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RESUMO 
 

Este trabalho procura analisar cientificamente a água no planeta, do ponto de vista 

da química. Por conseguinte, parte da análise da estrutura da água e suas 

propriedades, os fatores que têm provocado desequilíbrio nos ciclos naturais, como 

também a poluição dos rios, mares e oceanos pelos dejetos industriais. Procura 

compreender todo processo através de uma análise química, dado a importância da 

água para a sobrevivência dos seres vivos. Por isso, esta pesquisa parte do 

princípio que a solução do problema inerente a água perpassa por um estudo sério 

do tema, pois a partir desta compreensão torna-se mais fácil encontrar as soluções 

cabíveis.  Em suma, é necessário mudar o quadro atual de escassez da água e sua 

contaminação permitindo a reversão do cenário delineado para o futuro. E, dessa 

forma, é o desafio não só de governos, mas também de cada ser humano habitante 

do planeta. 
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This work seeks to analyze scientifically the water on the planet, from the chemistry 

point of view. Therefore, starts from the analysis of the structure of water and its 

properties, the factors that have caused imbalance in the natural cycles, as well as 

pollution of rivers, seas and oceans by industrial waste. It seeks to understand the 

entire process through a chemical analysis, proven the importance of water for the 

survival of living beings. For this reason, this research starts from the principle that the 

solution of the problem inherent in the water running through a serious study of the 

subject, because from this comprehension becomes easier to find the appropriate 

solution. In short, it is necessary to change the current situation of water scarcity and 

its contamination allowing the reversal of the outlined scenario for the future. And 

thus the challenge is not only governments but also of every human being on the 

planet. 

 

Keywords: chemistry, water, health. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como objetivo analisar cientificamente a água no 

planeta, pois na atualidade há uma preocupação com os problemas inerentes a 

condição do uso da água na terra.  Assim, é importante analisar o processo que 

constitui a estrutura da água e suas propriedades, os fatores que têm provocado a 

contaminação dos mananciais, como também a poluição dos rios pelas indústrias, e 

a diminuição da água potável em várias áreas da terra. Entretanto, a compreensão 

desta problemática perpassa pelo mais profundo estudo da constituição química da 

água, pois sem água não há vida.  

 Ela cobre quase três quartos da superfície terrestre e é um bem 

indispensável à atividade do homem. Porém, a água potável acessível é 

relativamente escassa, pelo que se torna necessária a sua preservação e a defesa 

da sua qualidade. Para que tal seja possível, é necessário que todos estejam 

informados sobre os problemas existentes e o que é possível fazer. Este estudo tem 

como finalidade contribuir para a atual pesquisa científica, mas o estudo não é 

conclusivo, mas abre a perspectivas para o aprofundamento do tema por outros 

pesquisadores.  
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 Este trabalho está organizado da seguinte forma: iniciamos o trabalho 

analisando o ambiente hídrico, contendo uma revisão de literatura, seguido pela 

análise do ciclo da água; posteriormente aprofundamos as propriedades da água e 

sua constituição química. Seguido pelo tema a água natural não é toda H2O, pois 

possuem outros componentes essenciais a sua composição, bem como a 

desenvolvemos uma análise sobre a qualidade da água sob o prisma da química e 

finalizamos com a água para consumo humano, objeto básico do presente estudo. 

 

A ÁGUA E SUA FUNÇÃO PARA A VIDA NO PLANETA TERRA 

 

      Pesquisas mostram que, em poucas décadas as reservas de água-doce 

do planeta não serão suficientes para suprir as necessidades da raça humana caso 

os níveis de consumo não sejam controlados desde já (INMETRO, 2007).   

     A composição da água da chuva varia com a localização geográfica, com 

as condições meteorológicas e com a presença de poluentes na atmosfera. Na 

região costeira, as pequenas gotas de água do mar no ar, que formam o aerossol 

marinho, quando sofrem evaporação rápida deixam na atmosfera pequenas 

partículas de sal, que depois são arrastadas pela chuva. Por isso a água da chuva 

próxima à costa, apresenta elementos como sódio, potássio, magnésio, cloreto e 

sulfato, em concentrações proporcionais às encontradas na água do mar . 

