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PLANO DE AÇÃO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA 

Análise de documento apresentado pela CEDAE 
 

1. Comentários Gerais 
 

A Cedae vem descumprindo o atendimento das exigências, tanto dos parâmetros de potabilidade 
preconizados pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria n 2.914/2011, que foi incorporada na 
Portaria de Consolidação n°5 do Ministério da Saúde de 2017 no Anexo XX, como das medidas 
estabelecidas no Decreto Presidencial 5.440 de 2005. 

O documento apresentado pela Cedae referente ao processo 0466729-13.2015.8.19.0001 lista as 
medidas solicitadas pela legislação, mas não é um plano de ação. Não detalha as medidas que serão 
implantadas (ações, responsáveis, recursos, prazos, etc) de forma a efetivamente cumprir com os 
requisitos legais. Sejam no monitoramento de mananciais e nas estações de tratamento de água (ETA), 
avaliação da potabilidade da água a ser fornecida aos consumidores, bem como nas verificações da 
rede de distribuição, incluindo práticas de gestão e comunicação das informações aos órgãos 
ambientais e de saúde pública. 
 

1.1. Plano para toda água fornecida na capital fluminense e municípios da Baixada. 
 
A Cedae encaminhou um documento apenas referente a ETA (Estação de Tratamento de Água) 
Guandu. Apesar da ETA Guandu ser a principal fonte de água para a cidade do Rio de Janeiro e dos 
municípios da Baixada Fluminense, ela não abastece 100% da capital e região metropolitana. É 
necessária a apresentação de plano de ação envolvendo todos serviços de água (captação, tratamento 
e distribuição) sob administração da CEDAE. 
  
Conforme relatório desenvolvido para a Bacia do Comitê Guandu, “Plano Estratégico de Recursos 
Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim” de outubro de 2017, 
há referências que algumas regiões da cidade do Rio e de municípios da Baixada Fluminense recebem 
água que não passa pela ETA Guandu. São as águas provenientes do Sistema Integrado Acari e Sistema 
Integrado Lajes, além de sistemas isolados, por exemplo, o que capta pequenos canais superficiais na 
Zona Oeste no município do Rio de Janeiro. Ver as duas figuras a seguir1. 
  
Em artigo publicado no Jornal do Brasil em janeiro deste ano, engenheiro da FioCruz também ressalta 
esta evidência, citando2:  
 

“A idade avançada é um dos problemas de um sistema que também não foi atualizado. Os 
sistemas “Ribeirão das Lajes” e “Acari”, por exemplo, nem possuem estações de tratamento 
de água, pois são de uma época onde se aceitava isso e nunca foram melhorados. Ambos estão 
em desacordo com o previsto na atual portaria do Ministério da Saúde e dos órgãos 
internacionais para potabilidade de água." 

 
                                                
1 O relatório em referência de outubro de 2017 pode ser acessado neste 
link: http://sigaceivap.org.br:8080/publicacoesArquivos/guandu/arq_pubMidia_Processo_063-2013_P2TOMOI.pdf 
2 FERNÁNDEZ, M. A. F. A insegurança hídrica da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, uma bomba relógio sem 
cronômetro., disponível em  https://www.jb.com.br/pais/artigo/2020/01/1021626-a-inseguranca-hidrica-da-regiao-
metropolitana-do-rio-de-janeiro--uma-bomba-relogio-sem-
cronometro.html?fbclid=IwAR3vo2X8NXDiM5JYx85OHzDTRuG8qHi1LCW3v4wE2T9s3IKcVl3a7wudKgE 
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As figuras 1 e 2 abaixo, extraídas do relatório “Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim” de outubro de 2017, ilustram alguns dos 
vários sistemas administrados pela Cedae que abastecem a cidade do Rio e municípios da Baixada.  
 

Fig 1 – Sistemas Integrados 
 

Fig 2 – Sistemas Isolados 
 
Ainda segundo Atlas ANA (2010)3, o bairro de Paquetá, no Rio de Janeiro, é atendido pelo Sistema 
Imunana/ Laranjal, que deveria também estar incluído neste Plano.  

