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Nota Técnica nº 010/2020  

 
Blumenau, 14 de maio de 2020. 

 

Recomendações para a utilização de veículo 

transportador (caminhão-pipa) para abastecimento 

de água. 

 
 
Frente aos eventos de estiagem que colocam o abastecimento de água em situação 

crítica e sendo o veículo transportador (caminhão-pipa) classificado como solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água (SAC), utilizado como medida 

emergencial para o abastecimento de comunidades vulneráveis à escassez de água e/ou 

o risco iminente de transmissão de doenças de veiculação hídrica e:  

Considerando as exigências e orientações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDS) do estado de Santa Catarina sobre a outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos; 

Considerando o disposto no ANEXO XX da Portaria de Consolidação do Ministério da 

Saúde Nº 5 de 28 de setembro de 2017 sobre o controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano, seu padrão de potabilidade e as competências e 

responsabilidades para a atividade; e 

Considerando as orientações do Governo do Estado de Santa Catarina, a partir da NOTA 

TÉCNICA DIVS N° 01/2019 que trata sobre o controle relacionado aos Veículos 

Transportadores de Água para Consumo Humano no Estado de Santa Catarina: 

 

RECOMENDA-SE: 

 

I. PARA A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES-PIPA NO TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA 

(NÃO POTÁVEL) 

No estado de Santa Cataria, a utilização dos recursos hídricos depende de outorga de 

direito de uso expedida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDS). Dessa forma, a captação de água bruta e seu transporte a partir de 

caminhões-pipa fica sujeita a regularização do veículo transportador perante os critérios 

de outorga da supracitada Secretaria, que consiste em: 
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1. Cadastramento do usuário no SIRHESC (www.aguas.sc.gov.br/cadastro); 

2. Solicitação de outorga através de requerimento padrão da SDS;2 

3. Envio de relatório (anexo ao requerimento) contendo as seguintes informações:  

a. Finalidades de uso da água;  

b. Placa do caminhão-pipa;  

c. Capacidade do tanque do caminhão-pipa;  

d. Croqui do(s) ponto(s) de captação de água, com coordenadas geográficas de 

captação, nome do rio e bacia hidrográfica;  

e. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;  

f. Cópia da declaração de usuário de água;  

g. Cópia do comprovante de regularidade do CNPJ da empresa;  

h. Cópia do contrato social da empresa;  

i. Certidão da Prefeitura Municipal declarando expressamente que o local e o tipo de 

empreendimento ou atividades estão em conformidade com a legislação municipal 

aplicável ao uso e ocupação do solo e à proteção do meio ambiente ou, no caso de 

empreendimento/atividade já implantada ou em operação, o alvará da Prefeitura 

Municipal.  

4. Pagamento da guia DARE para recolhimento dos emolumentos previstos através do 

Decreto Estadual no 4.871/2006. A DARE é paga após análise dos documentos pela 

Diretoria de Recursos Hídricos. 

 

II. PARA A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES-PIPA NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL 

Sendo o veículo transportador (caminhão-pipa) utilizado para o fornecimento de água 

para o consumo humano, o mesmo passa a classificar-se como uma solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água, e precisa seguir uma série de cuidados afim de 

garantir a qualidade da água ofertada a população. 

Além das competências cabíveis ao responsável pelo fornecimento de água para 

consumo humano por meio de veículo transportador, expressas no Art. 15 da Portaria 

de Consolidação GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX, o Governo de Santa Catarina, a partir 

da NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019 Orienta sobre o controle relacionado aos Veículos 

Transportadores de Água para Consumo Humano no Estado de Santa Catarina. 

http://www.aguas.sc.gov.br/cadastro
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Cabe salientar ainda que a Portaria de Consolidação GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX, em 

seu Art. 12º estabelece a competência às Secretarias Municipais de Saúde para exercer 

a vigilância da qualidade da água para consumo humano em sua área de abrangência, 

além de inspecionar o controle da água produzida e distribuída e as práticas 

operacionais adotadas no sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de 

água, notificando seus respectivos responsáveis para sanar as irregularidades 

identificadas. O mesmo artigo da Portaria ainda determina a articulação das Secretarias 

Municipais de Saúde com as entidades de regulação quando detectadas falhas relativas 

à qualidade dos serviços de abastecimento de água, a fim de que sejam adotadas as 

providências concernentes a sua área de competência. Dessa forma: 

 

II.1 Compete ao responsável pelo fornecimento de água para consumo humano por 

meio de veículo transportador:  

a. Disponibilizar a licença sanitária do veículo (Veículos Transportadores de Água para 

Consumo Humano  - expedida pela VISA municipal, em poder do motorista (pipeiro) - 

para apresentá-la, nos atos das inspeções de rotina, aos fiscais (NOTA TÉCNICA DIVS N° 

