parâmetros, ao invés de vinte como na legislação atual. Portanto, 

ao fim, percebe-se uma tendência de uniformização do número de substâncias inorgânicas que 

compõem padrões de potabilidade. 
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FIGURA 5.15 – Comparação do número de parâmetros para substâncias inorgânicas 

determinados pelas legislações sul-americanas, as três edições dos Guias da OMS e as 
normas norte-americana e canadense. 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA 
(1998, 2006); EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI (1994); HEALTH CANADA 
(2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 2004). 

Para a divisão em grupos, iniciou-se pela validação dos clusters, executado utilizando-se 31 

parâmetros, dezesseis legislações e as três edições dos Guias da OMS. O processo de 

validação indicou que as legislações e os Guias da OMS poderiam ser agrupados em cinco 

grupos, cujos índices de pertinência são apresentados na TABELA 5.21 e FIGURA 5.16. 

TABELA 5.21 - Índices de pertinência referentes aos VMP para substâncias inorgânicas de 
cada legislação e Guia da OMS. 

Índice de pertinência 
Nº Legislações e guias Grupo 

1 
Grupo 

2 
Grupo 

3 
Grupo 

4 
Grupo 

5 
1 Argentina 0,0006    0,9979    0,0000    0,0015     0,0000 
2 Bolívia 0,0131    0,0211    0,0003    0,9654     0,0001 
3 Brasil 0,0085    0,0812    0,0002    0,9100     0,0001 
4 Chile 0,9123    0,0651    0,0011    0,0208     0,0007 
5 Colômbia Atual 0,5675    0,1411    0,0394    0,2413     0,0108 
6 Proposta Colombiana 0,1434    0,2918    0,0035    0,5597     0,0015 
7 Equador 0,0000    0,0000    1,0000    0,0000     0,0000 
8 Paraguai Permissionários 0,1777    0,7093    0,0025    0,1063    0,0041 
9 Paraguai Concessionários 0,0000    0,0000    0,0000    0,0000     1,0000 
10 Peru Atual 0,7882    0,1285    0,0047    0,0624     0,0162 
11 Proposta Peruana 0,0001    0,0007    0,0000    0,9991     0,0000 
12 Uruguai OSE 0,0006    0,9979    0,0000    0,0015     0,0000 
13 Uruguai Nacional 0,0231    0,9414    0,0005    0,0348     0,0003 
14 Venezuela 0,0140    0,1168    0,0004    0,8686     0,0002 
15 EUA 0,1914    0,3309    0,0273    0,4344     0,0160 
16 Canadá 0,0001    0,0006    0,0000    0,9993     0,0000 
17 1ª Ed. GDWQ 0,0006    0,9979    0,0000    0,0015     0,0000 
18 2ª Ed. GDWQ 0,0001    0,0006    0,0000    0,9993     0,0000 
19 3ª Ed. GDWQ 0,0001    0,0006    0,0000    0,9993     0,0000 
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FIGURA 5.16 – Substâncias inorgânicas, representação gráfica dos índices pertinência a 

cada um dos grupos de legislações e Guias da OMS. 
Legenda: Na vertical: legislações e guias (1- Argentina; 2- Bolívia; 3- Brasil; 4- Chile; 5- Colômbia; 6- Proposta 
de revisão da legislação colombiana; 7- Equador; 8- Paraguai Concessionários; 9- Paraguai Permissionários; 10- 
Peru; 11- Proposta de revisão da legislação Peruana; 12- Uruguai – OSE; 13- Uruguai – Nacional; 14- 
Venezuela; 15- EUA; 16- Canadá; 17- 1ª edição do GDWQ; 18- 2ª edição do GDWQ; 19- 3ª edição do GDWQ). 

 Na horizontal: os cinco grupos de países obtidos na validação do particionamento. 

De acordo com o processo de clusterização Fuzzy C-Means,  as legislações e os Guias da 

OMS se dividem da seguinte forma: 

• Legislações chilena, colombiana e peruana, sendo que a legislação colombiana possui 

menor índice de pertinência ao grupo (56,75%); 

• Legislações argentina, paraguaia para concessionários, uruguaia estabelecida pela OSE, 

uruguaia nacional e primeira edição do GDWQ. Com exceção da legislação paraguaia 

para concessionários, as demais possuem índice de pertinência ao grupo bem elevado, 

acima de 94%; 

• A versão da norma equatoriana utilizada ficou isolada em um grupo; 

• As legislações boliviana, brasileira, venezuelana, canadense, propostas de revisão das 

legislações colombiana e peruana e a segunda e terceira edição do GDWQ. Com exceção 

da proposta de revisão da legislação colombiana, com índice de pertinência de 55,97%, as 

demais legislações e os Guias da OMS apresentaram índice de pertinência superior a 86%; 
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• No último grupo, a legislação paraguaia para permissionários acabou isolada; 

• A legislação dos EUA não apresenta bom índice de pertinência a nenhum dos grupos, 

possuindo índice de pertinência de 33,09% em relação ao grupo da primeira edição dos 

Guias da OMS e 43,44% em relação ao grupo da segunda e terceira edições dos Guias. 

Da forma análoga ao observado com relação ao padrão de aceitação para consumo humano, 

identifica-se que algumas legislações, ainda que pertencentes ao mesmo grupo, possuem 

índice de pertinência ao grupo relativamente baixo (FIGURA 5.16). Podem ser consideradas 

mais semelhantes em relação ao padrão para substâncias inorgânicas: (i) a legislação 

argentina, uruguaia nacional e a estabelecida pela OSE em relação à primeira edição dos 

Guias da OMS; (ii) a legislação boliviana, brasileira, canadense e a proposta de revisão da 

legislação peruana em relação à segunda e terceira edições  dos Guias da OMS. 

Apesar de a legislação peruana estabelecer VMP para a metade (seis) do número de 

parâmetros determinados pela legislação chilena (doze) e menos de um terço dos parâmetros 

determinados pela legislação colombiana (vinte), acredita-se que estas tenham sido agrupadas 

porque vários dos parâmetros regulados são coincidentes entre si, apesar da legislação 

peruana determinar VMP menos restritivos em relação às outras duas. 

O grupo formado pelas legislações argentina, paraguaia para concessionários, uruguaia 

estabelecida pela OSE, uruguaia nacional e a primeira edição dos Guias é muito semelhante, 

tanto em relação aos parâmetros quanto em relação aos VMP. Observa-se que os VMP 

determinados pela legislação argentina são mais semelhantes à segunda edição dos Guias da 

OMS, entretanto existe uma maior correspondência de parâmetros com a primeira edição. Já a 

legislação paraguaia para concessionários, apesar de ter apresentado o menor índice de 

pertinência ao grupo, estabelece VMP muito semelhantes à primeira edição dos Guias. 

As legislações boliviana, brasileira, venezuelana, canadense, além das propostas de revisão 

das legislações colombiana e peruana, apresentam muitas semelhanças com a segunda e 

terceira edições dos Guias da OMS, tanto com relação aos parâmetros quanto com relação aos 

VMP.  Mesmo a proposta de revisão da legislação colombiana, que apresenta menor índice de 

pertinência ao grupo, para a grande maioria dos parâmetros determinados apresenta VMP 

idênticos aos determinados pelos Guias. 

Acredita-se que a justificativa para que a legislação paraguaia para permissionários tenha 

ficado isolada em um grupo reside na escassez de parâmetros regulamentados (quatro), sendo 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

136 

que dois deles não são recomendados pelos Guias da OMS e apenas um apresenta VMP 

coincidente com o recomendado pela primeira edição dos Guias. 

Já o isolamento da versão da Norma Equatoriana parece justificar-se no grande número de 

parâmetros exigidos (TABELA 5.22); dos 23 parâmetros, quatro não são recomendados por 

nenhuma outra legislação. Fato semelhante ocorre com a legislação dos EUA: dos dezessete 

parâmetros regulamentados, três não são exigidos por nenhuma outra legislação. 

TABELA 5.22 – Substâncias inorgânicas que têm VMP determinado por apenas uma 
legislação. 

Legislação Parâmetro VMP 
EUA Asbesto 7mf L-1* 
EUA Berílio 0,004 mg  L-1 
Colômbia Cianeto livre 0,05 mg L-1 
Equador Cobalto 0,20 mg L-1 
Equador Estanho 0,1 mg L-1 
Equador Lítio 0,2 mg L-1  
Paraguai Concessionários Silício 30 mg L-1 
EUA Tálio 0,002 mg  L-1 
Equador Vanádio 0,006 mg  L-1 

Fonte: Adaptado de COLÔMBIA (1998); EQUADOR (2004?); PARAGUAI (2000); USEPA (2003). 
* Milhões de fibras por litro. 

Com relação aos VMP determinados pelas legislações, de maneira geral não são identificadas 

grandes discrepânc ias entre os VMP estabelecidos pelas legislações, porém, para a prata 

identifica-se que a legislação equatoriana utilizada neste trabalho determina um VMP de 

0,00013 mg L-1 enquanto o padrão dos EUA estabelece um VMP de 0,10 mg L-1, quase mil 

vezes maior. 

A FIGURA 5.17 apresenta a divisão em grupos semelhantes, observando-se que esta divisão é 

influenciada tanto pelos parâmetros quanto pelos VMP determinados pelas legislações.  
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FIGURA 5.17 – Divisão das legislações de países da América e dos Guias da OMS em 
grupos semelhantes para substâncias inorgânicas. 

5.3.3.3  Substâncias orgânicas 

O número de substâncias orgânicas exigido pelas legislações é extremamente variado, como 

pode ser observado na FIGURA 5.18. A legislação peruana e a paraguaia para permisionários 

não determinam VMP para sequer uma substância. As legislações chilena, colombiana e 

uruguaia nacional, determinam VMP para fenóis totais de 0,002 mg L-1, 0,001 mg L-1 e 

0,0005 mg L-1, respectivamente, sem especificá- los. Mesmo procedimento é adotado pela 

legislação uruguaia nacional e proposta de revisão colombiana, com relação aos 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, determinando VMP de 0,01 mg L-1 e 0,0002 mg L-1, 

respectivamente. Entretanto, em nenhuma das edições do Guias da OMS é recomendado um 

VMP para estas substâncias agrupadas. Já a legislação uruguaia estabelecida pela OSE 

determina VMP apenas para o tetracloreto de carbono (0,003 mg L-1), coincidente ao 

recomendado na primeira edição dos Guias. 

As maiores diferenças identificadas entre os VMP determinados pelas legislações e Guias são 

relativas às substâncias orgânicas. Para o 1,2 Diclorobenzeno a legislação argentina determina 

um VMP de 0,0005 mg L-1, enquanto a versão da legislação equatoriana utilizada neste 

trabalho, a segunda e a terceira edição dos Guias da OMS indicam concentração de 1 mg L-1. 

Situação semelhante ocorre para o 1,4 Diclorobenzeno, a legislação argentina determina um 

VMP de 0,0004 mg L-1, enquanto a legislação equatoriana utilizada neste trabalho, a segunda 

e a terceira edição dos Guias da OMS indicam concentração de 0,3 mg L-1. O EDTA tem um 

VMP de 0,01 mg L-1 determinado pela versão da legislação equatoriana utilizada neste 

trabalho enquanto a segunda e terceira edição dos Guias da OMS recomendam um VMP de 

0,000001 mg L-1. 

Equador 
2ª Ed. GDWQ 
3ª Ed. GDWQ 

Bolívia 
Brasil 

Colômbia 
Proposta 

Peru Proposta 
Venezuela 

Canadá 

1ª Ed. GDWQ 
Argentina 

Paraguai Concessionários 
Uruguai OSE 

Uruguai Nacional 

Colômbia Atual 
Peru Atual 

Chile 

Paraguai 
Permissionários 

EUA 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

138 

0

5

10

15

20

25

30

35

P
ar

ag
ua

i P
er

m
.

P
er

u

C
hi

le

U
ru

gu
ai

 O
S

E

C
ol

ôm
bi

a

C
ol

ôm
bi

a 
20

06

P
er

u 
20

05

U
ru

gu
ai

 N
ac

.

V
en

ez
ue

la

1ª
 E

d.
 O

M
S

B
ol

ív
ia

P
ar

ag
ua

i C
on

c.

A
rg

en
tin

a

B
ra

si
l

C
an

ad
á

3ª
 E

d.
 O

M
S

2ª
 E

d.
 O

M
S

E
U

A

E
qu

ad
or

N
ú

m
er

o
 d

e 
P

ar
âm

et
ro

s

 
FIGURA 5.18 – Comparação do número de parâmetros para substâncias orgânicas 

determinados pelas legislações sul-americanas, as três edições dos Guias da OMS e as 
normas norte-americana e canadense. 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA 
(1998, 2006); EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI (1994); HEALTH CANADA 
(2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 2004). 

Devido à escassez ou total ausência de parâmetros determinados pelas legislações chilena, 

colombiana, paraguaia para permissionários, peruana, uruguaias estabelecida pela OSE e 

nacional e pelas propostas de revisão colombiana e peruana, como pode ser observado nos 

apêndices, estas foram excluídas do processo de agrupamento. Assumiu-se, a priori, que a 

escassez ou a ausência de parâmetros significaria semelhança entre elas, e sua inclusão geraria 

a necessidade de preenchimento de um grande número de dados faltantes.  