                                                
3 ANA, 2010. Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água. 
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/downloads/atlas/Resumo%20Executivo/Atlas%20Brasil%20-%20Volume%202%20-
%20Resultados%20por%20Estado.pdf  
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2. Relação das demandas que devem compor plano de ação da Cedae 
 

2.1. Detalhar os sistemas de abastecimento de água potável para cada um dos municípios 
 

Tal medida é um requisito do Decreto Presidencial 5.440 de 2005: 

“CAPÍTULO III 

DAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

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

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” 

Atualmente, o consumidor não recebe informação “precisa, clara, correta, ostensiva e de fácil 
compreensão” relativas aos mananciais de água que abastece sua residência.  

O próprio documento enviado pela Cedae referente ao processo 0466729-13.2015.8.19.0001 omite 
informações sobre os sistemas Integrado Lajes e todos os sistemas isolados que abastecem a cidade 
do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense.   

à Há necessidade de que a Cedae detalhe os planos de monitoramento de todos os sistemas, 
integrados e isolados que abastecem o município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. 

Dado que os sistemas em questão são formados por um intrincado e complexo conjunto de estruturas 
hidráulicas e como num mesmo município, podem haver diferenças de mananciais dentro de uma 
mesma área administrativa e até mesmo bairro, identificamos que a forma de comunicação necessita 
ser aperfeiçoada. 

Para ilustrar, destacamos um relatório de amostragem de janeiro de 2020 da Secretaria de Vigilância 
Sanitária do município do Rio de Janeiro onde é observado que, dependendo da rua, diferentes 
sistemas abastecem o mesmo bairro. Por exemplo, “Tachas” e “Guandu” abastecem Guaratiba, os 
sistemas “Memdanha” e “Integrado Guandu/ Lajes” abastecem Bangu, dentre outros exemplos4. 

à Há necessidade de que a Cedae detalhe o balanço total de águas, indicando quanto cada sistema 
contribui de vazão e para onde a água potável é suprida. Esta última informação deve ser 
disponibilizada tanto do ponto de vista macro, da região metropolitana como um todo, como também 
por cidade e indexada por CEP para facilitar identificação pelo usuário. Isto é especialmente 

                                                
4 Secretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio de Janeiro. Análises Físico-Química Insatisfatórias, Janeiro 2020. 
Disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/10308893/4269703/AMOSTRAS_AFQ_JANEIRO_2020_FINAL_SITE.pdf  
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importante para gestores públicos e sociedade civil. É também importante para consumidores finais, 
moradores de prédios, visto que a conta de água fica centralizada no condomínio.  

Numa situação de emergência como a ocorrida no início do ano, tal mecanismo de transparência 
permitiria facilmente identificar de quais sistemas, Estações de Tratamento de Água ou Unidades de 
Tratamento de Água as não conformidades estariam sendo originadas.  

Segundo matéria do Jornal O Dia, de 07 de janeiro de 20205, muitas reclamações de consumidores por 
água barrenta foram percebidas em bairros como Ricardo de Albuquerque, Paciência e Brás de Pina 
cuja água pode ter tido origem de Ribeirão de Lajes ou outro sistema e não apenas de Guandu, que 
foi o enfoque das investigações na época. 

  

                                                
5 https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/01/5848956-mais-de-um-milhao-afetados-por-agua-fetida-nas-torneiras-do-
rio.html 
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à Há necessidade do uso de desenhos esquemáticos que ilustrem minimamente os sistemas de 
captação e distribuição de água para que usuário efetivamente entenda de onde vem sua água e tenha 
um caráter educativo sobre a importância de preservação ambiental e uso racional de água. Os 
desenhos devem minimamente representar a realidade. Tal informação deve fazer parte do Relatório 
Anual e estar divulgada no site. 