01/2019); 

b. garantir que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos transportadores sejam 

apropriados e de uso exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável 

(Art. 15 da Portaria de Consolidação GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX);  

c. Não será permitido o transporte de água para consumo humano em tanques 

reaproveitados ou utilizados ao mesmo tempo para o transporte de quaisquer outros 

produtos inclusive água para animais, água para jardinagem, água para construção civil 

e outros (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019); 

d. Garantir que o veículo utilizado para fornecimento de água contenha, de forma 

visível, a inscrição "ÁGUA POTÁVEL" em suas laterais externas e os dados de endereço 

e telefone para contato do responsável do veículo (Art. 15 da Portaria de Consolidação 

GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX e NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019); 

e. Manter a carroceria dos Veículos Transportadores de Água para Consumo Humano  

de forma íntegra, em bom estado de conservação, sem a presença de ferrugem no 

tanque, interna e externamente, sem vazamentos, sem mossas ou perfurações (NOTA 

TÉCNICA DIVS N° 01/2019); 

f. Manter os dispositivos de introdução e retirada de água (equipamentos de sucção, 

torneiras, mangueiras, válvulas, etc.) em perfeito estado de conservação, onde a 

abertura para enchimento deve ser dotada de tampa com borracha de vedação e 

presilha de fechamento; a torneira para saída de água do tanque deve ser vedada e 

impedir a entrada de sujeiras e insetos (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019); 
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g. Em períodos adequados, efetuar a limpeza sistemática do veículo, principalmente 

após serviços de reparos. A higienização e desinfecção do tanque deverão ser realizadas 

regularmente com produtos saneantes registrados na Anvisa/MS, pelo menos a cada 

seis meses (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019); 

h. O tanque deverá ser preferencialmente de aço inox ou revestido de produto 

anticorrosivo, não tóxico e, quando apresentar pintura, esta deverá ser de tinta própria 

para alimentos, que não altere a qualidade da água (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019); 

i. Garantir que a fonte supridora de água dos veículos seja segura, ou seja, a água precisa 

ser potável, proveniente da empresa de abastecimento de água estadual ou municipal. 

Toda água transportada por Veículos Transportadores de Água para Consumo Humano, 

destinada ao consumo humano deverá ser potável e atender a Portaria de Consolidação 

GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX.  (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019).  

j. Manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água (Art. 15 

da Portaria de Consolidação GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX);  

k. Manter registro atualizado das análises de controle da qualidade da água, previstos 

Portaria de Consolidação GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX; 

l. Assegurar que a água fornecida contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 

0,5 mg/L (Art. 15 da Portaria de Consolidação GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX); e que o 

mesmo seja analisado a cada abastecimento (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019); 

m. O motorista deverá manter em mãos os controles do cloro residual livre da água 

transportada, bem como, o laudo emitido pela Empresa fornecedora da água potável, 

conforme a Portaria de Consolidação GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX, bem como, os 

dados referentes à higienização de cada veículo, data de lavagem, produto químico e 

concentração utilizada e tempo de contato (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019); 

n. A empresa responsável pelo veículo de transporte de água para consumo humano 

deve contar com responsável técnico habilitado (Art. 14 da Portaria de Consolidação 

GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX). 

 

II.1.2 Compete às Secretarias Municipais de Saúde 

a. Realizar o cadastro no Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para 

Consumo Humano (SISAGUA) dos veículos transportadores de água para consumo 

humano (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019);  

b. Realizar inspeções periódicas nos tanques dos Veículos Transportadores de Água para 

Consumo Humano quando estiverem transportando água para consumo humano (NOTA 

TÉCNICA DIVS N° 01/2019);  
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c. Realizar as inspeções de pré-vistoria nos Veículos Transportadores de Água para 

Consumo Humano (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019);  

d. Autorizar o licenciamento sanitário do veículo transportador de água para consumo 

humano (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019);  

f. Importante salientar que em casos de Emergência em Saúde Púbica a participação 

conjunta de órgãos e entidades da Administração Pública é de fundamental importância 

como: Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Polícia 

Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Guarda Municipal, IMA 

(Instituto do Meio Ambiente), entre outros (NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019). i 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 
Gerente de Controle, Regulação e  
Fiscalização de Saneamento Básico 

CREA/SC nº. 045163-4 

_______________________________ 
CAROLINE GABRIELA HOSS 

Engenheira Sanitarista e Ambiental  
CREA/SC nº. 170929-0 

 

 

(original assinado) 

 

 

 

 

 

iReferências: 

NOTA TÉCNICA DIVS N° 01/2019 - Orienta sobre o controle relacionado aos Veículos Transportadores de 

Água para Consumo Humano no Estado de Santa Catarina. 

Portaria de Consolidação GM/MS Nº 05/2017, Anexo XX - Do controle e da vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Regularização de Caminhão-pipa Perante os Critérios de Outorga do Estado de Santa Catarina. 

Cadastramento dos usuários da bacia hidrográfica no SIRHESC (www.aguas.sc.gov.br/cadastro). 

                                                             