Excluindo-se as legislações dos países citados procedeu-se à validação dos agrupamentos, 

utilizando-se 43 parâmetros, oito legislações e as três edições dos Guias da OMS; identificou-

se que as legislações e os Guias poderiam ser particionados em quatro grupos, cujos índices 

de pertinência são apresentados na TABELA 5.23 e FIGURA 5.19. 

TABELA 5.23 – Índices de pertinência referentes aos VMP para substâncias orgânicas de 
cada legislação ou Guia da OMS. 

Índice de pertinência Nº Legislações e guias 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

1 Argentina     0,9888        0,0030         0,0024          0,0057 
2 Bolívia     0,0270        0,0118         0,9288          0,0324 
3 Brasil     0,0241        0,0205         0,8694          0,0860 
4 Equador     0,0186        0,9726         0,0050          0,0038 
5 Paraguai Concessionários     0,0089        0,0024         0,0096          0,9791 
6 Venezuela     0,0179        0,0147         0,0830          0,8844 
7 EUA     0,0243        0,0171         0,9164          0,0423 
8 Canadá     0,9919        0,0036         0,0024          0,0021 
9 1ª Ed. GDWQ     0,0033        0,0005         0,0022          0,9939 
10 2ª Ed. GDWQ     0,0057        0,9870         0,0043          0,0029 
11 3ª Ed. GDWQ     0,0202        0,9684         0,0062          0,0052 
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FIGURA 5.19 - Substâncias orgânicas, representação gráfica dos índices de pertinência a 

cada um dos grupos de legislações e Guias da OMS. 
Legenda: Na vertical: legislações e guias (1- Argentina; 2- Bolívia; 3- Brasil; 4- Equador; 5- Paraguai 
Concessionários; 6- Venezuela; 7- EUA; 8- Canadá; 9- 1ª edição do GDWQ; 10-  2ª edição do GDWQ; 11- 3ª  
edição do GDWQ). 

  Na horizontal: os quatro grupos de países obtidos na validação do particionamento. 

As legislações e guias se dividem da seguinte forma para substâncias orgânicas: 

• Legislações argentina e canadense; 

• Versão da Norma Equatoriana, segunda e terceira edições dos Guias da OMS; 

• Legislações boliviana, brasileira e dos EUA; 

• Legislações paraguaia para concessionários, venezuelana e a primeira edição dos Guias da 

OMS. 

Observa-se na FIGURA 5.19 que as legislações e os Guias apresentam índices de pertinência 

relativamente altos em relação aos grupos a que pertencem. Índices de pertinência inferiores a 

90% só são identificados na legislação brasileira (86,94%) e venezuelana (88,44%), mas ainda 

assim são considerados índices bem elevados; ou seja, com relação aos parâmetros para 

substâncias orgânicas identificou-se uma boa definição dos grupos. 

Entretanto, observa-se uma forte influência dos dados faltantes nos resultados encontrados. 

Apesar de a legislação argentina apresentar seis parâmetros com VMP idênticos aos sete 
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recomendados pela primeira edição dos Guias, ficou no mesmo grupo que o Canadá, apesar 

das duas legislações só possuírem dois VMP idênticos. A legislação argent ina inclui dez 

parâmetros, todos eles também constantes na legislação canadense, que inclui ao todo treze 

parâmetros. Ambas as legislações ficaram agrupadas, não por possuir VMP idênticos, mas 

uma interseção considerável de parâmetros iguais. 

Situação similar ocorre com outras legislações: 

• A legislação venezuelana, apesar de possuir VMP idênticos à segunda edição dos Guias 

da OMS, ficou agrupada com a primeira edição, pois prescreve cinco parâmetros e a 

primeira edição do GDWQ sete, quatro deles comuns às duas; 

• A legislação brasileira, apesar de possuir dez dos treze VMP para substâncias orgânicas 

idênticos à segunda edição dos Guias, ficou agrupada com a legislação dos EUA, que 

determina 25 parâmetros, onze deles comuns à Portaria brasileira; porém os VMP só são 

coincidentes em dois parâmetros. 

Já a Norma Boliviana, apesar de só incluir sete parâmetros, ficou agrupada com as legislações 

brasileira e dos EUA; porém seus parâmetros e respectivos VMP são bastante semelhantes à 

norma dos EUA.  

Entre as legislações sul-americanas, merece destaque a versão da Norma Equatoriana, 

enquanto algumas legislações não exigem análises para substâncias orgânicas, ou o fazem 

para substâncias agrupadas, a Norma Equatoriana inclui 29 parâmetros, sendo que quatro 

deles não são recomendados nem pelos Guias da OMS (TABELA 5.24). 
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TABELA 5.24 – Substâncias orgânicas que têm VMP determinados por apenas uma 
legislação ou Guias da OMS. 

Legislações Parâmetro VMP (mg  L-1) 
Equador Benzo(a)fluoranteno 0,00003 
Equador Benzo(k)fluoranteno 0,00003 
Equador Benzo(ghi)pirileno 0,00003 
Equador Indeno[1,2,3-cd]pireno 0,00003 
EUA Binefilos policlorados (PCB) 0,0003 
EUA Clorobenzeno 0,1 
EUA o-Diclorobenzeno 0,6  
EUA p-Diclorobenzeno 0,075 
3ª Edição GDWQ 1,2 Dibromoetano 0,0004 
EUA Cis -1,2-Dicloroetileno 0,07 
EUA Trans-1,2-Dicloroetileno 0,1 
EUA Dioxina (2,3,7,8-TCDD) 0,00000003 
Canadá 2,3,4,6  Tetraclorofenol 0,1 
EUA 1,1,2-Tricloroetano 0,005 
EUA 1,2,4-Triclorobenzeno 0,07 

Fonte: Adaptado de EQUADOR (2004?); HEALTH CANADA (2006); USEPA (2003); WHO (2004). 

A clusterização pelo Método Fuzzy C-Means considera também os parâmetros não 

determinados pelas legislações. Logo, ainda que uma legislação determine parâmetros com 

VMP muito semelhantes à outra, mas se os parâmetros determinados forem poucos, aqueles 

parâmetros não determinados, que foram preenchidos para possibilitar a clusterização, 

imprimirão forte influência ao se plotar os pontos em um espaço n-dimensional. 

Verifica-se, assim, que os agrupamentos obtidos foram fortemente influenciados pelos 

parâmetros estabelecidos pelas legislações e pouco pelo valor do VMP. Se a divisão em 

grupos estivesse baseada exclusivamente na semelhança dos VMP, provavelmente Brasil, 

Venezuela e Argentina sofreriam um reagrupamento como mostrado na FIGURA 5.20. 

 
 

FIGURA 5.20 – Divisão das legislações de países da América e dos Guias da OMS em 
grupos semelhantes para substâncias orgânicas. 
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5.3.3.4  Agrotóxicos 

A FIGURA 5.21 apresenta o número de parâmetros para agrotóxicos para os quais são 

determinados VMP nas legislações e Guias da OMS. Observa-se que as legislações peruana e 

paraguaia para permissionários não determinam VMP para nenhum agrotóxico. A legislação 

colombiana e sua proposta de revisão determinam concentrações máximas para agrotóxicos 

agrupados em baixa (0,01 mg L-1), média (0,001 mg L-1) e alta (0,0001 mg L-1) toxicidade. Já 

as legislações boliviana e uruguaia nacional determinam VMP para agrotóxicos totais de 

0,0005 mg L-1.  A Norma boliviana, bem como o Decreto colombiano, determinam que a 

concentração máxima de cada agrotóxico individual deve ser de 0,0001 mg L-1. 

Todas as demais legislações especificam os agrotóxicos a serem analisados. Contudo, como 

pode ser observado na TABELA 5.25, identificam-se normas que especificam agrotóxicos 

que não constam em nenhuma outra legislação. 
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FIGURA 5.21 – Comparação do número de parâmetros para agrotóxicos determinados 
pelas legislações sul-americanas, as três edições dos Guias da OMS e as normas norte-

americana e canadense. 
Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA 

(1998, 2006); EQUADOR (2004?); HEALTH CANADA (2006); PARAGUAI (2000a, 2000b); PERU 
(1946, 2005); URUGUAI (1986, 1994); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 
2004). 
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TABELA 5.25 – Agrotóxicos que têm VMP determinados por apenas uma legislação ou 
Guias da OMS. 

 Parâmetro Legislação VMP 
(mg L-1) 

 Parâmetro Legislação VMP 
(mg L-1) 

Azinfos-Metil Canadá 0,02 Hexaclociclopendadieno EUA 0,05 
Bendiocarb Canadá 0,04 MCPB Equador 0,002 
Bromoxinil Canadá 0,005 Metil Paration Argentina 0,007 
Carbaril Canadá 0,09 Metribuzin Canadá 0,08 
Diazinon Canadá 0,02 Oxamil (vidato) EUA 0,2 
Dicamba Canadá 0,12 Paraquat Canadá 0,01 
Diclofop-Metil Canadá 0,009 Forato Canadá 0,002 
Dibrometo de etileno EUA 0,00005 Piriproxifen 3ª Ed. 

GDWQ 
0,3 

Dalapon EUA 0,2 Terbufos Canadá 0,001 
Diuron Canadá 0,15 Terbutilazina 3ª Ed. 

GDWQ 
0,007 

Endotal  EUA 0,1 2,4,5 – TP (Silvex) EUA 0,05 
Endossulfan Brasil 0,020    

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BRASIL (2004); EQUADOR (2004?); HEALTH CANADA (2006); 
USEPA (2003); WHO (2004). 

Na terceira edição dos Guias da OMS vários agrotóxicos tiveram o seu monitoramento 

considerado desnecessário; entretanto muitos deles são regulamentados nas legislações 

estudadas. Na TABELA 5.26 e TABELA 5.27 apresentam-se aqueles que deixaram de ter seu 

monitoramento recomendado pela OMS, respectivamente, por serem improváveis de ocorrer 

em água para consumo humano e por ocorrerem em concentrações bem abaixo daquelas 

capazes de gerar efeitos tóxicos. Além destes, o piridato, recomendado pela segunda edição 

dos Guias e exigido pela legislação equatoriana, é atualmente considerado não persistente e 

também raramente encontrado em água de consumo humano. O propanil também não possui 

um VMP recomendado na terceira edição dos Guias, por se transformar rapidamente em 

metabólitos que são mais tóxicos, mas possui um VMP determinado pela legislação brasileira, 

versão da Norma Equatoriana e pela segunda edição dos Guias. 

TABELA 5.26 – Agrotóxicos improváveis de serem encontrados na água para consumo 
humano. 

Parâmetro Legislação ou guia que 
determinam um VMP 

Diazinon Canadá 
Dinozeb Canadá e EUA 
MCPB Equador 
Oxamil EUA 
Forato Canadá 

Toxafeno Chile e Canadá 
Óxido de tributilestanho Equador e 2ª Ed. GDWQ 
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TABELA 5.27 – Agrotóxicos que ocorrem na água para consumo humano em 
concentrações bem abaixo daquela capaz de gerar efeitos tóxicos. 

Parâmetro Legislação ou guia que 
determinam um VMP 

Bentazona Brasil, Equador e 2ª Ed. GDWQ 
Endosulfan Brasil 
Glifosato Brasil, Canadá e EUA 

Heptacloro e heptacloro hepóxido Argentina, Brasil, Chile, Equador, 
Malation Argentina e Canadá 

Metil Paration Argentina 
Paration Argentina e Canadá 

Permetrin Brasil, Equador e 2ª Ed. GDWQ 
 
Eliminando do agrupamento as legislações que não estabelecem VMP para agrotóxicos 

(peruana e uruguaia para permissionários), aquelas que não explicitam os parâmetros a serem 

analisados ou determinam VMP para agrotóxicos totais (colombiana, proposta de revisão 

colombiana, boliviana e uruguaia nacional), identificou-se que as dez legislações restantes e 

as três edições do Guias, com seus 71 parâmetros, poderiam ser agrupados em quatro grupos 

com índices de pertinência apresentados na TABELA 5.28 e FIGURA 5.22. 

TABELA 5.28 – Índices de pertinência referentes aos VMP para agrotóxicos de cada 
legislação ou Guias da OMS. 

Índice de pertinência Nº Legislações e guias 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

1 Argentina     1,0000        0,0000         0,0000         0,0000 
2 Brasil     0,2373        0,0012         0,0524         0,7090 
3 Chile     1,0000        0,0000         0,0000         0,0000 
4 Equador     0,0067        0,0001         0,0048         0,9883 
5 Paraguai Concessionários     1,0000        0,0000         0,0000         0,0000 
6 Peru Proposta     0,7942        0,0009         0,0260         0,1789 
7 Uruguai OSE     1,0000        0,0000         0,0000         0,0000 
8 Venezuela     1,0000        0,0000         0,0000         0,0000 
9 EUA     0,0000        0,0000         1,0000         0,0000 
10 Canadá     0,0000        1,0000         0,0000         0,0000 
11 1ª Ed. GDWQ     1,0000        0,0000         0,0000         0,0000 
12 2ª Ed. GDWQ     0,0028        0,0001         0,0022         0,9949 
13 3ª Ed. GDWQ     0,0540        0,0046         0,0436         0,8978 
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FIGURA 5.22 – Agrotóxicos, representação gráfica dos índices de pertinência a cada um 

dos grupos de legislações e Guias da OMS. 
Legenda: Na vertical: legislações e guias (1- Argentina; 2- Brasil; 3- Chile; 4- Equador; 5- Paraguai 
Concessionários; 6- Proposta de revisão da legislação Peruana; 7- Uruguai – OSE; 8- Venezuela; 9- EUA; 10- 
Canadá; 11- 1ª edição do GDWQ; 12-  2ª edição do GDWQ; 13- 3ª edição do GDWQ). 

