
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E OS CONTROLES EXIGIDOS 
O trabalho técnico apresentado a seguir foi escrito pelo diretor do sindicato Walter Huber e seu colega Maurício Tápia. 
Walter é Engenheiro de Operações modalidade Química formado pela FEI – Faculdade de Engenharia Industrial – 1972. 
Fez pós-graduação em Engenharia de Saneamento Básico na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.  
É funcionário da Sabesp desde 1985 trabalhando na Divisão de Controle de Qualidade. 
Maurício Tapia é Engenheiro Sanitarista da mesma divisão, graduado pela PUC-Campinas-1995 e com pós-graduação em 
Engenharia de Saneamento Básico na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de |São Paulo. 
Introdução 
A Sabesp fornece água a mais de 15 milhões de pessoas e a milhares de estabelecimentos comerciais e industriais na 
Região metropolitana de São Paulo. Esse fornecimento é feito através da captação, tratamento e distribuição de 
aproximadamente 5,5 milhões de metros cúbicos de água por dia. 
Para garantir que esta água chegue aos consumidores em condições adequadas de qualidade, isto é, dentro dos padrões 
de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a Sabesp mantém um programa de monitoramento que consiste na 
análise nos laboratórios  próprios da empresa, de centenas de amostras de água coletadas diariamente, abrangendo os 
sistemas de abastecimento, desde os mananciais, onde a água é captada, até a chegada da água nas casas dos 
consumidores.  
A água é essencial a todo ser vivo. Entretanto do mesmo modo que a água mantém a vida  pode também destruí-la. A água 
contém inúmeros componentes  - sais dissolvidos, partículas em suspensão, microorganismos, etc... – que muitas vezes 
não são percebidos pelos sentidos (tato, olfato, paladar, visão)  e que podem, dependendo da sua concentração, provocar 
doenças nas pessoas, e até mesmo grandes epidemias, como ocorria no passado, e mesmo nos dias atuais, como a 
grande epidemia de cólera que se alastrou recentemente por vários países e atingiu o Brasil.  
A água presente na natureza – nos oceanos, nos rios, nos lagos, nos lençóis subterrâneos – contém todas as substâncias 
presentes no ambiente. Todo material que entra em contato com a água acaba deixando algum resíduo, mesmo que em 
teores mínimos.  
Portanto, se quisermos saber se uma água é adequada para beber, é preciso fazer uma análise dessa água, para saber 
qual é a concentração destes componentes – substâncias, microorganismos, etc... 
Análise da água 
Água deve ser analisada periodicamente. Esse é um princípio moderno  de controle de qualidade da água e visa garantir 
que a água consumida pela população está adequada para se beber. Normalmente a qualidade da água é controlada 
através de amostras coletadas em locais pré determinados e analisada em laboratórios, para se determinar a sua 
composição. A moderna tecnologia laboratorial permite detectar uma enorme variedade de substâncias e microorganismos 
na água, mesmo em concentrações extremamente baixas, de ordem de milionésimos de grama por litro. E em alguns casos 
até menos. Assim, por exemplo, periodicamente se faz uma análise bacteriológica da água, para se saber se a água está 
isenta de bactérias e vírus patogênicos. 
Água potável 
A Organização Mundial da Saúde define como água potável aquela que atende às seguintes exigências: 
- apresenta aspecto límpido e transparente; 
- não apresenta cheiro ou gosto objetáveis; 
- não contém nenhum tipo de microorganismo que possa causar doença no ser humano; 
- não contém nenhuma substância em concentrações que possam causar qualquer tipo de prejuízo à saúde do ser humano. 
Com base nessa definição são estabelecidos os padrões de potabilidade para as águas destinadas ao abastecimento 
público. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compostos adicionados à água 
Composto Padrão Efeitos sobre a saúde 

Flúor 0,6 a 0,8 mg/L Proteção dos dentes das crianças contra a cárie .  

Cloro Mínimo de 0,2mg/L Agente bactericida.  

Compostos que afetam as qualidades organolépticas da água 
Composto Padrão Efeitos maléficos 

Agentes tensoativos 0,2 mg/L Provocam formação de espumas e gosto ruim. Não são 
nocivos à saúde. 

Cobre 1,0 mg/L Irritações gastrointestinais. 

Alumínio 0,2 mg/L Adicionado à água durante o tratamento. Prejudicial à 
aparência da água.  

Cloretos 250 mg/L Indica eventual contato com esgoto doméstico. 

Ferro total 0,3 mg/L Aparecimento de cor. Mancha a roupa e utensílios 
domésticos.  

Dureza 500 mg/L de CaCO3 Aumento do consumo de sabões e provoca incrustações. 

