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1 . IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Casa Branca 

Prefeito: Marco César de Paiva Aga 

Vice-Prefeito: Antônio Eduardo Marçon Nogueira 

Endereço: Praça Barão de Mogi-Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca/SP 

Telefone: (19) 3671-1272 

E-mail: gabinete@casabranca.sp.gov.br 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.634, de 06/12/2019 

 1.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS 

             Águas de Casa Branca SPE LTDA 

             CNPJ: 29.313.891/0001-18 

             Rua Luis Piza, 96, Jardim Paulista. Casa Branca – SP 

             CEP 13700-000 

             Telefone: 3674-0023 

 

 2. EQUIPE TÉCNICA 

 2.1 AGÊNCIA REGULADORA 

Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe do Departamento Técnico 

 

2.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Kellen Sampaio – Supervisor Operacional 

José Eustáquio de Paiva – Coordenador Regional 

 

3 . CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 

 

             Fiscalização do tipo programada, com foco nos mananciais, captação de água superficial e adução, 

captação subterrânea (poços semi-artesianos), estações de tratamento de água, estações 

elevatórias e reservações, baseada nas legislações e normas vigentes. 
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4 . INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Lei Complementar nº 3.634 de 06 de dezembro de 2019, que criou a Agência 

Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB, a mesma tem 

como competência regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Município de Casa Branca, 

os serviços públicos passíveis de concessão, permissão ou autorização. 

 

O município de Casa Branca firmou contrato de concessão com ÁGUAS DE CASA BRANCA 

SPE LTDA através do Processo Administrativo nº 120/2017 de 20/11/2017. Em 

26/01/2018 foi assinado o Contrato de Concessão/Programa vigente entre o município e 

o prestador de serviços. 

 

5 . OBJETIVO 

 

Este relatório tem por objetivo apresentar as condições verificadas in loco a respeito dos 

itens constantes nos Programas 1 e 2 de fiscalização de campo (mananciais, captação, 

adução, poços semi-artesianos, estações de tratamento de água, estações elevatórias e 

reservatórios), e avaliar a qualidade do serviço no momento em que a fiscalização era 

realizada. 

             

 6. METODOLOGIA 

 

A metodologia de fiscalização aqui proposta está sistematizada em formulário específico 

desenvolvido para aquisição de dados (checklist). O preenchimento do checklist 

proporciona um diagnóstico da prestação de serviços e o conhecimento das não-

conformidades, descritas no relatório de fiscalização. 
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7. INFORMAÇÕES COLETADAS DURANTE VISTORIA 
 

7.1. MANANCIAL 

 

7.1.1. Sítio das Covas 

 

Na data de 09/11/2021 estiveram presentes no sistema de mananciais e captação denominado 

“Sítio das Covas” a equipe técnica da ARESPCAB e os representantes da prestadora. A entrada é fechada 

e o local é de fácil acesso a veículo e máquinas, como mostrado na Figura 1. O mesmo portão serve como 

entrada para a Estação de Tratamento de água (ETA) II. A concessionária informou que a placa que havia 

sido colocada indicando o local como um manancial de captação teve que ser removida para troca. 

 

Figura 1 - Entrada do manancial Sítio das Covas. 

 

 

Na outorga, os mananciais estão enquadrados na classe II de captação e tratamento. Averiguou-

se que no conjunto de mananciais que compõem o sistema Sítio das Covas há no total dois mananciais 

na área de captação. A Figura 2 mostra uma vista por satélite da localização das nascentes e das lagoas 

de armazenamento. 
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Figura 2 - Disposição das lagoas no sistema de captação Sítio das Covas. 

 

 

 O Manancial 1 é formado por uma lagoa que tem suas nascente à jusante da Lagoa dos Patos, 

e possui sua água mantida por uma barragem. A mesma água é usada para alimentar a lagoa de 

armazeamento número 5. A concessionária não apresentou a licença ambiental para a barragem, bem 

como memorial do projeto e plano de segurança.  O Manancial 2 é formado por águas provenientes de 

nascentes existentes na mata localizada atrás do Hospital Lar Francisco de Assis. A água proveniente 

deste manancial alimenta as lagoas de armazenamento três e quatro. Observa-se pela imagem que a 

mata clilar no entrorno das nascentes é apenas residual. É importante para a perenidade dos mananciais 

que esta mata seja, não somente protegida, mas ampliada.  

Toda água vinda do manancial é represada nas lagoas, praticamente não havendo mais curso de 

água à jusante do ponto de captação 

O volume total de cada lagoa, assim como a altura do nível da cada uma pode ser conferido na 

Tabela 1, que mostra também como feito o gerenciamento das águas e a alimentação da Lagoa Principal. 

Todo o espaço estava devidamente limpo e organizado, contudo não havia placas de identificação das 

lagoas e nem dos mananciais 
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Tabela 1 - Valores da capacidade de armazenamento das lagoas do Manancial Sítio das Covas. 

 

No momento da visita, a lagoa principal estava com volume reduzido, mostrando sinais de 

assoreamento nas beiradas. As lagoas de armazenamento estavam com o volume de água bem 

preservado.  A Figura 3 mostra as condições das lagoas no momento da inspeção. 

 

Figura 3 – Lagoa principal (a); lagoa 3 (b); lagoa 4 (c); Manancial 1 (d) e lagoa 5 (e) 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacidade em (m³) 
Altura da água 

(m) 

Alimentação da lagoa 

principal 

Lagoa Principal 8.853,5 2,45  - 

Manancial 1 -  Lagoa dos 

patos 
6.433,6 3,30  Vertedouro de concreto (1m) 

Manancial 2 - Nascentes 

Hospital Lar Fco. de Assis 
- Sem régua Alimenta as Lagoas 3 e 4 

Lagoa 3 3.595,8 2,75  Vertedouro de concreto (1m) 

Lagoa 4 5.324,0 2,70  Tubulação de 250 mm 

Lagoa 5 7.086,2 1,60  Tubulação de 250 mm 
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Não foram encontradas possíveis fontes poluidoras na área próxima aos mananciais. Fomos 

informados pelo representante da prestadora que são realizadas inspeções e conversas informais com 

residentes e sitiantes no entorno dos mananciais para evitar possíveis fontes de contaminação. A 

representante da concessionária informou que é realizado montioramento mensal de E. coli e semestral 

de presença de resíduos agrícolas e outras características da água. Não observamos a presença de placas 

de advertência para riscos e perigos de permanência de pessoas no local. 
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Em inspeção prévia, havia sido observada a presença de trincos e vazamento na barragem do 

Manancial 1. Foi observado nessa inspeção que a concessionária realizou uma obra de contenção. Não 

foi observado vazamento, mas a estrutura ainda não parece íntegra. A Figura 4 mostra o estado da 

barragem no momento da inspeção. 

 

Figura 4 - Vista da falha na barragem 

 
 

 

 Esta situação deve ser monitirada com atenção, com acompanhamento profissional 

especializado, para se evitar um incidente de maiores proporções. 

 

7.1.2. Desterro 

 

O manancial do Desterro também está enquadrado em Classe II para captação e tratamento. A 

inspeção foi realizada na mesma data do outro manancial. A Figura 5 mostra o portão de entrada, que 

também serva como portão para a ETA III 



11 

 

 

Figura 5 - Vista da entrada do manancial Desterro. 

 

 

O sistema é composto por uma nascente principal, aqui denominada Manancial 1, e uma 

nascente secundária. Ao longo dos anos estas estão passando por um processo de redução no volume 

captado, resultado de um esgotamento contínuo do manancial, o que fez necessário o uso de uma 

captação auxiliar. A Figura 6 mostra uma imagem por satélite mostrando a disposição geográfica das 

nascentes, e as mesma no momento da inspeção 

 

Figura 6 – Vista por satélite do sistema de nascentes da ETA III. Manancial 1 (a), e nascente 1 (b) 
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A mata ao redor do manancial é minimamente preservada. A captação auxiliar é denominada 

Açude dos Padres, localizada a cerca de 800m da ETA III. A localização pode ser observada na Figura 7.  

 

Figura 7 – Imagem de satélite do açude dos padres e sua distância para a ETA III. 