 Na horizontal: os quatro grupos de países obtidos na validação do particionamento. 

Observa-se na FIGURA 5.22 que foram obtidos grupos bem definidos com relação a 

agrotóxicos, fazendo com que os clusters fossem compostos pelas seguintes legislações e 

Guias da OMS: 

• Legislações argentina, chilena, paraguaia para concessionários, uruguaia estabelecida pela 

OSE, venezuelana, proposta de revisão da legislação peruana e primeira edição dos Guias 

da OMS. Com exceção da proposta de revisão da legislação peruana, com índice de 

pertinência de 79,42%, as demais legislações e a primeira edição dos Guias apresentam 

índice de pertinência de 100%; 

• Legislação canadense; 

• Padrão dos EUA; 

• Legislação brasileira, versão da Norma Equatoriana, segunda e terceira edições dos Guias, 

sendo que os maiores índices de pertinência ao grupo são da versão da Norma Equatoriana 

(98,83%) e da segunda edição dos Guias (99,49%). 
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O grupo formado pelas legislações argentina, chilena, paraguaia para concessionários, 

uruguaia estabelecida pela OSE, venezuelana, proposta de revisão da legislação peruana e 

primeira edição do GDWQ, de fato, apresenta grande similaridade, tanto de parâmetros 

quanto de VMP. 

Entretanto, apesar da legislação venezuelana pertencer ao grupo com índice de pertinência de 

100%, possui oito VMP (de um total de dez parâmetros) idênticos aos da segunda edição dos 

Guias da OMS e apenas um idêntico ao da primeira edição. Contudo, ficou agrupada a esta, já 

que a primeira edição recomenda nove parâmetros e a segunda 34. Logo, a semelhança de 

parâmetros fez com que a legislação venezuelana ficasse agrupada com a primeira edição dos 

Guias, mas ao se considerar a semelhança entre VMP percebe-se uma maior identificação 

com a segunda edição. 

Com a proposta de revisão da legislação peruana ocorre fato semelhante, porém acredita-se 

que o seu índice de pertinência ao grupo tenha caído porque, além de determinar VMP 

idênticos aos parâmetros da segunda edição dos Guias da OMS, também são determinados 

dois parâmetros recomendados pela segunda edição e não mencionados na primeira edição 

dos Guias da OMS. 

O fato de a legislação canadense e o padrão dos EUA terem ficado isolados parece ser 

explicado pela diversidade de parâmetros e VMP determinados, como mostrado na TABELA 

5.25 e nos apêndices. 

No grupo composto pela legislação brasileira, versão da Norma Equatoriana, segunda e 

terceira edição do GDWQ percebe-se grande similaridade tanto de parâmetros quanto de 

VMP. A legislação brasileira possui dezenove VMP idênticos aos recomendados pela segunda 

edição dos Guias e a versão da Norma Equatoriana apresenta 32. 

O processo de clusterização FCM apresentou uma divisão bastante coerente, tanto em relação 

aos parâmetros determinados pelas legislações quanto em relação aos VMP, porém percebe-se 

maior influência dos parâmetros na definição dos clusters. 

A FIGURA 5.23 apresenta os agrupamentos obtidos com o processo FCM; entretanto, ao se 

analisar as semelhanças de VMP, observa-se que algumas legislações poderiam ser 

reagrupadas, como indicado na figura. 
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FIGURA 5.23 – Divisão das legislações de países da América e dos Guias da OMS em 
grupos semelhantes para agrotóxicos. 

5.3.3.5  Desinfetantes e subprodutos da desinfecção 

A FIGURA 5.24 apresenta o número de parâmetros para desinfetantes e subprodutos da 

desinfecção (DSPD). Percebe-se que as legislações paraguaia para permissionários, peruana e 

uruguaia nacional não determinam sequer um parâmetro para DSPD. 

Para a determinação do número de grupos, eliminaram-se as legislações que não prescreviam 

nenhum parâmetro, após o que resultaram 25 parâmetros, treze legislações e as três edições 

dos Guias da OMS. Identificou-se que as legislações e guias poderiam ser agrupados em 

quatro grupos, cujos índices de pertinência são apresentados na TABELA 5.29 e FIGURA 

5.25. 

EUA 

2ª Ed. GDWQ 
3ª Ed. GDWQ 

Equador 
Brasil 

1ª Ed. GDWQ 
Argentina 

Chile 
Paraguai Concessionários 

 
Peru Proposta 

 
Uruguai OSE 

 
Venezuela 

Canadá 

Não determinam 
parâmetros: 

Paraguai 
Permissionários 

Peru Atual 

Determinam VMP para 
agrotóxicos totais: 

Bolívia 
Colômbia Atual 

Colômbia Proposta 
Uruguai Nacional 
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FIGURA 5.24 – Comparação do número de parâmetros para desinfetantes e subprodutos da 
desinfecção determinados pelas legislações sul-americanas, as três edições dos Guias da 

OMS e as normas norte-americana e canadense. 
Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA 

(1998, 2006); EQUADOR (2004?); HEALTH CANADA (2006); PARAGUAI (2000ª, 2000b); PERU 
(1946, 2005); URUGUAI (1986, 1994); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 
2004). 

TABELA 5.29 – Índices de pertinência referentes aos VMP para desinfetantes e produtos 
secundários da desinfecção de cada legislação ou Guias da OMS. 

Índice de pertinência Nº Legislações e guias 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

1 Argentina     0,0019        0,9653          0,0009         0,0319 
2 Bolívia     0,0004        0,9944          0,0003         0,0049 
3 Brasil     0,0133        0,0845          0,0102         0,8919 
4 Chile     0,0005        0,9895          0,0002         0,0098 
5 Colômbia     0,0004        0,9944          0,0003         0,0049 
6 Colômbia Proposta     0,0005        0,9895          0,0002         0,0097 
7 Equador     0,0004        0,0008          0,9979         0,0010 
8 Paraguai Concessionários     0,0424        0,6873          0,0233         0,2470 
9 Peru Proposta     0,0005        0,9895          0,0002         0,0098 
10 Uruguai OSE     0,0015        0,9825          0,0016         0,0143 
11 Venezuela     0,0232        0,7813          0,0839         0,1116 
12 EUA     0,0068        0,0325          0,0037         0,9570 
13 Canadá     1,0000        0,0000          0,0000         0,0000 
14 1ª Ed. GDWQ     0,0036        0,9637          0,0040         0,0287 
15 2ª Ed. GDWQ     0,0004        0,0008          0,9979         0,0010 
16 3ª Ed. GDWQ     0,0120        0,0112          0,9642         0,0126 
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FIGURA 5.25 – Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção, representação gráfica 

dos índices de pertinência a cada um dos grupos de legislações e Guias da OMS 
Legenda: Na vertical: legislações e guias (1- Argentina; 2- Bolívia; 3- Brasil; 4- Chile; 5- Colômbia; 6- Proposta 
de revisão da legislação colombiana; 7- Equador; 8- Paraguai Concessionários; 9- Proposta de revisão da 
legislação Peruana; 10- Uruguai – OSE; 11- Venezuela; 12- EUA; 13- Canadá; 14- 1ª edição do GDWQ; 15-  2ª 
edição do GDWQ; 16- 3ª edição do GDWQ). 

 Na horizontal: os quatro grupos de países obtidos na validação do particionamento. 

As legislações e os Guias da OMS se agruparam da seguinte forma: 

• Legislação canadense; 

• Legislação argentina, boliviana, chilena, colombiana, paraguaia para concessionários, 

uruguaia estabelecida pela OSE, venezuelana, propostas de revisão das legislações 

colombiana e peruana e primeira edição dos Guias da OMS; 

• Versão da Norma Equatoriana, segunda e terceira edições dos Guias da OMS; 

• Legislação brasileira e padrão da USEPA. 

Pode-se verificar na FIGURA 5.25 que se conseguiram agrupamentos bem definidos com 

relação à DSPD. A legislação canadense ficou isolada em grupo, não apresentando sequer um 

VMP em comum com as edições dos Guias. 

A maioria das legislações dos países sul-americanos ficou agrupada com a primeira edição 

dos Guias da OMS e quase todas com índices de pertinência bastante elevados, com exceção 

da legislação paraguaia para permissionários (68,73 %) e da venezuelana (78,13 %). 
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Todas as legislações que compõem o grupo da primeira edição dos Guias incluem um ou dois 

parâmetros; apenas as legislações paraguaia para permissionários e a venezuelana especificam 

três e quatro parâmetros, respectivamente. 

A legislação boliviana estabelece VMP apenas para trihalometanos totais e clorofórmio, 

entretanto, de forma incoerente, admite uma concentração de clorofórmio (0,200 mg L-1) 

superior à total de trihalometanos (0,100 mg L-1). 

Verifica-se que os VMP estabelecidos na legislação venezuelana são idênticos aos 

recomendados pela segunda edição dos Guias da OMS, porém acredita-se que o agrupamento 

com a primeira edição tenha ocorrido porque a legislação só determina quatro parâmetros, a 

primeira edição do GDWQ, dois, e a segunda edição, dezessete. 

Apesar de nenhuma das edições dos Guias da OMS incluírem VMP para trihalometanos 

totais, observa-se que a maioria das legislações sul-americanas, inclusive as legislações 

canadense e dos EUA, adotam este tipo de exigência. Parece que a determinação do VMP de 

1 mg L-1 pela proposta colombiana resulta de uma interpretação equivocada das orientações 

dos Guias, que recomenda que a soma das razões entre a concentração de cada trihalometano 

(bromofórmio, dibromoclorometano, bromodiclorometano e clorofórmio) e seu respectivo 

valor guia não devem superar a unidade (WHO, 1995; WHO, 2004). 

A legislação brasileira, apesar de apresentar quatro parâmetros cujos VMP são idênticos à 

segunda edição dos Guias da OMS, ficou agrupada com a legislação dos EUA. Essas duas 

legislações têm em comum quatro parâmetros, mas VMP distintos; entretanto, o número de 

parâmetros em ambas é semelhante: a legislação brasileira determina seis, e a dos EUA, sete. 

O grupo composto pela legislação equatoriana, segunda e terceira edições dos Guias da OMS, 

apresenta índice de pertinência muito alto para todos os componentes. De fato possuem 

parâmetros e VMP muito próximos: dos dezoito parâmetros da legislação equatoriana apenas 

um não é recomendado pelos Guias e outro tem VMP diferente; todos os demais são 

idênticos. 

Percebe-se que a boa definição dos grupos não ocorre devido a especificação de parâmetros e 

respectivos VMP pelas legislações, mas muito mais pela escassez de parâmetros em cada 

legislação. 

A FIGURA 5.26 apresenta o agrupamento das legislações e Guias da OMS; entretanto, ao se 

analisar exclusivamente os VMP determinados nas legislações, percebe-se que um 

reagrupamento seria necessário, inclusive excluindo do grupo da primeira edição dos Guias as 

legislações boliviana, chilena e as propostas de revisão da legislação colombiana e peruana. 



  

_________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG  

151 

 

FIGURA 5.26 – Divisão das legislações de países da América e dos Guias da OMS em 
grupos semelhantes para desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. 

Para alguns parâmetros são percebidas grandes discrepâncias entre os VMP estabelecidos 

pelas legislações e guias. A legislação brasileira determina um VMP para monocloroaminas 

de 3 mg L-1, como recomendado pela terceira edição dos Guia da OMS, porém a versão da 

Norma Equatoriana utilizada neste trabalho determina um VMP de 0,003 mg L-1, como 

recomendado pela segunda edição dos Guia. Para as cloroaminas a versão da Norma 

Equatoriana utilizada neste trabalho determina um VMP de 0,003 mg L-1, enquanto o padrão 

dos EUA determina 4 mg L-1, e do Canadá 3 mg L-1. 

O VMP para o cloro livre determinado pela legislação brasileira é de 5 mg L-1, como 

recomendado pela segunda e terceira edição dos Guias da OMS, enquanto o padrão dos EUA 

recomenda 4 mg L-1, porém a versão da Norma Equatoriana utilizada neste trabalho determina 

um VMP de 0,005 mg L-1. 

5.3.4  Padrão de radioatividade  

Muitas legislações são omissas em relação ao padrão de radioatividade: Argentina (incluindo 

a Província de Santa Fé), Colômbia, Peru, Paraguai, tanto para permissionários quanto para 

concessionários, e as propostas de revisão das legislações colombiana e peruana; os demais 

países, com exceção do Chile, adotam as recomendações da primeira e segunda edições dos 

Guias da OMS (TABELA 5.30). 

