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RESUMO 

A Lei Federal 11.445 que estabelece as diretrizes nacionais para a política do saneamento básico, em seu 

artigo 2º, determina que os serviços públicos de saneamento básico sejam prestados com base em princípios 

fundamentais, incluindo a segurança, a qualidade e a regularidade. Entre esses princípios, a qualidade de 

prestação dos serviços e, principalmente a qualidade intrínseca do produto água que é sinônimo e fator de 

saúde da população usuária. A Portaria no 2.914, do Ministério da Saúde, recentemente publicada, estabelece 

os critérios, parâmetros e padrões de potabilidade, especifica os itens de qualidade na abordagem dos Planos 

de Segurança da Água - PSA.  Esses planos, propostos nos Guias para a Qualidade da Água de Consumo 

Humano, editados pela Organização Mundial da Saúde, em recente re-edição (WHO, 2011), abrangem o 

gerenciamento dos sistemas de abastecimento de água sob a ótica holística da questão ambiental – fonte de 

água, tecnológica – tratamento e da saúde – vigilância. Esse gerenciamento deve envolver as figuras 

institucionais, contempladas no marco nacional do saneamento básico, da regulação, do prestador de serviços 

e, através da portaria da potabilidade, das atividades de vigilância. Este trabalho procura abordar os diálogos 

direcionados entre regulação, vigilância e controle em função da segurança e da qualidade de serviços e dos 

produtos em favor do usuário, pessoal e coletiva. Propõe os gerenciamentos em planos triangulares que 

envolvem as quatro figuras – regulação, vigilância, controle e usuário e em seu conjunto, o prisma da gestão 

que envolve, ao mesmo tempo, as quatro figuras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: regulação, vigilância, controle, usuário, água de consumo humano. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A garantia da qualidade da água para consumo humano fornecida por um sistema de abastecimento público 

constitui elemento essencial das políticas de saúde pública. Até meados do século XX, a qualidade da água 

para consumo humano era avaliada essencialmente pelas características organolépticas. No entanto, este tipo 

de avaliação foi-se tornando falha em termos de proteção da saúde pública contra micro-organismos 

patogênicos e substâncias químicas perigosas presentes na água. Portanto, tornou-se imprescindível 

estabelecer normas que traduzisse de forma clara e objetiva as características a que deveria obedecer a uma 

água destinada ao consumo humano. 

 

Nesse sentido, uma nova abordagem tem sido dada ao processo de garantia da qualidade da água de consumo 

humano, principalmente com o advento da Lei 11.445, de 05 de janeiro de 2007 que apresenta como tema 

central a regulação dos serviços, com o uso de entes reguladores independentes. Esta lei evidencia uma 

preocupação em separar a definição das políticas públicas do setor (art. 9o, caput) e a execução das tarefas de 

regulação (art. 20, parágrafo único, entre outros). Além disso, estabelece as diretrizes nacionais para a 

política do saneamento básico, especialmente em seu artigo 2º, determinando que os serviços públicos de 

saneamento básico sejam prestados com base em princípios fundamentais, incluindo a segurança, a qualidade 

e a regularidade. 
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De acordo com a Portaria MS no 2.914, de 12 de dezembro de 2011, esta estabelece a garantia da qualidade 

da água de consumo humano e ressalta as responsabilidades relativas aos procedimentos de controle e da 

vigilância da qualidade da água e seu padrão de potabilidade a serem seguidos pelo prestador de serviços (art. 

13, inciso I). A ampla difusão e a implementação dessa Portaria no nosso país constituem um importante 

instrumento para o efetivo exercício da vigilância e do controle da qualidade da água para consumo humano, 

com vistas a garantir a prevenção de doenças e a promoção da saúde da população. 

 

O Decreto no 5.440, de 04 de maio de 2005, define como devem ser os procedimentos de informação sobre a 

qualidade da água de consumo humano aos usuários. Este Decreto garante a população o direito de receber 

por relatórios mensais, nas contas de água e anualmente em relatórios mais amplos as informações da 

qualidade da água e orientações sobre os cuidados necessários em situações de risco à saúde. Quanto aos 

deveres dos usuários em relação à água de consumo humano, ressalta-se que a Portaria MS no 2.914, 

estabelece os procedimentos que buscam garantir a qualidade da água até a entrada no domicílio, logo o 

usuário tem um papel importante na garantia da continuidade da qualidade da água no interior do seu 

domicílio.  

