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RESUMO 

No Brasil, a água é utilizada para diversos fins desde o processo de urbanização ao processo 

de produção agrícola o que podem ocasionar a redução da capacidade hídrica dos mananciais 

de abastecimento, bem como comprometer a sua qualidade para o consumo humano. Essa 

qualidade da água é estabelecida pela Portaria do Ministério da Saúde de nº 518/2004 onde 

define os padrões de potabilidade, as estratégias para a vigilância e controle, e a garantia ao 

consumidor do direito à informação sobre qualidade da água tratada. No DF, a Companhia de 

Abastecimento e Saneamento Básico de Brasília (Caesb) é responsável pela qualidade da água 

desde a captação até a distribuição. Após a publicação da norma de potabilidade da água 

surgiu a necessidade de estabelecer os mecanismos e instrumentos para divulgação de 

informação ao consumidor sobre a qualidade da água, estabelecido no Decreto MS nº 

5440/2005. Nesse sentido, essa pesquisa tem o objetivo de verificar a implementação desse 

Decreto na região de Sobradinho/Planaltina-DF. Para tanto, foram avaliados as informações 

referentes aos mananciais de captação de água que abastecem a população, os mecanismos e 

instrumentos de informação ao consumidor sobre a qualidade da água e uma breve percepção 

da população local quanto à essa informação. Diante dos documentos fornecidos pela Caesb 

entre os anos de 2008 a 2010, observou que a mesma apresenta os instrumentos de 

informação ao consumidor da qualidade da água, por meio da conta mensal, do relatório anual 

e pelo site/ouvidoria. As informações ao consumidor na conta mensal atendem ao Decreto, 

pois contêm informações sobre ouvidoria, parâmetros básicos de qualidade da água e se esses 

estão de acordo com a Portaria do MS nº 518/2004, informações sobre a quantidade dos 

mananciais de abastecimento e inserção de informação a respeito da execução de atividades 

de proteção das fontes de abastecimento por meio de atividades de educação ambiental, 

planejamento e manejo das bacias hidrográficas. Já no relatório anual de 2010, além de 

contemplar as informações inseridas na conta mensal, também detalha outras informações, 

tais como: i) o sistema de tratamento de água, desde a captação até a distribuição, ii) 

qualidade da água mensal por meio dos parâmetros básicos, iii) uso e ocupação dos 

mananciais de captação de água e iv) etapas do tratamento de água. No entanto, em ambos os 

instrumentos de informação não foram observados a informação referente à relação entre a 

ausência do tratamento de água e o risco com a saúde humana; algumas amostras não 

atenderam ao padrão de potabilidade e devido a isso, foi tomada medidas de correções pela 

Caesb as quais não foram explicitadas nos documentos; ausência de informações 

complementares para os mananciais de captação de água (ocorrência de algas com potencial 

tóxico, flúor natural, agrotóxicos, intermitência). Com a aplicação de 28 questionários, 

observou-se que a maioria dos consumidores tem pouco conhecimento do Decreto e a maioria 

não compreende a importância dos padrões de potabilidade para a manutenção da qualidade 

da água.  

Palavras chave: água, informação, Decreto, potabilidade, consumidor.  
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Abstract 
 

In Brazil, the water is used for many purposes since the urbanization process in the 

agricultural production process that can lead to reduce capacity of water supply sources as 

well as its quality for human consumption. This water quality is established by Portaria MS 

No. 518/2004 which sets the standards for drinking, strategies for monitoring and control, and 

guarantee the consumer the right to information about quality of treated water. In Distrito 

Federal, the Company Supply and Sewerage Brasilia (CAESB) is responsible for water 

quality from capture through to distribution. After the publication of the standard of drinking 

water became necessary to establish the mechanisms and instruments for the dissemination of 

consumer information on water quality, established in Decreto MS No. 5440/2005. This 

research aims to verify the implementation of this Decreto in the region of Sobradinho / 

Planaltina-DF. So we assessed the information concerning the sources of water catchment 

supplying the population, mechanisms and instruments of consumer information on water 

quality and a brief insight of the local population regarding this information. Before the 

documents provided by CAESB between the years 2008 to 2010, noted that it presents 

information tools to the consumer of water quality through the monthly bill, the annual report 

and the site. The consumer information on the monthly bill serve the Decreto, as they contain 

information about the ombudsman, the basic parameters of water quality and whether these 

are in accordance with Portaria MS No. 518/2004 MS, information on the number of sources 

of supply and insertion of information regarding the performance of activities of protection of 

sources of supply through environmental education, planning and watershed management. In 

the 2010 annual report, and consider the information entered on the monthly bill, also details 

other information such as: i) the system of water treatment, from capture to distribution, ii) 

water quality through monthly basic parameters, iii) use and occupancy of the springs of 

water harvesting and iv) water treatment steps. However, in both streams of information were 

not seen information on the relationship between the lack of water treatment and the risk to 

human health, some samples did not meet the standard for drinking and because of this, 

measures were taken by corrections Caesb which were not spelled out in documents, absence 

of additional information sources for water abstraction (presence of potentially toxic algae, 

natural fluoride, pesticides, flashing). With the application of 28 questionnaires, we found that 

most consumers have little knowledge of the Decree and most do not understand the 

importance of potability standards for the maintenance of water quality. 

 

Keywords: water, information, Decree, drinkability, consumer 
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1. Introdução  

A Lei nº 6.938, de 31/08/81 que institui sobre a política nacional do meio ambiente no 

Brasil, considera as seguintes definições: i) recursos ambientais como sendo a atmosfera, as 

águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e 

os elementos da biosfera; e ii) a degradação da qualidade ambiental como a alteração adversa 

das características do meio ambiente (Brasília, 2002). Nesse trabalho esses conceitos serão 

considerados. 

A água é uma das substâncias mais abundante na biosfera, pois o Planeta Terra 

apresenta 1.454.375x10
3
km

3 
(Migliorini et al., 2007). Apesar disso, dada a sua utilidade, a 

água é considerada um recurso finito, escasso e de valor econômico, pois define o 

desenvolvimento que uma região, país ou sociedade pode alcançar. A água é essencial à vida 

principalmente nas reações químicas do metabolismo dos seres vivos, funciona também como 

um solvente universal e apresenta uma importante propriedade físico-química, a de regulação 

térmica. (Macedo, 2004). Além disso, os principais usos da água podem ser diferenciados em 

dois tipos: i) o uso consuntivo em que há perda de água entre o que é utilizado para atividades 

diárias e o que retorna ao manancial, o qual é considerado para a elaboração do balanço 

hídrico entre a disponibilidade e a demanda hídrica de um determinado manancial, e ii) o uso 

não consuntivo que está relacionado com a geração de energia, a navegação fluvial, a pesca e 

a recreação e harmonia paisagística (Brasília, 2002). 

O consumo médio de água per capita nos países da América Latina é estimado em 200 

litros por dia, sendo utilizada tanto para higiene, lavagem de utensílios quanto para ingestão. 

No entanto, em alguns territórios, a quantidade de água tem-se tornado escassa e com 

qualidade comprometida para o consumo humano, o que pode ocasionar surgimento de 

doenças de veiculação hídrica (Organização Mundial da Saúde, 1999). A água pode veicular 

um elevado número de doenças ocasionadas por bactérias ou vírus, tais como: a 

gastroenterite, a hepatite A, a cólera, a esquistossomose, etc. Essa transmissão pode ocorrer 

por diferentes mecanismos, por exemplo, por via de ingestão oral ou por via de contato 

externo com água contaminada (Copasa, 2010). Além disso, a água é um importante habitat 

para larvas de mosquitos e vetores de doenças que a utilizam para o ciclo reprodutivo, como o 

mosquito Aedes eagypti transmissor da dengue (Unesp, 2011). 

