
VIGILÂNCIA E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA 
 
 A água pode veicular um elevado número de enfermidades e essa transmissão pode se dar por 
diferentes mecanismos, principalmente pela ingestão e, também, pelo contato com a pele. Outro mecanismo 
refere-se à quantidade insuficiente de água, gerando hábitos higiênicos insatisfatórios e daí doenças 
relacionadas à inadequada higiene – dos utensílios de cozinha, do corpo, do ambiente 
domiciliar/acadêmico/empresarial. 
            O controle da qualidade da água é instrumento essencial para a garantia da proteção à saúde dos 
consumidores. É falsa a compreensão de que bastam a concepção, o projeto, a implantação, a operação e 
a manutenção adequados para que os sistemas de abastecimento de água ou as soluções alternativas 
coletivas estejam livres de riscos à saúde humana. Essas etapas são essenciais, mas não suficientes, para 
garantir a necessária proteção à saúde. Fatores diversos podem atingir os sistemas de abastecimento de 
água ou as soluções alternativas coletivas, por mais sanitariamente eficientes que estes sejam. As mais 
imprevisíveis e variadas situações podem ocorrer, impondo riscos à saúde. 
            Assim, um conhecimento mais completo dessas situações só se verificará com procedimentos 
corretos de controle e vigilância da qualidade da água. Por meio desses, tem-se a inspeção do produto – a 
água distribuída e consumida. Com essa inspeção, realizada em frequência adequada e nos pontos mais 
vulneráveis do sistema, tem-se uma visão da probabilidade de ocorrência de episódios de qualidade 
indesejável da água, o que permite identificar possíveis ocorrências negativas e assim impedi-las ou evitá-
las, ou ainda possíveis procedimentos inadequados e assim corrigi-los. 
            Essa inspeção do produto ocorre mediante a realização de análises físico-químicas e 
microbiológicas, estrategicamente planejadas, para conjuntos de parâmetros de qualidade, conforme 
definido na legislação relativa aos padrões de potabilidade. A concepção desse procedimento é 
probabilística. Assim, procura-se, determinar, por uma amostragem no sistema, o risco à saúde da 
qualidade da água. 
            A avaliação da qualidade microbiológica da água tem um papel destacado no processo, em vista do 
elevado número e da grande diversidade de microrganismos patogênicos, em geral de origem fecal, que 
pode estar presente na água. Em função da extrema dificuldade, quase impossibilidade, de avaliar a 
presença de todos os mais importantes microrganismos na água, a técnica adotada é a de se verificar a 
presença de organismos indicadores. A escolha desses indicadores foi objeto de um processo histórico 
cuidadoso, realizado pela comunidade científica internacional, de modo que aqueles atualmente 
empregados reúnem determinadas características de conveniência operacional e de segurança sanitária, 
nesse caso significando que sua ausência na água representa a garantia da ausência de outros 
patogênicos. Mais recentemente, pesquisas têm revelado a limitação dos indicadores tradicionais – em 
especial as bactérias do grupo coliforme – como garantia da ausência de alguns patogênicos, como vírus e 
cistos de protozoários, mais resistentes que os próprios organismos indicadores. 
            Quanto à qualidade física, a estratégia principal consiste na identificação de parâmetros que 
representem, de forma indireta, a concentração de sólidos – em suspensão ou dissolvidos – na água. Esses 
parâmetros têm um duplo significado para a saúde pública. Por um lado, revelam a qualidade estética da 
água, cuja importância sanitária reside no entendimento de que águas com inadequado padrão estético, 
mesmo microbiologicamente seguras, podem conduzir os consumidores a recorrerem a fontes alternativas 
menos seguras. Por outro lado, águas com elevado conteúdo de sólidos comprometem a eficiência da 
desinfecção, ou seja, nesse caso sólidos podem se mostrar associados à presença de microrganismos. 
            Já a qualidade química é aferida pela própria identificação do componente na água, por meio de 
métodos laboratoriais específicos. Tais componentes químicos não devem estar presentes na água acima 
de certas concentrações determinadas com o auxílio de estudos epidemiológicos e toxicológicos. As 
concentrações limites toleráveis significam que a substância, se ingerida por um indivíduo com constituição 
física mediana, em certa quantidade diária, durante um determinado período de vida, adicionada à 
exposição esperada da mesma substância por outros meios (alimento, ar, etc.), submete esse indivíduo a 
um risco inaceitável de acometimento por uma enfermidade crônica resultante. Dois importantes grupos de 
substâncias químicas, cada qual com origens e efeitos sobre a saúde humana específicos, são as 
substâncias químicas inorgânicas, como os metais pesados, e orgânicas, como os solventes. 
 Essas técnicas – amostragem e avaliação laboratorial da qualidade da água – constituem a aferição 
da qualidade do produto, o que não elimina a inspeção do processo, uma importante ação complementar da 
vigilância da qualidade da água. Nesse caso, a vigilância verifica as condições físicas e operacionais dos 
sistemas de abastecimento de água, identificando potenciais situações de risco e acionando os 
responsáveis para a sua correção. Dessa forma, atua-se preventivamente, pela antecipação de problemas 
de qualidade da água, adicionalmente à ação corretiva, determinada após a observação da violação dos 
padrões de potabilidade da água mediante as análises laboratoriais. 
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