EUA 
 

Brasil 

2ª Ed. GDWQ 
3ª Ed. GDWQ 

Equador 

Canadá 

Argentina 
Bolívia 
Chile 

Colômbia Atual 
Colômbia Proposta 

Paraguai Concessionários 
Peru Proposta 
Uruguai OSE 

 

Venezuela 
 

1ª Ed. GDWQ 

Não determinam parâmetros: 
Paraguai Permissionários 

Peru Atual 
Uruguai Nacional 
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TABELA 5.30 – Parâmetros para radioatividade determinados por legislações de países da 
América e dos Guias da OMS. 

 BOL BRA CHI EQU
A 

URU3 VENE EUA CAN 1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS 

Radioatividade 
alfa global 

0,1 
Bq/L 

0,1 
Bq/L 

15 pCi/L 
(0,555 Bq/L) 

0,1 
Bq/L1 

0,1 
Bq/L 

0,1 
Bq/L 

15 pCi/L 
(0,555 Bq/L) 

0,1 
Bq/L 

0,1 
Bq/L 

0,1 
Bq/L 

0,5 
Bq/L 

Radioatividade 
beta global 

1,0 
Bq/L 

1,0 
Bq/L 

50 pCi/L 
(1,850 Bq/L) 

1,0 
Bq/L2 

1,0 
Bq/L 

1,0 
Bq/L 

4 mrem/ano 1,0 
Bq/L 

1,0 
Bq/L 

1,0 
Bq/L 

1,0 
Bq/L 

Estrôncio 90 - - 10 pCi/L 
(0,37 Bq/L) 

- - - - - - - - 

Radium 226 - - 3 pCi/L 
(0,111 Bq/L) 

- - - - - - - - 

Radium 226 e 
Radium 228 
(combinados) 

- - - - - - 5 pCi/L - - - - 

Fonte: Adaptado de: BOLÍVIA (2004); BRASIL (2004); CHILE (1984); EQUADOR (2004?); URUGUAI 
(1986); VENEZUELA (1998) HEALTH CANADA (2004); USEPA (2003); WHO(1984); WHO (1995); WHO 
(2004). 
Mrem/ano: milirens por ano 
pCi/L: picocurios por litro 
Bq/L: Becquerel por litro 
1Ci = 3,7 x 1010 Bq 
1Bq = 2,703 x 10-11 Ci 
1 pCi = 10-12 Ci 
1 Corresponde à radiação emitida pelos seguintes radionuclídeos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 239Pu. 
2 Corresponde à radiação emitida pelos seguintes radionuclídeos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 210Pb, 228Ra. 
3 Os valores são estabelecidos aceitando-se que somente os radionuclídeos mais tóxicos que podem ser 
encontrados em quantidades mais consideráveis são o 90Sr e o 226Ra, e são os que contribuirão principalmente 
para a radioativade global da água potável. 
 
Os Guias da OMS mantiveram na primeira e segunda edições a recomendação de que caso a 

atividade alfa global se encontre abaixo de 0,1 Bq L-1 e a atividade beta global abaixo de 

1 Bq L-1 nenhuma atividade de controle seria requerida. Entretanto, a terceira edição é menos 

restritiva, assumindo um valor máximo para a atividade alfa global de 0,5 Bq L-1. 

Na Bolívia os parâmetros de radioatividade são considerados parâmetros de controle especial, 

só devendo ser quantificados em situações de desastres ou casos especiais de acordo com a 

história do manancial e, ou região, ou quando as EPSA e ou a SISAB determinem a 

conveniência.  

A Portaria brasileira e a norma venezuelana também só obrigam a investigação dos 

parâmetros radioativos quando houver evidência de causas de radiação natural ou artificial, 

sendo que a legislação brasileira determina que esta investigação seja realizada pelos 

operadores do sistema e a norma venezuelana determina que seja realizado pela autoridade 

sanitária competente. Já a norma chilena não explicita a freqüência de amostragem, 

estabelecendo que a autoridade competente a determine. A versão da Norma Equatoriana 

utilizada no trabalho e as legislações uruguaias, tanto a nacional (Decreto 315/1994) quanto a 

da OSE (Resolução de Diretório 1185/1986), apenas prescrevem parâmetros, não fazendo 

qualquer menção quanto à freqüência de amostragem. 
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Seguindo as recomendações das três edições dos Guias da OMS, a maioria das legislações se 

limita a prescrever parâmetros apenas para as atividades alfa e beta global, com exceção do 

Chile e EUA. As legislações brasileira e boliviana especificam uma análise mais detalhada 

dos radionuclídeos quando o VMP for ultrapassado, similar ao que é determinado pela 

legislação canadense que exige a identificação dos radionuclídeos, caso a atividade alfa e beta 

global supere o limite recomendado ou esteja aumentando e se aproximando do limite; para 

estes casos a legislação canadense prescreve níveis máximos recomendados para um grande 

número de radionuclídeos. 

5.3.5  Fluoretação das águas para consumo humano 

Observa-se nas legislações dos países estudados uma forte preocupação com os malefícios 

gerados pela presença de altas concentrações de fluoreto na água para consumo humano. 

Assim, VMP para fluoretos são estabelecidos em quase todas as norma, exceto na legislação 

paraguaia para permissionários. Contudo, os benefícios no combate à cárie infantil em 

concentrações de até 1,5 mg L-1 tem sido muitas vezes ignorado. Segundo as respostas obtidas 

por meio dos questionários, Brasil, Argentina e Chile possuem legislação que exige a 

flouretação da água (TABELA 5.31). 

TABELA 5.31 - Exigência de aplicação de flúor na água em países sul-americanos 
Fluoretação Argentina Bolívia Brasil Chile Colômbia Paraguai Peru Uruguai 
Sim X  X X     
Não  X   X X X X 

 
Entretanto, mesmo no Brasil, que reconhece em legislação específica os benefícios da adição 

do flúor, muitas cidades não dispõem desse processo ou não possuem uma política de 

vigilância que controle de forma satisfatória a sua execução (CALVO, 1996 apud MAIA et 

al, 2003). 

Segundo o questionário, na Argentina, apesar da legislação nacional obrigar a fluoretação das 

águas, esta prática não tem ocorrido, uma vez que o Ministério da Saúde não tem fornecido o 

produto, mas em algumas cidades a aplicação de flúor foi retomada.  O questionário chileno, 

apesar de informar a existência de marco legal obrigando a fluoretação não o cita ou faz 

qualquer outro comentário. Já o questionário colombiano informa que a legislação atualmente 

suprimiu esta exigência. 
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6  CONCLUSÕES 

Marcos legais e institucionais 

• Os serviços de abastecimento de água nos países sul-americanos se organizam de forma 

bastante diversa, existindo sistemas operados pelo poder público, por empresas privadas e 

arranjos mistos. 

• A responsabilidade pelo controle da qualidade da água para consumo humano em todos os 

países sul-americanos estudados é do prestador de serviço de abastecimento. Com relação 

à vigilância, com exceção do Brasil e Colômbia, em todos os demais países sul-

americanos identifica-se uma forte presença de órgãos reguladores e, em contrapartida, 

uma frágil atuação do setor saúde. 

• A vigilância só é contemplada pelas legislações relativas à potabilidade da água, de forma 

a constituir-se em um marco legal sobre o tema, nas legislações brasileira e colombiana. 

• Os marcos legais que comandam o exercício do controle e da vigilância da qualidade da 

água nos países sul-americanos estudados nem sempre se encontram bem delimitados. 

Contudo, com exceção do Paraguai, Uruguai e Venezuela, identificaram-se processos em 

curso ou a recente revisão das legislações. 

• A integração entre os órgãos responsáveis pelo controle e a vigilância da qualidade da 

água para consumo humano é precária na maioria dos países sul-americanos. 

• Todas as legislações dos países sul-americanos estudados parecem receber, em alguma 

medida, influência dos Guias da OMS; porém, com raras exceções, não se percebe 

nitidamente a incorporação de recomendações importantes dos guias contemporâneos às 

respectivas legislações. 

Abrangência do controle da qualidade da água nas legislações 

• Apenas na legislação brasileira percebe-se a perspectiva mais ampla do controle da 

qualidade da água, para além do simples controle laboratorial, incorporando a promoção 

das boas práticas e avaliação/gerenciamento de risco em todas as etapas de 

produção/distribuição de água. Esta abordagem ampla ganha espaço nas propostas de 

revisão das normas colombiana e peruana. 

• Poucas legislações exigem a prestação de informações periódicas aos órgãos de vigilância. 

Nenhuma legislação, além da brasileira, exige prestação de informações sistemáticas ao 

público. 
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Planos de amostragem e critérios de verificação da potabilidade da água 

• Apenas as legislações da província de Santa Fé (Argentina), Brasil e Paraguai exigem 

monitoramento da qualidade da água dos mananciais de abastecimento. 

• A explicitação da necessidade de monitoramento da qualidade da água na saída do 

tratamento/entrada do sistema de distribuição somente é observada nas legislações da 

província de Santa Fé (Argentina), Bolívia, Brasil, Paraguai e Peru. 

• À exceção da legislação brasileira, nas demais legislações sul-americanas estudadas não 

são explicitamente adotados critérios de turbidez da água filtrada e a turbidez não é 

assumida como um indicador de natureza sanitária. 

• Os parâmetros de controle da desinfecção não são abordados pela maioria das legislações 

sul-americanas estudadas. 

• A atenção ao monitoramento da qualidade da água é centrado no sistema de distribuição, 

porém os planos de amostragem são bastante variados. Os parâmetros a serem 

monitorados, via de regra, incluem bactérias do grupo coliforme, cor, turbidez, pH e cloro 

residual. 

• As legislações argentina, brasileira, colombiana, equatoriana, uruguaia e venezuelana  

recorrem à contagem de bactérias heterotróficas, porém este recurso é utilizado apenas 

como um controle de qualidade analítico para o teste de coliformes, desprezando-se sua 

função como indicador auxiliar da qualidade da água. 

• Paraguai e Uruguai ainda admitem explicitamente a distribuição de água sem tratamento. 

• No que diz respeito ao monitoramento de organismos patogênicos, exceto a legislação da 

Província de Santa Fé e a boliviana, as demais legislações limitam-se à recomendações de 

caráter genérico. 

• A maioria das legislações determina valores máximos permitidos para os diversos 

parâmetros químicos semelhantes às edições dos Guias da OMS de que são 

contemporâneas. 

• Percebe-se certa omissão das legislações com relação a determinação de VMP para 

substâncias orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção, 

sendo que as maiores discrepâncias entre os VMP determinados pelas legislações e guias 
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residem nas substâncias orgânicas. Em relação às substâncias inorgânicas e ao padrão de 

aceitação para consumo humano, as legislações são mais abrangentes. 

• Ao utilizar-se o processo de clusterização Fuzzy-C-Means para identificar grupos de 

legislações cujos padrões de potabilidade de substâncias químicas fossem semelhantes, 

identificaram-se agrupamentos diferenciados conforme a categoria de substâncias 

analisadas: 

• São legislações mais semelhantes quanto ao padrão de aceitação para consumo 

humano: a versão da Norma Equatoriana em relação à legislação venezuelana e as 

legislações uruguaias nacional e estabelecida pela OSE em relação à primeira 

edição do GDWQ. 

• Podem ser consideradas mais semelhantes em relação ao padrão para substâncias 

inorgânicas: (i) a legislação argentina, a uruguaia nacional e a estabelecida pela 

OSE em relação a primeira edição dos Guias da OMS; (ii) as legislações boliviana, 

brasileira, canadense e a propostas de revisão da legislação peruana em relação à 

segunda e terceira edições do Guias da OMS. 

• Para substâncias orgânicas destacam-se como legislações mais semelhantes: (i) a 

argentina e a canadense; (ii) a versão da Norma Equatoriana e a segunda e terceira 

edição do Guias da OMS; (iii) o padrão dos EUA e a Norma Boliviana; (iv)  a 

legislação paraguaia para concessionários e a primeira edição dos Guias da OMS. 

• As legislações mais semelhantes com relação aos parâmetros determinados para 

agrotóxicos são: (i) as legislações argentina e chilena, a paraguaia para 

concessionários, a uruguaia estabelecida pela OSE, a venezuelana e a primeira 

edição dos Guias da OMS; (ii) a versão da Norma Equatoriana e a segunda edição 

dos Guias da OMS. 

• As legislações mais semelhantes em relação à determinação de parâmetros para 

desinfetantes e produtos secundários da desinfecção são: (i) as legislações 

argentina, boliviana, chilena, colombiana, uruguaia estabelecida pela OSE, as 

propostas de revisão da norma colombiana e peruana e a primeira edição dos Guias 

da OMS; (ii) a versão da Norma Equatoriana em relação à segunda e terceira 

edições dos Guias da OMS.  

• De maneira geral, os agrupamentos obtidos pelo processo de clusterização Fuzzy-C-

Means foram muito influenciados pelos parâmetros determinados pelas legislações e 
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pouco pelos respectivos VMP. Logo o método de clusterização FCM teria sido mais 

adequado à comparação de VMP se não houvesse dados faltantes, uma vez que uma 

divisão em grupos exclusivamente baseada na semelhança dos VMP levaria ao 

reagrupamento de várias legislações.  