Os potenciais de água doce no Brasil são extremamente favoráveis para diversos usos, 

no entanto, os processos de urbanização, de industrialização, de produção agrícola têm 

contribuído para o lançamento de efluentes e resíduos na água o que vem ocasionando uma 
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diminuição tanto da qualidade físico-química da água quanto na quantidade de água 

disponibilizada para o consumo humano. Ainda que os recursos hídricos tenham a capacidade 

de diluir e assimilar esgotos e resíduos, mediante processos físicos, químicos e biológicos, 

que proporcionam a autodepuração (Brasília 2002), vale ressaltar que essa capacidade é 

limitada diante da quantidade e qualidade de recursos existentes. Nesse sentido, um maior 

investimento para o tratamento da água para consumo humano tem sido exigido nas estações 

de tratamento para garantir à população uma qualidade adequada (BRASIL, 2006).  

No Brasil, com o Decreto Federal nº 79.367/1977 foi estabelecido à competência do 

Ministério da Saúde (MS) para a definição do padrão de potabilidade da água para o consumo 

humano em todo território nacional. Em cumprimento a esse Decreto foi instituída a primeira 

Norma de potabilidade de água para o consumo humano (Portaria nº 56/1977). A partir de 

então foram elaboradas outras Portarias até a criação da Portaria MS nº 518/2004 vigente até 

os dias atuais (BRASIL, 2006 e 2009). Essa Portaria estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo 

humano e garante ao consumidor o direito a informação referente à qualidade da água para 

consumo humano. Além disso, a questão da água tratada para o consumo humano é abordado, 

tanto na Constituição Federal de 1988 em seu art. 200, inciso VI, que explicita a 

obrigatoriedade da fiscalização e a inspeção da água para o consumo humano, quanto na Lei 

nº 8080 de 1990 (Lei Orgânica de Saúde) que explicita a responsabilidade do setor saúde no 

que se refere à fiscalização das águas destinadas ao consumo humano. 

Para atender essas ações de fiscalização e inspeção da água para consumo humano, no 

ano de 2000, foi criado no MS o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para 

o consumo humano (Vigiagua) que estabelece ações básicas e estratégicas para a realização 

da vigilância da qualidade da água nas três esferas governamentais do setor saúde de acordo 

com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde. (Brasil, 2009). No âmbito da 

saúde, controle da qualidade da água para consumo humano é o conjunto de atividades 

exercidas de forma contínua pelo(s) responsável (eis) pelo abastecimento de água para 

garantir a potabilidade da água consumida; e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano é o conjunto de ações adotadas continuamente pela autoridade de saúde pública para 

verificar se a água consumida pela população atende a Portaria MS nº 518/2004.  

No sentido de atender os direitos dos consumidores de água estabelecidos na Portaria 

MS n°518/2004, no seu Art. 7º inciso VI, algumas entidades de consumidores, entre elas 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), reivindicaram os mecanismos de 

informações sobre a qualidade da água consumida (Brasil, 2005). Para tanto, no ano de 2000 
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foi elaborado o Decreto nº 5440/2005 o qual estabelece definições e procedimentos sobre o 

controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e 

instrumentos para a divulgação de informações ao consumidor (Brasil, 2009). Nesse sentido, 

esse Decreto teve a intenção de fortalecer o controle social na questão do acompanhamento da 

qualidade da água pelos consumidores. 

 As principais informações que devem ser repassadas aos consumidores de água, 

segundo o Decreto MS nº 5440/2005 (Anexo 1), são informações mensais dos parâmetros 

básicos sobre a qualidade da água consumida na conta mensal e no relatório anual o qual deve 

conter os parâmetros analisados com freqüência trimestral  e semestral conforme o exigido na 

Portaria MS nº 518/2004. Na conta mensal, os parâmetros básicos são aqueles realizados na 

rotina operacional do tratamento e distribuição de água, tais como: bacteriologia (coliforme 

total e coliforme termotolerante), turbidez, cor aparente, cloro residual livre e flúor 

 (Brasil, 2005). Já no relatório anual, em termo de qualidade da água, deve conter, no 

mínimo, a identificação dos mananciais de abastecimento e a descrição de suas condições 

ambientais como os níveis de proteção existentes, fontes de contaminação; descrição 

simplificada dos processos de tratamento e distribuição da água e resumo dos resultados das 

análises da água distribuída segundo o estabelecido na Portaria MS n° 518/2004. 

Atualmente no Brasil, toda água destinada ao consumo humano deve ser tratada e deve 

obedecer ao padrão de potabilidade referente à qualidade bacteriológica da água, 

complementada pelos indicadores físico-químicos de turbidez e cloro residual, bem como 

deve estar sujeita à vigilância da qualidade da água principalmente no seu gerenciamento e 

distribuição, pois os riscos associados ao consumo da água devem ser considerados (Portaria 

MS nº 518/2004). Esses riscos podem ser coletivos ou individuais, imediatos ou de longo 

prazo se não tratados adequadamente, tornando-se um problema de saúde pública (Brasil, 

2009). 

2. Objetivo 

2.1. Objetivo Geral 

 Verificar o cumprimento legal do Decreto MS nº 5440/2005 referente à qualidade da 

água para o consumo humano na região de Sobradinho/Planaltina-DF. 

2.2. Objetivos Específicos 

i. Obter e verificar as informações referentes aos mananciais de captação de água que 

abastecem a população de Sobradinho/Planaltina-DF; 
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ii. Verificar os mecanismos e instrumentos de informação ao consumidor sobre a 

qualidade da água para o consumo humano em Sobradinho/Planaltina-DF-, 

conforme os padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria MS n° 518/2004. 

iii. Verificar o conhecimento da população de Sobradinho/Planaltina-DF quanto às 

informações sobre a qualidade da água para o consumo humano. 

3. Justificativas 

 Considerando que o Decreto MS nº 5440/2005 estabelece a criação de mecanismos e 

instrumentos de informação ao consumidor sobre a qualidade da água, essa pesquisa é 

relevante para verificar a percepção do consumidor de Sobradinho/Planaltina-DF ao que se 

propõe esse Decreto. Essas regiões administrativas foram escolhidas, pois a estação de 

abastecimento de água que se encontra na cidade de Planaltina também atende a população de 

Sobradinho. Além disso, informar o consumidor brasileiro sobre a qualidade da água 

distribuída potencializa as prescrições do Código de Defesa do consumidor Lei 8.078/1990, 

que estabelece o direito a informação clara e precisa sobre os diferentes produtos e serviços e 

induz na sociedade uma postura de prevenção à saúde e segurança, em cumprimento à 

Portaria MS nº518/2004. 

4. Metodologia 

 Para verificar a implementação do Decreto MS nº 5440/2005 em 

Sobradinho/Planaltina-DF, bem como atender os objetivos desse trabalho foram realizadas 

cinco etapas metodológicas: 

1ª Etapa: Elaboração da revisão bibliográfica de documentos institucionais da Companhia 

de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), livros e artigos sobre os temas: i) a 

relação entre a água e saúde; ii) a necessidade do tratamento de água; iii) parâmetros de 

potabilidade da água segundo a Portaria MS nº 518/2004; iv) a construção do Decreto MS nº 

5.440/2005 e sua importância para os consumidores de água potável. 

