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Apresentação

•Abordagem conceitual para revisão da 
norma de potabilidade

•Andamento do processo de revisão da 
portaria 



Abordagens para formulação de normas de qualidade da água - AQR 

Risco

Perigo

Perigo

 (i) abordagem  corretiva: controle do produto final (água 
tratada) ► amostragem ► análise laboratorial 



(ii) enfoque preventivo (avaliação e gestão de risco)

Planos de 
Segurança 
da Água 

Múltiplas barreiras  
Boas práticas 

Avaliação / gerenciamento de riscos  

Abordagens para formulação de normas de qualidade da água - AQR 



Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico

(i) identificação do perigo: seleção  organismos patogênicos -  

padrão de ocorrência em mananciais, persistência , remoção  

tratamento da água.

(ii) avaliação da exposição: caracterização da população exposta, 

definição da(s) rota(s), quantidade e duração da exposição (dose)

(iii) avaliação dose-reposta: potencial que tem o agente de causar 

reposta em diversos níveis de exposição: estudos experimentais ou  

epidemiológicos, humanos (modelos probabilísticos)

(iv) caracterização do risco: modelos matemáticos ► risco de 

infecção resultante da ingestão de determinado volume de água 

contendo uma quantidade conhecida do agente por unidade de 

volume para múltiplas  exposições



Avaliação Quantitativa de Risco Químico

(i) identificação do perigo: seleção  substâncias  fontes dos contaminantes, 

padrão de ocorrência em mananciais, dinâmica ambiental, toxicidade. 

(ii) caracterização da exposição: caracterização da população exposta, definição 

da(s) rota(s), quantidade e duração da exposição (dose)

(iii) avaliação dose-reposta: avaliação da dose-resposta: potencial que tem o 

agente de causar reposta (agravos crônicos) em diversos níveis de exposição 

continuada: estudos experimentais toxicológicos, ou  epidemiológicos, humanos e   

animais (laboratório)

(iv) caracterização do risco: caracterização da exposição + avaliação da dose-

resposta ► estimativa de risco para múltiplas exposições 

(vida ≈ 70 anos) 



Na Avaliação Quantitativa de risco Químico é analisada:
 Intensidade de uso de substâncias químicas no país;
  Potencial tóxico das substâncias químicas;
Potencial de ocorrência de substâncias químicas em mananciais de 

abastecimento e em águas tratadas no país;
 Importância da substância química para a saúde pública;
Avaliação crítica-comparativa com outro países;
Possibilidades analíticas;
Proibidos x entrada ilegal no país; 

Avaliação Quantitativa de Risco Químico



 Andamento do processo de REVISÃO DA PORTARIA 

GM/MS n°2.914/2011



HISTÓRICO
Decreto n.º 79.367, de 09 de março de 1977: Competência do Ministério da Saúde 

sobre a qualidade de água para consumo humano.

1ª - PORTARIA BSB n.º 56/1977

2ª - PORTARIA GM n.º 36/1990 

3ª - PORTARIA MS n.º 1469/2000   
(FUNASA)
4ª - PORTARIA MS n.º 518/2004      (SVS)
 5ª - PORTARIA MS nº  2.914/2011

6ª - PORTARIA  MS nº 
XXX/201? 



Processo de revisão Portaria - metodologia de trabalho 

 

GTs Técnicos

CGVAM / SVS / MS 
Documentos base 

(produtos encomendados)

Contribuições formalizadas

Reuniões de trabalho

Consulta pública (internet)



Grupos de trabalho

Subgrupo Substâncias 
Químicas

(Sergio Aquino UFOP) 
 

Subgrupo Microbiológico e 
Cianos

(Cristina Brandão UnB)  
 

Tema II
 Padrão de Potabilidade e 
Planos de Amostragem

 

Tema I
 Definições, Atribuições, 

Responsabilidades Controle e 
Vigilância

Coordenador GTs Técnicos 
(Rafael Bastos UFV)