Figura 5 – Comparação dos constituintes maiores dissolvidos na água do mar (a) e na água 

da chuva (b) da cidade de Aracaju – Sergipe  

(Alves, 1998). 

   

      Em áreas onde existe grande descarga de óxidos de enxofre e/ou 

nitrogênio, geralmente associados a processos industriais e a queima de 

combustíveis fósseis, a água da chuva pode tornar-se 10 a 100 vezes mais ácida 

que o normal. O pH da água destilada saturada de CO2 é 5,6. A água da chuva, 

portanto, deve apresentar um pH sempre ácido, como conseqüência da dissolução 
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do CO2 existente na atmosfera - valores ao redor de 5,0 têm sido encontrados em 

regiões não poluídas. 

           A água subterrânea compreende toda a água existente em baixo da 

Terra, acumulada nos espaços vazios das formações geológicas. Em geral é 

originária de algum tipo de precipitação atmosférica, diretamente pela infiltração da 

chuva e indiretamente a partir de rios, lagos ou canais. A água subterrânea 

normalmente não é estática, mas flui através da rocha. A facilidade com que ela 

pode fluir depende do tamanho dos poros e como eles estão interconectados na 

rocha. Os materiais que permitem a água passar através deles com facilidade são 

ditos ser permeáveis e aqueles que não permitem ou permitem com dificuldade são 

chamados de impermeáveis. Aqüíferos são camadas de rochas porosas capazes de 

acumular água e bastantes permeáveis, permitindo que a água flua em quantidade 

economicamente explorável. 

       Como as fontes de água subterrânea estão associadas com materiais 

geológicos contendo minerais solúveis, espera-se que as águas subterrâneas 

tenham uma maior quantidade de sais dissolvidos do que as águas de superfície. O 

tipo e concentração dos sais dependem das características geológicas da fonte e do 

movimento da água.  

Concentrações médias de alguns constituintes dissolvidos na água de rios, a nível 
global, e o correspondente valor para água do mar. 

                                    Água de  Rio                   Água  do Mar 

 mg / L % do total mg / L % do total 
Sódio 6,3 5 10770 31 
Potássio 2,3 2 399 1 
Magnésio 4,1 3,5 1294 4 
Cálcio 15 12,5 412 1 
Ferro 0,7 < 1 < 0,01 - 
Cloreto 7,8 6,5 19340 55 
Sulfato 11,2 9 140 8 
Bicarbonato 58,4 49 140 0,4 
Silício (SiO2) 13,1 11 - - 

Fonte: Burton, 1976 

 

            A água encontrada na natureza possui uma série de impurezas que 

definem suas propriedades físicas (cor, odor, sabor), químicas (constituintes 

orgânicos e inorgânicos) e biológicas (biota – fauna e flora). A qualidade da água é 

definida por um conjunto de parâmetros relacionados com as suas características 

físicas, químicas e biológicas. 
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      As fontes de contaminação antropogênica em águas subterrâneas são em 

geral diretamente associadas a despejos domésticos, industriais e ao chorume 

oriundo de aterros de lixo que contaminam os lençóis freáticos com 

microorganismos patogênicos (Freitas & Almeida, 1998). 

              É compreensível, portanto, que a qualidade desejável de uma água vai 

depender do uso a que se destina, ou seja, as exigências em relação ao grau de 

pureza que variam em função de onde ou para que a água seja utilizada.  Assim a 

água empregada num laboratório de análises, deverá estar isenta de sais (íons) e 

substâncias orgânicas dissolvidas ou em suspensão. Já para os processos 

biológicos em geral, manutenção da vida aquática e alimentação do homem e 

animais, a água com elevada pureza é inadequada, uma vez que os seres vivos 

necessitam de vários sais que normalmente são fornecidos pela água. 

  O processo de avaliação da qualidade da água corresponde a um 

conjunto de medidas físicas, químicas e biológicas, diretamente relacionadas com a 

proposta de uso da água, ou seja, os parâmetros a serem medidos para avaliação 

da qualidade serão escolhidos considerando o uso a ser dada a água. 