Considerações finais  

Identifica-se a inexistência de uma mínima uniformização de critérios entre as legislações dos 

diversos países estudados, bem como nítidas distâncias de abordagem, que se expressam no 

nível dos fundamentos que dão suporte aos textos e seus próprios conteúdos.  

Isto poderia, em tese, ser creditado a certa desatualização das legislações de vários países, 

justificado pela acomodação dos instrumentos legais às particularidades de cada país, ou 

ambos.  

Seria, portanto, de se perguntar em fóruns adequados (acadêmico-científicos e político-

institucionais) se cabe algum esforço de uniformização em âmbito tão vasto e diverso quanto 

é o continente sul-americano. Por outro lado, há que se reconhecer que instrumentos 

normativos devem acompanhar o avanço do conhecimento técnico-científico e que, por 

definição, potabilidade da água é um conceito universal e absoluto. Que a tal uniformização 

não se dê no padrão numérico de potabilidade, isso é não só compreensível, como justificável,  

dada a diversidade e as particularidades não só nacionais, como regionais nos países. 

Entretanto, recomenda-se que se a busque ao menos nas modernas abordagens, conceitos e 

ferramentas de boas práticas, múltiplas barreiras e de avaliação e gerenciamento de risco, uma 

mínima padronização. 
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7  RECOMENDAÇÕES 

Este estudo, de certa forma pioneiro, apresenta apenas uma aproximação do que se poderia 

tentar em termos analíticos e descritivos para a avaliação comparativa de temas relacionados 

ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano no continente americano. 

Em particular, cada tema tratado no questionário aplicado poderia ser aprofundado. Para tanto 

é fundamental que se busque uma interlocução mais estreita e permanente entre gestores 

públicos e representantes da academia dos países sul-americanos. 
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Padrão de aceitação para consumo humano 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQU 
PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. 

PER URU VEN EUA CAN 
1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS  

Parâmetros 
VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 
VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 
OSE Nacional VMP VMD VMP VMP VMP VMP 

Acidez - CaCO3 - 

mg L-1 - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - 

Alcalinidade - 
CaCO3 - mg L-1 

- 370,0 - - 100 200 - 250 250 120 - - - - - - - - - 

Detergentes ou 
substâncias ativas 
ao azul de metileno 
/ Tensoativos - 
 mg L -1 

0,50 - - 0,50 0,5 - 0,0 0,5 - - - - 0,2 - 0,5 - 2 - - 

Alumínio – Al – 
 mg L -1 0,20 0,2 0,2 - 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 - 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,13 0,2 - - 

Amônia – NH3 – 

 mg L -1 0,20 0,5 1,5 0,25 - - 1,0 0,05 - - 1,5 - - - - - - 1,5 1,5 

Cálcio - mg L-1 - 200,0 - - 60 60 - 100 100 - - - - - - - - - - 

Cloretos – Cl – 
 mg L -1 350 250,0 250 250 250 250 250 250 - 250 250 300 300 300 250 250 250 250 250 

Condutividade - 
µS/cm - 1500,0 - - 1000 1000 - 1250 1250 - 2000 - - - - - - - - 

Cor Aparente  uH - - 15 - - 15 - - - - - - - - - - - - - 

Cor Verdadeira  uH 5 15 - 20 15 - 15 15 15 20 15 20 20 15 15 15 15 15 - 

Dureza total – 
CaCO3 – mg L-1 400 500,0 500 - 160 300 300 400 400 - 500 500 500 500 - - 500 - 500 

Et ilbenzeno - 0,3000 0,2 - - - 0,200 - - - - - - 0,300 0,7 0,00244 - 0,3005 0,36 

Ferro total – Fe - 
mg L-1 0,30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ferro e manganês 
juntos – mg L-1 - - - - - - - - - 0,5 - - - - - - - - - 
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Padrão de aceitação para consumo humano 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQU 
PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. PER URU VEN EUA CAN 

1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS  

Parâmetros 
VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 
VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 
OSE Nacio

nal 
VMP VMD VMP VMP VMP VMP 

Manganês – Mn 
– mg L-1 0,10 0,1 0,1 0,10 0,1 0,4 0,1 0,10 - - 0,5 0,1 0,1 0,5 0,05 0,05 0,1 0,5P7 - 0,1 0,46 

Odor e Sabor 
Não 

objeta-
veis 

Aceita-
vel 

Não 
objetáveis 

Inodo-
ra e 

incípta 

Aceita-
vel 

Aceita-
vel 

Não 
objetá-

veis 

Aceitá-
vel Aceitável 

Não 
objetá-

veis 

Aceitá-
vel 

Não 
objetá-

veis 

Não 
objetá-

veis 
- 

Número 
de Odor 
Limite 

3 

Inofen
-sivo 

Inofensivo 
para a 

maioria dos 
consumido-

res 

Aceitável Aceitá-
vel 

pH8 
6,5 a 
8,59 6,5 a 9,0 6,0 a 9,5 

6,0 a 
8,5 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,5 a 8,5 

6,5 a 
8,510 6,5 a 8,510 10,6 6,5 a 8,0 6 a 9 6 a 9 9,0 

6,5 a 
8,5 

6,5 a 
8,5 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 

6,5 a 
9,51 

Sódio – Na - 
 mg L -1 - 200,0 200 - - - 200 200 - - 200 200 200 200 - 200 200 200 2001 

Sólidos 
Suspensos - - - - 

Ausen-
tes - - - - - - - - - - - - - - 

Sólidos 
dissolvidos totais 
-  mg L-1 

1500 1000 1000 1000 500 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 1000 1000 10001 

Sulfatos – SO4
-2 -  

mg L-1 400 400,0 250 250 250 250 200 400 - 250 250 400 400 500 250 500 400 250 2501 

Sulfeto de 
Hidrogênio - 
mg L-1 

- - 0,05 - - - - - - - - - - - - 0,05 11 0,05 0,05 

Surfactantes - 
mg L-1 
 

- - 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Temperatura – 
ºC 

- - - - - - - - - - - - - - - 1512 - Aceitável - 

Tolueno - mg L -1 - 0,7000 0,17 - - - 0,170 - - - - - - 0,700 1 0,024 - 0,70013 0,76 
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Padrão de aceitação para consumo humano 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQU 
PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. PER URU VEN EUA CAN 

1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS 

Parâmetros 
VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 
VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 
OSE Nacional VMP VMD VMP VMP VMP VMP 

Água 
subterrânea e 
tratamento c/ 

filtração 
rápida ≤ 1 Turbidez – uT   3 5 

Filtração lenta 
≤ 2 em 95% 
das amostras 

5  5 2 5 5 5 10 5 5  5 5 0,314 0,1-1,015 5 -1 16 517 - 1 5 - 0,1 

Zinco – Zn -mg L -1 5,0 5,0 5 5,0 5 3 3 5  15 3,0 5 5 5,0 5 5,0 5,0 3 31 

Xileno -  mg L -1  0,5000 0,3    0,500       0,500 10 0,3  0,50018 0,56 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA (1998, 2006);  EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI 
(1986,1994); HEALTH CANADA (2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 1998, 2004). 

Legenda: A RG - Argentina; BOL – Bolívia, BRA – Brasil, CHI – Chile, COL – Colômbia, EQU – Equador, PAR – Paraguai, PER – Peru, URU – Uruguai , VEN –  Venezuela, EUA 
– Estados Unidos da América, CAN – Canadá. 
LD – Limite de detecção. 

Notas:  P Valor guia provisório, quando existe a evidência de perigo, mas as informações disponíveis sobre o efeito a saúde são limitados. 
1 A terceira edição do Guidelines Drinking-water Quality (GDWQ) não recomenda valores guia com base em riscos sanitários. 
2 A primeira edição do GDWQ não estabelece valores máximos para os detergentes, mas determina que a água não tenha problemas relativos à espuma, sabor ou odor. 
Princípio de odor para concentrações entre 0,0001 e 0,003 mg L-1. 
3 A legislação canadense adota um valor guia operacional, destinado apenas às estações de tratamento que utilizam coagulantes à base de alumínio. O valor guia operacional 
de 0,1 mg L-1aplica-se às estações que utilizam tratamento convencional e o valor guia de 0,2 mg L-1aplica-se às estações que utilizam outro tipo de tratamento. 
4  O valor de 0,0024 mg L-1 é recomendo a fim de  atender aos efeitos estéticos e objetáveis.  
5 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 0,3 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,002 a 0,2 mg L-1. 
6 Concentração da substância igual ou abaixo do valor guia baseado na saúde podem afetar a aparência, sabor ou odor da água, levando a reclamações dos consumidores. 
7 A concentração máxima do manganês provisória considerando-se a proteção sanitária é de 0,5 mg L-1, entretanto concentrações superiores a 0,1 mg L-1 podem provocar 
queixas dos consumidores. 
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8 Na legislação brasileira o pH é apenas recomendado, na legislação dos EUA, faz parte do NSDWR e na legislação canadense é estabelecido a fim de atender a 
caracaterísticas estéticas e objetáveis, e nas demais legislações o pH é uma exigência. 
9 pH de saturação é igual a ± 0,2 (sic). 
10 Dentro das estações de tratamento o pH pode variar ± 1 dentro do intervalo estipulado sendo que, em 90% do tempo o prestador de serviço de abastecimento de água deve 
assegurar que a água fornecida não seja agressiva nem incrustante ao sistema de distribuição. 
11  Não detectável pelos consumidores. 
12 A legislação canadense determina que a temperatura da água seja de 15º a fim de atender a características objetáveis. 
13 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 0,7 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,024 a 0,170 mg L-1. 
14 A turbidez nunca deve exceder 1 uT e  não deve exceder 0,3 uT em 95% das amostras diárias em qualquer mês do ano. 
15 A norma canadense recomenda que para: i) tratamento convencional, a turbidez deve ser menor ou igual a 0,3 uT em 95% das medidas realizadas ou em 95% do tempo em 
um período de um mês, e nunca deve exceder 1,0 uT; ii) filtração lenta, a turbidez deve ser menor ou igual a 1,0 uT em 95% das medidas realizadas ou em 95% do tempo em 
um período de um mês, e nunca deve exceder 3,0 uT; iii) filtração por membrana, a turbidez deve ser menor ou igual a 0,1 uT em 95% das medidas realizadas ou em 95% do 
tempo em um período de um mês, e nunca deve exceder 0,3 uT. 
16 A turbidez deve ser preferencialmente menor que 1 para maior eficiência na desinfecção. 
17 Para atendimento às características organolépticas da água a turbidez deve ser menor que 5 uT, porém para que a desinfecção final seja eficaz, a média da turbidez medida 
nas amostras deve ser menor ou igual a 1 uT, sendo que em uma amostra qualquer nunca deve ser superior a 5 uT. 
18 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 0,5 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,020 a 1,8 mg L-1.  
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APÊNDICE B 
 

Substâncias inorgânicas 
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Substâncias Inorgânicas 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQU PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. 

PER URU VEN EUA CAN 1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS Parâmetros 

mg L-1 
VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 
VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 
OSE Nacional VMP VMP VMP VMP VMP VMP 

Antimônio – Sb - 0,005 0,005 - 0,005 0,018 0,005   - - 0,005 - - - 0,006 0,006 - 0,005P 0,02 
Arsênio – As 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,5 0,5 0,1 0,050 0,05 0,05 0,01 0,010 0,0251 0,05 0,01P  0,01 P 
Asbesto (fibras > 10 
micrômetros) - 
milhões de fibras 
por litro 

- - - - - - - -  - - - - - - 7 - 2 - - 

Bário – Ba - 0,7 0,7 - 0,5 0,7 0,7 -  - - 0,700 - - 0,7 2 1,0 2 0,7 0,7 
Boro – B  - 0,3 - - 0,3 - 0,3 -  - - 0,300 - - 0,3 - 5 - 0,5 0,5T 
Berílio – Be - - - - - - - -  - - - - - - 0,004 - 2 NDS3 - 
Cádmio – Cd  0,005 0,005 0,005 0,01 0,003 0,003 0,003 0,005 - - 0,003 0,005 0,005 0,003 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 
Chumbo – Pb  0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 - 0,1 0,010 0,05 0,050 0,01 0,015 0,010 0,05 0,01 0,01 
Cobalto – Co - - - - - - 0,20 -  - - - - - - - - - - - 
Cianeto livre e 
dissociável – CN-  

- - - - 0,05 - - -  - - - - - - - - - - - 

Cianeto Total  - CN- 0,1 0,07 0,07 0,20 0,1 0,07 0,0 0,10 -   0,100 0,1 0,1 0,07 0,2 0,2 0,1 0,07 0,07 
Cobre – Cu  1,00 1,0 2 1,0 1,0 2,0 1,0 1 - 3 1,0 1,5 1 2,0  1,34 1 1,0 2P5 2 
Cromo hexavalente 
– Cr+6  - - - 0,05 0,01 - 0,05 -  - - - - - - - - - - - 

Cromo total 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 - 0,05 - - 0,050 0,05 0,050 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05P 0,05P 
Estanho – Sn - - - - - - 0,1 -  - - - - - - -  - - - - 
Fluoretos – F  0,6 a 1,76 1,5 1,5 1,5 1,2 1,0 1,5 1,5 - 2 1,000 1,5 1,5 0,6 a 1,5 4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
Fosfato – PO4

-2 - - -   0,2 0,2 0,1 -  - - - - - - - - - - - 
Superfosfato – P2O5 - - - - - - - -  - - - - 0,4 - - - - - - 
Lítio - Li - - - - - - 0,2 -  - - - - - - - - - - - 
Magnésio – Mg - 150 - 125 36 36 - 50 50 125 - - - - - - - - - 
Mercúrio – Hg 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0 0,001 - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 
Molibideno - Mo - - - - 0,007 0,07 0,07  - - - - - - 0,07 - - - 0,07 0,07 
Níquel – Ni - 0,05 - - 0,02 0,02 0,02  - - - 0,020 - - 0,02 - - 2 0,02 0,02P 
Nitratos – NO3 45 45,0 10 10 10 50 10 45 45 - 50,00 45 10 45 10 45 10 50 50 
Nitritos – NO2 0,10 0,1 1 1,0 0,1 0,2 0,0 0,1 - - 3,00 1,5 1,5 0,03 1 - 2 3P 37 
Potásio –  K - - - - - - 20 12 12 - - - - - - - - - - 
Prata – Ag 0,05 - - - 0,01 - 0,00013  - - - - - - 0,05 0,108 - 2 - - 
Selênio – Se - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,05 0,010 0,01 0,010 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 
Silicio (SiO2) - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - 
Tálio – Ti  - - - - - - -  - - - - - - - 0,002 - - - - 
Urânio – U  - - - - - - - -  - - - - - - - 0,02 - 0,002 0,015  P,T 
Vanádio – V  - - - - - - 0,006 -  - - - - - - - - - - - 
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Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA (1998, 2006);  EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI 
(1986,1994); HEALTH CANADA (2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 1998, 2004). 