No atual formato do relatório anual, que é um folheto, o desenho do sistema de captação é tão 
simplificado que o usuário não tem como identificar a origem da sua água e como são feitos os 
tratamentos. As ilustrações dos sistemas são padronizadas como “Esquema Simplificado de Um 
Sistema de Abastecimento”. Sistemas complexos como Guandu tem representação idêntica de 
sistemas mais simples. Para ilustrar, incluímos imagens dos relatórios de Guandu, Vargens e Ribeirão 
de Lajes6. Ver conjunto de ilustrações, Figura 3 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Relatórios disponíveis em https://www.cedae.com.br/portals/0/relatorio_anual/2018/ribeiraodaslages.pdf, 
https://www.cedae.com.br/portals/0/relatorio_anual/2018/guandu.pdf e 
https://www.cedae.com.br/portals/0/relatorio_anual/2018/vargemgrande.pdf 

Figura 3 – Ilustrações de sistema de abastecimento 
são idênticas em todos os relatórios anuais, 
independente dos sistemas 
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2.2. Divulgar planos para que toda água de manancial seja filtrada 
 
A filtração de toda água proveniente de manancial superficial é um requisito da Portaria de 
Consolidação n°5 do Ministério da Saúde de 2017. 

CAPÍTULO IV 
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES 
ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 
(Origem: PRT MS/GM 2914/2011, CAPÍTULO IV)  

Parágrafo Único. As águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas 
a processo de filtração. (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 24, Parágrafo Único)  

 Já o Decreto Presidencial nº 5.440 de 2005 estabelece a seguinte recomendação de 
comunicação com consumidores em relação a riscos a saúde. 

Art. 5o, inciso I, b - 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:  

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

A publicação do Ministério da Saúde "COMENTÁRIOS SOBRE O DECRETO PRESIDENCIAL Nº 
5.440/2005 de 2010 esclarece que a não filtração é um destes potenciais riscos7. 

Referem-se àquelas situações de risco inerentes ao sistema, sejam elas esporádicas ou 
contínuas e que, por isso, deverão ser informa- das à população, na conta de água, com as 
devidas orientações sobre os cuidados a serem adotados. Dentre os diversos riscos, ressaltam-
se aqueles decorrentes do não cumprimento das exigências da Portaria, tais como a 
obrigatoriedade de submissão das águas superficiais ao processo de filtração.  

Enquanto as medidas são tomadas no sentido de cumprir o que determina a legislação, os 
responsáveis pelo abastecimento de água não devem se furtar a informar quais 
providências estão sendo adotadas e, principalmente, orientar o consumidor sobre os 
cuidados que deve tomar para minimizar os riscos a que está sujeito. 

à Há necessidade de que Cedae informe o plano para atendimento a esta exigência para toda água 
suprida de manancial superficial.  

à Há necessidade de que Cedae informe a todos os consumidores de regiões onde hoje este requisito 
legal ainda não é atendido: o prazo e plano para atendimento da obrigação e que cuidados especiais 
consumidores devem ter. 

  

                                                
7 Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/comentarios_decreto_presidencial_5440_subsidios_implmentacao.pdf  
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A publicação do Ministério da Saúde "COMENTÁRIOS SOBRE O DECRETO PRESIDENCIAL Nº 
5.440/2005 de 2010 ilustra qual seria uma forma apropriada de comunicação da empresa responsável 
pelo sistema. 
 
Sr. Consumidor, o Ministério da Saúde por meio da Portaria MS nº 518/2004, exige que as águas 
provenientes de mananciais de superfície sejam submetidas ao processo de filtração. Informamos que 
estamos providenciando a instalação de filtros, para melhor tratar a água consumida por você e sua 
família, e para atender à legislação. Enquanto o sistema de filtração não é instalado, orientamos que a 
água destinada a beber e cozinhar seja filtrada e desinfetada com cloro, que pode ser adquirido junto à 
nossa agência mais próxima à sua casa. Quando o filtro entrar em funcionamento, comunicaremos a 
você.  