      A água que apresenta uma qualidade adequada para o consumo humano 

é chamada de água potável. No Brasil os padrões de portabilidade, isto é, os valores 

máximos permissíveis2 (VMP) de um conjunto de parâmetros que definem as 

características físicas, químicas e biológicas da água, estão regulamentados pelo 

Ministério da Saúde na Portaria número 518 de 25 de março de 2004. A Portaria no 

Art. 4o define água potável como “água para consumo humano cujos parâmetros 

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendem ao padrão de portabilidade 

e que não ofereça risco a saúde”. 

                Nos quadros seguintes são mostrados os constituintes da qualidade que 

compõem os Padrões de Portabilidade:  

 

Padrão de portabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde 

Constituintes inorgânicos 

Parâmetro Unidade VMP 
  Antimônio mg / L 0,005 
  Arsênio mg / L 0,01 
  Bário mg / L 0,7 
  Cádmio mg / L 0,005 
  Cianetos mg / L 0,07 

                                                 
2
 Permissíveis - Valor máximo que pode ser permitido. 
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  Chumbo mg / L 0,01 
  Cobre mg / L 2 
  Cromo  mg / L 0,05 
  Fluoretos* mg / L 1,5 
  Mercúrio mg / L 0,001 
  Nitrato (como N) mg / L 10 
  Nitrito (como N) mg / L 1 
  Selênio mg / L 0,01 

* os valores recomendados para a concentração do íon fluoreto devem observar a legislação 
específica vigente relativa à fluoretação da água, em qualquer caso devendo ser respeitado o VMP.  
2 VMP – valor de qualquer característica da qualidade da água, acima do qual ela é considerada não 
potável. 
Como componentes inorgânicos que afetam a saúde, destacam-se os metais pesados: bário, cádmio, 
chumbo, cobre, cromo e mercúrio. Geralmente quantidades muito pequenas destes elementos estão 
presentes na água doce, devido ao intemperismo de rochas e solos. A concentração dos diferentes 
metais em águas não poluídas, em geral, varia de 0,1 a 0,001 µg / L. Uma quantidade significativa de 
metais podem entram nos corpos d´água via despejos industriais, urbanos e deposição atmosférica, 
podendo deste modo, as suas concentrações na água atingirem níveis perigosos para saúde 
humana.  
Entre os metais mais tóxicos estão o cádmio, mercúrio, chumbo e cobre. O chumbo pode causar uma 
variedade de efeitos adversos à saúde. Crianças que consomem água com concentração elevada de 
chumbo podem apresentar distúrbios físicos e mentais, em adultos podem ocorrer transtornos renais 
e hipertensão. Exposição a níveis de cobre acima do VMP pode levar a lesão hepática e renal. O 
mercúrio é altamente tóxico, apresenta efeito cumulativo e provoca lesões cerebrais. O cádmio é um 
metal de elevado potencial tóxico, pode ser fator para vários processos patológicos como: disfunção 
renal, hipertensão, arteriosclerose, doenças crônicas em idosos e câncer. 
 

 O nitrato (NO3-) é a forma mais comum do nitrogênio inorgânico 

combinado, encontrado em águas naturais. As principais fontes de nitrato para 

águas superficiais são as rochas ígneas, a drenagem terrestre e restos de plantas e 

animais. Em muitos países as principais fontes de N-nitrato para águas superficiais e 

subterrâneas são originárias de áreas agrícolas cultivadas e tratadas com 

fertilizantes nitrogenados.  

        A poluição por nitrogênio de origem agrícola é caracterizada por uma 

considerável variabilidade temporal e espacial, depende das práticas agrícolas 

adotadas na região e de variáveis ambientais, como clima, solo e topografia 

(Giupponi; Vladimirova, 2005). 

         O íon fluoreto presente na água de abastecimento contribui para 

diminuição da incidência de cárie dental, contudo, em quantidades elevadas pode 

causar fluorose. O fluoreto reduz a solubilidade da parte mineralizada do dente, 

tornando-o mais resistente à ação bacteriana. A fluorose provoca manchas nos 

dentes que perdem o brilho natural. É maior a probabilidade de incidência em 

crianças entre 2 e 3 anos de idade, quando os dentes estão em formação. 