2ª Etapa: Levantamento de informações junto à Caesb referentes ao ano de 2010 para as 

regiões administrativas de Sobradinho/Planaltina-DF sobre: i) a qualidade de água dos 

mananciais de abastecimento; ii) a qualidade de água consumida pela população; e iii) os 

mecanismos e instrumentos de informação ao consumidor sobre a qualidade da água desde a 

captação até a distribuição. Essas informações foram obtidas por meio de duas visitas à Caesb 

sendo uma na Estação de Tratamento do Pipiripau na cidade de Planaltina e outra na Diretoria 

de Operação e Manutenção da Água em Brasília da Caesb e, também, por meio de contato 
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realizado via e-mail. Além disso, informações adicionais foram adquiridas por meio do site 

www.caesb.df.gov.br. 

3ª Etapa: Diante das informações obtidas na 2ª etapa, elaborou-se um questionário com 

perguntas de fácil compreensão para o consumidor. Esse questionário fez referência ao 

conhecimento dos consumidores sobre as informações da qualidade da água consumida, e foi 

aplicado na Faculdade UnB Planaltina (FUP), para uma população amostral de 28 

consumidores residentes em Sobradinho ou em Planaltina-DF.  

4ª Etapa: Avaliação qualitativa dos resultados referentes às informações obtidas nas 2ª e 

3ª etapas. 

5. Resultados*
1
 

5.1 Informações sobre a Caesb 

A Caesb é uma sociedade de Economia Mista, regida pela Lei das Sociedades 

Anônimas, responsável pela prestação de serviço de saneamento básico no Distrito Federal. 

Suas principais atribuições correspondem à execução, a operação, a manutenção e exploração 

dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além da conservação, 

proteção e fiscalização das bacias hidrográficas utilizadas ou reservadas para fins de 

abastecimento de água e o controle da qualidade e da poluição das águas. (Caesb, 2011).  

5.2 Sistema de Abastecimento de Água: suas componentes e principais sistemas 

produtores no DF (Caesb, 2011)  

 Um sistema de abastecimento de água é composto pelo (a): 

 Manancial: corpo hídrico de onde se retira diretamente ou se armazena água para o 

abastecimento público; 

 Captação: é a primeira unidade do sistema de abastecimento, onde é coletada a água 

em suas condições naturais; 

 Adução/Bombeamento: responsável pelo transporte da água; 

 Tratamento: objetiva remover ou eliminar impurezas, tornando a água segura para o 

consumo humano; 

 Reservação: armazenamento de água tratada para atender as oscilações de consumo ao 

longo do dia e 

                                                           
1
 * os resultados contidos nesse projeto de pesquisa constam no relatório Siagua de 2008 e relatório anual de 

informação ao consumidor para o ano de 2010 da Caesb. 
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 Distribuição: rede composta por tubulações e dispositivos acessórios, destinada a 

colocar água potável à disposição dos consumidores, de forma continua, em 

quantidade, qualidade e pressão adequadas. 

A estrutura de produção de água da Caesb é composta por cinco sistemas produtores 

de água distribuídos pelo DF: Torto/Santa Maria, Descoberto, Brazlândia, 

Sobradinho/Planaltina e São Sebastião os quais são compostos por um total de 594 unidades 

operacionais (Figura 1). Esses sistemas produtores são responsáveis por captar água bruta de 

mananciais superficiais ou subterrâneos, realizar bombeamentos nos casos necessários, tratar 

a água para que sejam atingidos os parâmetros estabelecidos na Portaria MS n°518/2004 e 

armazenar água tratada para abastecer a população do DF. Esse conjunto de sistemas produz 

em média 18.902.750 m³ de água por mês garantindo o abastecimento de água para a 

população do DF. 

 

 

 

Figura 1. Sistemas Produtores de Água do DF (figura do relatório anual da Caesb de 2008) 

5.3 Sistemas de abastecimento de água (SAA) de Sobradinho e Planaltina - DF 

O sistema de abastecimento de água de Sobradinho e Planaltina – DF consiste num 

sistema integrado de água o qual é formado pela mistura das águas dos mananciais da região 
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(Brejinho, Contagem, Corguinho, Fumal, Mestre d’armas, Paranoazinho, Pipiripau, Quinze - 

Tabela 1). Esse sistema possui uma disponibilidade hídrica de 1.254 L/s e uma vazão média 

de água tratada em 631 L/s. Além disso, esse sistema abastece cerca de 11% da população do 

DF e representa o terceiro maior sistema produtor do DF, com aproximadamente 9% do total 

da água de abastecimento produzida pela Caesb.  

 

Tabela 1. Informações sobre o sistema distribuidor de água em Sobradinho/Planaltina-DF referente aos 

mananciais de abastecimento, à disponibilidade hídrica, vazão e volume captado e capacidade percentual de 

abastecimento produzida pela Caesb para o ano de 2010. 

Sistema de 

abastecimento 

de água (SAA) 

Subsistema/ 

Mananciais de 

abastecimento 

Disponibilidade 

Hídrica (l/s) 

Vazão 

Captada 

(l/s) 

Vol. 

Captado 

(m³/mês) 

% 

Sobradinho/ 

Planaltina 

Brejinho, 

Contagem, 

Corguinho, 

Fumal, Mestre 

d’armas, 

Paranoazinho, 

Pipiripau, 

Quinze, Poços 

Sobradinho, 

Poços 

Minichácaras, 

Poços 

Arapoanga 

1.254                                 

 

   634 

 

 1.669.470 9% 

 

5.4 Controle da qualidade da água da captação a distribuição 

Na Caesb é a Gerência de Monitoramento da Qualidade da Água (PHIQ/PHI) 

responsável pela execução do monitoramento da qualidade dos mananciais utilizados para o 

abastecimento público, bem como do controle da água distribuída no DF, tem como finalidade 

garantir o atendimento da água consumida no que exige a Portaria MS n°518/2004. Para 

tanto, as análises físico-químicas e bacteriológicas são realizadas considerando quatro 

diferentes usos da água: 

i. Limnológico/Balneabilidade: trata das águas doces e de seus organismos, sob o ponto 

de vista ecológico; 

ii. Água Bruta: denomina-se água (superficial ou subterrânea) destinada ao abastecimento 

público que ainda não passou pelo processo de tratamento;  
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iii. Corpos Receptores: correspondem aos corpos hídricos superficiais que recebem 

lançamentos dos efluentes das estações de tratamento de esgotos operadas pela Caesb; 

iv. Água Tratada: corresponde à água que passou por algum tipo de tratamento e os 

parâmetros a serem analisados, bem como, o plano mínimo de amostragem em relação 

à população abastecida conforme estabelecido pela Portaria MS nº 518/2004. 

5.4.1 Mananciais de captação: uso e ocupação da bacia e qualidade da água  

Conforme a Tabela 2 observa-se que a ocupação dos principais mananciais de 

abastecimento de água na região de Planaltina e Sobradinho é predominante nas áreas 

agrícolas, exceto no manancial Paranoazinho que possui somente o cerrado em toda sua 

extensão. Ademais, todos apresentam alguma área de proteção de suas margens o que irá 

contribuir para a melhoria da qualidade da água tratada. 

Além disso, a qualidade das águas dos mananciais de abastecimento é avaliada pelo 

índice de qualidade de água (IQA) que leva em consideração oito parâmetros: cor, turbidez, 

amônia, ferro, cloreto, pH, DQO, coliformes totais e também as peculiaridades regionais. Esse 

índice é calculado conforme a seguinte fórmula:  

n 

IQA = ∑ qi* wi 

i = 1 

Sendo n = número de parâmetros;  

qi = valor do índice na curva de qualidade para o parâmetro i 

wi = peso do parâmetro i. 