Legenda: A RG - Argentina; BOL – Bolívia, BRA – Brasil, CHI – Chile, COL – Colômbia, EQU – Equador, PAR – Paraguai, PER – Peru, URU – Uruguai , VEN –  Venezuela, EUA 
– Estados Unidos da América, CAN – Canadá. 

Notas: Com exceção do asbesto, todos os demais parâmetros estão expressos em mg L-1. 

NDS: não existem dados suficientes para permitir a recomendação de um valor guia baseado em critérios sanitários. 
P Valor guia provisório, quando existe a evidência de perigo, mas as informações disponíveis sobre o efeito a saúde são limitados. 
T Valor guia provisório porque o valor guia calculado  está abaixo do nível que pode ser alcançado pelos métodos práticos de tratamento, fontes de proteção etc. 
1 A norma canadense está propondo mudança para 0,005 mg L-1. 
2 Nenhum valor foi estabelecido pela primeira edição do GDWQ. 
3 Concentração da substância igual ou abaixo do valor guia baseado na saúde podem afetar a aparência, sabor ou odor da água, levando a reclamações dos consumidores. 
4 A norma dos EUA recomenda a concentração de 1,0 mg L-1 para características estéticas. 
5  A concentração máxima de cobre provisória, considerando-se a proteção sanitária é de 2 mg L-1, entretanto concentrações superiores a 1 mg L-1 podem provocar queixas dos 
consumidores. 
6 As quantidades mínimas e máximas de fluoreto variarão de acordo com as temperaturas médias máximas do ano no local. 
7 A terceira edição do GDWQ recomenda uma concentração de 3 mg L-1 para pequeno tempo de exposição e 0,2P mg L-1 para longo tempo de exposição. 
8 A norma dos EUA recomenda uma concentração máxima de 0,10 mg L-1 para a prata  tendo em vista objetivos organolépticos. 
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APÊNDICE C 
 

Substâncias orgânicas
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Orgânicas 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQU PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. PER URU VEN EUA CAN 1ª Ed. OMS  2ª Ed. 

OMS  
3ª Ed. 
OMS  

Parâmetros  
mg L-1 

VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 
2006 VMP VMP VMP Atual Prop. 2005 OSE Nacional VMP VMP VMP VMP VMP VMP 

Ácido 
Nitrilotriacético 
(NTA) 

- - - - - - 2,E-01 - - - - - - - - 4,E-01 - 2,E-01 2,E-01 

Adipato de di-(2-
etil-hexila) 

- - - - - - 8,E-02 - - - - - - - 4,E-01 - - 8,E-02 - 

Acrilamida - 5,E-04 5,E-04 - - - 5,E-04 - - - - - - 5,E-04 5,E-04 - - 5,E-041 5,E-041 1 

Benzeno 1,E-02 2,E-03 5,E-03 - - - 1,E-02 1,E-02 - - 1,E-02 - - 1,E-02 5,E-03 5,E-03 1,E-02 P 1,E-02 1 1,E-02 1 

Benzo(a)pireno 1,E-05 2,E-04 7,E-04 - - - 1,E-05 1,E-05 - - - - - 7,E-04 2,E-04 1,E-05 1,E-05P 7,E-041 7,E-041 

Benzo(a)fluoranteno - - - - - - 3,E-05 - - - - - - - - - - - - 

Benzo(k)fluoranteno - - - - - - 3,E-05 - - - - - - - - - - - - 

Benzo(ghi)pirileno - - - - - - 3,E-05 - - - - - - - - - - - - 

Indeno[1,2,3-
cd]pireno 

- - - - - - 3,E-05 - - - - - - - - - - - - 

Binefilo s 
policlorados (PCB) 

- - - - - - - - - - - - - - 5,E-04 - - - - 

Carbono Orgânico 
Total 

- - - - - 5,E+002 - - - - - - - - - - - - - 

Cloreto de Vinila 2,E-03 2,E-03 5,E-03 - - - 5,E-03 - - - - - - - 2,E-03 2,E-03 - 5,E-031 3E-041 

Clorobenzeno - - - - - - - - - - - - - - 1,E-01 - 3 - - 

Monoclorobenzeno - - 1,E-01 - - - - 3,E-03 - - - - - - - - - 3,E-01 
ASO4 

- 

1,2 Dicloro benzeno 5,E-04 - - - - - 1,E+00 - - - - - - - - 0,207 - 1,E+00ASO5 1,E+006 

1,3 Dicloro benzeno - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 
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Orgânicas 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQUA PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. PER URU VENE EUA CAN 1ª Ed. 

OMS  
2ª Ed. 
OMS  

3ª Ed. 
OMS  Parâmetros 

mg L-1 
 VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 VMP VMP VMP Atual Prop. 
2005 OSE Nacional VMP VMP VMP VMP VMP VMP 

1,4 Dicloro 
benzeno 

4,E-04 - - - - - 3,E-01 - - - - - - - - 5,E-038 - 3,E-01 
ASO9 

3,E-016 

o-
Diclorobenzeno 

- - - - - - - - - - - - - - 6,E-01 - - - - 

p-
Diclorobenzeno 

- - - - - - - - - - - - - - 8,E-02 - - - - 

1,1 
Dicloroetano 

- - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 

1,2 
Dicloroetano 

1,E-02 - 1,E-02 - - - 3,E-02 1,E-02 - - - - - 3,E-02 5,E-03 5,E-03 1,E-02P 3,E-021 3,E-021 

1,2 
Dicloroeteno 

- - - - - - 5,E-02 - - - - - - - - - - 5,E-02 5,E-02 

1,1 
Dicloroeteno 

3,E-02 - 3,E-02 - - - 3,E-02 3,E-04 - - - - - 3,E-02 7,E-03 1,E-02 0,0003P 3,E-02 3,E-02 

1,2 - 
Dibromoetano 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 4,E-04 4,E-041P 

Diclorometano - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - - - - - 5,E-03 5,E-02 - 2,E-02 2,E-02 

cis - 1,2 - 
Dicloroetileno 

- - - - - - - - - - - - - - 7,E-02 - - - - 

1-2 
Dicloropropano 

- - - - - - - - - - - - - - 5,E-03 - - - 4,E-02P 

trans - 1,2 - 
Dicloroetileno 

- - - - - - - - - - - - - - 1,E-01 - - - - 

Dioxina 
(2,3,7,8 - 
TCDD) 

- - - - - - - - - - - - - - 3,E-08 - - - - 
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Orgânicas 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQUA PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. PER URU VENE EUA CAN 1ª Ed. 

OMS  
2ª Ed. 
OMS  

3ª Ed. 
OMS  

Parâmetros 
mg L-1 

VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 
2006 VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 OSE Nacional  VMP VMP VMP VMP VMP VMP 

Dialquilos de estanho - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 
EDTA - - - - - - 2,E-01 - - - - - - - - - - 6,E-01 6,E-01 

Estireno - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - - - - - 1,E-01 - - 2,E-02 
ASO10 

2,E-026 

Epicloridrina - 4,E-04 - - - - 4,E-04 - - - - - - - 2,E-03 - - 4,E-04P 4,E-04P 

Fitalato de di-(2-
etilhexilo) 

- - - - - - 8,E-03 - - - - - - - 6,E-03 - - 8,E-03 8,E-03 

Óxido de tributilestanho - - - - - - 2,E-03 - -   - - - - - - - 2,E-03 - 

2,3,4,6 Tetraclorofenol - - - - - - - - - - - - - - - 1E-0111 - - - 

Tetracloreto de carbono 3,E-03 - 2,E-03 - - - 2,E-03 3,E-04 - - - 3,E-03 - - 5,E-03 5,E-03 3E-03P b 2,E-03 4,E-03 

Tetracloroeteno 1,E-02 - 4,E-02 - - - 4,E-02 1,E-02 - - - - - - 5,E-03 3,E-02 1E-02 a 4,E-02 4,E-02 

Triclorobenzenos - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - - - - - - - - 2,E-02 
ASO12 

- 

1,1,1-Tricloroetano - - - - - - 2,E+00 - - - - - - - 2,E-01 - - 2,E-00P - 

1,1,2-Tricloroetano - - - - - - - - - - - - - - 5,E-03 - - - - 

Tricloroeteno 3,E-02 - 7,E-02 - - - 7,E-02 3,E-02 - - - - - - 5,E-03 5,E-03 3E-02P 7E-02P 7E-02 P 

1,2,4-Triclorobenzeno - - - - - - - - - - - - - - 7,E-02 - - - - 

Fenóis totais - 2,E-03 - 2,E-03 1,E-03 - 0,E+00 - - - - - 5,E-04 - - - - - - 
Hexaclorobutadieno - - - - - - 6,E-04 - - - - - - - - - - 6,E-04 6,E-04 

Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos 
(HAP) 

- - - - - 1,E-02 

(17) 
- - - - - - 2,E-04 - - - - - - 

Hidrocarbonetos Totais 
de Petróleo (HTP) 

- 1,E-02 - - - - 3,E-04 - - - - - - - - - - - - 

Derivados do Petróleo - - - - - - - - - - 1,E-02 - - - - - - - - 
Óleos e graxas - - - - Ausente - - - - - 5,E-01 - - - - - - - - 
Extracto Etéreo 13 - - - - - - - - - - - - 1,E-02 - - - - -   
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Orgânicas 
 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA (1998, 2006);  EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI 
(1986,1994); HEALTH CANADA (2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 1998, 2004). 

Legenda: ARG – Argentina; BOL – Bolívia, BRA – Brasil, CHI – Chile, COL – Colômbia, EQU – Equador, PAR – Paraguai, PER – Peru,  URU – Uruguai , VEN – Venezuela, 
EUA – Estados Unidos da América, CAN – Canadá. 

Notas: Todos os parâmetros estão expressos em mg L-1. 

ASO - Concentrações da substância iguais ou inferiores ao valor guia baseado em critérios sanitários podem influir na aparência, sabor ou odor da água. 

EDTA - ácido etilenodiaminotetracético. 

NDS - Não existem dados suficientes para permitir a recomendação de um valor guia baseado em critérios sanitários. 