GT Coordenador 

CGVAM / SVS / MS



Instituições que compõem os Grupos de Trabalho 

CONASS
 Roberta Tatiany Nogueira e Silva (titular)

 Geraldo Moreira de Menezes (suplente)

CONASEMS
 André Luis Pasdiora  (titular)

 Alessandro Aldrin P. Chagas (suplente)
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GTs Técnicos

CGVAM / SVS / MS 
Documentos base 

(produtos encomendados)

Contribuições formalizadas

Reuniões de trabalho

Consulta pública (internet)



• Padrão Microbiológico

• Caracterização da exposição à organismos patogênicos e Avaliação 
Quantitativa de Risco Microbiológico, com especial atenção à presença 
de protozoários patogênicos;

• Aspectos conceituais sobre o controle de microrganismos patogênicos 
e o padrão microbiológico;

• Análise crítica e comparativa, em relação a normas de referência 
internacional, incluindo: 

                                         (a) padrão bacteriológico, genericamente; 
                                         (b) padrão bacteriológico da água tratada e no 

      sistema de distribuição; 
                                         (c) padrão de turbidez da água filtrada; 
                                         (d) parâmetros de controle da desinfecção. 

Estudos para subsidiar a revisão da norma



• Padrão Químico 
(substâncias orgânicas e inorgânicas; agrotóxicos; substâncias radioativas; fármacos e 
disruptores endócrinos e cianotoxinas)

• Avaliação Quantitativa de Risco Químico:
(i) identificação e caracterização de perigos: 

(a) identificação das principais substâncias potencialmente presentes 
em água de consumo humano, com especial atenção à realidade 
brasileira; 

(b) propriedades e dinâmica ambiental; 
(c) técnicas analíticas e limites de detecção;

(ii) caracterização da exposição: 
(a) potencial de presença em mananciais de abastecimento no Brasil; 
(b) potencial de remoção em processos de tratamento de água; 
(c) modos e intensidade de exposição;

(iii) caracterização do risco contemplando estudos e evidências 
disponíveis de toxicidade e carcinogenicidade.

• Análise crítica e comparativa em relação a normas de referência 
internacional.



Processo de revisão Portaria - metodologia de trabalho 

 

GTs Técnicos

CGVAM / SVS / MS 
Documentos base 

(produtos encomendados)

Contribuições formalizadas

Reuniões de trabalho

Consulta pública 
(internet)



Percentual de contribuições segundo o tipo de sugestões
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Alteração
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Introdução: Considerandos

Capítulo I: Disposições Gerais

Capítulo II: Definições

Capítulo III: Competências e Responsabilidades

Capítulo IV: Exigências Aplicáveis aos sistemas e 

soluções alternativas coletivas

Capítulo V: Padrão de Potabilidade

Capítulo VI: Planos de Amostragem

Capítulo VII: Penalidades

Capítulo VIII: Disposições Transitórias e Finais

CONSULTA PÚBLICA 
Número de contribuições por Capítulos



PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

* Alguns membros do G1  - Competências e Responsabilidades (controle e vigilância) 

Revisão da Portaria MS 2.914/2011



Programação das atividades para 2017
 

• Janeiro (24) –  Reunião com os Coordenadores de grupos e 
colaboradores

• Abril (20) – Reunião do Grupo II
• Maio (22 e 23) – Reunião do Grupo II
• Junho – Reunião do Grupo I e Grupo II
• Agosto – Reunião do Grupo II
• Setembro – Reunião do Grupo II
• Novembro – Reunião do Grupo II
• Dezembro – Reunião do Grupo I e Grupo II



1°Etapa
Planejamento 
das atividades

2°Etapa
Desenvolvimento 

dos trabalhos

3°Etapa
Disponibilização 

para consulta 
pública e 

publicação

Processo de revisão Portaria - metodologia de trabalho 



OBRIGADA! 

portariams.agua@saude.gov.br
vigiagua@saude.gov.br

mailto:portariams.agua@saude.gov.br
mailto:vigiagua@saude.gov.br
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