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1 . IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 

Prefeita: Cláudia de Oliveira Botelho Diegues 

Vice-Prefeito: Márcio Pavan 

Endereço: Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15, Estiva Velha – Estiva Gerbi 

Telefone: (19) 3868-1111 

Lei Municipal de definição do ente regulador: Convênio de Cooperação No 01/2021; Lei 

Ordinária 1106, de 18/05/21 

 1.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS 

             Águas de Estiva Gerbi SPE Ltda. 

             CNPJ: 33.909.992/0001-23 

             Rua José Vaz de Lima, 361, Centro – Estiva Gerbi/SP 

             CEP 13857-000 

             Telefone: (19) 3868-9299 

 

 2. EQUIPE TÉCNICA 

 2.1 AGÊNCIA REGULADORA 

Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe do Departamento Técnico 

           Marco César Galiano - Ouvidor 

 

2.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Lucas Cabral Bessa – Gestor Operacional 

Gabriel P. Da Costa Ribeiro –  Químico Responsável 

Josias Abreu - Encarregado 

 

3 . CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 

 

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

captação subterrânea (poços semi-artesianos), tratamento e reservação, e rede de distribuição, 

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 os serviços públicos passíveis de 

concessão, permissão ou autorização. 

 

O município de Estiva Gerbi firmou contrato de concessão com ÁGUAS DE ESTIVA GERBI 

SPE LTDA através da Licitação de Concorrência Pública No 01/2018 – Processo 

Administrativo No 076/2018. Em 25/06/2019 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, 2 e 3 de fiscalização de campo (mananciais, captação 

e adução, poços semi-artesianos, tratamento e reservação, e rede de distribuição), 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. RIBEIRÃO ANHUMAS 

 

No dia da inspeção, a prestadora de serviços apresentou aos inspetores a outorga da captação. 

Processo DAEE 9313470. A captação está enquadrada na Classe II de captação e tratamento, com 

captação máxima de 3600 m3 por dia, por um período de 07 anos. 

Na data de 20/10/2021 estiveram presentes no ponto de captação no Ribeirão Anhumas a 

equipe técnica da ARESPCAB e representantes da prestadora. O acesso se dá pelo trecho de terra da 

Avenida Sebastião de Mello. Havia um portão de acesso que estava trancado, sendo aberto pelo 

representante da concessionária. Não observamos a presença de uma placa indicando o local como a 

captação de água do município. A Figura 1 mostra o portão de entrada da lagoa de captação. 

Figura 1 – Entrada da lagoa de captação 

 

 

A captação da água no ribeirão se dá por meio de uma divisão no curso, onde a água pode ser 

enviada para a lagoa de captação ou seguir seu curso natural. A nascente se localiza em outro município. 

A Figura 2 mostra a divisão. O uso da água na lagoa é exclusivo para o tratamento de água. 
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Figura 2 – Curso do ribeirão e entrada para lagoa captação 

 

 

 No entorno da lagoa foram observadas diversas moradias, como casas e sítios, além de uma 

grande quantidade de vegetação aquática, como aguapés e taboas. A mata ciliar aparentava estar pouco 

preservada. Observamos também traços da passagem de animais pelo local. A concessionária informou 

que não há um plano de inspeção para procurar possíveis fontes poluidoras. A Figura 3 mostra a lagoa 

de captação. 

 

Figura 3 – Lagoa de captação 

  

O representante da concessionária informou que não é feito nenhum tipo de monitoramento 

biológico na água da lagoa de captação, apenas físico-químico quando a mesma chega na Estação de 

Tratamento (turbidez e pH). Também não é feito monitoramento de agrotóxicos, apenas na água tratada. 
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Também fomos informados que a lagoa apresenta assoreamento, mas existe um plano para  

limpeza da lagora. Próximo ao medidor de nível e do ponto da captação há uma rede e um gradeamendo 

que impedem a passagem de sujeira para o ponto de coleta. A Figura 4 mostra o medidor de nível e a 

tomada d’agua.  

 

Figura 4 – Medidor de nível e tomada d´água 

 

  

 

 A tomada possui comportas para regular o nível da água. O local também possui um 

extravasador que permite à água em excesso retornar ao seu curso original se necessário. Não 

observamos a presença de iluminação externa nem placas de aviso sobre possíveis riscos no local.  Como 

não há presença constante de funcionários no local, não ha presença de equipamento de salvaguarda. 

