
COMUNICADO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA À 
POPULAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 
Águas do Paraíba informa que a água distribuída à população atende todos os 
parâmetros de potabilidade, conforme o Anexo XX da Portaria de Consolidação 
nº 5, alterado pelas Portarias GM/MS nº 888/21 e nº 2472/21 do Ministério da 
Saúde.  
 
A concessionária ressalta que, no segundo semestre de 2018, o resultado do 
parâmetro de Trihalometanos Total foi reportado de maneira equivocada no 
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano do Governo Federal (SISAGUA), devido a um erro de digitação, o qual 
teve resultado < 0,001 (<LQ), ou seja, menor que o limite de quantificação do 
método, portanto, menor que o Valor Máximo Permitido pela Portaria. O 
mesmo ocorreu com o parâmetro Bário, em setembro de 2018, e Arsênio, em 
julho de 2020, que obtiveram o resultado 0,7 e < 0,0001 (<LQ), 
respectivamente.  
   
A concessionária frisa também que, no segundo semestre de 2018, teve uma 
análise com resultado atípico para o parâmetro Antimônio nos sistemas Santo 
Eduardo, Boa Vista e Coroa, que foram devidamente monitorados e tiveram 
resultados adequados nas análises seguintes até o presente momento, 
comprovando a eficiência do tratamento nesses sistemas e a adequação deles 
ao Valor Máximo Permitido (VMP), da Portaria de Potabilidade da Água. Em 
acompanhamento interno para os anos de 2018 a 2022, verifica-se ainda que 
dos agrotóxicos listados em matéria veiculada na imprensa, apenas um foi 
detectado em nossa água tratada no primeiro semestre de 2020, porém, ainda 
sim dentro dos limites estipulados pelo Ministério da Saúde. É importante 
acrescentar que tais apontamentos não se repetiram nos meses posteriores do 
mesmo ano, bem como em 2021 e início de 2022. 
 
A concessionária informa que seus processos de tratamento de água estão de 
acordo com as tecnologias e procedimentos necessários, conforme 
características da água bruta tratada em cada unidade, sendo suficientes para 
o atendimento dos parâmetros previstos na legislação vigente. Conforme a 
frequência de monitoramento dos parâmetros a serem analisados pelo controle 
da qualidade da água produzida e distribuída, os relatórios que atestam a 
conformidade do nosso processo de tratamento e a qualidade da água são 
inseridos no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano do Governo Federal (SISAGUA), além da disponibilização 
nas contas de água e site da concessionária.  
   
Águas do Paraíba reforça que a água fornecida pela concessionária atende a 
todas as características físicas, químicas e biológicas, sem a ocorrência de 
quaisquer efeitos adversos à saúde da população do município de Campos dos 
Goytacazes.  
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