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FUNDAMENTOS: CONCEITUAL E LEGAL 



            

 
 
ONU – Resolução A/RES/64/292 

Declarou a água limpa e segura e o 

saneamento um direito humano essencial 

para gozar plenamente a vida e todos os 

direitos humanos. 

 

 



            

ONU 

“O direito humano à água prevê que todos 

tenham água suficiente, segura, aceitável, 

fisicamente acessível e a preços razoáveis 

para usos pessoais e domésticos.”  

 
• ONU - comentário geral Nº 15 



            

OMS 
 
“Todas as pessoas, em quaisquer 
estágios de desenvolvimento e 
condições sócio-econômicas têm o 
direito de ter acesso a um suprimento 
adequado de água potável e segura”.  
 

O que é água segura? 
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“Segura”, neste contexto, refere-se a uma oferta 
de água que não representa um risco significativo 
à saúde, que é de quantidade suficiente para 
atender a todas as necessidades domésticas, que 
estão disponíveis continuamente e que tenham 
um custo acessível.  
 

•Qualidade 
•Quantidade 
•Continuidade 
•Cobertura 
•Custo 

Água segura: Direito à saúde 
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Seção IV 
             Do Responsável pelo Sistema ou Solução Alternativa Coletiva 

de Abastecimento de Água para Consumo Humano 

Art. 13. Compete ao responsável pelo sistema ou solução alternativa 
coletiva de abastecimento de água para consumo humano: 

IV - manter avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa 
coletiva de abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos à 
saúde, com base nos seguintes critérios: 

a) ocupação da bacia contribuinte ao manancial; 

b) histórico das características das águas; 

c) características físicas do sistema; 

d) práticas operacionais; e 

e) na qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos 
Planos de Segurança da Água (PSA) recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) ou definidos em diretrizes vigentes no País; 

Ex-Portaria  2914/2011 



            

PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 



            

Base legal 



            

PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

Contexto Internacional 

Documentos Internacionais 

2004- Guias da OMS – 3 e 4ª Edição 

2005 - Guia – PSA em SAA - IRAR 

2009- Guia para a implementação de PSA – OMS/IWA 

2012 – Ministério da Saúde 



            

O QUE É PSA? 

• O Plano de Segurança da Água é um 

instrumento de identificação dos perigos e 

caracterização dos riscos em sistema e em 

solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água para consumo 

humano, desde o manancial até o 

consumidor, visando a estabelecer 

medidas de controle para eliminá-los ou 

reduzi-los a níveis aceitáveis.  

 



            

Base metodológica 

 

 

 

 

 

 

princípios e 

conceitos do PSA 

Múltiplas 
Barreiras Análise de 

Perigos e 
Pontos críticos 

de Controle 
(APPCC) 

Boas 
Práticas 

Análise de 
Riscos 



            

Objetivos de um PSA 

• Garantir a qualidade da água para consumo 
humano através da utilização de boas práticas 
no sistema de abastecimento de água, tais 
como: minimização da contaminação nas 
origens da água, remoção da contaminação 
durante o processo de tratamento e a 
prevenção de pós-contaminação durante o 
armazenamento e a distribuição da água na 
rede de distribuição. 



            

Critérios de um PSA 

• O PSA deve obedecer a: critérios técnicos, 
legislações de saneamento, saúde, meio 
ambiente, recursos hídricos, além das normas 
técnicas relativas aos sistemas de 
abastecimento de água. 



            

Objetivos de um PSA 

• Desenvolvimento de uma compreensão 
específica do sistema e sua capacidade para 
abastecimento de água que atende às metas 
de saúde de base;  

• Identificação das potenciais fontes de 
contaminação e como elas podem ser 
controladas; 

• Validação de medidas de controle empregadas 
para controlar os perigos;  



            

Objetivos de um PSA 
• Implementação de um sistema de monitoramento 

das medidas de controle dentro do sistema de 
abastecimento de água; 

• Implementação de medidas corretivas para garantir 
que a água seja segura para abastecimento humano; 
e,  

• Auditoria para verificação do cumprimento ao PSA, 
se o mesmo está sendo implementado de forma 
correta e atingindo o desempenho necessário para 
satisfazer os quesitos técnicos e legais. 



            

Fluxo para Estabelecimento de Segurança da Água 



            

Aspectos a considerar na gestão de riscos em SAA 



            

Riscos x Tratamento x Doenças e agravos 

X 

Risco 

Perigo 
Perigo 



            

Risco = Perigos X Exposição 
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Evento Perigo Risco ( agravo ou doença) 

Chuva 
patógenos consumidor 

uma água para consumo humano que contenha 
agentes patogênicos ou substâncias tóxicas seria um 
perigo, enquanto que seu fornecimento à população ( 
exposição)  traz um risco, que pode ser quantificado e 
expresso em termos de probabilidade ou em 
aparecimento de agravo ou doença. 
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Fluxograma de um PSA 



            

Escala de probabilidade de ocorrência 
PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 



            

Matriz de classificação de risco 

PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 
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Benefícios de um PSA 
• Demonstra, não apenas aos órgãos de saúde pública e 

de regulação, mas também à população, que estão 
sendo empregadas as melhores práticas no sentido de 
garantir uma água segura para consumo; 

• identifica e prioriza riscos potenciais que podem ser 
verificados em um sistema de abastecimento, incluindo 
todas as etapas desde o manancial até à torneira do 
consumidor, estabelecendo medidas de controle para 
reduzi-los ou eliminar e estabelecer processos para 
verificar a eficiência da gestão dos sistemas de controle 
e a qualidade da água produzida; 



            

Benefícios de um PSA 
• O controle da qualidade da água deixa de se limitar 

apenas ao monitoramento da qualidade da água 
fornecida, ampliando-se para os mananciais, que por 
sua vez resulta em um envolvimento maior do serviço 
de água com a preservação desses corpos de água; 

• A racionalização propiciada pela implantação de um 
PSA pode resultar em redução significativa de custos; 

• Uma melhoria da imagem da empresa, ou órgão 
operador do sistema.                                          
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