 
Para ilustrar esta não conformidade, apresentamos evidências sobre o manancial de Ribeirão de Lajes 
como um dos exemplos (ver Figura 4 a seguir).  
 
O relatório anual da Cedae de 2019, ao descrever a Unidade de Tratamento de Água em Ribeirão de 
Lajes, informa: “a CEDAE está em vias de executar seu plano de adequação das Unidades de 
Tratamento, principalmente, em virtude da situação urbana atual. Tudo isto, visando à distribuição de 
uma água com qualidade cada vez melhor.” 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
8 Disponível em https://www.cedae.com.br/portals/0/relatorio_anual/2020/RIBEIR%C3%83O%20DAS%20LAJES.pdf  

Tal relato ambíguo, sem clareza e objetividade deixa o consumidor sem qualquer 
orientação quanto a: 
 
• Qual o plano para execução da adequação? 
• Quando será executado? 
• Qual o objeto da adequação? O que hoje não é adequado? 
• Que cuidados o consumidor precisa ter enquanto adequação não é feita? 
• Por que a referência ao tratamento é como “Unidade de Tratamento”, mas o 

desenho ilustrativo indica uma ETA (Estação de Tratamento de Água)? 
• Como o consumidor pode compreender a diferença entre “Unidade de 

Tratamento” e “Estação de Tratamento de Água”?  
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Figura 4 – Imagem extraída do Relatório Anual de 2019 do Manancial de Ribeirão das Lajes (CEDAE, 2020) 
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A insegurança de consumidores aumenta, pois a mesma promessa de “está em vias de executar planos 
de adequação” é feita há 10 anos, conforme imagem com extrato do relatório anual de 2010 abaixo. 
Com um agravante que em 2010, o manancial atendia 700.000 habitantes e hoje já atende 
potencialmente 1,8 milhões de habitantes9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Imagem extraída do Relatório Anual de 2010 do Manancial de Ribeirão das Lajes (CEDAE, 2011) 
 
O relatório de 2010 deixa claro que o tratamento não inclui processo de filtração, sendo apenas de 
desinfecção e adição de flúor. O mesmo documento destaca a necessidade de realização de 
adequações para atendimento a Portaria do Ministério da Saúde que regia os padrões de potabilidade 
de água para consumo humano na época. Segundo esta Portaria, nº 518/04 do Ministério da Saúde, 
publicada em 26 de março de 2004:   
 

Art. 23º:Toda água para consumo humano suprida por manancial superficial e distribuída por meio de 
canalização deve incluir tratamento por filtração. 

 
Art. 2.º Fica estabelecido o prazo máximo de 12 meses, contados a partir da publicação desta 
Portaria10, para que as instituições ou órgãos aos quais esta Norma se aplica, promovam as 
adequações necessárias a seu cumprimento, no que se refere ao tratamento por filtração de água para 

                                                
9 Fonte: Relatório disponível em https://www.cedae.com.br/Portals/0/relarios_anuais_2015-2004.zip  
10 A Portaria foi publicada em 26 de março de 2004. 
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consumo humano suprida por manancial superficial e distribuída por meio de canalização e da 
obrigação do monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas. 

 
Até 2015, o relatório anual deste manancial indicava que Cedae “está em vias de executar seu plano 
de adequação das Unidades de Tratamento para também atender à Portaria do Ministério da Saúde”. 
 
A partir de 2016, o relatório anual passou a omitir a informação que a adequação seria necessária para 
atender a Portaria do Ministério da Saúde, conforme pode ser observado na figura abaixo. 

Figura 6 – Extrato do Relatório Anual de 2016 
 
Em 2019, o documento também passou a omitir qual é o tratamento desta UT. 
 
O manancial de Ribeirão de Lajes é apenas um exemplo de não-conformidade em relação a 
atendimento da legislação. Há necessidade que Cedae apresente plano de ação para todos os sistemas 
e mananciais. 
 