 

A Portaria MS no 2.914 também especifica os itens de qualidade na abordagem dos Planos de Segurança da 

Água - PSA.  Esses planos, propostos nos Guias para a Qualidade da Água de Consumo Humano, editados 

pela Organização Mundial da Saúde, em recente re-edição (WHO, 2011), abrangem o gerenciamento dos 

sistemas de abastecimento de água sob a ótica holística da questão ambiental – fonte de água, tecnológica – 

tratamento e da saúde – vigilância, ou seja, do envolvimento dos parceiros institucionais, com ênfase na 

saúde da população.  O PSA incorpora a ferramenta de Análise do Risco com seus componentes da Avaliação 

do Risco, Gerenciamento do Risco e a Comunicação do Risco. O gerenciamento do risco não deve ser 

exercido apenas pelo setor saneamento, mas, de uma forma mais ampla, precisa envolver seguimentos do 

setor saúde e do setor regulador. Nos países em que o PSA avançou em seus desdobramentos de 

implementação, identificam-se processos, sub e supra institucionais, de diálogo e intercâmbio, com interfaces 

de gestão entre os três setores. Com o foco na garantia de abastecimento que assegure qualidade da água e 

saúde da população, estabelece-se um ciclo funcional de comunicação, com um caráter de prevenção de 

agravos à saúde e de sustentabilidade do processo de garantia da qualidade da água. Esse ciclo deve ser 

direcionado à pessoa, usuário, sujeito e objetivo de todo esse processo de gerenciamento.   

 

Embora existam dificuldades em estabelecer programas de integração no gerenciamento da segurança e 

qualidade de serviços e de produtos entre os atores regulação, saúde e prestador consideram-se necessário o 

reforço dessas relações institucionais visando à garantia da qualidade da água aos usuários. A tentativa de 

estabelecer uma articulação integradora entre estes setores de saúde ambiental são colocados como desafio de 

realmente buscar a harmonia e a integração voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Pelo exposto, este trabalho procura abordar os diálogos direcionados entre regulação, vigilância e controle em 

função da segurança e da qualidade de serviços e dos produtos em favor do usuário, pessoal e coletiva. Propõe 

os planos de gerenciamentos – regulação, vigilância, controle e usuário e em seu conjunto, o prisma da gestão 

dos serviços de abastecimento de água. 

 

 

O PRISMA DA GESTÃO  

Há diferentes formas de abordar as questões associadas aos serviços de abastecimento de água, 

especificamente no que tange à qualidade da água. Dessa forma, opta-se aqui em utilizar a qualidade da água 

como um prisma de referência pela sua evidente lógica e clareza ao permitir visualizarmos de forma 

integrada os serviços dessa natureza, mas como também sua interface com a Regulação, com a Vigilância, 

com o Controle e com os Usuários. 

 

As interfaces relevantes aos serviços de abastecimento de água constantes na figura piramidal (Figura 1) que 

remete ao prisma fazem sentido, no conjunto dos quatro planos apresentados, como gestão que, entre outros 

aspectos, deve ser transparente. Incorporando a abordagem do Plano de Segurança de Água (PSA), a gestão 

deve ser compartilhada, participativa, transparente, eficaz, envolvendo as instituições provedoras e todos os 

segmentos da sociedade inerentes à questão da qualidade da água e saúde da população usuária. 
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Figura 1: Prisma do fluxo de informações em qualidade da água de abastecimento e  

suas interfaces – Regulação – Vigilância – Controle – Usuário. 

 

 

De acordo com a figura 1, a qualidade da água compreende as seguintes fases: 

 

 A regulação – usuário, que corresponde ao fluxo da ouvidoria por meio das manifestações recebidas 

pela agência reguladora; 

 A regulação – controle, entendidos como sendo o fluxo da regulação; 

 A regulação – vigilância, entendidos pelo fluxo da parceria; 

 O controle – usuário, entendidos pelo fluxo da informação aos usuários sobre a qualidade da água 

de abastecimento (Decreto n o 5.440/ 2005); 

 O controle – vigilância, entendidos como o fluxo do relatório (Portaria MS no 2.914/2011) 

 A vigilância – usuário, entendidos como o fluxo do sistema de saúde. 

