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RESUMO
A preocupação das autoridades quanto à padronização dos meios para se medir a qualidade da água a ser oferecida,
foram intensificados devido aos surtos de doenças de veiculação hídrica. Neste sentido, o presente trabalho expõe de
forma analítica  as evoluções dos padrões potabilidade brasileiro,  americano  e europeu.  No Brasil  as metodologias
analíticas para determinação dos parâmetros previstos são pautadas no Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater, Environmental Protection Agency, normas publicadas pela International Standartization Organization e
metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde. Á luz deste fato, foi feita a comparação entre as normas
dos  três  países,  utilizando  como parâmetro  a  quarta  edição  do  Guidelines  for  Drinking-water  Quality (GDQW)  da
Organização Mundial da Saúde. Ainda que os resultados sejam concisos, as informações reunidas permitem detectar
grandes diferenças entre os padrões de potabilidade, apesar de serem observados que os mesmos possuem como base
os parâmetros delegados pela Organização Mundial da Saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Abastecimento; Padrão de potabilidade; Parâmetros da qualidade da água. 

1 INTRODUÇÃO

Um elemento essencial para promover a saúde humana é a água potável. Sem a água a vida
humana não poderia existir, já que nosso corpo é constituído por aproximadamente 70% de água
(QUINTELA, 1996), sendo que para o correto funcionamento do nosso sistema corporal é requerido
a constante renovação por meio de ingestão oral. 

Neste sentido, tendo em vista a necessidade absoluta dos recursos hídricos, o homem já
mencionava a possibilidade de se contrair doenças por meio da veiculação hídrica. Ainda que a
comprovação da água como um veículo de doenças tenha sido realizado somente por volta de
meados do século XIX (LIBÂNO, 2010).

Segundo a Organização Mundial  da Saúde, estima-se que o simples acesso à água com
qualidade diminuiria em pelo menos 30% os casos de diarreia, cólera, hepatite entre outras doenças
de veiculação hídrica (HÊNIO, 2011). Além desses males, existem ainda mais de 40 enfermidades
que podem ser transmitidas, direta ou indiretamente, seja por contato com águas poluídas, higiene
ou devido a outros vetores (HÊNIO, 2011).

Os  padrões  de  potabilidade  sugiram  com  o  intuito  de  tentar  garantir  que  a  água  seja
distribuída a população de maneira segura e adequada,  desde que estejam de acordo com os
padrões de potabilidade definidos nas legislações.

A Organização Mundial de Saúde – OMS Environmental Protection Agency - EPA possuem
diretrizes  para  a  Qualidade  da  Água  Potável,  regulamentando  e  estabelecendo  concentrações
máximas e mínimas admissíveis, para que a água seja considerada potável, visando à segurança
dos usuários (YAN, LI, BAI, 2016).

Historicamente, a potabilidade da água vem sendo pautada principalmente na garantia da
qualidade  microbiológica,  como nos  Estados  Unidos  da  América  -  EUA,  já  que  a  presença  de
microrganismos e doenças relacionadas é mais frequentemente divulgada.  Em populações da Ásia
e da América Latina, que consumiam água de poço, e apesar do ponto de vista microbiológico ela
encontrar-se segura, possuía elevada concentração de arsênio, que causou vários tipos de câncer,
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principalmente de pele (BAASTRUP et al.,  2008).  No intuito  de sanar com esses problemas os
padrões  de  potabilidade  para  substâncias  químicas  vêm  sendo  estabelecidos  e  utilizados  em
regulamentações nos diferentes países.

Neste  sentido  o  presente  trabalho  apresenta  as  bases  conceituais  e  os  princípios  que
nortearam  a  atualização  da  legislação  brasileira,  além  das  principais  alterações  e  inovações
introduzidas na Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde. O trabalho ainda compara o padrão
de potabilidade brasileiro, europeu e americano, com base em algumas referências centrais como os
Guias da OMS, o padrão dos EUA e o Brasileiro.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  desenvolvimento  deste  artigo  deu-se  com  base  incialmente  no  levantamento  das
legislações sobre o padrão de potabilidade vigente tanto do Europeu, Americano como o Brasileiro.
Depois,  para  uma  análise  mais  detalhada,  foi  realizada  a  sistematização  comparativa  das
informações levantadas perante os dados dos Guias da Organização Mundial da Saúde, normas dos
EUA, Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos – ERSAR e Leis pertinentes de cada
país.
A sistematização das informações sobre os padrões de potabilidade incluiu:

 A identificação das bases em que se fundamentam os Guias da OMS, o padrão de potabilidade
dos EUA;

 As datas, portanto, vigência das legislações dos países em questão, com destaque na evolução
dos padrões de potabilidade Brasileiro;

Foi elaborado um comparativo com relação os parâmetros integrantes das portarias brasileira
que é o enfoque do presente trabalho, sendo pautando nos parâmetros:  inorgânicos, orgânicos,
agrotóxicos, subprodutos e aceitação. Também comparou-se o padrão físico-químico e os Valores
Máximos Permitidos (VMP) em relação a evolução da: (i) turbidez; (ii) cor aparente (uH); (iii); Dureza
total (mgL-1CaCO3); (iv) Ferro total (mgL-1); (v) Manganês (mgL-1); (vi) pH; (vii) Arsênio (mgL-1) e (viii)
Alumínio (mgL-1). 

As fontes de informações primárias foram coletadas nos originais das legislações, acessando
as páginas na Internet dos órgãos governamentais e, ou, normativos, obtidos diretamente em órgãos
governamentais  e  repositórios  institucionais.  As  fontes  secundárias  foram  um  levantamento
bibliográfico sobre os diversos autores que tratam do assunto em vigor.

Um  comparativo  entre  as  legislações  americanas,  portuguesas  e  brasileiras  também  foi
realizado.  Em  virtude  das  limitações  ao  acesso  dos  documentos  das  legislações  originais  dos
países,  optou-se  por  uma análise  comparativa  mais  geral,  com base nas referidas informações
secundárias. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 PADRÕES DE POTABILIDADE AMERICANOS

O  United  States Public  Health  Service –  USPHS propôs  um esforço  cooperativo  para  a
padronização  dos  testes  bacteriológicos.  Usando  o  teste  de  fermentação  de  Smith  para
quantificação de coliformes como padrão de qualidade bacteriológica da água de abastecimento, o
esforço evoluiu para a produção da primeira edição do Método Padrão para o Exame da Água e
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esgoto  (Standard  Methods  for  the  Examination  of  Waterand  Wastewater).  Entretanto,  deve-se
ressalvar que o padrão de potabilidade americano atenuava somente a contaminação bacteriológica
direcionado exclusivamente aos sistemas que forneciam água a veículos de transporte interestadual
(LIBÂNO, 2010). 

Posterior a este fato, outros padrões de potabilidade surgiram em 1914, 1925, 1946 e 1962.
Neste último, o padrão já contemplava 28 substâncias (DANIEL, 2001). A Tabela 1 apresenta uma
síntese da evolução dos padrões de potabilidade americano de 1914 a 1962. 

Tabela 1:Evoluções dos primeiros padrões de potabilidade americano
Parâmetro 1914 1925 1942 1946 1962

Turbidez (uT) - - - 10 5

Cor aparente (uH) -
20

(preferencialment
e 10)

- 20 15

Arsênio (mgL-1) - - - - 0,01
Ferro (mgL-1) - 0,3 0,3 0,3 0,3
Manganês (mgL-1) - - 0,3 0,3 0,05
Cloreto (mgL-1) - 250 250 250 250
Fenóis - - 0,001 0,001 0,001
Coliforme (org/100 
mL)

NMP ≤ 2,2 NMP ≤ 1,0 NMP ≤ 1,0 Idem 1942
Idem
1942

Número mínimo de
amostra

Não
especificado

Não especificado
Número mensal depende
da população abastecida

Idem 1942
Idem
1942

Fonte: American Water Works Association (1971), adaptado de Libânio (2010).

Deve-se mencionar que a concentração proposta máxima de ferro de 0,3 mgL -1 e o limite da
cor aparente 10 uH do padrão de 1925 são vigentes até hoje,  embora ainda não tivessem um
número  de  amostras.  Nessa  mesma  portaria  o  índice  de  doenças  diminuiu  relativamente,
principalmente por causa do advento da cloração.  Houve também a inserção de recomendações
para proteção do manancial de abastecimento.