 

 

O Manancial 1 alimenta a Lagoa Principal através de três tubulações de 300 mm cada. A 

Nascente 1 alimenta a lagoa de captação diretamente através de uma tubulação de 150 mm. A Figura 8 

mostra as condições desses locais no momento da inspeção. 
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Figura 8 – Alimentação da Lagoa principal pelo Manancial 1 (a) e alimentação da Lagoa de captação pela Nascente 1 (b) 

   

 

O sistema de bombeamento do Açude dos Padres envia água para o reservatório principal e esta 

alimenta o reservatório de captação através de uma tubulação de 110 mm com abertura manual por 

registro de gaveta. A Figura 9 mostra a chegada da tubulação vinda do açude dos padres para o 

reservatório principal, e o registro que liga o reservatório principal ao ponto de captação. Em caso de 

necessidade, o reservatório principal possui uma bomba submersa que pode acelerar o processo de 

alimentação da lagoa de captação. No momento da inspeção, ela estava sendo usada. 

 

Figura 9 – Reservatório principal (a) e ponto de captação (b) 

  

 

O bombeamento do Açude dos Padres foi construído para captação de emergência, em período 

de estiagem, quando ocorre a insuficência do manancial. Ocorre que, com a intermitência das nascentes 

do manancial Desterro, foi necessário prover outra fonte para compensação do volume hídrico 

disponível, transformando-o em uma lagoa de captação complementar. A Figura 10 mostra as atuais 

condições do açude dos padres. A coloração da água é justificada pelo processo de dessasoremento que 

a concessionária está realizando no local. 
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Figura 2 – Açude os Padres 

  

 

7.2 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E ADUÇÃO 

 

7.2.1 Sítio das Covas 
 

A captação superficial do manancial Sítio das Covas é realizada na Lagoa Principal, de onde é 

retirada água para alimentar as Estações de Tratamento de Água (ETA) Nazaré, denominada ETA I e a ETA 

II – Sítio das Covas. A Lagoa Principal é formada por uma barragem de alvenaria e está disposta no 

manancial de modo a receber água de todo o sistema. No momento da inspeção 

A captação para a ETA I é feita pelos dispositivos de tomada d’água, crivo e grade de contenção. 

No momento da inspeção, a barragem e a tomada d´água estavam passando por reformas, entao não 

estavam com as grades de proteção instaladas. A Figura 11 mostra a barragem em reforma. 

Figura 11 – Barragem da lagoa principal 
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A tomada d’água é formada por uma caixa de alvenaria e gradeamento para evitar a passagem 

de sujeiras para os motores. O gradeamento também será alterado na reforma. Dentro da caixa estão 

instalados 2 conjuntos de sucção completos. Cada conjunto possui por uma válvula de pé com crivo de 

ferro fundido. A Figura 12 mostra a tomada d’água 

 

Figura 12 - Vista do sistema de captação ETA1 - Nazaré. 

  

 

 

A captação para a ETA II é realizada em condições similares. Cada conjunto possui uma válvula 

de pé com crivo. O sistema de bombeamento para a ETA I é composto por 2 conjuntos (sendo um 

reserva), formados por bomba, motor de 150 cv de potência, e painel de comando equipado com inversor 

de frequência. A Figura 13 mostra os conjuntos dentro da casa de máquinas e os paineis de controle. 

 

Figura 13 – Bombas de adução e paineis de força 
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No momento da fiscalização, observou-se um vazamento no registro de gaveta no conjunto que 

estava em funcionando, causando um empoçamento de água no chão da casa de bombas. Há instalado 

um sensor que mede a vazão instantânea do bombeamento tanto da ETA II, assim como da ETA I. A Figura 

14 mostra o painel do medidor de vazão, também localizado dentro da casa de bombas. 

 

Figura 14 - Detalhes do medidor de vazão 

 

 

 

O sistema de bombeamento da ETA II é composto por 2 conjuntos formados por bomba, motor 

e painel de comando com inversor de frequência. Cada conjunto está equipado com uma bomba de 30 

cv de potência, sendo um deles deixado como reserva. A água captada é enviada para a Estação de 

Tratamento – Sítio das Covas, que fica no mesmo local por meio de uma tubulação de aproximadamente 

30 metros.  

No caso da ETA I, que fica no Bairro Nazaré, é necessário que a água passe por uma adutora e 

uma torre de equilíbrio até alcançar seu destino final. A primeira parte da adutora é formada por uma 

tubulação de ferro fundido de aproximadamente 1.270 m, com diâmetro de 250 mm, que alcança a torre 

de equilíbrio localizada dentro das instalações da Faculdade Casa Branca (FACAB). A torre tem capacidade 

de aproximadamente 100 m3, com transferência hídrica de 50%. A segunda parte é uma tubulação de 

cimento/amianto com 2.140m de comprimento, e 200 mm de diâmetro, que termina na ETA1 - Nazaré. 

O tempo de equilíbrio do vaso comunicante é aproximadamente 5 minutos. 
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7.2.2 Desterro 
 

A captação superficial do manancial Desterro é realizada na Lagoa de Captação, que fica ao lado 

do Açude Principal, de onde é retirada água para alimentar a Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Desterro, denominada ETA III, como já foi detalhado na Figura 9b. A captação para a ETA é feita por dois 

conjuntos instalados dentro de uma contenção circular de aproximadamente 1,5 m de diâmetro. Cada 

conjunto é composto por uma válvula de pé com crivo de ferro fundido com 150 mm de diâmetro. 

A casa de máquinas fica na parte interna, onde estão instalados dois conjuntos motobombas de 

5 cv, instalados com um painel de força que realiza partida direta, como detalhado na Figura 15. A água 

é levada por tubulação atravessando as partes interna e externa da ETA até chegar ao início do 

tratamento. 

 

Figura 15 – Conjunto de bombas e painel de força da captação da ETA III 

  

 

7.3. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 
 

A prestadora de serviços complementa o abastecimento público de água por meio de poços semi-

artesianos, todos devidamente documentados (outorgas). A lista com os endereços de cada poço e sua 

situação está no Anexo I deste relatório. A todo são 26 poços semi-artesianos, onde 6 encontram-se 

tamponados, dois estão destivados, e 18 estão em operação. A concessionária possui três (3) motores 

reserva caso haja necessidade de troca. Até o momento da elaboração deste relatório, a concessionária 

não enviou os documentos referentes à outrorga de seus poços mais recentes. Poços 025 e 026 

   A concessionária identificou a localidade de todos os poços em operação com placas, como 

exemplificado na Figura 16. 
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Figura 16 – Exemplo de placa de identificação dos poços semiartesianos 

 

 

 Estas eram as condições dos poços semi artesianos ativos no momento da inspeção, realizada no 

dia 10/11/2021. 

Poço 001, conhecido como Poço do Chico, localizado no Bairro Jardim Bela Vista II. Possui altitude 

manométrica de 60 m com uma bomba instalada de 2 cv. Outorga para até 5 m3/h. Ele abastece a parte 

alta do Bairro Jardim Bela Vista II. O ponto de captação fica separado por alguns metros do painel de 

força e do reservatório. As duas áreas são cercadas com grade e possuem portão com cadeado. 

 

Figura 17  - Detalhes do poço semi-artesiano 001 
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Poço Local 002, conhecido como Poço da Matinha, localizado no Bairro Jardim Bela Vista I. Possui 

altitude manométrica de 180 m com uma bomba instalada de 12 cv. Outorga para 16 m3/h. Ele abastece 

parte central do Bairro Jardim Bela Vista I. O entorno está cercado com grade e possui um portão com 

cadeado. O painel de força e as dosadoras de produtos químicos se encontram dentro de uma 

construção. 

 

Figura 18 - Detalhes do poço semi-artesiano 002 

   

 

 

Poço 003, conhecido como Poço do Biruta, localizado no Bairro Jardim Bela Vista I. Possui 

altitude manométrica de 90 m com uma bomba instalada de 7,5 cv. Outorga para até 7 m3/h. Ele abastece 

a parte alta do Bairro Jardim Bela Vista I. O local é cercado com grade e possui um portão com cadeado. 