 

Complementarmente, podemos considerar outras interfaces relevantes aos serviços de abastecimento de água: 

 

  A interface do plano da regulação: regulação – controle – usuário; 

 A interface do plano da vigilância: vigilância – controle – usuário; 

 A interface do gerenciamento: regulação – vigilância – controle; 

 A interface do atendimento: regulação – vigilância – usuário. 

 

 

GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO 

A seguir serão abordados para cada um dos planos, as principais questões relativas aos serviços de 

abastecimento de água. 
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O plano da regulação: regulação – controle – usuário 

A Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que trata entre outras definições, estabelece os procedimentos de 

atuação às agências de regulação sobre os serviços de saneamento básico no país. Entre as atribuições das 

agências reguladoras sobre esse serviço, a avaliação da qualidade do atendimento ao usuário, especificamente 

sobre a qualidade da água, é uma de suas principais atividades. As normas federais que regulam esse 

atendimento, atualmente a Portaria MS no 2.914, de 12 de dezembro de 2011, estabelece os critérios, 

parâmetros e padrões de controle da potabilidade a serem seguidos pelo prestador de serviços. Entretanto, não 

somente padrões e seus respectivos limites determinam a qualidade da água, mas uma série de atividades 

inerentes ao controle, incluindo a regularidade e a continuidade no abastecimento e a comunicação ao 

usuário. O Decreto no 5.440 de 04 de maio de 2005, edição do poder executivo federal, estabelece as formas 

de comunicação ao usuários sobre a qualidade da água de abastecimento em cada localidade. A regularidade 

e a continuidade no abastecimento são contempladas tanto na citada Portaria quanto nas ações de regulação 

exercidas pelas agências. Via de mão dupla, as ações de regulação atentam para os procedimentos do usuário 

no cuidado de preservação da qualidade da água em seu domicílio. As ações de harmonização entre a 

regulação, prestador de serviços e usuário no sentido de garantir o pleno atendimento à regularidade, 

continuidade e qualidade no abastecimento de água devem ser continuamente desenvolvidas pelos técnicos 

das agências (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2: Interface do plano da regulação: Regulação – Controle – Usuário.  

 

 

O plano da vigilância: vigilância – controle – usuário 

A garantia da qualidade da água em seus aspectos físicos, químicos, radiológicos, biológicos e 

microbiológicos é alvo das ações de vigilância nos três níveis de atuação: estadual, municipal e federal. A 

Portaria MS no 2.914, de 12 de dezembro de 2011, estabelece normas, critérios, parâmetros e limites a serem 

seguidos pelos prestadores de serviços de abastecimento e pela vigilância como meta de garantir a saúde da 

população usuária (Figura 3). O acompanhamento dos agravos à população associados ao abastecimento de 

água devem ser monitorados pelos setores da saúde como forma a verificar que, efetivamente, a qualidade da 

água apurada pelo controle determina a saúde da população. Mensalmente, relatórios específicos sobre os 

principais parâmetros de qualidade da água são elaborados e encaminhados de cada sistema de abastecimento 

às áreas municipais e estaduais de saúde ambiental. Continuamente, os agentes de saúde visitam a auditam os 

serviços e sistemas de abastecimento, em inspeções sanitárias que avaliam as condições de produção e 

garantia de água adequada ao consumo humano. O Decreto no 5.440, de 04 de maio de 2005, viabiliza que as 

informações de qualidade da água cheguem aos usuários, por relatórios mensais, nas contas de água, e 

anualmente em relatórios mais amplos sobre as situações dos sistemas de abastecimento. Os serviços de 

abastecimento de água, por esse Decreto, devem manter canais que permitam acatar e resolver reclamações 

de qualidade de água por parte dos usuários. 
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Figura 3: Interface do plano da vigilância: Vigilância – Controle – Usuário.  