Esse IQA varia de 0 a 100 e a água do manancial é enquadrada, segundo a 

classificação proposta por Ramech, em seis classes distintas: 

 

 

 

 

 

Acredita-se que o IQA, além de definir a qualidade microbiológica e físico-química da 

água bruta, também deve ser utilizado para direcionar o tipo de tratamento de água mais 

adequado em um determinado manancial de captação. 

 

 

 

 

IQA Classificação Qualidade da água do manancial 

91 – 100 Ótima 

80 – 90 Muito boa  

52 – 79 Boa 

37 – 51 Aceitável 

20 – 36 Imprópria para tratamento convencional 

0 – 19 Imprópria 
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Tabela 2. Mananciais de captação, área da bacia de captação, unidade de conservação, localidade atendida e 

ocupação predominante para o ano de 2010. 

Captações  

 

Bacia 

Hidrográfica 

Área da 

Bacia de 

Captação 

(km
2
) 

Unidade de 

Conservação 

Localidade 

Atendida 

Ocupação 

Predominante 

Brejinho  Rio São 

Bartolomeu 

18,9 Estação 

Ecológica de 

Águas 

Emendadas 

(EEAE) e Áreas 

de Proteção de 

Mananciais 

(APM) 

Planaltina  Cerrado  

Agrícola 

Contagem  Rio Maranhão  6,4 APA Cafuringa 

Parque Nacional 

de 

Brasília, APM, 

APA - Planalto 

Central e 

REBIO – 

Contagem 

Sobradinho  Cerrado  

Agrícola 

Corguinho  

 

Rio São 

Bartolomeu  

8,1 APM e APA São 

Bartolomeu 

(parcial) 

Planaltina / 

Sobradinho 

Cerrado / 

Reflorestamento 

Fumal 

 

Rio São 

Bartolomeu  

48 EEAE, APM e 

APA Planalto 

Central 

Planaltina Cerrado / Agrícola 

Mestre D'Armas 

(Operação 

Sazonal) 

Rio São 

Bartolomeu 

52,3 EEAE, APM e 

APA Planalto 

Central 

Planaltina 

 

Agrícola / 

Loteamento/ 

Cerrado 

Paranoazinho  Rio São 

Bartolomeu 

5,1 EEAE, APM 

Cafuringa, 

Parque Nacional 

de 

Brasília, e APA 

Planalto Central 

Sobradinho  Cerrado 

Pipiripau  Rio São 

Bartolomeu 

195 Área de Proteção 

Ambiental do Rio 

São Bartolomeu, 

APM e APA 

Planalto 

Central 

Planaltina/ 

Sobradinho 

Cerrado /  

Agrícola / 

Urbano / Núcleo 

Rural / Mineração 
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Na Tabela 3 observa-se que a qualidade da água dos mananciais que abastecem a 

região de Sobradinho/Planaltina para o ano de 2008 variou de boa (IQA 52-79) a muito boa 

(IQA 80-90). Vale ressaltar que as análises dos parâmetros físico-quimicos para a 

determinação do IQA foram realizadas a cada dois meses. 

Tabela 3. IQA mensal dos mananciais da região Sobradinho/Planaltina para o ano de 2008. 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Tratamento de água 

O tratamento de água é realizado em estações de tratamento (ETA) e são unidades 

operacionais encarregadas de promover a adequação da qualidade da água para que os 

padrões de potabilidade sejam atendidos conforme a norma Portaria MS nº 518/2004. A 

Caesb possui 9 ETAs que utilizam tipos variados de tratamento, especificamente nas ETAs 

que abastecem a região de Sobradinho e Planaltina variando o tipo de tratamento de filtração 

ascendente, filtração dupla à filtração convencional de (Tabela 4).  

Tabela 4. Descrição das estações de tratamento, vazão de tratamento e tipo de tratamento para a região de 

Sobradinho e Planaltina no ano 2008/2009. 

Estação de tratamento de água 

(ETA) para região de Planaltina e 

Sobradinho  

Capacidade Nominal 

(L/s) 

Tipo de tratamento 

Planaltina (ETA-PL1)  60 Filtração Ascendente 

Pipiripau (ETA-PI1)  550 Filtração Dupla 

Vale do Amanhecer (ETA-VA1)  54  Convencional 

 

Manancial de 

Captação 
Fev Abr Jun Ago Out Dez 

Brejinho 82,6 77,3 83,6 83,2 77,0 77,0 

Contagem 81,7 81,6 84,3 82,8 77,0 76,1 

Corguinho 80,5 80,6 83,8 82,0 77,0 77,3 

Fumal 76,1 75,5 75,6 77,4 78,0 77,0 

Mestre d’armas 64,7 62,1 71,6 68,3 65,0 64,0 

Paranoazinho 82,6 82,3 83,0 82,2 82,0 77,7 
Pipiripau 61,3 57,2 70,4 79,4 69,0 59,0 



 18 

A Estação de Tratamento Pipiripau (ETA-PI1) trata as águas do Pipiripau, Fumal e 

Brejinho por meio do tratamento de água com dupla filtração (Figura 2) uma ascendente e 

outra descendente, com sistema de reaproveitamento total da vazão destinada à lavagem de 

filtros. 

 

Figura 2 Dupla Filtração (retirado de Brasil, 2007) 

 As águas da captação Quinze são tratadas na ETA Vale do Amanhecer (ETA-VA1), 

tem sistema de tratamento convencional (Figura 3) com capacidade de tratamento até 500 

NTU (Unidade de medição de turbidez).  

 

Figura 3 Ciclo completo ou convencional (retirado de Brasil, 2007) 

 O tratamento de água na ETA Planaltina (ETA-PL1) é feito através de sistema de 

filtração direta ascendente (Figura 4), o qual é temporariamente interrompido quando se 

observa queda na qualidade da água captada, em especial devido aos elevados teores de 

turbidez, com valores superiores à capacidade de tratamento daquela unidade.  
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Figura 4 Filtração direta ascendente (retirado de Brasil, 2007) 

6. Discussão  

Conforme estabelece o Decreto MS nº 5440/2005, as informações aos consumidores 

de água potável deve ser divulgada em dois períodos diferentes, na conta mensal e por meio 

do relatório anual. Nesse sentido, essa discussão consiste em avaliar as informações inseridas 

nesses instrumentos de informação para o ano de 2010, juntamente com os resultados das 

informações sobre o tratamento de água da Caesb inserido no relatório do Siagua para o ano 

de 2008/2009. 

6.1. Informações ao consumidor na conta mensal 

Comparando as informações exigidas pelo Decreto MS nº 5440/2005 no capítulo III – 

Das informações ao Consumidor, no Art.5º (Anexo1), com as informações inseridas pela 

Caesb na conta mensal (Figura 2) observa-se: 

i) a inserção na conta mensal da citação do endereço do escritório responsável para sanar as 

possíveis dúvidas dos consumidores, bem como o acesso via internet e via telefone; 

ii) a inserção do resumo dos resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de 

qualidade da água (turbidez, cloro, flúor, cor, coliformes totais e coliformes 

termotolerantes). Além disso, observa-se que, no quadro de amostras tratadas, a Caesb 

analisou uma quantidade maior de amostra de água referente aos parâmetros básicos em 

relação ao plano mínimo exigido pela Portaria MS nº 518/2004. Os valores máximos 

permitidos desses parâmetros atenderam essa legislação em cerca de 100%. Entretanto, 

observa-se que algumas amostras não atenderam ao padrão de potabilidade, para tanto 

foram realizadas medidas de correções as quais não foram explicitadas nesse documento; 

iii)  a inserção da divulgação do Decreto MS nº 5440/2005, informações sobre a quantidade 

dos mananciais superficiais e poços tubulares profundos utilizados como fonte de 
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abastecimento de água e também a Caesb informa que realiza o monitoramento dos 

mananciais de acordo com as determinações da Resolução CONAMA 357/2005; 

iv)  a inserção de informação a respeito da execução de atividades de proteção as fontes de 

abastecimento por meio de atividades de educação ambiental, planejamento e manejo das 

bacias hidrográficas e que a qualidade da água fornecida é controlada diariamente desde a 

captação até a entrada na residência do cliente. 