Agrotóxicos 
Parâmetro Unidade  VMP 
Alcalor µg / L 20,0 
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Aldrin e Dieldrin µg / L 0,03 
Atrazina µg / L 2 
Bentazona µg / L 300 
Benzo-a-pireno µg / L 0,01 
Clordano (isômeros) µg / L 0,2 
2,4 D µg / L 30 
DDT (isômeros) µg / L 2 
Endossulfan µg / L 20 
Endrin µg / L 0,6 
Glifosato µg / L 500 
Heptacloro e hepracloro epóxido µg / L 0,03 
Hexaclorobenzeno µg / L 1 
Lindano(γ-BHC) µg / L 2 
Metalocloro µg / L 10 
Metoxicloro µg / L 30 
Molinato µg / L 6 
Pendimetalina µg / L 20 
Pentaclorofenol µg / L 9 
Permetrina µg / L 20 
Propanil µg / L 20 
Simazina µg / L 2 
Trifluralina µg / L 20 

Milhares de compostos orgânicos entram nos corpos d’água como resultado da atividade humana. 
Dentre eles destacam-se pela sua utilização e pelos danos a saúde humana, mesmo em quantidades 
muito baixas, os defensivos agrícolas (pesticidas), solventes orgânicos, aromáticos e alifáticos. 

 

Existem aproximadamente 10000 tipos de pesticidas diferentes 

disponíveis no mercado. Os mais usados são os inseticidas (para eliminar insetos), 

herbicidas (para eliminar ervas e plantas indesejáveis) e fungicidas (para eliminar 

fungos). Inseticidas muito conhecidos são os organoclorados DDT, DDE, grupo 

Aldrin etc. Nos anos 50, o DDT foi usado indiscriminadamente em todo mundo, mas 

no inicio dos anos 70, muitos países limitaram ou mesmo proibiram o seu uso. 

Apesar disso, as concentrações de DDT e derivados (DDD, DDE) no meio ambiente 

são ainda elevadas, por causa do seu uso prolongado e da sua grande estabilidade 

química. Devido a sua toxicidade, as concentrações máximas dos agrotóxicos 

devem ser estritamente controladas em água potável.  

 

Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção 
 

Parâmetro Unidade VMP 

Bromato mg / L 0,025 
Clorito mg / L 0,2 
Cloro livre* mg / L 5 
Monocloramina mg / L 3 
2,4,6 Triclorofenol mg / L 0,2 
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Trihalometanos total mg / L 0,1 

*análise exigida de acordo com o desinfetante utilizada 
 

A desinfecção da água para consumo humano foi um dos mais 

importantes desenvolvimentos em termos de saúde pública ocorrido no século 

passado. Uma multiplicidade de doenças viral, bacteriana e parasítica podem ser 

transmitidas pela água contaminada. Os efeitos podem variar de uma simples 

indisposição, debilitação e até a morte.  

O cloro e seus derivados são os desinfetantes mais usados no processo 

de desinfecção da água para produção de água potável. As principais características 

que tornaram o cloro vantajoso, para uso em larga escala no tratamento de água, 

são a sua efetiva capacidade para destruição de muitos microorganismos, o baixo 

custo, a sua estabilidade química e a ação residual na rede de distribuição. Após a 

desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual de 0,5 mg/L, 

sendo obrigatório a manutenção de no mínimo 0,2 mg/L, em qualquer ponto da rede 

de distribuição (Portaria 518 Art 13).  

O uso do cloro para desinfecção da água potável leva a formação de 

muitos subprodutos, potencialmente perigosos para a saúde humana. Os 

subprodutos são formados pela reação do HOCl com a matéria orgânica natural 

presente na água. Dentre os subprodutos formados destacam-se os trihalometanos, 

gerados pela reação com grupos orgânicos halogenados.  

      Apesar do potencial risco a saúde apresentada pelos subprodutos da 

desinfecção, maior risco seria a contaminação microbial da água potável. Desse 

modo a cloração continua sendo um processo essencial na produção de água 

potável, mantendo-se o devido controle, de modo a reduzir as concentrações dos 

trihalometanos aos níveis recomendados pela legislação.  

 
Padrão de aceitação para consumo humano 

 

A água potável deve estar em conformidade com o padrão de aceitação de 

consumo, expresso na tabela abaixo. 

