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CÓDIGO  SANITÁRIO ESTADUAL – 1998 

 

LIVRO II – TÍTULO I – SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

Art. 11 – ...enfrentamento dos problemas ambientais e ecológicos ..., com vista ao 

desenvolvimento sustentado, como forma de garantir a qualidade de vida e proteção ao 

meio ambiente. 

 

Art.12 – São fatores ambientais de risco à saúde...organização territorial, ambiente 

construído, saneamento ambiental, fontes de poluição, artrópodes nocivos, vetores e 

hospedeiros, atividades produtivas e de consumo, substâncias perigosas, tóxicas, 

explosivas, inflamáveis, corrosivas e radioativas.... 

 

Meio Ambiente – Centro de Vigilância Sanitária 

missão desenvolver ações no campo da saúde pública visando a prevenção de riscos à saúde 

decorrentes da exposição humana a condições adversas do meio ambiente.  

 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


CÓDIGO  SANITÁRIO ESTADUAL – 1998 

 

LIVRO II – TÍTULO II – SEÇÃO I ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

 Art. 18 ... I - a água distribuída deverá obedecer às normas e aos padrões de potabilidade 

estabelecidos pela autoridade sanitária competente; 

 

Meio Ambiente – Centro de Vigilância Sanitária 

missão desenvolver ações no campo da saúde pública visando a prevenção de riscos à saúde 

decorrentes da exposição humana a condições adversas do meio ambiente.  

 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Qualidade da água 

Esgotamento sanitário 

Resíduos sólidos 

Áreas contaminadas 

Qualidade do ar 

Produtos perigosos 

Ambiente construído 

Radiações não ionizantes 

     Ações norteadas pelos princípios da  

descentralização, pactuação entre gestores, regionalização, 

fortalecimento do Sevisa, controle do risco sanitário, capacitação 

permanente 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


 Em 31 de janeiro de 1992, por meio da Resolução SS 45, a 

Secretaria de Estado da Saúde institucionaliza o Programa de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – 

PROÁGUA, com o objetivo geral de  

 “desenvolver ações no Sistema Estadual de Vigilância 

Sanitária, para melhoria das condições sanitárias dos 

sistemas de abastecimento de água em todo o Estado de 

São Paulo” 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


 

 Objetivos Específicos 

   reduzir a morbi-mortalidade por doenças veiculadas pela 

água; 

   melhorar as condições sanitárias dos sistemas de 

abastecimento; 

   avaliar e gerenciar riscos à saúde associados à qualidade 

da água. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Matéria Prima Processo Produto Impacto 

      Mananciais                       Boas práticas de produção                       Qualidade                                  Saúde/Doença 

Promoção                                                proteção                                               recuperação da saúde 

Uso e ocupação do solo 
Qualidade da água bruta 

Relação 
disponibilidade/demanda 

Captação 
Adução 

Tratamento 
Reservação 
Distribuição 

Padrões de potabilidade Doenças de transmissão 
hídrica 

Aquíferos vulneráveis em 
regiões de intensa 

urbanização e 
industrialização.  

Captação por meio de 
poços tubulares 

profundos, distribuída sem 
tratamento. 

Água contaminada por 
solventes halogenados e 

outras substâncias tóxicas, 
sem a devida avaliação de 
qualidade e potabilidade. 

Riscos de neoplasias, 
transtornos neorotóxicos, 

insuficiências renal e hepática, 
desordens imunológicas e 

reprodutivas etc.  

ABORDAGEM INTEGRAL DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO ESTADO DE SÃO PAULO 



MATÉRIA PRIMA         PROCESSO                PRODUTO                   IMPACTO 
            Manancial              sistema/solução alternativa          potabilidade                            saúde/doença     
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2 

1 
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2 

2 

1-1 

1-2 

2-1 

2-2 

1-1-1 

1-1-2 

1-2-1 

1-2-2 

2-1-2 

2-2-2 

2-1-1 

2-1-2 

ABORDAGEM INTEGRAL DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Em 1920, 500 mil 
habitantes  sem nenhum 
esgoto tratado; em 2012, 

42 milhões habitantes com 
45% de esgoto tratado = 

pressão atual sobre o 
meio ambiente quase 50 

vezes superior a 1920.     