Com vista a revisão do padrão de 1962, um levantamento foi  realizado em 1969. Nesse,
identificou-se que 41% dos sistemas de abastecimento de água não atendiam as recomendações
limites estabelecidas. O padrão citado possuía um universo amostral de 969. Embora a maioria da
população recebesse água com qualidade adequada, cerca de 360 mil pessoas recebiam água com
potencial a saúde (PONTIUS, CLARK 1999, LIBÂNIO,2010).

O USPHS foi o órgão responsável pela fixação do padrão de potabilidade sob a Safe Drinking
Water Act- SDWA até a década de 1970. Em 1974, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos - USEPA assumiu essa responsabilidade (USEPA, 1999).  Atualmente, a agência trabalho
por meio de dois processos. 

O primeiro é a identificação dos contaminantes para regularização (Contaminant Candidate
List –  CCL).  Neste  é identificado os  contaminantes  não regulamentados que podem justificar  a
atualização a cada cinco anos (EPA, 2016). Para cada CCL, a agência, determina se o contaminante
enumerado  atende  aos  critérios  SDWA,  incluindo  se  o  regulamento  prevê  uma  "oportunidade
significativa para a redução dos riscos de saúde pública" (SDWA, 2016).  Vale mencionar que a
cada seis anos de revisão, a EPA analisa os regulamentos existentes, de modo a determinar se eles
ainda protegem adequadamente a saúde pública. Essa revisão tem o intuito de proteger a população
contra as doenças de veiculação hídrica (EPA, 2016).
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O segundo processo é desenvolver  um regulamento,  uma vez que a EPA determina um
contaminante  que  deverá  ser  regulamentado  ou  ter  seu  padrão  revisado.  A  agência  usa  um
processo que tem duas etapas para o desenvolvimento dos regulamentos nacionais (EPA, 2016):
 Estabelece-se um Objetivo de Nível Máximo de Contaminante – MCLG. Este é o nível máximo de

um  contaminante  ao  qual  nenhum  efeito  adverso  conhecido  ou  previsto  poderia  ocorrer,
permitindo uma margem de segurança adequada. Por política, o MCLG para carcinógenos é
definido em zero.

 Desenvolve-se um padrão executável, conhecido como Nível Máximo de Contaminantes - MLC.
Quando próximo de MCLG, esse é definido como viável. O termo "viável" é definido pelo SDWA
como o nível que pode ser alcançado com o uso da melhor tecnologia disponível ou técnicas de
tratamento que o EPA achar disponível (em condições de campo e não somente em condições
laboratoriais),  levando  em  consideração  o  custo.  A  EPA  pode  estabelecer  uma  técnica  de
tratamento  regulatório  quando  não  existe  um  método  fiável  que  seja  economicamente  e
tecnicamente viável para medir um contaminante.

3.2 PADRÕES DE POTABILIDADE DE PORTUGUAL

Em Portugal, a regularização da qualidade da água destinada ao consumo humano encontra-
se atribuída à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos -  ERSAR. Atualmente está
em vigor o  Decreto-Lei de nº 306, de 27 de agosto de 2007 a qual “estabelece-se o regime da
qualidade da água destinada ao consumo humano”.  Está lei  tem por  objetivo proteger  a  saúde
humana dos efeitos nocivos resultantes da eventual contaminação e assegurar a disponibilização
tendencialmente universal de água salubre, limpa e desejavelmente equilibrada na sua composição
(PORTUGAL, 2007).  

No  país,  o  Decreto-Lei  n.º  243/01  representa  um marco  incontornável  na  construção  da
legislação, tecida referente à qualidade da água para consumo humano. Entretanto, esse não foi o
primeiro diploma; muito antes, foram publicados os Decretos-Lei n.º 74/90, de 7 de Março e n.º
236/98,  de  1  de  Agosto.  A  Figura  1  apresenta  as  Leis  existentes  em Portugal,  relacionadas  a
qualidade da água (PORTUGAL, 2007).

O Decreto - Lei n.º 74/90 encontrava-se desatualizado, disperso e tecnicamente inadequado
do ponto de vista das normas, uma atualização foi proposta. Entretanto, este representou a primeira
tentativa de criação de um documento que, de forma integrada e coerente, estabelecia um quadro
claro para a atividade das entidades gestoras de sistemas públicos e particulares de distribuição de
água para consumo humano (PORTUGAL, 2007).