O painel de força se encontra em uma construção ao lado.  
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Figura 19 - Detalhes do poço semi-artesiano 003 

  

Poço 004, conhecido como Poço do CAIC, localizado no Bairro Parque São Paulo. Possui altitude 

manométrica de 160 m com uma bomba instalada de 20cv. Outorga para até 18 m3/h. Ele complementa 

o abastecimento do Bairro Parque São Paulo. Está localizado dentro da Escola CAIC, protegido do acesso 

de outras pessoas por cerca de grade e portão com cadeado. 

Figura 20 - Detalhes do poço semi-artesiano 004. 
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Poço 005, conhecido como Poço da Chácara Boa Vista, localizado na Rua Duque de Caxias. Possui 

altitude manométrica de 170 m com uma bomba instalada de 10 cv. Outorga para até 7 m3/h. Ele 

abastece o Bairro Chácara Boa vista e região. Estava cercado com grade e portão com cadeado. 

 

Figura 21 - Detalhes do poço semi-artesiano 005 

    

 

 

Poço 006, localizado no Bairro Coesa II. Possui um uma altitude manométrica de 90 m com uma 

bomba instalada de 5,0 cv, captando 7 m³/h e com outorga para até 7 m3/h. Ele abastece o Condomínio 

Coesa II. Se localiza dentro do mesmo condomínio, cercado por grade e portão com cadeado. As 

dosadoras e o painel de controle de localizam em uma construção ao lado. 
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Figura 22 - Detalhes do poço semi-artesiano 006 

  

 

 

Poço 007, localizado no Bairro Distrito Industrial. Possui um uma altitude manométrica de 180 m 

com uma bomba instalada de 5 cv. Outorga para até 15 m3/h. Ele abastece o Conjunto Habitacional 

Waldemar Pereira. O local estava cercado com grade, e havia um portão com cadeado. Havia no interior 

da área cercada uma residência com a presença de animais domésticos. Mas eles não tinham acesso ao 

poço por ele estar cercado. O painel de controle fica dentro de uma construção. 

 

Figura 23 - Detalhes do poço semi-artesiano 007. 

   

 



23 

 

 

Poço 008, conhecido como Poço do Monte Belo, localizado no Bairro Jardim Boa Esperança. 

Possui um uma altitude manométrica de 90 m com uma bomba instalada de 7,5 cv. Outorga para até 3 

m3/h. Ele abastece condomínio Monte Belo e arredores. O local de encontra cercado e possui um portão 

com grade. A grade que protegia as bombas dosadoras não estava em boas condições. 

 

Figura 24 - Detalhes do poço semi-artesiano 008 

   

 

Poço 009, conhecido como Poço Lagoa Branca 1, localizado no Distrito de Lagoa Branca. Possui 

um uma altitude manométrica de 160 m com uma bomba instalada de 5,5 cv. Outorga para até 10 m3/h. 

Ele contribui no abastecimento do Distrito de Lagoa Branca. Ele se localizava em um local fechado, 

cercado com grade e portão com cadeado. O painel de controle e as bombas dosadoras são localizadas 

dentro de uma construção ao lado do poço. 

 

Figura 25 - Detalhes do poço semi-artesiano 009. 
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Poço 013, conhecido como Poço da Rohr, localizado no Bairro Industrial. Possui altitude 

manométrica de 170 m com uma bomba instalada de 12 cv. Outorga para até 15 m3/h. Ele abastece o 

Bairro Industrial. Ele se encontra dentro de uma fábrica, assim como o reservatório. O poço estava 

cercado com grade, e um portão com cadeado. 

 

Figura 26 – Detalhes do poço semi-artesiano 013. 

    

 

 

 

Poço 015, conhecido como Poço ETA I, localizado no Bairro Nazaré, no interior da ETA I. Possui 

altitude manométrica de 170 m com uma bomba instalada de 12 cv. Outorga para até 16 m3/h. Ele 

complementa o abastecimento da ETA 1 – Nazaré. O painel de força encontra-se na casa de bombas do 

reservatório conhecido como “caixa quadrada”. 
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Figura 27 - Detalhes do poço semi-artesiano 015. 

   

 

Poço 016, conhecido como Poço Nazaré, localizado ao lado do reservatório do Bairro Nazaré. 

Possui altitude manométrica de 170 m com uma bomba instalada de 12 cv. Outorga para até 14 m3/h. 

Ele complementa o abastecimento do Bairro Nazaré. O local estava cercado com grade, mas no interior 

havia mato alto e sinais de falta de manutenção. O portão estava aberto, com sinais de arrombamento, 

e no momento da inspeção uma pessoa estranha à concessionária estava no interior do local colhendo 

frutas. Foi observado também um pequeno vazamento na tubulação do poço. O painel de força se 

encontrava dentro de uma construção acessada por escada. 

Figura 28 - Detalhes do poço semi-artesiano 016. 

   

  

Poço 017, conhecido como Poço Caixa Quadrada, localizado as margens da Rodovia SP340, km 

239,50. Possui altitude manométrica de 180 m com uma bomba instalada de 12 cv. Outorga para até 16 

m3/h. Ele complementa o abastecimento da ETA II. Ele se encontra dentro do mesmo terreno onde fica 

a “caixa quadrada”, caixa d’água usada como estação elevatória da ETA II. 
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Figura 29 - Detalhes do poço semi-artesiano 017. 

   

 

Poço 019, conhecido como Poço Venda Branca 1, localizado no Distrito de Venda Branca. Possui 

um uma altitude manométrica de 165 m com uma bomba instalada de 12 cv. Outorga para até 10 m3/h. 

Ele contribui para o abastecimento do Distrito de Venda Branca. Ele fica localizado dentro das antigas 

instalações da ETA IV. Dentro do prédio de encontram o painel de força e a bomba dosadora. 

 

Figura 30 - Poço semi-artesiano 019. 
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Poço 021, conhecido como Poço Venda Branca Novo, localizado no Distrito de Venda Branca. 

Possui altitude manométrica de 185 m com uma bomba instalada de 18 cv. Outorga para até 11 m3/h. 

Ele contribui para o abastecimento do Distrito de Venda Branca. Fica localizado dentro das instalações 

do Colégio Prof. Vicente Paulo Zanchetta, cercado com grade e portão com cadeado. O painel de força 

estava protegido por uma construção. 

Figura 31 - Detalhes do poço semi-artesiano 021. 

    

 

Poço 024, conhecido como Poço Lagoa Branca Novo, localizado no Distrito de Lagoa Branca. 

Possui altitude manométrica de 65 m com uma bomba instalada de 5 cv, captando 20 m³/h. Outorga para 

até 20 m3/h. Ele contribui para o abastecimento do Distrito de Lagoa Branca. Ele se localiza na mesma 

área do reservatório, cercado com grade e portão com cadeado. A laje estava partida na hora da inspeção. 

O representante informou que o problema foi causado por uma empresa terceirizada realizando um 

reparo, e já pediu para que ela pague pelo conserto. As dosadoras e painel de força são localizados em 

um local fechado abaixo do reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

 

 

Figura 3 - Detalhes do poço semi-artesiano 024. 

   

 

 

Poço 025, localizado dentro das dependências da ETA II. Possui uma bomba instalada de 15 cv. 

Ele é mantido em stand-by, sendo ligado apenas quando a captação superficial da ETA não é capaz de 

atender à demanda, especialmente em períodos de estiagem. 

Figura 33 - Detalhes do poço semi-artesiano 025. 
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Poço 026, localizado dentro das dependências da ETA III. Possui um uma altitude manométrica 

de 180 m com uma bomba instalada de 20 cv. Ele é mantido em stand-by, sendo ligado apenas quando a 

captação superficial da ETA não é capaz de atender à demanda, especialmente em períodos de estiagem. 

Figura 44 - Detalhes do poço semi-artesiano 026. 

   

 

7.4. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAs) 

    

   7.4.1. ETA I - NAZARÉ 

 

A Estação de Tratamento de Água I (ETA I) se localiza na Avenida dos Bonvicínios, no Bairro Nazaré. 