Os mesmos são trazidos juntos com os funcionários caso seja necessário. 

Em caso de colapso desta captação, o representante da concessionária informou que a outra 

possibilidade de captação é no Rio Oriçanga, que também corta o município, mas que ainda não foram 

feitos estudos de viabilidade do uso caso seja necessário 

 

7.2. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E ADUÇÃO 

 

A captação superficial no Ribeirão Anhumas está outorgada em uma vazão de 3600 m3/dia. O 

representante da consessionária informou que atualmenta captação diária está em 30 l/s, ou seja, 

aproximadamente 2270 m3 por dia usando a estmiativa de 21 horas de funcionamento diário da Estação 

de Tratamento de água. De acordo com o mesmo, esta captação está sendo suficiente para atender à 

demanda da população. 
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Após passar pela tomada d’água , a água bruta segue por uma adutora de cimento de 500mm 

por cerca de 1500 m até alcançar a estação elevatória, de onde será enviada por bombeamento até a 

Estação de Tratamento. A Estação Elevatória fica localizada na Rua Boaventura Ferreira, e serve também 

como estação elevatória de água tratada. A Figura 5 mostra a estação elevatória. 

 

Figura 5 – Estação Elevatória de água bruta e de água tratada 

 

 

 O local está cercado com muro e cerca elétrica, e portão com cadeado. Na parte externa há três 

tanques de aço para armazenamento de água tratada vinda da estação de tratamento. Há também uma 

construção onde as bombas que fazem o transporte dos dois tipos de águas ficam protegidas. O local é 

permanecido trancado quando não há funcionários da concessionária presentes. A Figura 6 mostra a 

entrada da casa de bombas.  
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Figura 6 – Casa de bombas 

 

 

  

O interior da casa de bombas estava limpo e organizado. A ventilação do local é natural. 

Observamos a presença de luminárias tanto na parte interna quanto na parte externa. A captação da 

água bruta para a estação de tratamento ocorre superficalmente, no interior da casa de bombas. A água 

é levada pela adutora e passa por mais um gradeamento e caixa de areia até ser captada por uma 

motobomba de 100 cv. O encanamento com uma válvula de pé com crivo ficam submersos. A Figura 7 

mostra o ponto de captação pela motobomba. 

 

Figura 7 – Captação de água bruta 
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O gradeamento no local é limpo diariamente. Há no local também um extravasador para evitar 

a ocorrência de inundações. No momento da inspeção haviam dos conjuntos de motobombas instalados 

no local, com um sendo reserva. O painel de força fica em nível elevado em relação às motombombas. 

Havia uma placa de aviso sobre risco de choques elétricos na frente do mesmo. A Figura 8 mostra os 

conjuntos de motobombas e o painel de força. 

 

Figura 8 – Conjuntos de motobombas e painel de força 

  

 

As instalações elétricas aparentam estar em boas condições, mas não foi apresentado o projeto 

de instalação. A partida dos motores é do tipo inversor. O representante informou que são realizadas 

inspeções periódicas o sistema elétrico. Não encontramos no local dispositivos para controle da 

quanntidade de horas que o sistema trabalha, e nem para medição do controle captado. A medição é 

feita usando uma calha parshall localizada na estação de tratamento, método este que não é o mais 

eficiente para realizar a medição.  A concessionária possui um transformador sob sua responsabilidade 

no poste junto à estação elevatória. 

Após o bombeamento, a água é levada por adutora por um percurso estimado de 1000 m até a 

estação de tratamento. A tubulação sai da estação elevatória com um diâmetro de 200mm, e esse 

tamanho é reduzido para 150mm durante o trajeto. Não observamos manômetro na adutora. Fomos 

informados que há uma válvula de retenção para evitar o golpe de aríete na rede. Não é realizada 

manutenção preventiva na rede, apenas corretiva. A adutora é enterrada na grande maioria da sua 

extensão. 
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7.3. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

 

A concessionária informou que há no momento um poço semiartesiano funcionando sob sua 

responsabilidade no município. Ele ainda se encontra em processo de outorga. O pedido foi feito ao DAEE 

no dia 09/03/2021, Requerimento nº. 20210006057-KHV. Ele fica localizado na Rua José Correa Alves, 

S/N, Bairro Rancho Novo. A vazão estimada é de 3 m3/h, e o tempo estimado é de 20 horas por dia. A 

função desse poço é abastecer apenas ao Bairro Rancho Novo. Ele possui um reservatório próprio, de 80 

m3. 