Revogando-o,  o  Decreto  -  Lei  n.º  236/98  transpôs  para  o  direito  interno  a  Diretiva
80/778/CEE, do Conselho de 15 de Julho, relativa à qualidade da água para consumo humano. Este
entrou em vigor após oito anos de experiência de aplicação do decreto-lei anterior (PORTUGAL,
2007).

Em sequência o Decreto - Lei n.º 243/01 procurou criar um quadro a qual fosse garantido uma
qualidade adequada à água para consumo humano cada vez mais eficaz e tivesse em conta os
progressos científicos alcançados. O Decreto-Lei n.º 243/01 representou um marco, ao ser criado
pela primeira vez uma Autoridade Competente. Nesta está cometido um papel muito relevante, em
resultado do conjunto de atribuições que lhe foram conferidas, concentrando-se, desta forma, num
único organismo, competências anteriormente dispersas (PORTUGAL, 2007).

Atualmente  o  Decreto  –Lei  em vigor  é  a  nº  306/2007  que  estabelece  um valor  máximo
admissível  (VMA), um valor máximo recomendado (VMR) e um valor paramétrico (VP) a serem
respeitados:
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 Valor máximo admissível – VMA: valor de norma de qualidade que não deverá ser ultrapassado;
 Valor máximo recomendado - VMR: valor de norma de qualidade que, de preferência, deve ser

respeitado ou não excedido.
 Valor  paramétrico  -  VP:  o  valor  máximo ou mínimo fixado para  cada um dos parâmetros  a

controlar.

Tem-se na Tabela 2 uma comparação de alguns parâmetros alterados durante a evolução
das legislações.

Tabela 2:Evoluções dos primeiros padrões de potabilidade americano
Parâmetro 74/1990 236/1998 243/2001 307/2007
Turbidez (uT) 10 10 4 4
Cor aparente (uH) 20 20 20 20 
Ferro total (mgL-1) 0,05 0,2 0,2 0,2
Manganês (mgL-1) 0,03 0,05 0,05 0,05
pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5 - 9 6,5 - 9
Arsênio (mgL-1) 0,05 0,05 0,05 0,05

Fonte: Portugal (1990, 1998, 2001, 2007).
 

3.3 EVOLUÇÃO DOS PADRÕES DE POTABILIDADE BRASILEIRO 

No Brasil  o Decreto de número 79.367 de 9 de março de 1977, atribuiu competência ao
Ministério da Saúde, a responsabilidade por editar normas e estabelecer o Padrão de Potabilidade
da água para consumo humano, bem como, zelar pelo seu efetivo cumprimento (BRASIL, 2012).  

A datar do Decreto mencionado, surgiu o primeiro padrão de potabilidade brasileiro por meio
da Portaria Nº 56 do Ministério da Saúde, de 14 de março de 1977 (BRASIL, 1977), definindo os
limites máximos e mínimos para as diversas características químicas, físicas e biológicas referentes
à qualidade da água para consumo humano. A Portaria Nº 56/1977 foi revogada em 1990. Surgindo
então a portaria de número 36 de 1990.

Então, após uma década, depois de um extenso processo de revisão da Portaria Nº 36 de
1990, a mesma é revogada.  Integrando diversos segmentos relacionados ao a qualidade da água, é
publicado em dezembro de 2000 a Portaria de número 1.469. Dentre as alterações verificou-se uma
mudança  quanto  ao  conceito  de  água  potável,  assim  como  a  adição  de  novos  conceitos  e
especificações de água boa, água adequada e água inadequada.

Em junho do mesmo ano, foi instituída a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da
Saúde (MS) que assumiu as atribuições do Centro de Epidemiologia (LIBÂNIO, 2010). Em virtude
desse novo ordenamento a Portaria Nº 1.469/2000 foi revogada. Logo passou a vigorar a portaria
518 de 2004, a qual se manteve inalterada o número de parâmetros e os valores máximos/mínimos
permissíveis da antiga portaria (LIBÂNIO, 2010). 

Durante o processo de revisão da Portaria 518/2004, sob a coordenação do Departamento de
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde, a citada portaria foi revogada. Então surgiu a atual Portaria de número 2.914 de
2011 a qual se encontra em vigor (RIBEIRO, 2012).