TCDD - Tetra-Cloro-Dibenzo-Dioxina. 
PValor guia provisório, quando existe a evidência de perigo, mas as informações disponíveis sobre o efeito a saúde são limitados. 
1 No caso das substâncias consideradas carcinogênicas, o valor guia é a concentração na água potável associada com um risco adicional de câncer durante toda a vida de 10-5 
(um caso adicional de câncer por cada 100.000 pessoas que ingiram água que contenha a substância na concentração equivalente ao valor guia durante 70 anos). Multiplicando 
e dividindo, respectivamente, o valor guia por 10, podem-se calcular concentrações associadas com riscos adicionais de câncer durante toda a vida de 10-4 e 10-6. 
Quando não é possível manter a concentração associada a um risco adicional de câncer durante toda a vida de 10-5 devido à insuficiência da tecnologia de análise ou 
tratamento, se recomenda um valor guia provisório praticável e se indica o risco adicional associado. 
É importante ressaltar que os valores guia aplicáveis às substâncias carcinogênicas têm sido obtidos a partir de modelos matemáticos  hipotéticos que não podem ser 
verificados experimentalmente, pelo que não devem ser interpretados como os baseados em uma IDT, devido à falta de precisão dos modelos.Na melhor hipótese, esses casos 
devem ser considerados estimativas gerais do risco de câncer. Não obstante, os modelos utilizados pecam provavelmente por excessiva cautela. A exposição moderada em 
curto prazo a concentrações de substâncias carcinogênicas que ultrapassem o valor guia não influem significativamente no risco. 
2 Valores maiores que 5 mg L-1 de COT devem ser informados à autoridade sanitária para estabelecer, em conjunto, o tratamento correspondente para reduzí-los. 
3 Princípio de odor para concentrações entre 0,0001 e 0,003 mg L-1. 
4 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 0,300 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,010 a 0,120 mg L-1. 
5 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 1 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,001 a 0,010 mg L-1. 
6 Concentração da substância igual ou abaixo do valor guia baseado na saúde podem afetar a aparência, sabor ou odor da água, levando a reclamações dos consumidores. 
7 A norma canadense recomenda que para atender aos efeitos estéticos e objetáveis o limite seja de 0,003 mg L-1. 
8 A norma canadense recomenda que para atender aos efeitos estéticos e objetáveis o limite seja de 0,0003 mg L-1. 
9 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 0,3 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,0003 a 0,030 mg L-1. 
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10 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 0,020 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,004 a 2,6 mg L-1. 
11 A norma canadense recomenda que para atender aos efeitos estéticos e objetáveis o limite seja de 0,001 mg L-1. 
12 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 0,020 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,005 a 0,050 mg L-1. 
13 O extrato etéreo é definido como sendo a soma de todas as substâncias extraídas pelo éter, sendo essas substâncias os acilgliceróis, os ácidos graxos livres, o colesterol, a 
lecitina, a clorofila, os álcoois voláteis, os óleos voláteis e as resinas. 
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Agrotóxicos
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Agrotóxicos 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQU PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. 

PER URU VEN EUA CAN 1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS Parâmetros 

mg L-1 
VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 
VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 
OSE Nacional VMP VMP VMP VMP VMP VMP 

Alaclor - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - 2,E-03 - - 2,E-021 2,E-021 
Aldicarb - - - - - - 1,E-02 - - - 1,E-02 - -  - 9,E-03 - 1,E-02 1,E-02 
Aldrin e Dieldrin  3,E-05 - 3,E-05 3,E-05 - - 3,E-05 3,E-05 - - 3,E-05 3,E-05 - 3,E-05 - 7,E-04 3,E-05 3,E-05 3,E-05 
Atrazina - - 2,E-03 - - - 2,E-03 - - - - - - - 3,E-03 5,E-03 - 2,E-03 2,E-03 
Azinfos Metil -  - - - - - - - - - - - - - 2,E-02 - - - 
Bendiocarb - - - - - - - - - - - - - - - 4,E-02 - - - 
Bentazona - - 3,E-01 - - - 3,E-02 - - - - - - - - - - 3,E-01 - 
Bromoxinil - - - - - - - - - - - - - - - 5,E-03 - - - 
Carbaril - - - - - - - - - - - - - - - 9,E-02 - - - 
Carbofurano - - - - - - 5,E-03 - - - - - - - 4,E-02 9,E-02 - 7,E-03 7,E-03 
Cianazina - - - - - - - - - - - - - - - 1,E-02 - 6,E-04 6,E-04 
Clorpirifós - - - - - - - - - - - - - - - 9,E-02 - - 3,E-02 
Clordano 
(isômeros) 3,E-04 - 2,E-04 3,E-04 - - 2,E-04 3,E-04 - - 2,E-04 3,E-04 - 2,E-04 2,E-03 - 3,E-04 2,E-04 2,E-04 

Clortoluron - - - - - - 3,E-02 - - - - - - - - - - 3,E-02 3,E-02 
Diazinon - - - - - - - - - - - - - - - 2,E-02 - - - 
Dicamba - - - - - - - - - - - - - - - 1,E-01 - - - 
Diclofop Metil - - - - - - - - - - - - - - - 9,E-03 - - - 
2,4 D 1,E-01 - 3,E-02 1,E-01 - - 3,E-02 1,E-01 - - 3,E-02 1,E-01 - 3,E-02 7,E-02 1,E-01 1,E-012 3,E-02 3,E-02 
2,4-DB - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,E-02 9,E-02 
Dicloroprop - - - - - - 1,E-01 - - - - - - - - - - 1,E-01 1,E-01 
1,2 
dicloropropano - - - - - - 2,E-02 - - - - - - - - - - 4,E-02 4,E-02P 

1,3 
dicloropropeno - - - - - - 2,E-02 - - - - - - - - - - 2,E-021 2,E-021 

1,2 - Dibromo-3-
cloropropano 
(DBCP) 

- - - - - - 1,E-03 - - - - - - - 2,E-04 - - 1,E-031 1,E-031 

Dibrometo de 
etileno - - - - - - - - - - - - - - 5,E-05 - - NDS - 

Dalapon - - - - - - - - - - - - - - 2,E-01 - - - - 
DDT (isômeros)  1,E-03 - 2,E-03 1,E-03 - - 2,E-03 1,E-03 - - 2,E-03 1,E-03 - 2,E-03 - - 1,E-03 2,E-03 1,E-03 
Dimetoato - - - - - - - - - - - - - - - 2,E-02 - - 6,E-03 
Dinoseb - - - - - - - - - - - - - - 7,E-03 1,E-02 - - - 
Diquat - - - - - - - - - - - - - - 2,E-02 7,E-02 - 1,E-02 - 
Diuron - - - - - - - - - - - - - - - 2,E-01 - - - 
Endotal  - - - - - - - - - - - - - - 1,E-01 - - - - 
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Agrotóxicos 

ARG BOL BRA CHI COL EQU PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. 

PER URU VEN EUA CAN 1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS Parâmetros 

mg L-1 
VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 
VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 
OSE Nacional VMP VMP VMP VMP VMP VMP 

Endossulfan - - 2,E-02 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Endrin  - - 6,E-04 2,E-04 - - - - - - 2,E-04 -  - 2,E-03 - - - 6,E-04 
Fenoprop (2, 4, 5 TP) - - - 1,E-02 - - 9,E-03 - - - - - - - - - - 9,E-03 9,E-03 
Glifosato - - 5,E-01 - - - - - - - - - - - 7,E-01 3,E-01 - - - 
Herbicidas clorofenoxi, 
diferentes a 2,4-D e 
MCPA 2,4-DB 

- - - - - - 9,E-02 - - - - - - - - - - 9,E-02 - 

Heptacloro e Heptacloro 
epóxido  1,E-04 - 3,E-05 1,E-04 - - 3,E-05 1,E-04 - - - - - - - - 1,E-04 3,E-05 - 

Heptacloro - - - - - - - - - -  - - 3,E-05 4,E-04 - - - - 
Heptacloro epóxido  - - - - - - - - - - 3,E-05 - - 1,E-04 2,E-04 - - - - 
Hexaclorobenzeno 1,E-05 - 1,E-03 1,E-05 - - 1,E-03 1,E-05 - - 1,E-03 - - 1,E-03 1,E-03 - 0,000013 0,0011 - 
Hexaclociclopendadieno - - - - - - - - - - - - - - 5,E-02 - - - - 
Isoproturon - - - - - - 9,E-03 - - - - - - - - - - 9,E-03 9,E-03 
Lindano (g-BHC) 3,E-03 - 2,E-03 3,E-03 - - 2,E-03 3,E-03 - - 2,E-03 3,E-03 - 2,E-03 2,E-04 - 3,E-03 2,E-03 2,E-03 
Malation 4,E-02 - - - - - - - - - - - - - - 2,E-01 - - - 
Metil Paration 7,E-03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MCPA - - - - - - 2,E-03 - - - - - - - - - - 2,E-03 2,E-03 
MCPB - - - - - - 2,E-03 - - - - - - - - - - NDS - 
Mecoprop - - - - - - 1,E-02 - - - - - - - - - - 1,E-02 1,E-02 
Monocloro benzeno 3,E-03 - - - - - 3,E-01 - - - - - - - - 0,08 4 - - - 
Metolacloro - - 1,E-02 - - - - - - - - - - - - 5,E-02 - 1,E-02 1,E-02 
Metoxicloro 3,E-02 - 2,E-02 3,E-02 - - 1,E-02 3,E-02 - - 2,E-02 3,E-02 - 2,E-02 4,E-02 9,E-01 3,E-02 2,E-02 2,E-02 
Metribuzin  - - - - - - - - - - - - - - - 8,E-02 - - - 
Molinato - - 6,E-03 - - - 6,E-03 - - - - - - - - - - 6,E-03 6,E-03 
Oxamil (vidato) - - - - - - - - - - - - - - 2,E-01 - - - - 
Paraquat  - - - - - - - - - - - - - - - 1,E-02 - - - 
Paration  4,E-02 - - - - - - - - - - - - - - 5,E-02 - - - 
Forato - - - - - - - - - - - - - - - 2,E-03 - - - 
Pendimetalina - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - - - - - - - - 2,E-02 2,E-02 
Pentaclorofenol  1,E-02 - 9,E-03 - - - 9,E-03 1,E-02 - - 9,E-03 1,E-02 - 9,E-03 1,E-03 0,065 1,E-02 0,009P 0,0091P 
Permetrina - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - - - - - - - - 2,E-02 - 
Propanil - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - - - - - - - - 2,E-02 - 
Picloram - - - - - - - - - - - - - - 5,E-01 2,E-01 - - - 
Piridato - - - - - - 1,E-01 - - - - - - - - - - 1,E-01 - 
Piriproxifen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,E-01 
Simazina - - 2,E-03 - - - 2,E-03 - - - - - - - 4,E-03 1,E-02 - 2,E-03 2,E-03 
Terbufos - - - - - - - - - - - - - - - 1,E-03 - - - 
Toxafeno - - - 5,E-03 - - - - - - - - - - 3,E-03 - - - - 
Trifluralina - - 2,E-02 - - - 2,E-02 - - - - - - - - 5,E-02 - 2,E-02 2,E-02 
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Agrotóxicos 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQU PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. 

PER URU VEN EUA CAN 1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS Parâmetros 

mg L-1 
VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 
VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 
OSE Nacional VMP VMP VMP VMP VMP VMP 

Terbutilazina - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,E-03 7,E-03 
2,4,5-T - - - - - - 9,E-03 - - - - - - - - - - 9,E-03 9,E-03 
2,4,5- TP 
(Silvex) 

- - - - - - - - - - - - - - 5,E-02 - - - - 

Agrotóxicos e 
similares totais - 5,E-04 - - - - - - - - - - 5,E-04 - - - - - - 

Pesticidas de 
alta toxidade 
ou de toxidade 
desconhecida 

- 1,E-046 - - 1,E-047 1,E-047 - - - - - - - - - - - - - 

Pesticidas de 
média e 
moderada 
toxidade 
(excluindo-se 
substâncias 
cancerígenas, 
mutagênicas e 
teratogênicas) 

- - - - 1,E-038 1,E-038 - - - - - - - - - - - - - 

Pesticidas de 
baixa toxidade 
(excluindo-se 
substâncias 
cancerígenas, 
mutagênicas e 
teratogênicas) 

- - - - 1,E-029 1,E-029 - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA (1998, 2006);  EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI 
(1986,1994); HEALTH CANADA (2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 1998, 2004). 

Legenda: A RG - Argentina; BOL – Bolívia, BRA – Brasil, CHI – Chile, COL – Colômbia, EQU – Equador, PAR – Paraguai, PER – Peru, URU – Uruguai , VEN –  Venezuela, EUA 
– Estados Unidos da América, CAN – Canadá. 

Notas: Todos os parâmetros estão expressos em mg L-1. 

DDT - diclorodifeniltricloretano. 

NDS - Não existem dados suficientes para permitir a recomendação de um valor guia baseado em critérios sanitários. 

 P Valor guia provisório, quando existe a evidência de perigo, mas as informações disponíveis sobre o efeito a saúde são limitados. 
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1 Os dados disponíveis sobre a carcinogenicidade não foram suficientes para embasar um valor guia, mas os compostos foram julgados de importância na água potável e a 
recomendação de um valor guia foi considerada essencial, então estabeleceu-se valores guias baseados nos dados disponíveis relacionados com a saúde. 
2  Pode-se detectar sabor e odor em concentrações mais baixas. 
3 Os valores guia foram calculados a partir de um modelo matemático hipotético conservador, o qual não pode ser verificado experimentalmente, cujos valores poderiam ser 
interpretados diferentemente. As incertezas podem variar até duas casas decimais, isto é de 0,1 a 10 vezes o número. 
4 A norma canadense recomenda que para atender aos efeitos estéticos e objetáveis o limite seja de 0,03 mg L-1. 
5  A norma canadense recomenda que para atender aos efeitos estéticos e objetáveis o limite seja de 0,030 mg L-1. 
6 No caso de identificar-se um agrotóxico que supere os valores estabelecidos deve-se proceder conforme a regulamentação correspondente. O valor limite para um 
"agrotóxico individual" deve ser de 0,0001 mg L-1, sendo assim, deve-se, detectar, identificar e quantificar individualmente cada agrotóxico.O valor lomite para agrotóxicos 
totais se refere a soma aritmética das concentrações identificadas e quantificadas individualmente. A legislação boliviana admite agrotóxicos cujos valores individuais e totais 
aceitáveis podem ser superiores ou inferiores a 0,0001 mg L-1, neste caso, orienta para que sejam seguidas as recomendações da OMS e do EPA, que estão baseados na Igestão 
Diária Admissível e na Ingestão Diária Tolerável. 
7 A soma total das concentrações de pesticidas e demais substâncias cujo valor individual máximo admissível seja de 0,0001 mg L-1, poderá ser de 0,001 mg L-1 como máximo, 
em nenhum caso poderão ser excedidos os valores individuais. 
8 A soma total das concentrações de pesticidas e demais substâncias cujo valor individual máximo admissível seja de 0,001 mg L-1, poderá ser de 0,01 mg L-1 como máximo, 
em nenhum caso poderão ser excedidos os valores individuais. 
9 A soma total das concentrações de pesticidas e demais substâncias cujo valor individual máximo admissível seja de 0,01 mg/L, poderá ser de 0,1 mg/L como máximo, em 
nenhum caso poderão ser excedidos os valores individuais.
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APÊNDICE E 
 

Desinfetantes e subprodutos da desinfecção
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Desinfetantes e subprodutos da desinfecção 
 

ARG BOL BRA CHI COL EQU PAR 
Conc. 