Manganês 0,1 mg/L Afeta a cor e o sabor da água.  

Sulfatos 400 mg/L Em concentrações elevadas tem efeito laxativo. 

Sólidos totais dissolvidos 1000 mg/L Prejudicial ao paladar e pode eventualmente ter efeito 
laxativo.  



 
 

Significado dos parâmetros incluídos no monitoramento da qualidade da água 

Composto Padrão Efeitos sobre a saúde 
Características físicas e organolépticas 

Cor 5,0 U.C. Deve ser ausente. Pode causar manchas. Indicação de eventual 
contaminação. 

Gosto e Odor Não Objetável Sabor característico. Indicação de eventual contaminação. 
Turbidez 1,0 NTU Material em suspensão. Reduz a ação do cloro. 
pH Min. 6,5 – Máx.8,5 Muito baixo – corrosivo. Muito alto provoca incrustrações. 

Características bacteriológicas 

Coliformes totais Ausentes em 95% das 
amostras Indicação de contaminação. Provável contato com dejetos animais. 

Coliformes fecais Ausentes Contato com dejetos animais. Indicação de provável presença de 
agentes patogênicos. 

Metais 
Arsênio 0,05 mg/L Intoxicação ao sistema nervoso. Possivelmente cancerígeno 
Cádmio 0,005mg/L Efeito cumulativo no sistema renal. Cãibras, vômitos e diarréias. 
Bário 1,0 mg/L Prejudicial ao sistema circulatório. Aumento da pressão sanguínea. 

Chumbo 0,05 mg/L Toxicidade  aguda e efeito cumulativo. Danos ao sistema renal  e 
sistema nervoso. 

Cromo 0,05 mg/L Distúrbios ao sistema circulatório e renal. Danos também ao fígado  e 
ulcerações intestinais. 

Selênio 0,01 mg/L Em teores elevados pode provocar danos ao fígado. 

Mercúrio 0,001 mg/L Elevada toxicidade e efeito cumulativo. Danos ao sistema nervoso e 
renal. 

Prata 0,05 mg/L Em concentrações elevadas provoca danos à pele. 

Não metais 
Cianetos 0,1 mg/L Em doses elevadas danos ao sistema nervoso e à glândula tireóide. 
Nitratos 10 mg/L Prejudicial ao sistema respiratório , principalmente em crianças. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes orgânicos que afetam a saúde 
Composto Padrão Efeitos sobre a saúde 

Pesticidas organo-clorados 
Aldrin 
Dieldrin  
Clordano  
DDT 
Endrin  
Heptacloro  
Heptacloro Epóxido 
Hexaclorobenzeno  
Lindano  
Metoxicloro  
Toxafeno 

0,03 µg/L 
0,03 µg/L 
0,03 µg/L 
1,00 µg/L 
0,20 µg/L 
0,10 µg/L 
0,10 µg/L 
0,01 µg/L 
3,00 µg/L 
30,0 µg/L 
5,00 µg/L 

  
 
Sua presença na água consumida, em concentrações muito acima dos 
limites toleráveis ( VMP ) pode acarretar prejuízos à saúde que vão 
desde sintomas de envenenamento, como dor de cabeça, distúrbios 
gastrointestinais, etc. até danos ao fígado, rins e sistema nervoso, além 
de efeitos cancerígenos, dependendo do tipo de pesticida. 
 

Solventes organicos aromaticos 

Benzeno 10,0 µg/L 

A presença de benzeno em águas de abastecimento se deve a 
contaminação por resíduos de indústrias, principalmente de tintas, de 
plástico, de medicamentos, etc. O benzeno é considerado 
potencialmente cancerígeno. 

Hidrocarbonetos Aromaticos Polinucleares 

Benzo-a-pireno 0,01 µg/L 

Trata-se de uma substância também considerada causadora potencial de 
câncer, em concentrações relativamente baixas.  Sua presença em 
águas de abastecimento normalmente se deve a contaminação por 
resíduos da queima de matéria orgânica, de derivados de petróleo, etc. 

Trihalometanos 

Trihalometanos 100 µg/L 

Podem estar presentes na água tratada e a sua formação se dá pela 
reação do cloro com certos compostos orgânicos presentes em águas 
naturais. 
Embora não haja provas cabais dos efeitos maléficos a saúde humana, 
mas com objetivo preventivo, fixou-se o limite padrão, devido à suspeita 
de que, em teores excessivos, os THM possam ser cancerígenos. 