A concessionária apresentou um pedido de licença de instalação realizado junto à CETESB para realização 

de obras que possam permitir a licença de funcionamento. Processo No63/00123/20, aberto no dia 

07/05/2021. O processo ainda está em andamento. O terreno possui uma área total de 6934 m2. O 

período médio diário de funcionamento varia de 20 a 24 horas por dia dependendo das condições da 

captação. O volume tratado está estimado em 37 L/s. A Figura 35 mostra uma visão geral do portão de 

entrada da ETA e do prédio principal. 

Figura 35 – Estação de Tratamento de Água 
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Havia uma pintura com o logotipo da concessionária e a inscrição “Estação de Tratamento de 

Água”. O acesso se dá por meio de um portão eletrônico. Toda a área está cercada com grade pintada de 

azul e muros, protegida do acesso de estranhos. Não foram observadas sujeiras ou mato alto no interior 

das dependências da estação. Observamos a presença de luminárias que permitem atividades no período 

noturno sem riscos.  

Fomos informados que a concessionária oferece equipamentos de proteção individual (EPIs)a 

todos os funcionários. A construção possui três andares. No piso inferior se encontram as caixas de 

mistura de produtos químicos e as bombas dosadoras. Os produtos químicos usados no tratamento são 

os seguintes: Sulfato de Alumínio para coagulação e remoção da sujeira, Hipoclorito de Sódio para 

oxidação de matéria orgânica e desinfecção, Cal Hidratada para correção pH e Ácido Fluorssilícico para 

adição de Flúor, como determina a legislação sanitária com o intuito de reduzir o surgimento de cáries e 

fortalecer o esmalte dentário em crianças e adolescentes. No mesmo piso também se encontra um 

cômodo onde ficam armazenados os sacos de cal.  A Figura 36 mostra as caixas com agitadores e as 

bombas dosadoras, e os saco de cal armazenados. Ao lado das dosadoras havia um chuveiro de 

emergência e um lava-olhos. 

Figura 36 – Caixas de mistura de cal (a), armazenamento dos sacos de cal (b) e bombas dosadoras (c). Chuveiro e lava-olhos (d) 
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Os sacos de cal se encontravam em um local sem umidade, e elevados do chão por um pallet de 

madeira. Os outros produtos, que são líquidos, ficam armazenados em tanques do lado de fora da estação 

de tratamento, em um local aberto e ventilado, protegido de intempéries por cobertura de metal. Cada 

tanque tinha uma placa de identificação do produto. Os tanques estavam localizados de forma a permitir 

uma reposição rápida e segura dos produtos químicos por meio de encanamentos. Os produtos eram 

levados até a ETA por meio de mangueiras no fundo dos tanques até reservatórios com boias próximos 

às dosadoras. O representante da concessionária informou que é realizado controle de qualidade dos 

produtos. A Figura 37 mostra os tanques de armazenamento dos produtos químicos e os encanamentos 

de reposição. 

Figura 37 – Tanques de produtos químicos e encanamentos para reposição 

   

 

 No andar inferior ainda se encontrava a tubulação saindo dos filtros em direção à caixa 

subterrânea, o encanamento para lavagem dos filtros e uma caixa de contato para adição de produtos 

químicos após o tratamento. A Figura 38 mostra esses dois locais. Foi observado que há vazamentos em 

registros, causando empoçamento de água no chão. 

Figura 38 – Caixa de contato (a) e tubulação do nível inferior (b) 
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  O carreamento dos produtos químicos até o tratamento se dá por meio de arraste hidráulico. 

O tratamento ocorre na parte externa do andar superior, acessado por uma escada com corrimão de 

segurança. A água bruta chega na estação por adutora desde o ponto de captação no Sítio das Covas. A 

Figura 39 mostra a chegada da água na ETA e o ponto de adição dos produtos químicos. 

Figura 39 – Início do tratamento 

 

  

Após a adição dos produtos, a água segue pelo floculador, e um caminho que dura cerca de 5 

minutos de acordo com a representante da concessionária. A floculação é do tipo rápida, sem auxílio 

mecânico. Não foram observados sinais de falta de manutenção, como vazamentos ou crescimento de 

plantas aquáticas. Não foi observado guarda-corpo na região do floculador. A Figura 40 mostra o 

floculador em operação. 

Figura 40 – Floculador da ETA I 
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O processo continua nos decantadores. São dois decantadores em paralelo, retangulares, do 

tipo convencional com escoamento horizontal. Não observamos o crescimento de plantas aquáticas no 

local, nem foram observados sinais de vazamento. Havia guarda-corpo pintado com tinta amarela em 

todo entorno. Fomos informados que a limpeza deles é feita anualmente. A Figura 41 mostra os 

decantadores. 

Figura 41 – Decantadores da ETA I 

 

 

 A água segue por encanamento em direção ao filtro. A Estação possui três filtros do tipo 

descendente. A composição do material filtrante é, em sequência, carvão ativado, areia fina, cascalho 

fino e cascalho grosso. O sistema de filtragem aparenta estar em bom estado de conservação de 

operação. Não foi observada a presença de crescimento de vegetações aquáticas ou vazamentos. A 

lavagem dos filtros é realizada uma vez a cada 48 horas em média, por processo de retrolavagem, 

auxiliada por uma mangueira pressurizada por um motor de 7,5 cv. A Figura 42 mostra os filtros da ETA 

e seus registros. 
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Figura 42 – Registros e filtros da ETA I 

   

 

Após a filtração ocorre a passagem pela caixa de contato, onde ocorre a dosagem de outros 

produtos químicos e Flúor para se atingir o padrão estabelecido dessas substâncias na água tratada. Na 

parte superior da estação de tratamento localiza-se um laboratório para análise usado pelos operadores. 

O local estava limpo. Havia uma bancada de granito com todos os aparelhos usados para análise, e uma 

mesa para anotar e armazenar os dados colhidos nas análises. O local é ventilado naturalmente. Não 

encontramos reagentes fora do prazo de validade A Figura 43 mostra o laboratório. 

 

Figura 43 – Laboratório dos operadores da ETA I 
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Em outro ponto no mesmo andar havia o laboratório do químico responsável. O local possuía os 

mesmos aparelhos, além de uma estufa para análises bacteriológicas para armazenar os reagentes 

usados nas análises. A Figura 44 mostra este laboratório. 

 

Figura 44 – Laboratório do Químico Responsável 

 

 

Os operadores foram treinados para realizar a calibração dos aparelhos, que é feita uma vez por 

semana. Foi pedido à operadora que estava de plantão realizar uma amostra da água tratada no 

momento da inspeção. Os valores obtidos foram os seguintes: Cor 0,2 uC. Flúor 0,69 mg/L. Turbidez 0,34 

NTU. Cloro 1,17 mg/L. pH 6,73. Todos os valores estão dentro dos padrões definidos para potabilidade 

da água pelo Ministério da saúde. Esses valores são comparados com as análises realizadas pelo 

laboratório creditado e pela Vigilância Sanitária confirmar sua validade. Duas vezes por semana também 

são realizadas análises bacteriológicas. Não é realizado teste de jarros no local. 

As análises realizadas de hora em hora, tomada em quatro pontos do tratamento. Água bruta, 

floculada, decantada e tratada, totalizando 96 amostras por dia. Fomos informados que o descarte dos 

reagentes é realizado na rede de esgoto. 

No terceiro piso se encontram os armários dos funcionários, assim como os sanitários. 

Após o tratamento a água é enviada à caixa subterrânea da ETA. Ela possui uma capacidade de 

armazenamento de 1000 m3. A Figura 45 mostra a localização da caixa subterrânea dentro da ETA.  
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Figura 45 – Caixa subterrânea da ETA I 

 

 

Deste ponto, a água pode seguir para vários destinos: 

- Da caixa subterrânea saem quatro adutoras principais que alimentam a região do centro da 

cidade (Rua Luiz Piza, rua Cel. José Júlio, rua Ipiranga, rua Ângelo Francischet). As adutoras alimentam 

também o reservatório do Paissandu. 

- Junto à caixa subterrânea há um reservatório elevado chamado de “caixa quadrada”. Na parte 

de baixo há uma motobomba de 15 cv que alimenta o reservatório, que alimenta por gravidade a região 

da Rodoviária. A capacidade do reservatório é de 40 m3. A Figura 46 mostra o reservatório e a 

motobomba. 

