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Água: elemento essencial para a vida

Comprometimento 
na qualidade  e na 
segurança da água 

para consumo 
humano

Deficiência no 
tratamento da 

água

Contaminação dos 
mananciais de  
abastecimento

Deficiência nos 
serviços de 

esgotamento 
sanitário

Acidentes com 
produtos 

perigosos nos 
mananciais de 
abastecimento

Lixiviação de 
agrotóxicos, 

chorume e outros 
contaminantes



Responsabilidades pela Vigilância e pelo Controle da 
Qualidade da água  para consumo humano no Brasil

VIGILÂNCIA CONTROLE

AUTORIDADE DE SAÚDE 

PÚBLICA

RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO 

COLETIVO DA  ÁGUA



Conceito - Controle

Conjunto de atividades, exercidas de forma contínua pelo(s) 

responsável(is) pelo sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água

Destinadas a verificar se a água fornecida à população é 

potável, assegurando a manutenção desta condição



Conceito - Vigilância

Ações contínuas adotadas pela autoridade de Saúde Pública

Para garantir que a água consumida pela população 
atenda ao padrão e normas estabelecidas na 

legislação vigente

avaliar os riscos que os sistemas e as soluções alternativas de 

abastecimento de água representam para a saúde humana



Programa Nacional de  

Vigilância da 

Qualidade da Água

para Consumo 

Humano

(Vigiagua)



OBJETIVO

Desenvolver ações para garantir à população o acesso à água com

qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido

na legislação vigente, como parte integrante das ações de

prevenção dos agravos transmitidos pela água e de promoção da

saúde, previstas no Sistema Único de Saúde – SUS.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

► reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos de transmissão
hídrica, por meio de ações de vigilância da qualidade da água consumida
pela população;

► avaliar e gerenciar o risco à saúde imposto pelas condições
sanitárias das diversas formas de abastecimento de água;

► monitorar, sistematicamente, a qualidade da água consumida pela
população, nos termos da legislação vigente;

► estabelecer processos de melhoria das condições sanitárias das
diversas formas de abastecimento de água para consumo humano, junto
aos prestadores de serviço;

► informar à população sobre a qualidade da água e riscos à saúde;

► apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e
mobilização social.



Campo de Atuação

Todas e quaisquer formas de

abastecimento de água coletivas ou

individuais na área urbana e rural, de

gestão pública ou privada, incluindo

as instalações intradomiciliares.



IMPLEMENTAÇÃO DO VIGIAGUA 2011 

90% (5.009) municípios



1ª PORTARIA BSB n.° 56/1977

2ª PORTARIA GM n.° 36/1990

3ª PORTARIA MS n.° 1469/2000

4ª PORTARIA MS n.° 518/2004

5ª PORTARIA MS n.° 2914/2011

NORMAS DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO



Portaria MS nº 2.914/2011 

Artigo 13º: Compete aos responsáveis pelos sistemas de

abastecimento de água ou soluções alternativas coletivas:

Inciso IV: manter avaliação sistemática, sob a perspectiva dos riscos à

saúde, com base: na qualidade da água distribuída, conforme os

princípios dos Planos de Segurança da Água (PSA),

recomendados pela OMS ou definidos em diretrizes vigentes no País.



Iniciativas para implementação do PSA  no Brasil

2009  - COMPROMISSO PELO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E 
SANEAMENTO BÁSICO

Ministérios do Meio Ambiente

Ministério das Cidades

Ministério da Saúde

ABORDA A QUESTÃO DO PSA



PROJETO PILOTO BRASIL 

Universidade Federal de Viçosa (UFV)/MG (Período: 2007 a 2010)

Equipe interdisciplinar: epidemiologia, microbiologia, agronomia, sensoriamento remoto, 

engenharia, geologia.

Objetivo Geral: Aplicar a metodologia do Plano de Segurança da Água proposta pela OMS

em estudo de caso.

Objetivos Específicos:

i) Validar a metodologia e adaptá-la à realidade brasileira;

ii) Elaborar relatório de implantação do projeto piloto no município de Viçosa-MG;

iii) Elaborar roteiro de orientação para implantação de Planos de Segurança da Água.

Iniciativas para implementação do PSA  no Brasil



Plano de Segurança da Água: garantindo a qualidade e 

promovendo a saúde – Um olhar do SUS 

Disponível em:
http://pisast.saude.gov.br:8080/pisast/saude-ambiental/vigiagua/plano-de-
seguranca-da-agua-psa

Evento de lançamento
e divulgação das
diretrizes do PSA
(Maio/2012-Brasília-DF)

Iniciativas para implementação do PSA  no Brasil



MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Sistema Único de Saúde

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE MINISTÉRIO DAS CIDADES

Vigilância  da 
qualidade da água 

para consumo 
humano

Água Bruta
Fornecimento 

coletivo da água

Regulação

CNRH CONAMA

COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA

CONCIDADES

Desenvolvimento de articulações institucionais

Iniciativas para implementação do PSA  no Brasil



Início do desenvolvimento do projeto piloto de implantação do PSA

Comitê de Bacia Hidrográfica - Alto Iguaçu e Afluentes do Ribeira
(Maio/2012)

•Instituição do Grupo de Trabalho do PSA

•Levantamento e compilação das informações sobre perigos/eventos 
perigosos na bacia hidrográfica da área de estudo

•Levantamento de dados: Meio Ambiente, Empresa de abastecimento, 
Saúde, Agricultura e Recursos Hídricos

•Priorização dos riscos

•Estabelecimento de medidas corretivas/preventivas

Iniciativas para implementação do PSA  no Brasil



Mobilização dos parceiros estratégicos para compor o 
Comitê Organizador da III Conferência Internacional 

sobre PSA  - 2014 - Brasil

� Ministério da Saúde 

� Ministério do Meio Ambiente

� Ministério das Cidades

� Agência Nacional de Águas

Iniciativas para implementação do PSA  no Brasil



Estratégias para implementação do PSA  no Brasil

Âmbito Nacional:

Definição de um Comitê Nacional de acompanhamento da
implementação de PSA por meio de uma Portaria
Interministerial



20Metas de Saúde Autoridades de Saúde

Implementação e execução do PSA

responsáveis pelo sistema 
ou solução alternativa 

coletiva de abastecimento 
de água

Acompanhados pelo Comitê de Bacia 
Hidrográfica da respectiva área e de 

representantes do setor Saúde do nível 
federativo correspondente

Âmbito Local:

Estratégias para implementação do PSA  no Brasil



Documento orientador, lógico e simples, para ser seguido e

adaptado para as diferentes realidades.

Entretanto, requer dedicação e clareza de definição das

responsabilidades, além de muita atenção aos detalhes, para o

alcance do sucesso, garantindo a efetiva SEGURANÇA DA ÁGUA.

Viljoen (2010)

Plano de Segurança da Água



O Fornecimento seguro de água para consumo humano é considerado uma

questão política fundamental para a Proteção da Saúde Pública, devendo ser o

principal objetivo dos sistemas de abastecimento de água para consumo humano

e, o PSA é uma ferramenta importante para o cumprimento de tal objetivo.

Considerações finais



Obrigado!

guilherme.netto@saude.gov.br

+51 61 3213-8081