 

7.4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

 A Estação de Tratamento de Água (ETA) se localiza na Rua José Vaz de Lima, no centro da cidade. 

A concessionária apresentou um pedido de licença de funcionamento realizado junto à CETESB. Processo 

No91501912, aberto 12/03/2020. O processo ainda está em andamento. O terreno possui uma área total 

de 3100 m2. O período médio diário de funcionamento é de 21 horas por dia. A Figura 9 mostra uma visão 

geral da frente da ETA. 

Figura 9 – Estação de Tratamento de Água 

 

 

Havia uma placa de identificação sobre a porta de entrada. O acesso se dá por meio de um portão 

eletrônico. Toda a área está cercada com grade pintada de azul, e 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.  
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Fomos informados que a concessionária oferece equipamentos de proteção individual (EPIs)a 

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

mistura de produtos químicos e as bombas dosadoras. A Figura 10 mostra as caixas com agitadores e as 

bombas dosadoras. 

Figura 10 – Caixas de mistura de cal e 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. 

O carreamento dos produtos químicos até o tratamento se dá por meio de arraste hidráulico gerado por 

uma bomba. A Figura 11 mostra os sacos de cal armazenados e a bomba de arraste. 
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Figura 11 – Sacos de cal armazenados e bombas de arraste hidráulico dos produtos químicos 

  

 

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. A Figura 12 mostra os tanques de produtos. 

 

Figura 12 – Tanques de produtos químicos 

 

  

   

Cada tanque tinha uma placa de identificação do produto, e no tanque havia os avisos de risco 

físico e ambiental. Os tanques se localizavam próximos à entrada dos carros de serviço da concessionária, 

permitindo 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. Não localizamos em nenhum local da estação de tratamento um chuveiro de 

emergência ou lava-olhos para caso de acidente com produtos químicos. 
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O tratamento ocorre no andar superior, onde a água bruta vinda a adutora chega na estação. 

Ocorre a adição de hipoclorito e cal hidratada antes da adição do sulfato de alumínio. A Figura 13 mostra 

a chegada da água na ETA. 

 

Figura 13 – Local de chegada da água na ETA 

 

  
 

A água percorre uma canaleta de concreto revestida de azulejos até cair no floculador, que fica 

do lado externo da estação. A área possui o piso em concreto com grades para observação do processo. 

Não foram observados sinais de falta de limpeza ou manutenção, bem como vazamentos, por todo o 

processo de tratamento. O floculador, os decantadores e os filtros tinham guarda-corpo pintado com 

tinta amarela para evitar quedas acidentais. 

A floculação é do tipo rápida, sem auxílio mecânico. De acordo com o representante, o tempo 

estimado de permanência da água no floculador é de 15 minutos. Não foi observado o crescimento de 

plantas aquáticas na superfície da água. A formação de flocos era visível durante o processo. A Figura 14 

mostra o floculador da ETA. 

Figura 14 – Floculador 
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O processo continua no decantador, do tipo colmeia ascendente. Não observamos o 

crescimento de plantas aquáticas no local. O responsável não soube informar qual é a taxa de decantação 

do processo. A água segue por encanamento em direção ao filtro. 

A limpeza dos decantadores é realizada diariamente. O lodo resultante da lavagem é descartado 

em galeria pluvial. A Figura 15 mostra o decantador da ETA. 