Fenóis 

Pentaclorofenol 
2,4,6 – Triclorofenol 

10 µg/L 
10 µg/L 

São largamente utilizado na manufatura de desinfetantes, resinas 
sintéticas, indústria química e medicinal, estando também presente em 
águas residuais industriais e de refinaria de petróleo. 
O maior problema causado pela presença de fenol na água é que, ao 
reagir com o cloro adicionado no tratamento, ele produz compostos 
chamados clorofenois, que, mesmo em baixas concentrações, 
produzem um gosto e cheiro característico na água (gosto “de remédio”). 
As concentrações que podem causar algum efeito à saúde são muito 
superiores àquelas que alteram o sabor e o odor da água, o que reduz 
muito os riscos de problemas sanitários ocasionados por essas 
substâncias. 

Solventes halogenados 
1,1- dicloroeteno 
1,2 dicloroetano 
tetracloroeteno 
tetracloreto de carbono 

0,3 µg/L 
10 µg/L 
10 µg/L 
30 µg/L 

 Os solventes halogenados constituem um grupo de compostos 
orgânicos muito utilizados na indústria, principalmente indústrias de 
plásticos, de tintas e corantes, etc. Esses compostos, quando em 
concentrações excessivas,  são potencialmente cancerígenos, sendo 
alguns deles também causadores de danos ao fígado e rins  

Herbicidas fenoxiácidos clorados 

2,4-D 100 µg/L 

Os herbicidas são substâncias utilizadas na agricultura para contrôle de 
plantas daninhas. 
Sua utilização em quantidades muito acima do recomendado, porém, 
deixa resíduos no solo, que, por ocasião das chuvas, são carreados para 
os rios e lagos, contaminando a água, da mesma forma que ocorre com 
os demais pesticidas empregados na lavoura. 
Ao contrário dos pesticidas organoclorados, entretanto, sua persistência 
no ambiente é pequena, e sua toxidez para mamíferos é também 
relativamente baixa. 

 



TRATAMENTO DA ÁGUA 
 
Toda água fornecida à população através de sistemas públicos de abastecimento deve receber um tratamento. Esse 
tratamento tem a finalidade principal de reduzir as impurezas da água até os níveis de potabilidade. 
O tratamento mais simples consiste na desinfecção prévia da água, antes dela entrar para a tubulação de distribuição. Com 
isso, se garante a eliminação de bactérias que possam estar presentes na água, nas tubulações e mesmo nas caixas 
d'água domiciliares. 
No Brasil, a desinfeção é feita pela aplicação de cloro, em doses adequadas e controladas para promover a eliminação de 
bactérias e vírus, sem afetar a saúde humana ou de animais. 
A desinfeção pelo cloro é uma das técnicas mais antigas de tratamento da água - ela já tem mais de um século. À medida 
que a cloração da água se disseminou pelo mundo, observou-se uma redução nas taxas de mortalidade, principalmente na 
população infantil, devido à queda abrupta na incidência de doenças de veiculação hídrica, como a cólera, febre tifóide, 
causadas por microorganismos patogênicos, que são eliminados pela cloração. Atualmente, o tratamento da água inclui 
técnicas mais sofisticadas, como a seqüência coagulação - floculação - decantação - filtração, conhecida como tratamento 
convencionai, além de técnicas mais avançadas, como o uso de carvão ativado, do ozônio, e até mesmo a adição de 
substâncias benéficas, como o flúor. 
Nas Estações de Tratamento de Água (ETAs), onde essas técnicas são empregadas, águas captadas em rios e represas, 
às vezes de qualidade ruim, são transformadas em água potável, beneficiando grandes populações urbanas. 
Sem essas ETAs, muitas cidades simplesmente não existiriam. 
O tratamento aplicado à água nas ETAs que abastecem a RMSP é aquele conhecido como Tratamento Convencional, que 
consiste dos seguintes processos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-cloração 
Adição de cloro na água assim que ela chega na ETA (água bruta), para oxidar a matéria orgânica e alguns metais, 
como ferro e manganês, e facilitar a sua remoção. 
 
Pré-alcalinização 
Adição de cal ou soda à água, para ajustar o pH da água aos valores exigidos para as fases seguintes do tratamento 
 
Coagulação 
Adição de sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante, seguido de uma agitação violenta da água. para 
provocar a desestabilização elétrica das partículas de sujeira contidas na água, facilitando sua agregação. 
 
Floculação 
Mistura lenta da água para provocar a formação de flocos com as partículas. 
 
Decantação 
Passagem da água por grandes tanques (decantadores) para decantar os agregados  (flocos) de sujeira formados na 
floculação. 
 
Filtração 
Passagem da água por tanques contendo um leito de pedras, areia e carvão antracito, onde a sujeira que restou da fase 
de decantação é retida. 
 