v) a inserção de um texto explicitando que ações corretivas serão tomadas imediatamente pela 

Caesb caso os resultados dos parâmetros básicos estejam fora dos limites estabelecidos 

pela Portaria MS nº 518/2004, bem como alerta o consumidor de água para a manutenção 

da caixa d’água através da limpeza e desinfecção, que deve ser feita, na média, a cada 6 

meses. No entanto, não esclarece como essa limpeza deve ser feita. 

vi)  a inserção de explicação simples sobre o significado de cada parâmetro básico (Turbidez, 

cor, cloro residual livre, fluoreto e coliformes). No entanto, não esclarece a relação desses 

parâmetros com o risco a saúde humana. 
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Figura 5. Conta mensal da Caesb para o ano de 2010 

6.2 Informações ao consumidor no relatório anual 

Comparando as informações exigidas pelo Decreto MS n 5440/2005 inseridas no 

Capítulo III Art5º inciso II, que dispõe da segurança ao consumidor em receber do prestador 

de serviço de distribuição de água o relatório anual, com as informações inseridas pela Caesb 

no relatório anual (Anexo 2) observa-se: 

i) a transcrição dos arts. 6
o
, inciso III,  e 31 da Lei n

o
 8.078, de 1990, e referência às 

obrigações dos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água conforme o 

MS; 

ii) a inserção de informações referentes as atribuições e serviços de exploração dos sistemas 

de abastecimento de água e tratamento de esgoto, bem como a informação do endereço e o 

telefone para contato do seu centro de gestão; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art6iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art31
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iii)  a inserção do nome do responsável legal pela empresa ao início do relatório; 

iv) indicação do setor de atendimento ao consumidor por meio do número da central de 

relacionamento com o cliente e do número da ouvidoria; 

v) a inserção do órgão responsável pela vigilância da qualidade da água para consumo 

humano, endereço e telefone; 

vi)  a inserção dos locais de divulgação dos dados e informações complementares sobre 

qualidade da água por meio do site www.caesb.df.gov.br/; 

vii) a identificação dos mananciais de abastecimento, descrição das suas condições, 

informações dos mecanismos e níveis de proteção existentes, qualidade dos mananciais, 

fontes de contaminação, órgão responsável pelo seu monitoramento e, quando couber, 

identificação da sua respectiva bacia hidrográfica. Além disso, informações gerais sobre 

captações superficiais e outras instituições governamentais que atuam na proteção hídrica dos 

mananciais também constam nesse relatório anual da Caesb;  

vii)  a descrição simplificada dos processos de tratamento e distribuição da água, desde a 

captação da água do manancial até as residências, por meio de ilustrações para facilitar a 

compreensão pelo consumidor de água; 

viii)  inserção do resumo dos resultados das análises mensais da qualidade da água distribuída 

para cada sistema produtor (Descoberto, São Sebastião, Sobradinho/Planaltina...), 

discriminados mês a mês, mencionado por parâmetro analisado o valor máximo permitido, o 

número de amostras realizadas, o número de amostras anômalas detectadas, o número de 

amostras em conformidade com o plano de amostragem estabelecido em norma do MS e as 

medidas adotadas face às anomalias verificadas. Nesse item observa-se que o número de 

amostras realizadas mensalmente pela Caesb referente aos parâmetros básicos e a 

conformidade das amostras com o estabelecido na Portaria MS nº 518/2004 variou da 

seguinte maneira: para os parâmetros cor e turbidez observa-se que a Caesb analisou 2 a 3 

vezes amostras a mais do que o exigido pela Portaria e para os parâmetros cloro residual livre, 

coliformes totais e E. coli essa variação foi de 9 a 17 amostras, com exceção dos meses de 

novembro e dezembro onde nota-se que não foram realizadas a quantidade mínima de 

amostras conforme o exigido pela Portaria; sendo que para os parâmetros cor, turbidez, cloro 

residual, há uma variação de 1 a 15 amostras e para o padrão E. Coli 3 amostras, no mês de 

maio, não estavam em conformidade com o valor maximo permitido segundo preconiza a 

Portaria. Já para o parâmetro fluoreto observa-se uma variação de 2 a 5 vezes mais amostras 
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analisadas pela Caesb, sendo que para os parâmetros fluoreto e coliformes fecais observa-se 

uma variação de 3 a 30 amostras fora do padrão de potabilidade. 

viii) entretanto, não se observa informações no relatório anual referente as particularidades 

próprias da água do manancial ou do sistema de abastecimento, como presença de algas com 

potencial tóxico, ocorrência de flúor natural no aqüífero subterrâneo, ocorrência sistemática 

de agrotóxicos no manancial, intermitência, dentre outros. Portanto subentende-se que nos 

mananciais de abastecimento de água da região de Sobradinho/Planaltina DF não apresentam 

esses problemas ou ainda que essas análises não foram realizadas para o ano de 2010. 

6.3. Avaliação dos resultados do questionário para o consumidor de água 

Para verificar a percepção da população de Sobradinho/Planaltina-DF quanto às 

informações sobre a qualidade da água para o consumo humano foi aplicado um questionário 

(Anexo 3) para 28 moradores da região. Observa-se que a maioria dos entrevistados está 

cursando o ensino superior e residem na cidade de Sobradinho (Figura 6).  

 

Figura 6 Percentuais do nível de escolaridade e do local de residência dos entrevistados das cidades de 

Sobradinho/Planaltina-DF. 

Além disso, observa-se que a maioria dos entrevistados não conhecem a fonte de 

abastecimento de água da sua região (Figura 7). No entanto, observa-se que poucos 

entrevistados apresentam uma noção ambiental sobre o processo de abastecimento de água 

uma vez que consideraram em sua resposta a palavra manancial ou rio.  
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Figura 7 visão dos moradores da região de Sobradinho e Planaltina  DF sobre a forma de abastecimento de água 

em suas residências  

Considerando o conhecimento dos entrevistados sobre a qualidade da água distribuída 

em sua região e também o processo de tratamento da água, observa-se que 50% dos 

entrevistados consideram a água consumida boa e 53% dizem conhecer o processo de 

tratamento de água (Figura 8). No entanto, quando questionados sobre o conhecimento dos 

parâmetros básicos que definem a qualidade da água, observa-se que 75% dos consumidores 

desconhecem esses parâmetros (Figura 9). Além disso, observa-se que 93% dos entrevistados 

conhecem as informações sobre a qualidade da água contidas na conta mensal.  

 

Figura 8 Avaliação da água consumida pelos entrevistados e conhecimento a respeito do tipo de tratamento de 

água 
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Figura 9 Conhecimento dos consumidores sobre aos parâmetros básicos que definem a qualidade da água e 

sobre as informações da qualidade da água contidas na conta mensal 

Diante dessas respostas, observa-se que os consumidores não relacionam água potável 

de boa qualidade com a qualidade dos parâmetros básicos de tratamento. No entanto, 

recomenda-se o aprimoramento dessas perguntas para que as mesmas sejam mas concisas, 

objetivas e correlacionadas.  