 

Figura 15 – Decantador 

 

 

Há dois filtros no tratamento, do tipo ascendente. O sistema de filtragem aparenta estar em 

bom estado de conservação de operação. Não foi observada a presença de crescimento de vegetações 

aquáticas nem do surgimento de bolhas nos filtros. A lavagem dos filtros é realizada uma vez ao dia. A 

água utilizada é descartada em galeria pluvial. A Figura 16 mostra os filtros da ETA. 
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Figura 16 – Filtros ascendentes 

 
 

Após a filtração, a água é enviada por canaletas de concreto para uma caixa de contato, onde 

são adicionados outros produtos. Novamente cal hidratada para correção de pH e hipoclorito de sódio 

para desinfecção, e ácido fluossilícico. Todos os produtos são adicionados por meio de dosadoras 

automáticas para de manter o padrão estabelecido de quantidade 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. A Figura 17 mostra o laboratório. 

Figura 17 – Laboratório dos operadores 
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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, um computador, e um armário 

para armazenar os reagentes usados nas análises. Não encontramos reagentes fora do prazo de validade. 

A Figura 18 mostra este laboratório. 

 

Figura 18 – Laboratório do Químico Responsável 

  

 

 

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

semana. Foi pedido ao operador que estava de plantão realizar uma amostra da água tratada no 

momento da inspeção. Os valores obtidos foram os seguintes: Cor 2,4 uC. Flúor 0,79 mg/L. Turbidez <0,1 

NTU. Cloro 1,91 mg/L. pH 6,77. 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. Três 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, filtrada e tratada, totalizando 120 amostras por dia. 
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No interior da ETA há no total três reservatórios. O primeiro é um reservatório semi enterrado 

em alvenaria com capacidade de 500m3 que alimenta a rede do município por gravidade. A Figura 19 

mostra esse reservatório. 

Figura 19 – Reservatório semi enterrado 

 

 

O reservatório aparenta estar em boas condições, pintado com tinta azul e branca. Não foram 

observadas rachaduras nem a presença de mofo. A escada de acesso e o entorno dele tinham guarda 

corpo de segurança. Havia uma porta de metal para inspeção inteira. Observamos a presença de água 

parada empoçada sobre a laje. Havia um medidor de nível e um tubo de extravasão. No caso de incidente, 

a água é descartada em galeria pluvial.  

O segundo reservatório também é de alvenaria, com capacidade para 500m3. A Figura 20 mostra 

o segundo reservatório.  
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Figura 20 – Reservatório de alvenaria 

 

 

O reservatório aparenta estar em boas condições, pintado com tinta azul e branca. Não foram 

observadas rachaduras nem a presença de mofo. A escada de acesso ao ponto de inspeção não tinha 

guarda-corpo. Havia uma porta de metal trancada para inspeção inteira. Havia um medidor de nível e um 

tubo de extravasão. No caso de incidente, a água é descartada em galeria pluvial.  

Ele é usado para alimentar três conjuntos de motobombas que alimentam outros reservatórios 

espalhados pelo município. Um alimenta os reservatórios da estação elevatória localizada junto à estação 

elevatória de água bruta. O segundo alimenta dois reservatórios de aço localizados no bairro Taguá, com 

capacidades de 120 e 220 m3, e o último alimenta terceiro reservatório presente no interior da ETA, feito 

em alvenaria, com capacidade para 120m3, localizado na parte superior do prédio da Estação de 

tratamento, que abaste a região do entorno da ETA por gravidade. A Figura 21 mostra os conjuntos de 

motobombas localizados junto ao reservatório. 
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Figura 21 – Conjuntos de motobombas 

 
 

Todas as bombas possuem painéis de força, e partida do tipo inversor. Fomos informados que 

os reservatórios passam por inspeção sanitária uma vez por semana. Não há dispositivo de medição de 

vazão nem na entrada e nem na saída dos reservatórios. Todos possuem tubo de descarga no fundo. 

 

7.5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVAÇÃO 

 

A estação elevatória de água tratada é localizada na Rua Boaventura Ferreira, no mesmo 

perímetro da estação elevatória de água bruta. O local aparentava estar limpo, com o chão de concreto 

pintado com tinta cinza. No interior do local há três tanques de aço, totalizando 180m3 de capacidade de 

armazenamento. A Figura 22 mostra os tanques de reservação. 
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Figura 22 – Tanques de aço da estação elevatória 

 

 

 Os tanques estavam pintados com tinta azul branca e verde, e o logotipo da concessionária. 