 
Característica Unidade VMP 
Alumínio mg /L 0,2 
Amônia (como NH3) mg /L 1,5 
Cloreto mg /L 250 
Cor aparente UH1 15 
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Dureza Total mg /L 500 
Agentes Tensoativos mg /L 0,2 
Etilbenzeno mg /L 0,2 
Ferro  mg /L 0,3 
Manganês mg /L 0,1 
Monoclorobenzeno mg /L 0,12 
Odor _ Não objetável2 
Gosto _ Não objetável2 
Sódio mg /L 200 
Sólidos totais dissolvidos mg /L 1000 
Sulfato mg /L 250 
Sulfeto de hidrogênio mg /L 0,05 
Surfactantes mg /L 0,5 
Tolueno mg /L 0,17 
Turbidez UT33 5 
Zinco mg /L 5 
Xileno mg /L 0,3 

1 – Unidade Hazen (mg Pt-Co/L) 2 – Critérios de referência 3 – Unidades de Turbidez 
   O alumínio não é um elemento necessário ao organismo humano e a 

exposição a baixos níveis através da água pode causar danos à saúde. Alguns 

estudos têm mostrado que pessoas com enfermidade de Alzheimer têm alumínio no 

cérebro acima do valor normal. Não se sabe ainda, se o alumínio causa a doença ou 

se a acumulação do alumínio é uma conseqüência do Alzheimer. 

      A amônia ocorre naturalmente na água como produto da degradação da 

matéria orgânica nitrogenada e da matéria inorgânica originária do solo. Pode 

também ser lançada diretamente por alguns tipos de efluentes industriais e por 

despejos municipais. Nos efluentes de esgotos sanitários predominam o nitrogênio 

orgânico, devido à presença de proteínas, e o nitrogênio amoniacal, resultante da 

hidrólise da uréia. Na água, a concentração de uréia é quase não detectada, pela 

sua elevada velocidade de degradação. Por essas características, o nitrogênio 

amoniacal é um útil indicador de poluição orgânica por despejos domésticos. 

        Concentrações excessivas de cloreto, não têm efeito nocivo, o critério para 

o estabelecimento do limite máximo, foi principalmente a palatabilidade e o efeito 

corrosivo potencial do cloreto. 

        O que confere cor a água, em geral, são algumas substâncias dissolvidas e 

partículas em suspensão. A cor pode ser de origem natural, devido a presença de 

substâncias húmicas ou de compostos inorgânicos de ferro e manganês. O impacto 

da cor é mais um problema estético e quando de origem natural não apresenta risco 

a saúde, mas pode estar associada à poluição quando o corpo d’água recebe 

despejos de origem industrial.  

        A dureza é causada principalmente pela presença de sais de cálcio e 

magnésio, mas íons polivalentes como ferro, alumínio, manganês e zinco podem 
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contribuir com a dureza. Água dura forma um precipitado insolúvel com o sabão 

antes da formação da espuma, causando perda de seu poder detergente; 

       O ferro não se constitui num elemento tóxico, mas confere a água cor, sabor 

e provoca manchas em tecidos e objetos de porcelana. Águas com concentração de 

ferro maior que 0,5 mg/L apresentam um gosto claramente metálico. O manganês 

apresenta um comportamento semelhante ao ferro, sendo que a sua ocorrência é 

mais rara. 

          O sódio é um dos elementos mais abundantes na terra e seus sais é 

muito solúvel, por isso toda água natural contém sódio. Em águas superficiais as 

concentrações de sódio estão bem abaixo de 50 mg/L.  

           Sulfato (SO42-) é a forma solúvel estável do enxofre presente em águas 

superficiais e subterrâneas, origina-se da deposição do aerossol marinho e da 

lixiviação de compostos de enxofre e minerais de sulfato, como o gesso. Água com 

concentração elevada de sulfato pode provocar diarréia. O risco é maior para 

pessoas que mudam abruptamente, passando de uma água de baixa concentração 

para outra de elevado conteúdo de sulfato. A depender da tolerância fisiológica do 

consumidor, concentrações mesmo abaixo de 250 mg/L podem produzir efeitos 

laxativos. 

Os sulfonatos de alquilbenzeno linear (LAS) são os mais importantes 

surfactantes usados na formulação de detergentes e produtos de limpeza em geral. 