PAR 
Perm. 

PER URU VEN EUA CAN 1ª Ed. 
OMS 

2ª Ed. 
OMS 

3ª Ed. 
OMS Parâmetros 

mg L-1 
VMP VMP VMP VMP Atual Prop. 

2006 
VMP VMP VMP Atual Prop. 

2005 
OSE NAC VMP VMP VMP VMP VMP VMP 

Monocloramina - - 3 - - - 0,0031 - - - - - - - - - - 0,003 3 
di-e tricloramina - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 
Bromato - - 0,025 - - - 0,025 - - - - - - - 0,010 0,01 - 0,0252,P 0,012,A,T 
Clorato - - - - - - - - - - - - - - - 1,03 - NDS 0,7D 
Clorito - - 0,2 - - - 0,200 - - - - - - - 1,0 1,03 - 0,200P 0,7D 
2-clorofenol - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS4 - 
2,4-diclorofenol - - - - - - - - - - - - - - - 0,95 - NDS6 - 
2,4,6 Triclorofenol 0,010 - 0,2 - - - 0,200 0,010 - - - - - 0,200 - 0,0057 0,0108,3 0,200 2,9 0,2 2,3 
Clorofenóis - - - - - - - 0,00010 - - - - - - - - - - - 
Formaldeído - - - - - - 0,900 - - - - - - - - - - 0,900 0,9 
MX - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 
Trihalometanos total 0,100 0,1000 0,1 0,1 0,1 1,0 - 0,100 - - 0,100 - - - 0,080 0,1 - 10 10 
Bromofórmio - - - - - - 0,100 - - - - - - 0,100 - - - 0,100 0,1 
Dibromoclorometano - - - - - - 0,100 - - - - - - 0,100 - - - 0,100 0,1 
Bromodiclorometano - - - - - - 0,060 - - - - - - - - 0,0163 - 0,0602 0,062 
Clorofórmio  - 0,2000 - - 0,03 - 0,200 - - -  0,030 - 0,200 - - 0,0308 0,2002 0,2 
Ácidos Haloacéticos - - - - - - - - - - - - - - 0,060 - - - - 
Ácido 
monocloroacético - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS 0,02 

Ácido dicloroacético - - - - - - 0,050 - - - - - - - - - - 0,050P 0,05T,D 
Ácido Tricloroacético - - - - - - 0,100 - - - - - - - - - - 0,100P 0,2 
Tricloroacetaldeído - - - - - - 0,010 - - - - - - - - - - 0,010P 0,01P 
Cloracetona - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 
Dicloroacetonitrilo  - - - - - - 0,090 - - - - - - - - - - 0,090P 0,02 P 
Dibromoacetonitrilo  - - - - - - 0,100 - - - - - - - - - - 0,100P 0,07 
Bromocloroacetonitrilo - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 
Tricloroacetonitrilo - - - - - - 0,001 - - - - - - - - - - 0,001P - 
Cloreto de cianógeno - - - - - - 0,070 - - - - - - - - - - 0,070 0,07 
Cloropicrina - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 
Cloraminas - - - - - - 0,00312 - - - - - - - 4,0 3,0 - - - 
Cloro livre - - 511 - - - 0,005 - - - - - - - 4,0 - - 513 53 
Dióxido de Cloro - - - - - - - - - - - - - - 0,8 - - - - 
Iodo - - - - - - - - - - - - - - - - - NDS - 

Fonte: Adaptado de ARGENTINA (1994); BOLÍVIA (2005); BRASIL (2004); CHILE (1984); COLÔMBIA (1998, 2006);  EQUADOR (2004?); PERU (1946, 2005); URUGUAI 
(1986,1994); HEALTH CANADA (2006); USEPA (2003); VENEZUELA (1998); WHO (1984, 1995, 1998, 2004). 

Legenda: A RG - Argentina; BOL – Bolívia, BRA – Brasil, CHI – Chile, COL – Colômbia, EQU – Equador, PAR – Paraguai, PER – Peru, URU – Uruguai , VEN –  Venezuela, EUA 
– Estados Unidos da América, CAN – Canadá. 
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Notas: Todos os parâmetros estão expressos em mg L-1. 

NDS - Não existem dados suficientes para permitir a recomendação de um valor guia baseado em critérios sanitários. 
A Valor guia provisório porque o valor guia calculado  está abaixo do nível que pode ser alcançado pelos níveis de quantificação. 
D Valor guia provisório porque a desinfecção fará provavelmente que o valor guia seja excedido. 
T Valor guia provisório porque o valor guia calculado  está abaixo do nível que pode ser alcançado pelos métodos práticos de tratamento, fontes de proteção etc. 

 P Valor guia provisório, quando existe a evidência de perigo, mas as informações disponíveis sobre o efeito a saúde são limitados. 
1 A norma equatoriana determina que o limite máximo para monocloramina, di- e tricloramina seja de 0,003 mg L-1. 
2  Os dados disponíveis sobre a carcinogenicidade não foram suficientes para embasar um valor guia, mas os compostos foram julgados de importância na água potável e a 
recomendação de um valor guia foi considerada essencial, então estabeleceu-se valores guias baseados nos dados disponíveis relacionados com a saúde. 
3 Pode-se detectar sabor e odor em concentrações mais baixas.  
4 Não existem dados suficientes para permitir a recomendação de um valor guia baseado em critérios sanitários, porém a concentração recomendada levando-se em 
consideração a ocorrência de sabor e odor é de 0,0001a 0,010 mg L-1. 
5 Para atender aos objetivos estéticos a norma canadense propõe  concentração menor que 0,0003 mg L-1. 
5  A norma canadense recomenda que para atender aos efeitos estéticos e objetáveis o limite seja de 0,030 mg L-1. 
6 Não existem dados suficientes para permitir a recomendação de um valor guia baseado em critérios sanitários, porém a concentração recomendada levando-se em 
consideração a ocorrência de sabor e odor é de 0,0003 a 0,040 mg L-1. 
7 A norma canadense recomenda que para atender aos efeitos estéticos e objetáveis o limite seja de 0,002 mg L-1. 
8 Os valores guia foram calculados a partir de um modelo matemático hipotético conservador, o qual não pode ser verificado experimentalmente, cujos valores poderiam ser 
interpretados diferentemente. As incertezas podem variar até duas casas decimais, isto é de 0,1 a 10 vezes o número o número. 
9 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 0,2 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,002 a 0,300 mg L-1. 
10 A soma das razões entre a concentração de cada um componente e seu respectivo valor guia não deve superar a unidade. 
11 Caso a desinfecção não seja realizada com cloro, deve-se promover a análise compatível com o desinfetante utilizado. 
12 A norma equatoriana determina que o limite máximo para monocloramina, di- e  tricloramina seja de 0,003 mg L-1. 

13 O valor guia baseado em critérios sanitários recomenda uma concentração máxima de 5 mg L-1, entretanto a concentração recomendada levando-se em consideração a 
ocorrência de sabor e odor é de 0,600 a 1,000 mg L-1. 
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ANEXO 
 
 

Seção 1 do questionário 
 

Legislação sobre potabilidade, controle e vigilância da qualidade da água para 
consumo humano 
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PROJETO PROSUL – QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA 

AMÉRICA DO SUL 

SEÇÃO 1 (LEG) - Legislação sobre potabilidade, controle e vigilância da 
qualidade da água para consumo humano. 

 
 
LEG-1. Descreva a forma como se organiza, nos 
níveis nacional, estadual (provincial) e local, a 
prestação dos serviços de abastecimento de água no 
país. Caso julgar que possa tornar mais clara a 
explicação, anexe um organograma. 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-2. Descreva a forma como se organiza, nos 
níveis nacional, estadual (provincial) e local, o 
controle e a vigilância da qualidade da água para 
consumo humano no país. Caso julgar que possa 
tornar mais clara a explicação, anexe um 
organograma. (Ver definições nas questões LEG-8 
e LEG-11) 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-3. Existe legislação sobre potabilidade da 
água para consumo humano? 
[       ] Sim       [         ] Não 
  
LEG-4. A legislação apresenta abrangência (...) 
[        ] Nacional         
[        ] Regional  
[        ] Local        
 
Comentários necessários à melhor compreensão da 
resposta.  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
   
LEG-5. Data e instituição responsável pela 
legislação nacional ou das principais legislações 
regionais ou locais  

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 [exemplo – Brasil: Portaria No 518/2004. 
Ministério da Saúde. Março de 2004, válida em 
todo o território nacional] 
   
LEG-6. A legislação Nacional sobre potabilidade 
de água está referenciada principalmente por 
proposições da:  

[     ] OMS  
[     ] EPA 
[     ] Comunidade Européia    
[     ] outra:______________  

[     ] não se aplica 

 

LEG-7. Existe na legislação atual a previsão de sua 
revisão?  

 
[       ] Sim    [     ] Não   
 
Caso positivo, quando deverá ser revista? 
_________________________________________ 
 
LEG-8. Existe legislação sobre controle da 
qualidade da água para consumo humano? 
[       ] Sim       [         ] Não 
 
controle da qualidade da água: conjunto de 
atividades, exercidas pelo(s) responsável(is) pela 
operação de sistema de abastecimento de água, 
destinadas a verificar se a água fornecida à 
população é potável, assegurando a manutenção 
desta condição. 
 
O tema é tratado (...) 

[     ] na legislação sobre potabilidade    
[     ] em legislação específica    
 
LEG-9. Caso o controle de qualidade da água seja 
tratado em legislação própria, especificar a data e a 
instituição responsável pela legislação nacional ou 
principais legislações regionais ou locais  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-10. Caso exista legislação sobre controle de 

qualidade da água, ela dispõe sobre (...)  

[      ]   Exigência de planos de amostragem 
[  ] Exigência de práticas operacionais de 
tratamento de água  
[  ] Exigência de práticas operacionais de 
distribuição de água  
[  ] Prestação de informações aos órgãos 
responsáveis pela fiscalização (vigilância)  
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[      ] Prestação de informações ao público  
[      ] Outros 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-11. Existe legislação sobre vigilância da 
qualidade da água para consumo humano? 
[       ] Sim       [         ] Não 
 
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 à legislação e para avaliar os riscos que os 
sistemas de abastecimento de água representam 
para a saúde humana. 
 
LEG-12. O tema é tratado (...) 
[     ] na legislação sobre potabilidade 
[     ] na legislação sobre controle de qualidade da 
água    
[     ] em legislação específica   
 
LEG-13. Caso a vigilância da qualidade da água 
seja tratada em legislação própria, especificar a data 
e a instituição responsável pela legislação nacional 
ou das principais legislações regionais ou locais. 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-14 Em que nível de implementação pode se 
considerar que o controle de qualidade da água é 
realizado no país, comparado com uma situação 
ideal? 
[       ] Alto       
[       ] Médio 
[       ] Baixo  
[       ] Nulo  
Comentários necessários à melhor compreensão da 
resposta.  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-15 Em que nível de implementação pode se 
considerar que a vigilância da qualidade da água é 
realizada no país, comparado com uma situação 
ideal? 

[       ] Alto       
[       ] Médio 
[       ] Baixo  
[       ] Nulo  
 
Comentários necessários à melhor compreensão da 
resposta.  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-16. Existe legislação específica sobre o 
monitoramento da qualidade da água dos 
mananciais de abastecimento?  
[       ] Sim       
[       ] Não 
[       ] Em termos  
 
Comentários necessários à melhor compreensão da 
resposta.  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-17. Existe alguma integração entre os órgãos 
responsáveis pelo monitoramento da qualidade da 
água dos mananciais, o controle e a vigilância da 
qualidade da água para consumo humano? 
[       ]  sim 
[       ]  não 
[       ]  parcialmente 
Comentários necessários à melhor compreensão da 
resposta.  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
LEG-18. Existe legislação que exige a aplicação do 
flúor na água para consumo humano? 
[       ] Sim       
[       ] Não 
 
Comentários necessários à melhor compreensão da 
resposta.  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 