Segundo  Ribeiro  (2012)  esta  última  publicação  é  resultado  de  um  amplo  processo  de
discussão para a revisão da Portaria Nº 518/2004 do Ministério da Saúde, realizado no período de
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2009 a 2011. Em ordem cronológica as Portarias existentes no Brasil estão representadas na Figura
2, bem como, a evolução do número de parâmetros comtemplados e sua tipologia.

Inorgânicos Orgânicos Agrotóxicos Subprodutos Aceitação
0

5

10

15

20
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30

Figura 2: Evolução da quantidade de parâmetros das portarias brasileiras e sua tipologia.
Fonte: adaptado de Libânio (2010).

A  quantidade  de  substâncias  químicas  que  representavam  o  risco  à  saúde  e  o  padrão
organolético da Portaria 518/2004 em conjunto regulamentavam 72 substâncias/características da
água. Esse número foi elevado para 86 na Portaria 2.914/2011 (BRASIL, 2011).

Segundo Ribeiro (2012), a Portaria Nº 2.914/2011 trouxe, além dos avanços em relação aos
parâmetros de qualidade, a necessidade da estruturação e habilitação de laboratórios. Seu texto
ainda  dispõe  de  parâmetros  de  observação  obrigatória  para  a  aferição  e  garantia  do  padrão
microbiológico  de  potabilidade,  inclusive  estabelecendo  padrões  para  substâncias  químicas  que
representam  risco  à  saúde,  utilizados  em  tratamento  de  água  para  consumo  humano  e  a
comprovação do baixo risco à saúde (BRASIL, 2011).

A atual portaria ainda prevê competências específicas para a União, os Estados e Municípios.
Ampliado também a necessidade de capacitação e atualização de técnica dos profissionais que
atuam no fornecimento e controle de qualidade da água (BRASIL, 2011).

Segundo a atual Portaria no seu artigo 5°, no II, a água somente é considerada potável se ela
“atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde”
(BRASIL, 2011). Neste sentido, a atual Portaria foi elabora de tal forma que venha a atender as
diferentes realidades demográficas e socioculturais do Brasil.  Sobretudo, visando à redução dos
riscos à saúde da população que a usa. Assim, as normas de potabilidade apresentaram um avanço
significativo  a  partir  das  seguintes  premissas:  universalidade  de  aplicação;  funcionalidade;
atualidade; aceitação; aplicabilidade; e equidade (BRASIL, 2012). A Tabela 3 apresenta a evolução
de alguns parâmetros da qualidade da água brasileira.

Tabela  3:  Limites  máximos  permissíveis  de  alguns  parâmetros  constantes  nos  sucessivos  padrões  de
potabilidade brasileiros
Parâmetro 56/1977 36/1990 518/2004 2.914/2011
Turbidez (uT) 5 1 1 5
Cor aparente (uH) 20 5 15 15
Dureza total (mg L-1 CaCO3) - 500 500 500
Ferro total (mgL-1) 1 0,3 0,3 0,3
Manganês (mgL-1) 0,5 0,1 0,1 0,1
pH - 8,5 9,5 9,5
Arsênio (mgL-1) 0,1 0,05 0,01 0,01
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Alumínio (mgL-1) 0,1 0,2 0,2 0,2
Fonte: Dados trabalhos de Brasil 2011.

Analisando a Tabela 3, verifica-se que o parâmetro de turbidez foi alterado entre as Portarias.
Sendo provocada pela presença de partículas flutuando na água, essa variável define a resistência
da água à passagem de luz. A turbidez é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição
do produto, com valor máximo 5,0uT na água de distribuição, reservatório e rede. O padrão de
turbidez  para  água  pós-filtração  ou  pré-desinfecção  devem  ser:  Desinfecção  (para  águas
subterrâneas) de 1,0 uT em 95% das amostras; Filtração rápida (tratamento completo ou filtração
direta)  de  0,5  uT  em  95%  das  amostras  e;  Filtração  lenta  1,0  uT  em  95%  das  amostras
(BRASIL,2011).

3.5 COMPARAÇÃO ENTRE OS PADRÕES DE POTABILIDADE

A Organização Mundial de Saúde (OMS) foi a primeira a iniciar a elaboração de diretrizes
relativas à potabilidade da água o qual teve o seu direcionamento ao continente europeu, em 1956,
devido à crise existente na época (UMBUZEIRO, 2012). No Brasil, como já citado, a primeira norma
de qualidade da água válida em todo o território nacional foi estabelecida em 1977.