Mais de 60% da carga orgânica  
gerada por 42 milhões de 

paulistas chega sem qualquer 
redução aos rios e as praias do 

Estado (1,3 milhão de DBO) 

Dos 74 pontos monitorados pela 
Cetesb no ano de 2010, em 
corpos de água superficiais 
usados para abastecimento 

publico, 40% deles se 
enquadraram como de 

qualidade regular (20), ruim (9) 
ou péssima (1). 

O Brasil é líder mundial no 

uso de agrotóxicos. 

Na safra 2010/2011, as 

lavouras nacionais usaram 

936 mil toneladas de 

agrotóxicos. Foram 12 litros 

de veneno por hectare de 

soja, 23 litros por hectare de 

cítricos, 28 litros por hectare 

de algodão, 6 litros por 

hectare de milho. 
O Globo, 28/8, Amanha, p. 22 a 28. 

Em 1920, uma em cada cinco crianças 
nascidas no Estado de São Paulo morriam 

antes de completar um ano de idade.  
Em 2011, a taxa de mortalidade infantil é 

de 11,55 por mil nascidos vivos (uma 
morte para cada 87 crianças nascidas 

vivas). 

Manifestações da saúde e da 

doença apresentam tendências 

de difícil apreensão: “(...) a 

natureza dos problemas de 

saúde está mudando, assumindo 

formas apenas parcialmente 

antecipadas, e a ritmo 

imprevisto” (WHO, 2008) 

Visão esquemática de cenários de riscos à saúde 



ABORDAGEM INTEGRAL DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

2174 sistemas de 

abastecimento público (SAA), 

1682 fazendo uso de 

mananciais subterrâneos, 492 

superficiais 

2012: 2,43 milhões de análises 
laboratoriais para controle de qualidade 
da água nos parâmetros básicos: 
coliformes totais, Escherichia coli, cor, 
turbidez, pH, cloro residual livre e íon 
fluoreto.  

88.194 análises de controle de qualidade 
dos SAA em 2011 para os 87 parâmetros 

de monitoramento semestral ou 
trimestral. 

297 mil análises de vigilância dos 
parâmetros básicos. 

MATÉRIA PRIMA         PROCESSO                PRODUTO                   IMPACTO 
            Manancial              sistema/solução alternativa          potabilidade                            saúde/doença     
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Visão esquemática de cenários de riscos à saúde 
Em 1997 foram realizadas 
25.000 análises, das quais 

4.700 (19,8%) estavam fora do 
padrão; em 2011 foram 

366.015 análises, das quais 
14.915  (4,0%) estavam fora  
do padrão: aumento de mais 

de 14 vezes no número 
absoluto de análises 

realizadas com redução (em 
termos percentuais) de 5 vezes 

no número de anômalos 



MATÉRIA PRIMA         PROCESSO                PRODUTO                   IMPACTO 
            Manancial              sistema/solução alternativa          potabilidade                            saúde/doença     

Cólera 
Febre tifóide 
Shiguelose 
Amebíase 
Infecções Intestinais 
Hepatite A 
Tracoma 
Leptospirose 
Esquistossomose... 

 

Defeitos congênitos e desordens 
reprodutivas; 
Neoplasias; 
Desordens imunológicas; 
Insuficiências renais e hepáticas; 
Transtornos neurotóxicos... 

 “(...) a natureza dos problemas 

de saúde está mudando, 

assumindo formas apenas 

parcialmente antecipadas, e a 

ritmo imprevisto” (WHO, 2008) 



Gestão de riscos sanitários - gestão racional/integrada dos recursos hídricos 
 
“Partilhar é o ato de dividir em partes, repartir, distribuir um bem. Quanto mais escasso, 
mais fundamental e nobre é a arte de partilhar o bem. Compartilhar é ação que se situa 
em nível acima do repartir, pois é o repartir de modo participativo; evoca associação de 

interesses e valores comuns; envolve o proveito conjunto dos frutos da bonança e o 
arcar, também conjunto, com as implicações da escassez”. 

VALENTIM, Luís Sérgio Ozório. Generosidade na escassez, in Revista Diálogo, São Paulo, 4º edição, julho de 2009. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Resolução Conjunta SMA/SERHS/SES – 3, DE 21/06/2006 
 
Artigo 1º - Estabelecer procedimento entre os órgãos e entidades dos Sistemas Estaduais 
do Meio Ambiente, Saúde e Recursos Hídricos para a compatibilização das autorizações, 

licenças ambientais e do cadastro de monitoramento com as outorgas de recursos 
hídricos subterrâneos. 