2.3. Divulgar resultados de qualidade de águas de forma transparente, clara e ágil e que 
atendam valores estipulados pela portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do MS. 

 
Apesar da Cedae indicar no documento referente ao processo (0466729-13.2015.8.19.0001) que 
cumpre as exigências legais de divulgação de resultados de qualidade de água, isto de fato não 
procede. 

Atualmente, o site está desatualizado, incompleto e de difícil navegação, com informações truncadas, 
impedindo que consumidores tenham informações claras sobre o sistema. Para ilustrar, 
apresentamos evidências a seguir. 

Ao entrar na página do site da CEDAE (consulta ao site no dia 10 de abril às 19:40h) o consumidor 
encontra dois caminhos para visualizar resultados de qualidade de água, que levam a páginas com 
diferentes conteúdos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Link 1 

Link 2 Link 2 

Link 1 Figura 7: Imagem site Cedae (consulta 10 de abril de 2020) 
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No link 1, o consumidor acessa alguns dados referente ao sistema Guandu. Apesar de ser o sistema 
mais importante, um consumidor que por exemplo resida no bairro de Bangu no Rio de Janeiro, 
atendido pelo sistema “Mendanha”, não encontrará informações nesta página que lhe sejam úteis.  
 
Nesta página do sistema Guandu, para visualizar os dados, o consumidor necessita abrir 21 
diferentes documentos em PDF, o que impede a verificação imediata de tendências de parâmetros, 
por exemplo. Alguns dados estão desatualizados e pouco claros, como por exemplo, os teores de 
cianotoxinas11. Os mesmos são apresentados até o dia 3 de março conforme figura abaixo. Como 
não há informações sobre o teor de cianobactérias no manancial, não é possível concluir se o 
monitoramento foi interrompido porque não há floração no manancial ou se o monitoramento 
continuou e a tabela está desatualizada. Ou se simplesmente análises não estão sendo feitas. As 
mesmas não foram encontradas no site para o ano de 2019. Não são também apresentadas 
evidências que espécies de cianobactérias que produzem cilindrospermopsina não estão presentes 
no manancial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Tabela com análise de cianotoxinas (CEDAE) 

No link2, e, em seguida acessando relatórios de qualidade, são apresentados os resultados dos 26 
sistemas de abastecimento (consulta ao site no dia 10 de abril de 2020 às 19:40h).  

• O consumidor não consegue visualizar dados consolidados do sistema que abastece sua 
residência.  

• Dados estão desatualizados.  

                                                

11 https://www.cedae.com.br/Portals/0/qualidade/RESULTADOS%20CIANOTOXINAS%20-%20%202020%20-
%2020200305.pdf  
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o A divulgação mensal está incompleta, com dados faltantes. Não há também clareza 
na realização de ações para adequar não-conformidades. Ademais, há vários pontos 
no relatório fora do limite de especificação. As evidências são apresentadas a seguir. 

Em consulta ao site da Cedae no dia 10 de abril de 2020, foi encontrado apenas o relatório mensal do 
mês de fevereiro, conforme imagem abaixo. 

Fig 9: Imagem site Cedae indicando relatórios mensais disponíveis para visualização 

Além do consumidor não ter acesso imediato aos dados mensais do mês corrente e de meses 
anteriores, não há clareza no relatório de quais são os parâmetros máximos permitidos pela 
legislação12.  

No caso de análise microbiológica, não há informações sobre quais medidas corretivas foram tomadas 
para sanar não conformidades encontradas na água amostrada em alguns pontos na rede de 
distribuição. 

No caso das propriedades turbidez e cor aparente, algumas médias estão acima dos valores máximos 
permitidos pela portaria de Consolidação nº5 de 2017 do Ministério da Saúde. 