As normas dos EUA e as diretrizes da OMS têm servido de referência à formulação ou
atualização de normas de qualidade da água para consumo humano em todo o mundo, inclusive na
legislação  brasileira.  Isso  fica  exposto  no  artigo  22  da  atual  portaria  2914/2011,  ao  qual  as
metodologias  analíticas  para  determinação dos parâmetros  previstos  devem atender  às  normas
nacionais ou internacionais mais recentes, tais como (BRASIL, 2011):

I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de autoria das instituições
APHA, American Water Works Association - AWWA e Water Environment Federation - WEF; 

II - Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos(USEPA); 
III - Normas publicadas pela International Standartization Organization (ISO); e 
IV - Metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde.

A  USEPA  adota  duas  categorias  de  padrão  de  potabilidade.  A  primeira  é  chamada  de
Primeiro Regulamento Nacional de Água Potável (National Primary Drinking Water Regulation) –
NPDWR. Os padrões primários – VMPs são de cumprimento obrigatório e estabelecem limites para
contaminantes  específicos  que podem causar  efeitos  adversos à  saúde  e  que,  reconhecida ou
potencialmente,  podem  estar  presentes  na  água  (USEPA,  2001).  E  a  segunda  a  Segundo
Regulamento Nacional de Água Potável (National Secondary Drinking Water Regulation)- NSDWR,
que traz as recomendações relativas a substâncias que podem provocar efeitos de natureza estética
e/ou organoléptica (USEPA, 2002B).

O  regulamento  em relação  ao  número  de  parâmetros  e  de  VMPs  estão  cada  vez  mais
rigorosos, principalmente se comparadas as normas pioneiras dos EUA as diretrizes da OMS até os
dias atuais.

Em sucessivas atualizações, a tendência é sempre de aumento considerável do número de
parâmetros e quantidade de amostras nas legislações. Na Tabela 4 é apresentado a comparação
entre os padrões de potabilidade dos três países em questão e da OMS, para alguns parâmetros
físicos e químicos. 
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Tabela  4:  Limites  máximos  e  mínimos  permissíveis  de  alguns  paramentos  constantes  nos  padrões  de
potabilidade internacionais

Parâmetro Brasil EUA Portugal OMS
Cloro (mg/L-1) 0,2 - 0,6 0,4 0,2 - 0,6 0,2 – 1,0 

Turbidez (uT) 5 n/a 4 5
Cor aparente (uH) 15 - 20 15
Ferro total (mg/L-1) 0,3 0,3 0,2 0,3
Manganês (mg/L-1) 0,1 0,1 0,05 0,4
pH 6,0 - 9,5 6,5 - 8,5 6,5 - 9 6,5 - 9,5
Arsênio (mg/L-1) 0,01 0,01 0,05 0,01

Fonte: Dados trabalhados de Brasil (2011), EPA (2016), Portugal (2007).

Apesar de existir um valor padrão para cada elemento presente na água, fornecido pela OMS,
cada país adota a sua própria legislação, uma vez que as condições ambientais variam conforme a
localidade. Um parâmetro de suma importância é o cloro que no Brasil e Portugal, o limite mínimo da
presença da substância é de 0,2 mgL-1e máximo de 0,6 mgL-1, enquanto a OMS propõe valores 0,2 a
1,0mgL-1(BRASIL, 2011)

De forma geral comparando os valores parâmetros dos países com os valores de referência
apresentados pela OMS, vê-se claramente que existe uma diferença considerável. No entanto, em
sua maioria, os valores estabelecidos não ultrapassam os limites definidos pela OMS, cumprindo
assim os requisitos mínimos exigidos por esta entidade (GONÇALVES, 2015).

4 CONCLUSÃO

Um grande marco que pode ser verificado foi a evolução dos padrões de potabilidade. Esses
estão  cada  vez  mais  rigorosos  quanto  aos  seus  parâmetros,  suas  atribuições  e  competências,
visando a garantia da qualidade da água distribuída para a população.

Ainda  que  os  resultados  sejam uma  análise  concisa,  as  informações  reunidas  permitem
detectar grandes diferenças na evolução dos parâmetros de potabilidade analisados. Hoje, essas
possuem a maioria de seus parâmetros respeitando os prescritos pela Organização Mundial  da
Saúde, garantindo assim a integridade da qualidade da água consumida.
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