Pós Alcalinização 
Correção final do pH da água, para evitar problemas de corrosão ou incrustação das tubulações por onde a água vai 
circular. 
 
Desinfecção 
Adição de cloro à água antes da sua saída da ETA, para manter um teor residual na água até a chegada na casa do 
consumidor, e desse modo garantir que a água fornecida está isenta de bactérias e vírus patogênicos. 
 
Fluoretação 
Adição de flúor à água, em teores recomendados pela OMS, para proteção dos dentes de crianças contra cáries. 
 



 
Pela Portaria nº 36 de 19/01/1990 do Ministério da Saúde, que teve sua vigência até de 22 de Fevereiro de 2003 , quando 
passou a vigorar efetivamente a Portaria nº1469 de 20/12/2000, também do Ministério a Saúde e que para melhor 
entendimento anexamos a este tabela comparativa das legislações citadas. 
 
 

Portaria 36/GM Portaria 1469  Parâmetro   Unidade  
 VMP  VMP 

    
INORGÂNICAS 

Antimônio mg/L  0,005 
Arsênio mg/L 0,05 0,01 
Bário mg/L 1 0,7 

Cádmio mg/L 0,005 0,005 
Cianeto mg/L 0,1 0,07 
Chumbo mg/L 0,05 0,01 
Cobre mg/L 1 2 
Cromo mg/L 0,05 0,05 

Fluoreto mg/L 0,6 - 0,8 1,5 
Mercúrio mg/L 0,001 0,001 

Nitrato (como N) mg/L 10 10 
Nitrito (como N) mg/L  1 

Selênio mg/L 0,01 0,01 
Prata mg/L 0,05  

    
ORGÂNICAS

Acrilamida µg/L  0,5 
Benzeno µg/L 10 5 

Benzo[a]pireno µg/L 0,01 0,7 
Cloreto de Vinila µg/L  5 
1,2 Dicloroetano µg/L 10 10 
1,1 Dicloroeteno µg/L 0,3 30 
Diclorometano µg/L  20 

Estireno µg/L  20 
Tetracloreto de Carbono µg/L 3 2 

Tetracloroeteno µg/L 10 40 
Triclorobenzenos µg/L  20 

Tricloroeteno µg/L 30 70 
Toxafeno µg/L 5  

    
   

AGROTÓXICOS
Alaclor µg/L  20,0 

Aldrin e Dieldrin µg/L 0,03 0,03 
Atrazina µg/L  2 

Bentazona µg/L  300 
Clordano (isômeros) µg/L 0,3 0,2 

2,4 D µg/L 100 30 
DDT (isômeros) µg/L 1 2 

Endossulfan µg/L  20 
Endrin µg/L 0,2 0,6 

Glifosato µg/L  500 
Heptacloro e Heptacloro µg/L 0,1 0,03 

Hexaclorobenzeno µg/L 0,01 1 
Lindano (g-BHC) µg/L 3 2 

Metolacloro µg/L  10 



Metoxicloro µg/L 30 20 
Molinato µg/L  6 

Pendimetalina µg/L  20 
Pentaclorofenol µg/L 10 9 

Permetrina µg/L  20 
Propanil µg/L  20 
Simazina µg/L  2 

Trifluralina µg/L  20 
   

CIANOTOXINAS 
Microcistinas µg/L  1,0 

   
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO 

Bromato mg/L  0,025 
Clorito mg/L  0,2 

Cloro livre mg/L  5 
Monocloramina mg/L  3 

2,4,6 Triclorofenol mg/L 0,01 0,2 
Trihalometanos Total mg/L 0,1 0,1 

   
Padrão de radioatividade para água potável

Radioatividade alfa global Bq/L  0,1(2) 
Radioatividade beta global Bq/L  1,0(2) 

   
Padrão de aceitação para consumo humano

Alumínio mg/L 0,2 0,2 
Amônia (como NH3) mg/L  1,5 

Cloreto mg/L 250 250 
Cor Aparente uH(2) 5 15 

Dureza mg/L 500 500 
Etilbenzeno mg/L  0,2 

Ferro mg/L 0,3 0,3 
Manganês mg/L 0,1 0,1 

Monoclorobenzeno mg/L  0,12 
Odor - Não objetável Não objetável 
Gosto - Não objetável Não objetável 
Sódio mg/L  200 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 1000 1000 
Sulfato mg/L 400 250 

Sulfeto de Hidrogênio mg/L  0,05 
Surfactantes mg/L 0,2 0,5 

Tolueno mg/L  0,17 
Turbidez UT(4) 1 5 

Zinco mg/L 5 5 
Xileno mg/L  0,3 

   
Recomendações

pH - 6,5 a 8,5 6,0 a 9,5 

 