 

Figura 46 – Reservatório “caixa quadrada” e bomba de alimentação 

   

 

 

 



37 

 

 

- Junto à caixa subterrânea há um reservatório elevado chamado de “caixa redonda”, alimentado 

por dois conjuntos de motobombas que ficam protegidos pela casa de bombas indicada na Figura 45. São 

dois conjuntos em linha (sendo um reserva), com motores de 15 cv e partida do tipo soft start. Esse 

reservatório é usado exclusivamente para a lavagem dos filtros da ETA. A Figura 47 mostra o reservatório 

e os conjuntos de motobombas. 

 

Figura 47 – Reservatório “caixa redonda” e conjuntos de motobombas 

   

 

- Na mesma casa de bombas há outro conjunto de motobombas, que alimentam o reservatório 

localizado na Rua dos Vilela, no Bairro Nazaré. São dois conjuntos em linha (sendo um reserva), com 

motores de 30 cv com partida tipo inversor de frequência. Esse reservatório abastece por gravidade a 

região dos Bairros Nazaré, Jardim Alvorada e Odenir Buzatto. A Figura 48 mostra as motobombas e o 

reservatório Nazaré. O entorno do reservatório estava fechado com grade e portão com cadeado. 

 

Figura 48 – Reservatório Nazaré e conjuntos de motobombas na ETA I 
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Todos os reservatórios aparentam estar em bom estado de conservação, sem rachaduras 

apararentes. Todos os reservatórios elevados tinham boia de nível para evitar extravasão e para ativação 

dos motores quando o nível fica baixo. Não observamos escada de acesso no reservatório Nazaré, e a 

escada que existe no reservatório “caixa redonda”. Não possui guarda corpo. 

 O reservatório de reuso fica na entrada da ETA. A água usada na lavagem dos filtros é despejada 

nesse reservatório, e após a decantantação, é enviada de volta ao tratamento por meio de uma bomba 

de 5 cv. A Figura 49 mostra o reuso e a bomba. 

Figura 49 – Reuso e bomba de retorno ao tratamento 

   

 

7.4.2. ETA II – SÍTIO DAS COVAS 

 

A Estação de Tratamento de Água I (ETA II) se localiza no Sìtio das Covas, junto às lagoas de 

captação de armazenamento do Sítio das Covas. A concessionária não apresentou licença de 

funcionmaneto para o local. O período médio diário de funcionamento varia de 20 a 24 horas por dia 

dependendo das condições da captação. O volume tratado está estimado em 8 L/s. Não foram 

observadas sujeiras ou mato alto no interior das dependências da estação. Observamos a presença de 

luminárias que permitem atividades no período noturno sem riscos.  

A ETA II é do tipo compacta. O processo de tratamento ocorre dentro de tanques selados, sem 

que se possa ter acompanhamento visual do processo. O mesmos produtos químicos são usados em 

todas as ETAs. A adição do coagulante sulfato de alumínio e de hipoclorito acontece no ponto de 

captação, antes da água ser enviada ao decantador. Após passar pelos tanques de decantação 

(capacidade de 30m3) e filtragem (capacidade de 10m3), a água é enviada para uma caixa de 

reservação/contato. A Figura 50 mostra os tanques de decantação e filtração. 
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Figura 50 – Tanques de decantação e filtração da ETA II 

 

 

 

A lavagem do filtro é realizada a cada 6 horas. O decantador é lavado a cada 30 dias. Nos dois 

casos a água é descartada no curso d’água à jusante da captação. O Os tanques de armazenamento de 

produtos químicos ficam próximos aos tanques de tratamento. Todos estavam identificados. Os sacos de 

cal ficavam ao lado das caixas de mistura. A Figura 51 mostra os reservatórios de produtos químicos e os 

sacos de cal junto às caixas de mistura. 
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Figura 51 – Tanques de armazenamento e sacos de cal junto às caixas de mistura 

   

 

 

 Os produtos eram levados até as dosadoras por meio de mangueiras no fundo dos tanques até 

reservatórios com boias. As dosadoras eram localizadas no mesmo ambiente do laboratório de análises 

do local. No interior do local, de frente para as dosadoras, encontrava-se um chuveiro de emergência e 

um lava-olhos. A Figura 52 mostra as dosadoras e o chuveiro de emergência na ETA II. 

Figura 52 – Reservatórios com boias e dosadoras e chuveiro de emergência da ETA II 
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Em um segundo ambiente se localizava o laboratório. Os aparelhos para análises de encontravam 

sobre uma pia de granito, junto com o computador para armazenamento dos resultados. Na parte de 

baixo havia um armário para guardar reagentes de vidrarias. A Figura 53 mostra o Laboratório de Análises 

da ETA II. 

 

Figura 53 – Laboratório de análises da ETA II 

 

 

Os operadores foram treinados para realizar a calibração dos aparelhos, que é feita uma vez por 

semana. Foi pedido à operadora que estava de plantão realizar uma amostra da água tratada no 

momento da inspeção. Os valores obtidos foram os seguintes: Cor 7,1 uC. Flúor 0,69 mg/L. Turbidez <0,10 

NTU. Cloro 1,28 mg/L. pH 7,45. Amostras para análise baceriológica são coletadas pela responsável e as 

análises realizadas no laboratório da ETA I. 

Todos os valores estão dentro dos padrões definidos para potabilidade da água pelo Ministério 

da saúde. Esses valores são comparados com as análises realizadas pelo laboratório creditado e pela 

Vigilância Sanitária confirmar sua validade. Duas vezes por semana também são realizadas análises 

bacteriológicas. Não é realizado teste de jarros no local. As análises são realizadas de hora em hora, 

tomada em quatro pontos do tratamento. Água bruta, floculada, decantada e tratada, totalizando 96 

amostras por dia. Fomos informados que o descarte dos reagentes é realizado na rede de esgoto. 
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Após o tratamento a água é enviada a uma caixa de contato de alvenaria com capacidade de 180 

m3, de onde é bombeada até a estação elevatória denominada “caixa quadrada”. No local existem dois 

conjuntos de motobombas em linha, um em uso e outro reserva. O motor principal possui potência de 

75 vc, e o reserva 50 cv. Ao lado exitem dois paineis de força. A partida dos motores é do tipo inversor 

de frequência, ativada por boia de nível. No momento da inspeção estava sendo realizado um serviço de 

manutenção. A Figura 54 mostra os conjuntos de motobombas e os paineis de força. 

 

Figura 54 – Conjuntos de motobombas e paineis de força 

   

 

 O reservatório “caixa quadrada” fica localizado a uma distância estimada de 1400m da estação de 

tratamento. Ele é feito em alvenaria e possui a capacidade de 600m3. O exterior apresentava pintura 

desgastada. Ao lado do reservatório há uma construção com dois conjuntos de motobombas usadas para 

adução (Um deles reserva), montados em linha. Motores com potência de 30 cv, partida do tipo inversor 

de frequência. A Figura 55 mostra o reservatório e as motobombas. 
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Figura 55 – Reservatório “caixa quadrada” da ETA II e conjuntos de motobombas 

   

 

   

 

Do reservatório, a água pode seguir por dois destinos. Por gravidade, para alimentar a região da 

cidade compreendida pelos bairros São João, Conjunto Habitacional Prof. Sebastião F. Zimbres, Jardim 

Rafaela, Vila São Bernardo, Jardim do Horto, Portal dos Pinheiros, Jardim Europa, Jardim Macaúba, Jardim 

América, Jardim Coesa, e adjacências. Por adução, até o reservatório localizado no Distrito Industrial, de 

onde abastece por gravidade a região do Distrito Industrial, Conj. Hab. Waldemar Pereira e Parque São 

Paulo. A Figura 56 mostra o reservatório do Distrito Industrial. 
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Figura 56 – Reservatório Distrito Industrial 

 

 

               7.4.3. ETA III – DESTERRO 

 

A Estação de Tratamento de Água III (ETA III) se localiza na Avenida Bauru, no Bairro Desterro. A 

concessionária não apresentou licença de funcionmaneto para o local. O período médio diário de 

funcionamento varia de 20 a 24 horas por dia dependendo das condições da captação. O volume tratado 

está estimado em 14 L/s. Uma visão geral do portão de entrada da ETA e do prédio principal já foi 

mostrada na Figura 5. Não foram observadas sujeiras ou mato alto no interior das dependências da 

estação. Observamos a presença de luminárias que permitem atividades no período noturno sem riscos. 