Evidências são ilustradas na figura 10, a seguir obtida no link 
https://www.cedae.com.br/Portals/0/relatorioqualidade/202002.pdf   

                                                
12 Fonte: https://www.cedae.com.br/Portals/0/relatorioqualidade/202002.pdf  
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Fig 10 – Relatório mensal Fev 2020 (CEDAE) 

Ao se confrontar os dados divulgados pela Cedae e os realizados, por exemplo, pela Secretaria 
Municipal de Saúde (Programa de Vigilância da qualidade de água) na cidade do Rio de Janeiro, 
percebe-se que o problema se aprofunda. Os dados da vigilância sanitária indicam que expressivo 
número de pontos de amostragem na rede de distribuição estão fora de especificação13.  E não há 
quaisquer informações no site da Cedae de como foi feita a checagem destas não conformidades 
apontadas pelo município. 

Neste cenário de informações conflitantes, conforme evidenciado pelas figuras 11 e 12 a seguir, o 
consumidor fica sem orientação. 

                                                
13 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/igstatic/10/99/68/10996823.jpg 
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Fig 11 – Avaliação físico-química realizada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Fev 2020)14 

Como no mês seguinte, o número de não-conformidades chegou a aumentar em mais de 50%, mais 
aumenta a insegurança do consumidor em relação a água que consome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12 – Avaliação físico-química realizada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Março 2020)15 

 

                                                
14 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/igstatic/10/99/68/10996823.jpg  
15 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/igstatic/11/11/18/11111890.jpg  
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Problema semelhante ocorre nas análises microbiológicas, onde em março observa-se ainda um maior 
número de não-conformidades na cidade do Rio de Janeiro, inclusive com reincidência de não-
conformidade na amostra da Rua Boa Vista no Alto da Boa Vista. Isto leva o consumidor a crer que 
ações corretivas em fevereiro, se realmente foram implantadas, não surtiram efeito. 

Fig. 13: Avaliação microbiológica realizada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em fev.202016 

Fig. 14: Avaliação microbiológica realizada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em mar.202017 

o A divulgação trimestral está incompleta, com dados faltantes. 

Em consulta ao site da Cedae no dia 10 de abril de 2020, foram encontrados apenas os dois primeiros 
relatórios trimestrais de 2019, quando o consumidor já esperaria ter acesso ao relatório do 1º 
trimestre de 2020. 

 

 

 

                                                
16 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/10308893/4271808/AMOSTRAS_AMB_INS_FINAL_FEVEREIRO_2020.pdf  
17 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/10308893/4275508/AMOSTRAS_AMB_INS_FINAL_MARCO_2020.pdf  
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Fig 15: Imagem site Cedae indicando relatórios trimestrais disponíveis para visualização 

 

o A divulgação semestral está incompleta, com dados faltantes e com dados acima do 
limite estipulado pelo Conama. 

Em consulta ao site da Cedae no dia 10 de abril de 2020, foram encontrados apenas dados do segundo 
semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019.   
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Fig 16: Imagem site Cedae indicando relatórios semestrais disponíveis para visualização 

 

Em relação aos dados semestrais, chama a atenção as não-conformidades observadas no 2º semestre 
de 2018 e 1º semestre de 2019 em relação a floração de cianobactérias na captação de Guandu e 
Ribeirão de Lajes. 
 
Segundo a Resolução CONAMA, no manancial, o limite máximo de cianobactérias é de 50.000 
cél/mL.  
 
Apesar da gestão do manancial não ser de responsabilidade da Cedae, como a presença de 
cianobactérias pode indicar presença de cianotoxicinas na água potável, que podem ser tóxicas à 
saúde humana, não há como identificar no site da Cedae que ações a empresa tomou em relação a 
floração tão elevada em 2018 e 2019.  
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Fig 17: Gráfico elaborado a partir de dados disponibilizados pela Cedae 

 
Segundo portaria de Consolidação nº5 de 2017 do Ministério da Saúde análises semestrais devem 
ser feitas pela CEDAE na água bruta no ponto de captação. Porém os dados do 2º semestre de 2019 
não estão disponíveis no site da Cedae. 
 