 

 

O plano do gerenciamento: regulação – vigilância – controle 

Esse plano distingui-se dos demais pelo aspecto institucional, formal, público, de serviço, ouvidoria, com 

objetivo final de atendimento ao usuário. É o plano da gestão interinstitucional, que abrange a agência de 

regulação, o setor saúde, que atua na vigilância, e o prestador de serviço que realiza o controle, em favor da 

qualidade do serviço, e especificamente, da qualidade da água. Essas três atividades – regulação – vigilância 

–controle devem determinar dentro do que os Guias para a Qualidade da Água de Consumo Humano editados 

pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) denominam Planos de Segurança da Água – PSA. Esses 

planos visam garantir a qualidade da água de consumo humano e a conseqüente saúde da população usuária 

em um processo de gerenciamento de ações, preponderantemente preventivas. O diálogo que também deve 

ser mantido entre os responsáveis pelas três atividades interinstitucionais permitirá que as questões relativas 

à qualidade de serviço e da água sejam solucionadas. Amparados pelas legislações federais e estaduais, 

vigilância e regulação podem abordar os prestadores de serviço nos aspectos de qualidade da água (Portaria 

MS no 2.914, 2011) e na comunicação ao usuário sobre esses aspectos (Decreto no 5.440, 2005). O produto do 

intercâmbio e abordagem institucionais deve ser o adequado e eficiente atendimento ao usuário (Figura 4).  

 

 
 

Figura 4: Interface do plano do gerenciamento: Regulação – Vigilância – Controle. 

 

 

O plano do atendimento: regulação – vigilância – usuário 

A garantia da qualidade da água proporcionada pelo controle e vigilância deve-se constar do gerenciamento 

de regulação, em diálogo contínuo das agências com o setor saúde, nos nível estadual e municipal. Dados e 

relatórios de qualidade da água produzidos pela vigilância podem ser acessados por técnicos e gestores da 

regulação. Não obstante, as agências reguladoras podem contratar seus próprios dados, gerando relatórios de 

avaliação da qualidade da água. Ainda assim, a manutenção do diálogo entre regulação e vigilância 

proporciona gestão de “não conformidades” em qualidade da água. A agência de regulação através da sua 

ouvidoria deve absorver as reclamações relativas à qualidade da água, por parte do usuário, confirmadas ou 
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não pela vigilância, da mesma forma que deve conhecer as ações de vigilância sobre a qualidade da água, de 

acesso ou não pelo usuário. Nesse plano de atendimento, regulação, vigilância e usuário são parceiros na 

abordagem aos prestadores de serviços. Salienta-se, que os usuários dos serviços de abastecimento de água 

podem direcionar seus questionamentos por uma ou as duas vias de gestão, regulação e/ou saúde. Como 

objetivo final sendo o atendimento em água de qualidade, a interface de regulação-vigilância-usuário, nesse 

sentido, deve ser identificada e utilizada também no processo de gerenciamento (Figura 5).  

 

 
 

Figura 5: Interface do plano do atendimento: Regulação – Vigilância – Usuário. 

 

 
CONCLUSÕES 

Atualmente, há dificuldades de implantação desse instrumento de gestão baseado nos quatro planos: Usuário 

– Regulação – Vigilância – Controle. Nesse sentido, é necessário que os esforços para inserção desse 

instrumento sejam embasados na imposição de um modelo desta natureza e com muito mais fomento às 

discussões institucionais. 

 

Notadamente, a regulação e a vigilância, tendem a influenciar e direcionar a prática deste modelo de gestão 

sob a ótica da abordagem integrada do PSA. Outra questão que vale ser ressaltada é que a prática destes 

modelos apresenta uma visão mais abrangente da qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de 

água.  

 

Dessa forma, é preciso que a discussão sobre o prisma da gestão, abordagem e maneiras de aplicação das 

interfaces dos planos de gerenciamento dos serviços de abastecimento de água sejam ampliadas no país, 

através das discussões das agências reguladoras com o setor saúde e estabelecimentos de consensos sobre o 

tema em questão, pois é justamente a saúde ambiental a área que gerencia os agravos associados à qualidade 

da água. 

 

 Além disso, é necessário o fortalecimento da participação dos usuários no processo quanto ao direito de 

acesso aos serviços de abastecimento de água. Embora, saibamos que as questões legais relativas às agências 

reguladoras proporcionam dispositivos que garantam em certa parte a participação popular na atuação dos 

entes reguladores, percebe-se que na prática essa participação é reduzida.  

 

Assim, é necessária uma maior valorização desse mecanismo, permitindo uma participação concreta da 

população usuária no procedimento normativo e decisório das agências. Logo, os usuários, consumidores, 

clientes tornam-se protagonista desse sistema e as agências reguladoras juntamente com os demais setores 

envolvidos neste processo podem agregar suas contribuições, porém assumindo o papel complementar que 

lhes compete no atendimento, principalmente, do princípio da transparência.  
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