 A construção se divide em dois locais. Na área interna onde se localizam a casa de bombas, as 

dosadoras, o depósito de sacos de cal e o laboratório de análises. Na área externa se encontram os 

reservatórios de produtos químicos, a área de tratamento, o reservatório e os motores de adução. A casa 

de bombas já foi apresentada na Figura 15. Os reservatórios de produtos químicos e a caixa de mistura 

de cal ficam adjuntos à área interna, protegidos das intempéries por telhas. Ao lado há uma entrada para 

veículos para que se possa realizar a reposição. 

 

 

 



45 

 

 

 As dosadoras ficam do lado interno. O mesmos produtos químicos são usados em todas as ETAs 

.Os produtos líquidos chegam até elas por mangueiras na parte de baixo dos reservatórios até caixas com 

boias de nível, de onde eles são dosados até o tratamento. Os sacos de cal são armazenados no mesmo 

ambiente, erguidos do chão por pallets de madeira. A Figura 57 mostra os reservatórios, as dosadoras e 

os sacos de cal armazenados. 

 

Figura 57 – Reservatórios de produtos químicos (a), caixas de mistura de cal (b), depósito de sacos de cal (c) e dosdaoras (d), 

   

   

 

 A área do tratamento é acessada subindo-se dois lances de escadas. No primeiro se alcança a 

parte de cima da caixa de contato da estação. A mesma é do tipo semi enterrado, construída em 

alvenaria. Possui capacidade de armazenamento de 170m3. O local possui uma abertura para vistorias e 

um extravasador e um encanamento de descarga. No meio do segundo lance de escadas há uma tampa 

de ferro, usada para vistoria da qualidade da água depois da filtração e o local onde ocorre a adição de 

flúor. No final de escada estão o floculador, o decantador e os filtros. As escadas e a área do tratamento 

possuem guarda-corpo de segurança pintado com tinta amarela, menos o floculador. O entorno da caixa 

de contato não possui guarda-corpo. A Figura 58 mostra as escadas de acesso ao tratamento e a caixa de 

contato. 
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Figura 58 – Caixa de contato e escada de acesso (a), caixa de contato (b) e escada de acesso ao tratamento (c) 

   

 

 

 No momento da inspeção, a estação de tratamento estava parada porque o reservatório estava 

cheio. A água é enviada pelas bombas até a o início da captação, onde são adicionados os produtos 

químicos antes da água chegar ao floculador. A Figura 59 mostra o ponto de chegada da água e o 

floculador. 

 Figura 59 – Chegada da água no tratamento e floculador 
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 Após o floculador, a água é enviada ao decantador, do tipo ascendente com tela, e depois aos 

filtros. Há no total 4 filtros na estação de tratamento. Todos do tipo descendente rápido, em linha. O 

material filtrante é composto de carvão ativado, seixo e areia granulometrada. O decantador é lavado a 

cada 15 dias, e os filtros uma vez a cada 24 horas. A água utilizada é descartada no curso de água do 

córrego ao lado da estação. Após a filtração, á água é enviada ao reservatório. A Figura 60 mostra o 

decantador e os filtros da ETA. 

 

Figura 60 – Decantador e filtros da ETA III 

   

 

 Para se ter controle da qualidade da água, são realizadas análises de hora em hora no laboratório. 

São coletadas amostras da água bruta, floculada, decantada, filtrada, e final, totalizando 120 amostras 

por dia. Amostras para análise baceriológica são coletadas pela responsável e as análises realizadas no 

laboratório da ETA I. O local estava limpo. Havia uma bancada de granito com todos os aparelhos usados 

para análise, e uma mesa para anotar e armazenar os dados colhidos nas análises. O local é ventilado 

naturalmente. 

Os operadores foram treinados para realizar a calibração dos aparelhos, que é feita uma vez por 

semana. Foi pedido à operadora que estava de plantão realizar uma amostra da água tratada no 

momento da inspeção. Os valores obtidos foram os seguintes: Cor 0,5 uC. Flúor 0,65 mg/L. Turbidez 0,10 

NTU. Cloro 1,32 mg/L. pH 7,27. Todos os valores estão dentro dos padrões definidos para potabilidade 

da água pelo Ministério da saúde. Esses valores são comparados com as análises realizadas pelo 

laboratório creditado e pela Vigilância Sanitária confirmar sua validade. Fomos informados que o 

descarte dos reagentes é realizado na rede de esgoto. Ao lado do laboratório há um chuveiro de 

emergência e um lava-olhos. A Figura 61 mostra o laboratório e o chuveiro de emergência. 
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Figura 60 – Laboratório e chuveiro de emergência da ETA III 

   

 

 Do reservatório da ETA, a água pode ter dois destinos. Ser bombeada até o reservatório 

denominado “reservatório do pontilhão”, localizado a uma distância aproximada de 900m. A capacidade 

do mesmo é de 100 m3, dele a água é enviada por gravidade para o abastecimento dos Bairros Desterro, 

Chácara Boa Vista, Parque das Acácias, Arlindo Peres e Jd. Bela vista. Para enviar a água até o reservatório, 

é usado um conjunto de motobombas localizado ao lado do tratamento da ETA III, o local é murado, e 

protegido com telhas. No interior, estão instalados dois conjuntos de motobombas em linha (sendo um 

reserva), com potência de 40cv. Ao lado ficam os painéis de comando. A partida dos motores é do tipo 

inversor de frequência. A Figura 61 mostra os conjuntos de motobombas e o reservatório do pontilhão. 

 

Figura 61 – Conjuntos de motobombas e reservatório 
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Ser bombeada até o reservatório localizado na Rua Sydinei Marino Silva Vieira, Bairro Colina do 

Sol, localizado a uma distância aproximada de 1500m. A capacidade do mesmo é de 50 m3, dele a água é 

enviada por gravidade para o abastecimento do Bairro Colina do Sol. Para enviar a água até o 

reservatório, é usado uma motobomba de 25 cv localizada junto ao reservatório. O painel de comando 

dele fica junto aos dos outros motores. A Figura 62 mostra a motobomba, o painel de comando dos 

motores e o reservatório no Bairro Colina do Sol. 

 

Figura 62 – Motobomba (a), painel de comando (b), e reservatório (c) 
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8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES E RECOMENDAÇÕES 
 

Durante a fiscalização foram encontrados itens do checklist que podem ser caracterizados como 

não conformes à legislação vigente. A tabela abaixo enumera estes itens e os prazos determinados para 

adequação da prestadora de serviços. Algumas não conformidades (NC) merecem destaque, em virtude 

da importância que representam para o equilíbrio de todo o sistema, como também para o equilíbrio 

financeiro da prestadora e por fim para a saúde e segurança de funcionários, colaboradores e 

consumidores. 

 

PROGRAMA 1 

 

SÍTIO DAS COVAS/DESTERRO – 023 - MONITORAMENTO DAS NASCENTES E SUA PERENIDADE  

 

É altamente importante este tipo se serviço seja realizado, pois ele identifica qualquer problema 

logo no início, seja por poluição, por desmatamento ou ainda por intermitência no seu afloramento. Eles 

são as fontes primárias de manutenção dos recursos hídricos usados no abastecimento público municipal, 

portanto, de vital importância para o município. 