A ausência dos parâmetros do segundo semestre de 2019, em consulta em 10 de abril de 2020, 
evidencia a falta de agilidade e transparência na gestão e comunicação. 
 
 
Ademais, segundo esta mesma portaria:  
 

• art. 40: § 4º Quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/ml, deve-se realizar 
análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com frequência semanal. 
(Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 40, § 4o) 
 

• “Quando a densidade de cianobactérias exceder 10.000 células/ml, deve-se realizar 
monitoramento semanal de contagem de cianobactérias.” 

 
Não é possível, acessando os dados do site da Cedae, verificar se o monitoramento semanal foi 
realizado em 2018 e 2019 e como vem sendo realizado em 2020. E quais os gêneros de 
cianobactérias vêm sendo encontradas no manancial. 
 
 
 
 
 
 
 

16000

97500

31411

470917

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Guandu Lajes

Cianobactérias em mananciais, nº de cél/mL

2º sem 2018 1ª sem 2019 Limite máx



 20 

2.4. Comunicar com a população sobre possíveis danos a saúde 
 
O Art. 5º do Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005 estabelece que 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;” 
 
Especialmente em relação riscos à saúde, além do risco pela não-filtração como exposto 
anteriormente, o Ministério da Saúde, através do documento “COMENTÁRIOS SOBRE O DECRETO 
PRESIDENCIAL Nº 5.440/2005 SUBSÍDIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO” ilustra o posicionamento que 
deve ser feito em uma situação emergencial na presença de cianobactérias. 
 

“SITUAÇÃO: presença de cianobactérias no manancial em grande quantidade.  
 
Sr. consumidor, o manancial que abastece nosso sistema de distribuição de água encontra-se 
com altas concentrações de algas. Estamos efetuando o controle desses microrganismos, 
mas para que você e sua família não tenham problemas de saúde, sugerimos que adquira 
água mineral para beber e cozinhar. Em hipótese alguma utilize água proveniente de fontes 
desconhecidas, pois ela poderá afetar seriamente sua saúde. Assim que as condições do 
manancial estiverem adequadas, faremos um novo comunicado. Qualquer dúvida entre em 
contato conosco pelo telefone: XXXXXX... ou em nossas agências nos seguintes endereços: 
XXXXXX..”- página 30 

 
Tal procedimento não foi realizado nas contas mensais aos consumidores. Tampouco houve 
comunicação preventiva à população relativa ao gosto e sabor da água que foram observados no início 
do ano. 
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No relatório anual, segundo o Decreto Presidencial, o consumidor deve receber informações sobre 

Capítulo 3, Art.5 

 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.  

Mesmo com altas florações de cianobactérias identificadas em 2018 e 2019 nos mananciais de 
Guandu e Ribeirão de Lajes, os relatórios anuais destes sistemas omitiram esta informação. 

Ademais, o acesso ao relatório anual é confuso. No site (acesso via 
https://www.cedae.com.br/relatorioanual ), o consumidor se depara com mais 128 links de acesso a 
relatórios anuais, não organizados por cidade ou CEP.  

Para ter acesso ao relatório anual, o consumidor precisa primeiro levantar o manancial que é usado 
em sua residência pela conta mensal, para depois acessar o relatório anual do manancial. Perde-se a 
visão integrada do município com informações tão fragmentadas.  
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3. Considerações Finais 
 
Como demonstrado, há necessidade de que a Cedae divulgue relatórios de forma transparente, clara 
e ágil e que cumpra os requisitos estabelecidos na Portaria de Consolidação n°5 do Ministério da 
Saúde de 2017 no Anexo XX, assim como as medidas estabelecidas no Decreto Presidencial 5.440 de 
2005. 
 
Quando consideramos os contextos que a população fluminense enfrenta que incluem a crise com a 
doença de Covid-19 e a emergência climática, mais importante são as medidas de transparência de 
dados, gestão eficaz e comunicação direta com a população. O fornecimento de água de qualidade 
com regularidade é imprescindível para garantir a resiliência da população.  
 
 

 