Avaliando o conhecimento do consumidor sobre a prestadora de serviço responsável 

pela captação e distribuição da água em sua cidade, observa-se que 92% dos entrevistados 

relataram ser a Caesb, sendo que 53% desses consumidores lêem sua conta mensal 

(Figura10). 

 

Figura 10 Conhecimento a respeito da prestadora de serviço responsável pelo abastecimento de água da região e 

hábito dos consumidores em ler a conta mensal. 

Considerando o conhecimento do consumidor sobre o Decreto MS nº 5440/2005, 

observa-se que apenas 4% dos entrevistados tem esse conhecimento (Figura 11). Ainda que a 

Caesb cumpra legalmente com o estabelecido pelo Decreto MS nº5440/2005, conforme 

relatado nos itens 6.1 e 6.2 desse documento, nota-se pouca apropriação dos conhecimentos 

sobre as informações da qualidade da água para o consumo humano. Portanto, recomenda-se 

investimentos em educação ambiental envolvendo essa temática. 
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Figura 11 Conhecimento dos entrevistados a respeito do Decreto MS nº 5440/2005 

Relacionando a veiculação de doenças por meio da água, observa-se que 96% dos 

entrevistados acreditam que a água pode veicular um elevado número de doenças (Figura 12), 

entretanto não souberam cita-las. Isso sugere um envolvimento em educação ambiental 

contextualizada, entre saúde e meio ambiente.  

 

Figura 12 Noção dos consumidores a respeito de doenças veiculadas pela água 

 

Sobre as providencias realizadas pelos consumidores quando ocorre falta de água nas 

suas residencias, observa-se que 50% dos entrevistados entram em contato com a Caesb 

(Figura 13). 
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Figura 13 O que fazem os consumidores de água quando há falta de água em suas residências 

 

7. Conclusões e Considerações finais 

De acordo com as informações obtidas nos documentos fornecidos pela Caesb entre os 

anos de 2008 a 2010, observou-se que a mesma apresenta os instrumentos de informação ao 

consumidor da qualidade da água, tais como: conta mensal, relatório anual e pelo 

site/ouvidoria.  

As informações ao consumidor na conta mensal atendem ao Decreto, pois contêm 

informações sobre ouvidoria, parâmetros básicos de qualidade da água e se esses estão de 

acordo com a Portaria do MS nº 518/2004, informações sobre a quantidade dos mananciais de 

abastecimento e inserção de informação a respeito da execução de atividades de proteção das 

fontes de abastecimento por meio de atividades de educação ambiental, planejamento e 

manejo das bacias hidrográficas.  

Já no relatório anual de 2010, além de contemplar as informações inseridas na conta 

mensal, também detalha outras informações, tais como: i) o sistema de tratamento de água 

com inserção de um mapa do Distrito Federal informando ao consumidor os sistemas 

produtores de água com uma legenda de fácil entendimento, contendo as áreas atendidas pela 

Caesb e ainda os pontos de reservatório e Estações de Tratamento (ETA’s), ii) qualidade da 

água mensal por meio dos parâmetros básicos, bem como informações sobre o IQA, 
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explicando ao consumidor que esse índice permite uma avaliação sistemática e simplificada 

das condições bacteriológicas e físico-químicas de um corpo d’água, iii) uso e ocupação dos 

mananciais de captação de água as principais fontes de poluição e contaminação dos 

mananciais decorrente das atividades desenvolvidas em suas respectivas bacias hidrográficas, 

com destaque à ocupação urbana, loteamentos, desmatamentos, erosão, criação de animais, 

agricultura, extração de areia e cascalho e deposição de lixo o que pode comprometer o índice 

IQA de cada manancial de captação, também informa a respeito de um Programa de Proteção 

dos Mananciais, que realiza, dentre outras iniciativas, o monitoramento do uso do solo, 

inspeções e vistorias ambientais rotineiras nas bacias hidrográficas dos mananciais, projetos 

de proteção e recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e combate a incêndios 

florestais. Muitas dessas ações, que têm caráter preventivo ou corretivo, são realizadas em 

parceria com outras instituições (SEMARH, IBRAM, IBAMA, ICMBio, SUDESA, Adasa e 

Emater) promovendo-se dessa forma uma atuação integrada para viabilizar a proteção hídrica. 

iv) etapas do tratamento de água.  

No entanto, tanto na conta mensal quanto no relatório anual de 2010 não foi observada 

informação sobre a relação entre a ausência do tratamento de água e o risco com a saúde 

humana; algumas amostras não atenderam ao padrão de potabilidade e devido a isso, foram 

tomada medidas de correções pela Caesb as quais não foram explicitadas nos documentos; 

ausência de informações complementares para os mananciais de captação de água (ocorrência 

de algas com potencial tóxico, flúor natural, agrotóxicos, intermitência).  

Além disso, verificou-se o esclarecimento à respeito dos parâmetros básicos como 

turbidez, cloro residual livre, fluoreto, coliformes totais e outros com linguagem acessível ao 

consumidor, como é cobrado no Art.6º. tanto para a conta mensal quanto para o relatório 

anual, no entanto, não há relatos desses parâmetros com a questão da qualidade da água na 

saúde humana. 

Ao final do relatório constam algumas informações ao consumidor sobre os cuidados 

com a caixa d’água na realização da limpeza a cada 6 meses para manter a qualidade da água 

para o consumo humano. 

A respeito das entrevistas com o questionário, observou-se que a maioria dos 

consumidores tem pouco conhecimento do Decreto e a maioria não compreende a importância 

dos padrões de potabilidade para a manutenção da qualidade da água e quase metade dos 

entrevistados não lêem a conta mensal.  

Dessa forma é necessário um maior empenho da Caesb para a divulgação do Decreto e 

investimento em educação ambiental para conscientizar a população sobre a importância dos 
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parâmetros físico-químico e bacteriológicos para a manutenção da qualidade da água para 

consumo humano e prevenção de doenças. O consumidor deve ter atenção e a curiosidade em 

conhecer os padrões de potabilidade, visto que a água é o produto mais comercializado em 

todo o mundo e que a sua qualidade depende da avaliação da prestadora de serviço e também 

do consumidor. 
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Anexo I – Decreto MS n 5440/2005 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

DECRETO Nº 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005. 

 

 

Estabelece definições e procedimentos 
sobre o controle de qualidade da água de 
sistemas de abastecimento e institui 
mecanismos e instrumentos para divulgação 
de informação ao consumidor sobre a 
qualidade da água para consumo humano. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 

        DECRETA: 

        Art. 1o  Este Decreto estabelece definições e procedimentos sobre o controle de 
qualidade da água de sistemas de abastecimento público, assegurado pelas Leis nos 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, e pelo Decreto no 79.367, de 9 de março de 1977, e institui mecanismos e 
instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para 
consumo humano, na forma do Anexo - "Regulamento Técnico sobre Mecanismos e 
Instrumentos para Divulgação de Informação ao Consumidor sobre a Qualidade da Água 
para Consumo Humano", de adoção obrigatória em todo o território nacional. 

        Art. 2o  A fiscalização do cumprimento do disposto no Anexo será exercida pelos 
órgãos competentes dos Ministérios da Saúde, da Justiça, das Cidades, do Meio Ambiente e 
autoridades estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e municipais, no âmbito de suas 
respectivas competências. 

        Parágrafo único.  Os órgãos identificados no caput prestarão colaboração recíproca 
para a consecução dos objetivos definidos neste Decreto. 