 

SÍTIO DAS COVAS - 030 – DANO NA BARRAGEM 

 

Como já foi descrito em relatório anterior, o alteamendo da barragem do Manacial 1 para a 

Lagoa principal não apresenta integridade completa. A concessionária alega ter realizado uma obra de 

contenção. Esta agência determina que a concessionária apresente um projeto da obra realizada, 

assinado por responsável habilitado, juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 

 

SÍTIO DAS COVAS/DESTERRO - 037 - CURSO MÍNIMO À JUSANTE 

 

A Portaria DAEE 717/96, art 9º, inciso IV,  estabelece que toda contenção de água deve respeitar 

o curso mínimo à jusante. Foi verificado que em ambos os mananciais não existe esta preocupação. No 

manancial Sítio das Covas, a água gerada no manancial é represada integralmente, não respeitando o 

que determina a outorga do DAEE (Portaria DAEE 592 de 04/02/2019) em seu § 3º do art. 1º sobre a 

manutenção fluxo à jusante. Mesmo quando a extração seja menor que a outorgada, a prestadora não 

fica desobrigada em momento algum a cumprir o estabelecido no documento de outorga. 
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No caso do manancial Desterro, deve ressaltar-se que o Açude dos Padres de encontra à jusante 

da Estação de Tratamento e do manancial. Tendo em vista que, o manancial Desterro, ao que parece, 

tende a uma redução contínua de sua geração de água (com uma constante diminuição de afloramento 

das nascentes), o Açude dos Padres gradualmente pode se tornar o ponto de captação principal para a 

ETA III. Com a extração de volume realizada no local para a montante, de volta para a captação principal, 

há como saber de a determinação da outorga está sendo cumprida 

 

SÍTIO DAS COVAS/DESTERRO – 043 – O VOLUME CAPTADO NÃO ATENDE À DEMANDA 

 

A concessionária possui no momento 18 poços semi-artesianos ativos ou em stand by para 

complementar o abastecimento, compensando desta forma o menor volume captado nos mananciais 

superficiais. Esta política de gestão das águas desperta o alerta de que é preciso uma preocupação com 

os mananciais que geram água superficial, pois a extração contínua de água subterrânea pode agravar os 

mesmos problemas que atualmente afetam os mananciais superficiais. O uso inconsequente dos recursos 

pode casuar escassez das águas tanto superficial, quanto subterrânea em um período de médio a longo 

prazo.  

 

POÇO SEMI-ARTESIANO 025/026 – 093 – DOCUMENTO DE OUTORGA 

 

Até a data de elaboração deste relatório, a concessionária não apresentou as outorgas 

referentes aos poços semi-artesianos 025 e 026. Estes estão localizados dentro das dependências das 

ETAs II e III. 

 

POÇO SEMI-ARTESIANO 016 – 098 – DISTÂNCIA DE ENTRE POÇO E FONTES DE CONTAMINAÇÃO 

 

O poço se encontrava em um local com mato alto, e trânsito de animais domésticos. No 

momento da inspeção, uma pessoa estranha à concessionária estava dentro do terreno colhendo frutas. 

O portão apresentava sinais de arrombamento 
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PROGRAMA 2 

 

ETA ii/ETA iii – 001 – NÃO FOI APRESENTADO O LICENCIAMENTO 

 

A concessionária não apresentou os documentos referentes ao licenciamento perante à Cetesb 

das Estações de Tratamento de Água II (Sìtio das Covas) e III (Desterro). 

 

 

8.1. Tabela de não conformidades e prazos 

 
Na fiscalização realizada nas datas de 09 e 10/11/2021 foram encontradas as NC apontadas nas 

Tabelas 2 e 3 a seguir, na oportunidade apresenta-se os prazos afixados para a adequação de cada item, 

ressalta-se que após prescritos os prazos, nova vistoria será realizada com a finalidade de confirmação 

da concordância com o enquadramento legal. 

 

Tabela 2 - Itens não conformes do checklist (Programada 1 – Manancial e captação) 

  

Local Item DESCRIÇÃO Prazo 

Sítio das 
Covas 

001 Não foi apresentado licenciamento da Barragem no Manancial 1 30 dias 

Desterro 011 
O volume captado não está garantindo a manutenção do 

Manancial 
30 dias 

Sítio das 
Covas/ 

Desterro 
022 Pouca preservação da mata ciliar no entorno dos mananciais 90 dias 

Sítio das 
Covas 

023 
Não há identificação da localização e monitoramento das 

nascentes 
60 dias 

Sítio das 
Covas 

024 Há indícios de assoreamento na lagoa principal (de captação) 60 dias 

Sítio das 
Covas 

027, 
031 

Não apresentou o memorial do projeto e o plano de segurança da 
barragem 

60 dias 

Sítio das 
Covas 

030 
A barragem no Manacial apresentava trincos e sinais de 

desbarrancamento 
60 dias 

Sítio das 
Covas/ 

Desterro 
036 

Não há placas de advertência para riscos referentes à captação da 
água nas nascentes 

30 dias 

Sítio das 
Covas/ 

Desterro 

 
037 

 

Não há preocupação em manter o curso mínimo à jusante da 
captação 

60 dias 
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Tabela 3 - Itens não conformes do checklist (Programada 2 – Tratamento e reservaçãp) 

 

 

 

 

 

 

Sítio das 
Covas/ 

Desterto 
043 

A vazão captada nos mananciais não atende à demanda da 
população 

60 dias 

Sítio das 
Covas/ 

Desterto 
046 Não havia guarda-corpo de segurança nas áreas de captação 60 dias 

Sítio das 
Covas/ 

Desterro 
062 Não foi apresentado o projeto das instalações elétricas 60 dias 

Desterro 
071, 
072 

Não há medidor de vazão na adutora de água bruta 60 dias 

Desterro 073 
Não há instrumento para medir a quantidade de horas trabalhadas 

pelos motores 
60 dias 

Poço 025/ 
026 

093 
Não foi apresentado o documento de outorga dos poços semi 

artesianos 
15 dias 

Poço 016 098 O poço está sujeito a possíveis fontes de contaminação 30 dias 

Poço 016 100 
O portão do terreno do poço estava arrombado no momento da 

inspeção 
10 dias 

Poço 024 103 A laje do poço estava rachada no momento da inspeção 30 dias 

Poços Semi 
Artesianos 

112 Não há medidor do volume extraído dos poços 60 dias 

Local Item DESCRIÇÃO Prazo 

ETA II/ 
ETAIII 

001 As ETAs II e III não possuem licença ambiental na Cetesb 90 dias 

ETA I/  
ETAIII 

021 Não há guarda-corpo na região dos floculadores 60 dias 

ETA I/ ETA 
II/ ETAIII 

073 
O descarte dos reagentes usados nas análises é realizado na rede 

de esgoto 
30 dias 

ETA I/ ETAII/ 
ETAIII 

084, 
085 

Não é realizado teste de jarros para adequação da coagulação 45 dias 

ETA I 104 
A escada de acesso do reservatório “caixa redonda” não possui 

guarda-corpo 
45 dias 

ETA I/ ETAII/ 
ETAIII 

107 Não havia horímetro ou equivalente nos conjuntos de motobombas 60 dias 

ETA I/ ETA 
II/ ETAIII 

127 
Não há dispositivos medidores de vazão na entrada ou na saída 

dos reservatórios 
60 dias 
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8.2. Recomendações 
 

É valido esclarecer que os itens listados em Recomendações, são itens que estão técnicamente 

em conformidade com o enquadramento legal, contudo, aponta-se que é necessário algumas melhorias 

ou adaptações para que a excelência na prestação do serviço seja sempre a melhor. 

 

PROGRAMADA 1 

 

Sítio das Covas/Desterro - 008 – O representante da prestadora realiza conversas informais com 

os residentes e sitiantes no entorno da área de captação para evitar contaminações. Recomenda-se criar 

planos e registrar formalmente estas inspeções. 

Sítio das Covas/Desterro – 035, 054 – Há coletes salva-vidas para os operadores do tratamento, 

mas não há coletes ou bóias reservas para visitantes aos arredores da captação. 

Sìtio das Covas  - 061 – Bombeamento para ETA1, possui vários vazamentos de gaxeta e retentor 

dentro da casa de bombas. Recomenda-se manter manutenção em dia dessas peças. 

 

PROGRAMADA 2 

 

ETA I/ETA III - 003 – Recomenda-se a troca da calha parshall por outro medidor de vazão mais 

eficiente, e que permita um controle do volume captado. 

ETA I/ETA II/ETA III - 082 – Recomenda-se passar a fazer as análises de alumínio residual e 

coagulação junto às análises já realizadas. 