Artigo 13 – Os Órgãos Gestores das águas subterrâneas, nos casos em que constatarem 
desconformidades em relação ao uso, quantidade e qualidade, deverão notificar-se 

mutuamente. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Em cumprimento A Resolução Conjunta SMA/SERHS/SES -3/2006 
 
 O CVS foi informado através do DAEE da existência de poços no município de 
Pindorama com valores acima do VMP o para o parâmetro Nitrato. 
 O CVS informou o  GVS XXIX de São José do Rio Preto sobre o ocorrido 
19/02/13 – Reunião realizada entre o GVS XXIX, VISA de Pindorama, SAA de 
Pindorama (apresentação do problema); 
 21/02/13 – Inspeção nos poços e reunião realizada entre o GVS XXIX, VISA 
de Pindorama, SAA de Pindorama, DAEE e o Prefeito do Município. 
 
Compromissos: 
 
 Filmagem dos poços (já realizada); 
 Monitoramento horário no período de 8 horas durante dois dias; 
 Monitoramento mensal pelo Instituto Adolfo Lutz por 12 meses.  

Caso  Pindorama 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Caso  Pindorama 

Poços do SAA de Pindorama - janeiro de 2013 

SISTEMA Nitrato mg/L 

Poço Arrigo Bizari 3,4 

Poço Distrito Induatrial  3,2 

Poço Entrada da Vila Roberto 5,6 

Poço Giovana 3,1 

Poço Jardim Primavera 6,2 

Poço Maçonaria 3,9 

Poço Praça da Escola Vila Roberto 12,3 

Poço Praça São João Batista (Vila Roberto) 17 

Poço Praça São Pedro 20,2 

Poço Prefeitura 8 
FONTE: VISA Pindorama, 2013 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Em cumprimento A Resolução Conjunta SMA/SERHS/SES -3/2006 
 
 O GVS XIV – Barretos detectou em 2010 através das análises semestrais 
previstas na port. MS 518/2005 alguns poços do SAA do município de Monte 
Azul Paulista com Nitrato acima do VMP; 
 O GVS XIV e a VISA municipal acordaram com o IAL de Ribeirão Preto um 
protocolo de monitoramento do nitrato; 
 O Sistema público de abastecimento corrigiu os valores de nitrato na água de 
abastecimento público através da diluição com águas de outros poços cujos 
valores encontram-se abaixo do VMP; 
 O monitoramento detectou problemas em várias SACs; 
 O GVS e CVS informou o DAEE que juntos com o município acordaram que o 
sistema público assumiria o abastecimento destas SACs;  
 O DAEE delimitou uma área de restrição temporária. 

Caso Monte Azul Paulista 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Caso Monte Azul Paulista 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Caso  Presidente Prudente 

Problema: 
Estudo realizado por Lins (2010) no Laboratório Regional do Instituto Adolfo Lutz em 
amostras de água de sistemas públicos de abastecimento de 44 municípios na Região 
de Presidente Prudente, identificou valores elevados para o parâmetro Nitrato em 7 
municípios e valores e valores acima do VMP em 2 municípios (Rosana e Martinópolis). 
 
Solução: 
 No sistema público de abastecimento de Rosana foram identificados poços com 
baixos valores de nitrato para a diluição das águas corrigindo o padrão de potabilidade; 
 No sistema público de abastecimento  de Martinópolis (Vila Escócia) está sendo 
realizada filtração com resina de troca iônica para adequação do parâmetro. 
 Nos demais municípios  houve um aumento da frequencia do monitoramento do 
parâmetro de semestral para mensal. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/index.php


Áreas 

contaminadas 

e cenários 

ambientais de 

risco à saúde 

pela exposição 

a água 

contaminada: 

Caso 

Jurubatuba. 



Desafios 

• Estruturar sistema de informações; 
• Habilitar e cadastrar laboratórios de controle; 

• Monitorar nitrato, cromo e flúor 
• Monitorar agrotóxicos 

• Aumentar abrangência de análises do laboratório de saúde pública; 
• Aprimorar capacidade de análise das autoridades sanitárias municipais  
• Priorizar vigilância de soluções alternativas coletivas de abastecimento; 

• Ampliar articulações interinstitucionais 
• Instituir Comitê de Qualidade da Água para Consumo Humano. 



O PSA é uma ferramenta metodológica de avaliação e gerenciamento 
dos riscos à saúde, que apresenta procedimentos a serem 

desenvolvidos em todas as etapas dos sistemas de abastecimento de 
água.  
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