        Art. 3o  Os órgãos e as entidades dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios 
e demais pessoas jurídicas, às quais este Decreto se aplica, deverão enviar as informações 
aos consumidores sobre a qualidade da água, nos seguintes prazos: 

        I - informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas "a" e "b" do 
inciso I do art. 5o do Anexo, a partir do dia 5 de junho de 2005; 

        II - informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas "c" e "d" do 
inciso I do art. 5o do Anexo, a partir do dia 15 de março de 2006; e 

        III - relatório anual até quinze de março de cada ano, ressalvado o primeiro relatório, 
que terá como data limite o dia 1o de outubro de 2005. 

        Art. 4o  O não-cumprimento do disposto neste Decreto e no respectivo Anexo implica 
infração às Leis nos 8.078, de 1990, e 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

        Art. 5o  Fica aprovado, na forma do Anexo a este Decreto, o Regulamento Técnico 
sobre Mecanismos e Instrumentos para Divulgação de Informação ao Consumidor sobre a 
Qualidade da Água para Consumo Humano. 

        Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.440-2005?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D79367.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art5ia#art5ia
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art5ia#art5ia
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art5ic#art5ic
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art5ic#art5ic
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6437.htm
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        Brasília, 4 de maio de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

 

 

 

A N E X O 

REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA 

PARA CONSUMO HUMANO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 1o  Este Anexo estabelece mecanismos e instrumentos de informação ao 
consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano, conforme os padrões de 
potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

        Art. 2o  Cabe aos responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de 
abastecimento de água cumprir o disposto neste Anexo.  

       Art. 3o  A informação prestada ao consumidor sobre a qualidade e características 
físicas, químicas e microbiológicas da água para consumo humano deverá atender ao 
seguinte: 

        I - ser verdadeira e comprovável; 

        II - ser precisa, clara, correta, ostensiva e de fácil compreensão, especialmente quanto 
aos aspectos que impliquem situações de perda da potabilidade, de risco à saúde ou 
aproveitamento condicional da água; e 

        III - ter caráter educativo, promover o consumo sustentável da água e proporcionar o 
entendimento da relação entre a sua qualidade e a saúde da população. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

        Art. 4o  Para os fins deste Anexo são adotadas as seguintes definições: 

        I - água potável: água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, 
químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à 
saúde; 

        II - sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação composta por 
conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à distribuição 
canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do poder público, 
mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão; 

        III - solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: toda 
modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema público de abastecimento 
de água, incluindo, dentre outras, fonte, poço comunitário, distribuição por veículo 
transportador, instalações condominiais horizontais e verticais; 

        IV - controle da qualidade da água para consumo humano: conjunto de atividades 
exercidas de forma contínua pelos responsáveis pela operação de sistema ou solução 
alternativa de abastecimento de água, destinadas a verificar se a água fornecida à 
população é potável, assegurando a manutenção desta condição; 

        V - vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações 
adotadas continuamente pela autoridade de saúde pública, para verificar se a água 
consumida pela população atende aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, 
e avaliar os riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água 
representam para a saúde humana;  
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        VI - sistemas isolados: sistemas que abastecem isoladamente bairros, setores ou 
localidades; 

        VII - sistemas integrados: sistemas que abastecem diversos municípios 
simultaneamente ou quando mais de uma unidade produtora abastece um único município, 
bairro, setor ou localidade; 

        VIII - unidade de informação: área de abrangência do fornecimento de água pelo 
sistema de abastecimento; e 

        IX - ligação predial: derivação da água da rede de distribuição que se liga às 
edificações ou pontos de consumo por meio de instalações assentadas na via pública até a 
edificação.  

CAPÍTULO III 

DAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

       Art. 5o  Na prestação de serviços de fornecimento de água é assegurado ao 
consumidor, dentre outros direitos: 

        I - receber nas contas mensais, no mínimo, as seguintes informações sobre a 
qualidade da água para consumo humano: 

       a) divulgação dos locais, formas de acesso e contatos por meio dos quais as 
informações estarão disponíveis; 

        b) orientação sobre os cuidados necessários em situações de risco à saúde; 

       c) resumo mensal dos resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de 
qualidade da água; e 

        d) características e problemas do manancial que causem riscos à saúde e alerta sobre 
os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores, especialmente crianças, idosos e 
pacientes de hemodiálise, orientando sobre as precauções e medidas corretivas 
necessárias; 

        II - receber do prestador de serviço de distribuição de água relatório anual contendo, 
pelo menos, as seguintes informações: 

        a) transcrição dos arts. 6o, inciso III, e   31 da Lei no 8.078, de 1990, e referência às 
obrigações dos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água, 
estabelecidas em norma do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis; 

        b) razão social ou denominação da empresa ou entidade responsável pelo 
abastecimento de água, endereço e telefone; 

        c) nome do responsável legal pela empresa ou entidade; 

        d) indicação do setor de atendimento ao consumidor; 

        e) órgão responsável pela vigilância da qualidade da água para consumo humano, 
endereço e telefone; 

        f) locais de divulgação dos dados e informações complementares sobre qualidade da 
água; 

        g) identificação dos mananciais de abastecimento, descrição das suas condições, 
informações dos mecanismos e níveis de proteção existentes, qualidade dos mananciais, 
fontes de contaminação, órgão responsável pelo seu monitoramento e, quando couber, 
identificação da sua respectiva bacia hidrográfica; 

        h) descrição simplificada dos processos de tratamento e distribuição da água e dos 
sistemas isolados e integrados, indicando o município e a unidade de informação 
abastecida; 

        i) resumo dos resultados das análises da qualidade da água distribuída para cada 
unidade de informação, discriminados mês a mês, mencionando por parâmetro analisado o 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art6iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art31
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valor máximo permitido, o número de amostras realizadas, o número de amostras anômalas 
detectadas, o número de amostras em conformidade com o plano de amostragem 
estabelecido em norma do Ministério da Saúde e as medidas adotadas face às anomalias 
verificadas; e 

        j) particularidades próprias da água do manancial ou do sistema de abastecimento, 
como presença de algas com potencial tóxico, ocorrência de flúor natural no aqüífero 
subterrâneo, ocorrência sistemática de agrotóxicos no manancial, intermitência, dentre 
outras, e as ações corretivas e preventivas que estão sendo adotadas para a sua 
regularização. 

        Art. 6o  A conta mensal e o relatório anual deverão trazer esclarecimentos quanto ao 
significado dos parâmetros neles mencionados, em linguagem acessível ao consumidor, 
observado o disposto no art. 3o deste Anexo. 

        Art. 7o  A conta mensal e o relatório anual serão encaminhados a cada ligação predial. 

        Parágrafo único.  No caso de condomínios verticais ou horizontais atendidos por uma 
mesma ligação predial, o fornecedor deverá orientar a administração, por escrito, a divulgar 
as informações a todos os condôminos. 

        Art. 8o  O relatório anual deverá contemplar todos os parâmetros analisados com 
freqüência trimestral e semestral que estejam em desacordo com os padrões estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, seguido da expressão: "FORA DOS PADRÕES DE 
POTABILIDADE". 

        § 1o  O consumidor deverá ser informado caso não sejam realizadas as análises dos 
parâmetros referidos no caput.  

        § 2o  Fica assegurado ao consumidor o acesso aos resultados dos demais parâmetros 
de qualidade de água para consumo humano estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

        Art. 9o  Os prestadores de serviço de transporte de água para consumo humano, por 
carros-pipa, carroças, barcos, dentre outros, deverão entregar aos consumidores, no 
momento do fornecimento, no mínimo, as seguintes informações: 

        I - data, validade e número ou dado indicativo da autorização do órgão de saúde 
competente; 

        II - identificação, endereço e telefone do órgão de saúde competente; 

        III - nome e número de identidade do responsável pelo fornecimento; 

        IV - local e data de coleta da água; e 

        V - tipo de tratamento e produtos utilizados. 