 ETA II – 115 – A pintura do reservatório “caixa quadrada” apresenta desgaste. Recomenda-se uma 

renovação da mesma. 

 

Também recomendamos que todos os motores sob responsabilidade da concessionária que 

ainda usem partida direta sejam alterados para modelos de partida mais suaves, pois estas ajudam a 

aumentar a vida útil do motor, assim como reduzem o consumo de energia. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Este relatório apresentou as constatações, não conformidades, recomendações e 

determinações levantadas na fiscalização dos Mananciais, Captação Superficial e Adução, Captação 

Subterrânea, Tratamento, e Reservação, localizados no município de Casa Branca, a fim de avaliar os 

requisitos estabelecidos no Anexo I – Fundamentação Legal da Resolução 006/20 publicada em 

17/07/20. 

No que diz respeito aos mananciais, destaca-se que a prestadora mantém um programa de 

limpeza e organização dos locais. As lagoas estão em locais totalmente acessíveis (com acesso/entrada 

limitados por portões) e limpas. No momento da inspeção, as mesmas estavam com um bom volume de 

água armazenado. A concessionária está realizando processo de desassoreamento no Açude dos Padres, 

o que causava uma alteração na coloração da água, mas não interferia no processo de tratamento. 

Destaca-se negativamente que a concessionária ainda não tenha feito um estudo para 

identificação do local exato onde fica as nascentes, assim como um estudo para o monitoramento da 

perenidade. Também deve-se atentar à questão que a concessionária não está cumprindo a norma 

determinada na outrorga de permitir que haja um curso mínimo à jusante do ponto de captação.  

A concessionária também deve monitorar a questão das condições da barragem do “Manancial 

1” no Manancial Sítio das Covas. Um possível colapso, além de interferir no abastecimento, pode causar 

grandes prejuízos materiais e humanos. Esta agência determina que a concessionária apresente um 

projeto da obra realizada, assinado por um engenheiro habilitado, juntamente com a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), para comprovar que o local está estável. 

O uso de poços semi artesianos como complemento à captação para o abastecimento da 

população tem apenas efeito paliativo. À médio e longo prazo, o uso exessivo pode causar um 

desequilíbrio hidrológico,  que provocará uma redução na oferta de água superficial, assim como de 

água subterrânea. O Poço 016 merece destaque devido à sua proximidade com possíveis fontes 

contaminadoras e aparente falta de manutenção em seu entorno. 

No que diz respeito às Estações de Tratamento de Água, todas aparentavam estar em boas 

condições para funcionamento, sem grandes falhas em sua estrutura física e durante o processo de 

tratamento de água. Todas as análises realizadas durante a inspeção estavam dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Recomenda-se que também passem a ser feitas as análises de 

alumínio residual e coagulação junto às análises já realizadas. Deve ressaltar que as ETAs II e III não 

possuem licenciamento ambeintal. Também é visto com preocupação por este setor que o descarte dos 

reagentes usados nas análises seja feito na rede de esgoto. A concessionária deve criar um programa 

para descarte apropiado de resíduos potencialmente perigosos ao meio ambiente. 
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Todos os reservatórios aparentam estar em bom estado, sem apresentar danos estruturais 

como trincos ou rachaduras. Apenas um deles estanva com a pintura desgastada.  

O Anexo III do Contrato de Concessão 04/2017 (MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP), em suas cláusulas 18º (sistema tarifário), 19º (fontes de receita), 20º 

(sistema de cobrança), 21º (equilíbrio econômico-financeiro) e 22º (reajuste de tarifa) e todos os seus 

itens e subitens, estabelece detalhes a serem cumpridos pela Concessionária e nos itens 24.1.1 e 24.1.6 

impõe obrigação de fiscalizar todos os atos pertinentes a concessão. 

Frisa-se que cabe a este departamento técnico as fiscalizações apontadas nos programas 1, 2, 

3 e 4 de inspeção, dos quais são emitidos e publicados relatórios e checklist descrevendo 

detalhadamente os locais, itens e equipamentos fiscalizados. Não foi fiscalizado por este departamento 

o que aponta o capítulo IV (DO CADASTRO E DA CLASSIFICAÇÃO), capítulo VIII (DO ATENDIMENTO AOS 

USUÁRIOS) e capítulo XVI (DAS TARIFAS, FATURAMENTO E COBRANÇA) em todos os seus artigos e 

parágrafos, como determina a Resolução ARESPCAB nº 02, de 12-03-2020, que dispõe sobre as 

condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, de aplicação de penalidades e dá outras providências, assim como as 

cláusulas acima citadas do Anexo III do Contrato de Concessão 04/2017. 

Os itens 25.2.10; 25.2.11; 25.2.12; 25.2.15 e 25.2.19 do Anexo III do Contrato de Concessão 

04/2017, que regulamenta a parte contábil, financeira, administrativa e fiscal foi transferida dos 

programas de fiscalização do departamento técnico pela Superintendência, para o Departamento 

Administrativo. Por estes motivos não constam nos relatórios anteriores e neste atual, citações, 

levantamentos e apontamentos referentes as cláusulas e itens acima citados, tanto da Resolução 02 da 

AREPSPCAB quanto do Anexo III do contrato. 

 

Sugere-se à Superintendência da ARESPCAB que a prestadora de serviços, Águas de Casa Branca 

SPE LTDA, seja notificada destas. 

 

 
EQUIPE TÉCNICA 

 
Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe da Divisão Técnica 
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10. ANEXO I – LISTA DE POÇOS SEMI ARTESIANOS 
 
 

  

Identificação Item Status Vazão (m3/h) 

Poço 001 
Rua Profa. Maria de Barros Leite Paranhos – Jardim 

Bela Vista 
Ativo 5 

Poço 002 
Rua Maquinista Artur Urbano Sobrinho – Jardim Bela 

VIsta 
Ativo 16 

Poço 003 Rua Moacir Troncoso Peres – Jardim Bela Vista Ativo 7 

Poço 004 
Rua Maria José Caetano de Almeida – Parque São 

Paulo 
Ativo 18 

Poço 005 Rua Duque de Caxias – Chácara Boa Vista Ativo 7 

Poço 006 Rua Dr. Militão Villela Carvalho – COESA II Ativo 7 

Poço 007 Avenida Rádio Amador Névio Beni – Distrito Industrial Ativo 15 

Poço 008 Rua Família Gonçalves do Santos – Monte Belo Ativo 3 

Poço 009 Rua Piauí – Lagoa Branca Ativo 10 

Poço 010 Rua Piauí – Lagoa Branca Tamponado  

Poço 011 Poço do “João Soares” – Monte Belo Tamponado  

Poço 012 Condomínio Portal Casa Branca Desativado  

Poço 013 Avenida José Beni, 685 – Industrial (Rohr) Ativo 15 

Poço 014 
Rua Família Silva – Venda Branca (Dependêcias da 

extinta ETA IV) 
Tamponado  

Poço 015 
Avenida dos Bonvicínios – Nazaré (Dependências da 

ETA I) 
Ativo 16 

Poço 016 Rua dos Vilela – Nazaré  Ativo 14 

Poço 017 
Rodovia SP 340, Km 239,5 – “Caixa quadrada” da ETA 

II 
Ativo 16 

Poço 018 Poço Assentamento Cocais Desativado  
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Poço 019 
Rua Família Silva – Venda Branca (Dependêcias da 

extinta ETA IV) 
Ativo 10 

Poço 020 Rua Sydinei Marino Silva Vieira – Colina do Sol Tamponado  

Poço 021 EMEB Prof. Vicente Paulo Zanchetta – Venda Branca Ativo  11 

Poço 022 
Rodovia SP 340, Km 239,5 – “Caixa quadrada” da ETA 

II 
Tamponado  

Poço 023 Avenida Rádio Amador Névio Beni – Distrito Industrial Tamponado  

Poço 024 Rua São Paulo – Reservatório Lagoa Branca Ativo 20 

Poço 025 Dependências da ETA II – Sítio das Covas Ativo  

Poço 026 Dependências da ETA III - Desterro Ativo  


