
Controle de qualidade para os produtos químicos utilizados em tratamento 

de água já tem como ser uma realidade nacional 

Com a novidade trazida pela publicação da Portaria 2914 do Ministério da Saúde, de 12 de 

dezembro de 2011, que além de tornar compulsória a aplicação da NBR 15.784:2009 – 

Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano– Efeitos à saúde – 

Requisitos, acrescentou novas exigências referentes ao assunto, o controle de qualidade 

destes produtos  enfrenta agora uma nova dinâmica para o cumprimento da legislação. Novos 

desafios foram postos, demandando instrumentos engrenados e padronizados para um efetivo 

atendimento às novas demandas contidas nesta Portaria de Potabilidade.  

Como o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em tratamento de água vem 
sendo o principal agente motivador dos trabalhos realizados pela Câmara Temática de 
Produtos Químicos – CTQPQ da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental) Nacional, a preocupação em solucionar esta problemática tem concentrado todos 
os esforços da coordenação desta Câmara.  

Por esta razão, com os importantes apoios da Caesb e da - Abes São Paulo, no último dia 22 de 
agosto aconteceu em Brasília, o II Workshop: Controle e Garantia da Qualidade de Produtos 
Químicos para Tratamento de Água para Consumo Humano no Brasil - Diretrizes para 
Atendimento das Exigências da Portaria 2914/MS. 

A coordenação e mediação dos trabalhos realizados neste Workshop composto por três 

painéis: Pontos referenciais, Controle e Garantia e O “como” do Atendimento Legal – 

Construção e Validação de Modelos Nacionais, foi compartilhada entre Maria Cristina Coimbra 

Marodin e Vasti Ribeiro Facincani, ambas coordenadoras da CTQPQ - ABES. As palestras foram 

proferidas por atuantes representantes do setor, dentre os quais, a Dra Mariely Daniel que 

falou em nome da Vigilância da Qualidade da Água do Ministério da Saúde. As discussões 

realizadas durante este trabalho culminaram em importantes resultados para o 

aprimoramento do processo deste controle de qualidade no Brasil. 

 Honrando a principal premissa da CTQPQ, de sempre gerar produtos concretos em seus 

eventos, desta oficina de trabalho resultaram três novos e importantes instrumentos. Tratam-

se de documentos que se conectam entre si, concretizando a ponte segura e necessária para 

interligar as novas exigências  aos seus respectivos cumprimentos. Além de adequações na 

minuta de texto para compor os Termos de Referência para a aquisição destes produtos 

químicos, consolidou-se neste Workshop, os seguintes modelos nacionais de documentos a 

serem apresentados nas licitações: Conteúdo mínimo para o Relatório de Estudos em BPL 

(Boas Práticas de Laboratório), Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS e 

Comprovante de Baixo Risco à Saúde – CBRS, o qual ainda está em análise pelo Ministério da 

Saúde para verificação da necessidade ou não de seu envio aos órgãos de saúde. 

Fechando com chave de ouro, ao final do dia foi apresentado o site que foi criado para a 

CTQPQ – http://www.abes-dn.org.br/ctqpq, onde serão disponibilizados, além dos modelos 

dos documentos a serem utilizados nos processos licitatórios, a relação de produtos e 

fornecedores que já atendem aos requisitos da NBR 15784, conforme exigência da Portaria de 

Potabilidade. O site ainda conterá, entre outros, links que remetem à relação dos laboratórios 

http://www.abes-dn.org.br/ctqpq


credenciados pelo Inmetro em BPL, à ABNT, para aquisição da NBR citada, e ao Ministério da 

Saúde, para visualização da Portaria 2914.  

Participaram deste Workshop, que foi aberto pelo Dr. Dante Ragazzi Pauli, presidente atual da 

ABES-SP e presidente eleito da ABES Nacional e pelo Dr. Acylino José dos Santos Neto, diretor 

de operação e manutenção e presidente interino da Caesb, aproximadamente 100 

profissionais do Setor, representantes das Companhias de Saneamento, fornecedores de 

produtos químicos, laboratórios de análises químicas, Universidades, Ministério da Saúde e 

Inmetro, entre outros órgãos governamentais.  

 Graças ao comprometimento com esta causa, interesse público pelo assunto e apoios 

recebidos, os trabalhos da CTQPQ tem sido fundamentais para materialização dos avanços 

evidenciados no controle de qualidade de produtos químicos utilizados para tratamento de 

água no país, propiciando a otimização de recursos e, o que é mais importante, elevando o 

grau de segurança rumo à saúde da população abastecida no país. 