Uma quantidade considerável de detergentes é utilizada diariamente (o consumo 

mundial é de aproximadamente 2,4 milhões de toneladas/ano); após o uso, o 

detergente é descartado na rede de esgotamento doméstico e industrial (muitas 

indústrias empregam detergentes especiais com função de desengraxa mento). Se o 

despejo não é tratado, ou recebe um tratamento deficiente, os níveis de surfactantes 

no corpo d’água receptor podem atingir valores consideravelmente elevados.  

A turbidez é uma medida da alteração da passagem da luz através da 

água, provocada pela matéria em suspensão. A matéria em suspensão corresponde 

a fração que não passa através de um filtro de poros com 0,45 µm de diâmetro. 

Águas muito turvas levam a excessiva produção de lodo no tratamento e interfere no 

processo de desinfecção. 

O zinco é um elemento essencial para o crescimento, quando em 

concentrações acima de 5 mg/L pode conferir sabor a água. A água com elevada 

concentração de zinco tem aparência leitosa e sabor metálico. Sendo um elemento 
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essencial para o ser humano, o zinco só adquire características tóxicas, quando 

ingerido em quantidade muito elevada, o que é extremamente raro. 

Os combustíveis possuem compostos especialmente nocivos à saúde 

como o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos – hidrocarbonetos denominados 

BTex. Em todo mundo tem sido registrada a contaminação de fontes de água por 

vazamento de combustíveis. A ingestão de água com concentração de BTex acima 

do VMP, pode provocar alterações no sistema nervoso e até câncer.  

 
 
 

Padrão microbiológico de portabilidade para consumo humano 
 
Parâmetros Unidade VMP 

Escherichia coli ou  
Coliformes termotolerantes1  

Organismos/100 ml  Ausente 

Coliformes totais Organismos/100 ml Ausente 
1 – a detecção de Escherichia coli deve ser preferencialmente adotada. 

   

 Coliformes totais são bactérias do grupo coliformes, a maioria pertence 

aos gêneros Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter. A Escherichia 

coli é considerado um indicador mais específico de contaminação fecal recente e de 

eventual presença de organismos patogênicos  

       Os riscos mais comuns para a saúde humana associados a água, são 

devidos à presença de microorganismos transmissores de doenças. Grande parte 

destes microorganismos é oriunda de águas poluídas com fezes e urina humana e 

de animais. 

       Os esgotos domésticos são as principais fontes de poluição dos recursos 

continentais e costeiros, com risco para a saúde humana e o meio ambiente 

aquático. Além do excremento humano o efluente doméstico contém grande número 

de compostos orgânicos resultantes da atividade humana.  

 

Entre as atividades de pecuária, a que representa maior risco à 
contaminação das águas é a suinocultura, devido à grande produção de 
efluentes altamente poluentes produzidos e lançados ao solo e nos cursos 
de água sem tratamento prévio (EMBRAPA, 1998). 

 

       No Brasil, os potenciais de água doce são extremamente favoráveis para 

os diversos usos; no entanto, as características de recurso natural renovável, em 

varias regiões do pais, tem sido drasticamente afetadas. Os processos de 
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urbanização, de industrialização e de produção agrícola não tem levado em conta a 

capacidade de suporte dos ecossistemas (REBOUCAS, 1997). Para este autor, 

 

[...] Este quadro esta sensivelmente associado ao lançamento – deliberado 
ou não – de mais de 90% dos esgotos domésticos e cerca de 70% dos 
efluentes industriais não tratados, o que tem gerado a poluição dos corpos 
de água doce de superfície em níveis nunca antes imaginados 
(REBOUCAS, 1997, p. 6). 

 

Considerações Finais 

 

 Com este trabalho certamente contribuirá no aprofundamento científico 

sobre a água. Através da análise pelo acesso de muitas informações sobre o 

assunto; com toda a certeza, permitirá a todos um conhecimento mais profundo 

acerca da importância da água, sua constituição química, os problemas relacionados 

a ela e, sobretudo, de soluções possíveis para serem desenvolvidos por estudos 

posteriores na área de química. Entretanto, é importante não esquecer que esta 

pesquisa plasma um pouco sobre o problema que o mundo enfrentará com a pouca 

compreensão cientifica sobre o assunto e que o aprofundamento deste tema e das 

investigações concernentes se tornem importantes contributos na defesa da água. 

 Assim, um conhecimento mais completo dessas situações são se 

verificara 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 freqüência 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. 
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