        § 1o  Cabe aos órgãos de saúde fornecer formulário padrão onde estarão contidas as 
informações referidas nos incisos I a V. 

        § 2o  Os prestadores de serviço a que se refere o caput deverão prover informações 
aos consumidores sobre cor, cloro residual livre, turbidez, pH e coliformes totais, registrados 
no fornecimento. 

        Art. 10.  Nas demais formas de soluções alternativas coletivas, as informações 
referidas no art. 5o deste Anexo serão veiculadas, dentre outros meios, em relatórios anexos 
ao boleto de pagamento de condomínio, demonstrativos de despesas, boletins afixados em 
quadros de avisos ou ainda mediante divulgação na imprensa local. 

        Art. 11.  Os responsáveis pelas soluções alternativas coletivas deverão manter 
registros atualizados sobre as características da água distribuída, sistematizados de forma 
compreensível aos consumidores e disponibilizados para pronto acesso e consulta pública. 

CAPÍTULO IV 

DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COMPLEMENTARES 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art3#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art5#art5
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        Art. 12.  Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento devem disponibilizar, em 
postos de atendimento, informações completas e atualizadas sobre as características da 
água distribuída, sistematizadas de forma compreensível aos consumidores. 

        Art. 13.  A fim de garantir a efetiva informação ao consumidor, serão adotados outros 
canais de comunicação, tais como: informações eletrônicas, ligações telefônicas, boletins 
em jornal de circulação local, folhetos, cartazes ou outros meios disponíveis e de fácil 
acesso ao consumidor, sem prejuízo dos instrumentos estabelecidos no art. 5o deste Anexo.  

       Art. 14.  Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento e soluções alternativas 
coletivas deverão comunicar imediatamente à autoridade de saúde pública e informar, de 
maneira adequada, à população a detecção de qualquer anomalia operacional no sistema 
ou não-conformidade na qualidade da água tratada, identificada como de risco à saúde, 
independentemente da adoção das medidas necessárias para a correção da irregularidade. 

        Parágrafo único.  O alerta à população atingida deve contemplar o período que a água 
estará imprópria para consumo e trazer informações sobre formas de aproveitamento 
condicional da água, logo que detectada a ocorrência do problema. 

        Art. 15.  O responsável pelo sistema de abastecimento de água para consumo humano, 
ao realizar programas de manobras na rede de distribuição, que, excepcionalmente, possam 
submeter trechos a pressões inferiores à atmosférica, deverá comunicar essa ocorrência à 
autoridade de saúde pública e à população que for atingida, com antecedência mínima de 
setenta e duas horas, bem como informar as áreas afetadas e o período de duração da 
intervenção.  

        Parágrafo único.  A população deverá ser orientada quanto aos cuidados específicos 
durante o período de intervenção e no retorno do fornecimento de água, de forma a prevenir 
riscos à saúde.  

        Art. 16.  Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento e soluções alternativas 
coletivas deverão manter mecanismos para recebimento de reclamações referentes à 
qualidade da água para consumo humano e para a adoção das providências pertinentes. 

        Parágrafo único.  O consumidor deverá ser comunicado, formalmente, por meio de 
correspondência, no prazo máximo de trinta dias, a partir da sua reclamação, sobre as 
providências adotadas. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 17.  Compete aos órgãos de saúde responsáveis pela vigilância da qualidade da 
água para consumo humano: 

        I - manter registros atualizados sobre as características da água distribuída, 
sistematizados de forma compreensível à população e disponibilizados para pronto acesso e 
consulta pública; 

        II - dispor de mecanismos para receber reclamações referentes às características da 
água, para adoção das providências adequadas; 

        III - orientar a população sobre os procedimentos em caso de situações de risco à 
saúde; e 

        IV - articular com os Conselhos Nacionais, Estaduais, do Distrito Federal, dos 
Territórios e Municipais de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Comitês de Bacias Hidrográficas e demais entidades representativas da sociedade civil 
atuantes nestes setores, objetivando apoio na implementação deste Anexo.  

        § 1o  Os órgãos de saúde deverão assegurar à população o disposto no art. 14 deste 
Anexo, exigindo maior efetividade, quando necessário, e informar ao consumidor sobre a 
solução do problema identificado, se houver, no prazo máximo de trinta dias, após o registro 
da reclamação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art5#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art14#art14
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm#art14#art14
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        § 2o  No caso de situações de risco à saúde de que trata o inciso III e o § 1o deste 
artigo, os órgãos de saúde deverão manter entendimentos com o responsável pelo sistema 
de abastecimento ou por solução alternativa coletiva quanto às orientações que deverão ser 
prestadas à população por ambas as partes. 

        Art. 18.  Caberão aos Ministérios da Saúde, da Justiça, das Cidades, do Meio Ambiente 
e às autoridades estaduais, municipais, do Distrito Federal e Territórios, o acompanhamento 
e a adoção das medidas necessárias para o cumprimento do disposto neste Anexo. 
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Anexo II – Relatório anual de qualidade da água distribuída pela Caesb para o ano de 

2010 
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Anexo III – Questionário sobre o conhecimento dos consumidores em relação a 

qualidade da água consumida 
 
Faculdade UNB Planaltina 
Licenciatura em Ciências Naturais 
Graduando: Marcos Henrique 
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 
 
 
Esse questionário tem como objetivo avaliar o conhecimento da população de Planaltina e de 
Sobradinho DF a respeito da qualidade da água para o consumo humano e sobre Decreto 5440/2005 
que se refere aos mecanismos de informação ao consumidor sobre a qualidade da água. 
 
Questionário: 
 

1. Nome: _____________________________________ 
 

2. Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental, (  ) Ensino Médio, (  ) Ensino Superior, (  ) Pós-
graduação.  

 
3. Cidade onde mora: (  )Sobradinho (  )Planaltina 

 

4. Você mora em que área? (  )Urbana  (  )Rural 
 

5. Qual é o bairro/quadra/rua onde você mora? 
 

6. Você sabe qual a fonte de abastecimento de água da sua região (manancial, poço, açude, 
córrego, caixa d’água...)?  

 
7. Como você considera a qualidade da água distribuída no seu bairro ou cidade? Ótima(  ) boa(  

) regular(  ) péssima(  ) 
 

8. Você conhece o processo de tratamento da água que é fornecida na sua residência? Sim(  ) 
Não(  ) 

 
9. Você sabe qual a prestadora de serviço responsável pela captação, tratamento e distribuição 

de água na sua cidade? Sim(  )Qual?___________          (  )Não 
 

10. Você sabe quais são as informações/parâmetros físico-químicos que definem a qualidade da 
água para o consumo humano? Sim(  ) Não(  )                                                              Cite 
alguns____________________________________________ 

 
11. Você tem conhecimento sobre o Decreto 5440/2005 que relata sobre os mecanismos de 

informação ao consumidor sobre a qualidade da água? Sim(  ) Não(  ) 
 

12. Você tem conhecimento sobre as informações de qualidade da água contidas na sua conta 
mensal? Sim(  ) Não(  ). Em caso afirmativo, cite alguns 
parâmetros._________________________________________ 
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13. Quais providências que você realiza quando a qualidade da água consumida está 
comprometida em sua casa? 

 
14. Você sabia que a água pode veicular um elevado número de doenças se não for tratada 

adequadamente? Sim(  ) Não(  ) Cite algumas: 
 

15. Quais providências que vocês realizam quando ocorre falta de água em sua casa? 

 