Todos os tanques tinham escada, mas apenas uma delas tinha guarda corpo de segurança. Observamos 

a presença de um pequeno vazamento na base de um dos tanques. A Figura 23 mostra esse vazamento. 
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Figura 23 – Vazamento no reservatório 

 

 

As bombas ficam localizadas dentro da mesma casa onde ficam as bombas de adução da água 

bruta. Dois conjuntos que bombas que alimentam outros reservatórios pela cidade. O interior possui 

iluminação artificial satisfatória além de ventilação natural. Os quadros de força aparentavam funcionar 

normalmente. A partida dos motores é do tipo inversor. Havia um aviso de risco à saúde na frente dos 

painéis. A Figura 24 mostra os conjuntos de motobombas e os painéis de força 
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Figura 24 – Painel de força e motobombas da estação elevatória 

 

  

 

 

Não observamos a presença de manômetro nem de instrumento para medir as horas 

trabalhadas nas redes de distribuição. Havia uma válvula de retenção para evitar o golpe de aríete na 

rede. Da estação elevatória, a água é enviada para outros reservatórios. Um no Bairro Jardim Ludi, com 

capacidade de 120 m3, um no Bairro São José, com capacidade de 175 m3, e dois no Bairro Jardim Furlan. 

Um de 80 e outro de 55 m3. A Figura 25 mostra alguns dos reservatórios do município 
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Figura 25 – Reservatórios do município: a) Bairro Taguá (alimentado diretamente pela ETA); b) Jardim Ludi e c) São José 
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Todos os reservatórios são de aço e pintados. Tinham o acesso impedido por cercas e portões 

com cadeado, aparentavam estar em bom estado de conservação. Não observamos placas indicando 

aqueles locais como um reservatório de água do município. Fomos informados pelo representante que 

toda a manutenção realizada no sistema é realizada de forma emergencial, não tendo manutenção 

periódica preventiva. 

 

7.6. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

A pedido desta agência, a prestadora de serviços enviou o mapa detalhado da rede da cidade. 

Há no total 3705 ligações na rede municipal de distribuição de água. A Tabela 1 mostra detalhadamente 

a composição do encanamento de distribuição. 

 

Tabela 1 – Tipos, tamanhos e comprimento da rede de distribuição 

Material Diâmetro (mm) Comprimento (m) 

Ferro Fundido 110 4002 

Ferro Fundido 60 2410 

PVC 100 365 

PVC 85 2451 

PVC 65 1058 

PVC 60 32744 

PVC 50 1337 

PVC 25 1025 

 Comprimento total 45392 

 

 Pelo mapa constatou-se que a rede municipal em sua maioria é feita de Policloreto de Vinila 

(PVC), com alguns trachos de ferro fundido.  

No dia da inspeção a equipe técnica da ARESPCAB e o representante da prestadora fizeram uma 

inspeção de campo para averiguação dos registros de setorização de rede. De acordo com o responsável, 

existem de 15 a 20 registros de manobra, e seis registros de descarga no município. Foram escolhidos 

registros de grande relevância para manobras, afim de conferir se a prestadora os mantém operáveis. 

Em cada registro foi solicitado que o responsável fizesse Abertura/Fechamento, afim de conferir a 

operacionalidade de cada um, bem como visualizar seu estado de conservação. Todos os registros foram 

fotografados, e anotadas as condições de cada um. 
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 Registro de descarga localizado na Rua São Marcos. Localizado no meio da via, coberto com 

tampa. Estava enterrado e era visual somente o cabeçote de manobra. Normalmente trabalha fechado. 

O registro é do tipo gaveta, de 2 polegadas com 60mm de diâmetro. Ele foi manobrado por um 

representante da concessionária. A descarga ocorre na galeria de esgoto que se encontra próxima, 

situação que este departamento técnico vê com ressalvas. A Figura 26 mostra o registro. 

 

Figura 26 – Registro de descarga da Rua São Marcos 

 

 

Registro de manobra localizado na Rua Boaventura Ferreira. Localizado no meio da via, coberto 

com tampa. Havia terra sobre a tampa no momento da inspeção. Não foi possível ver o interior depois 

que a tampa foi aberta, não tendo como saber as reais condições do mesmo. Normalmente trabalha 

aberto. O registro é do tipo gaveta, de 4 polegadas com 110mm de diâmetro. Ele foi manobrado por um 

representante da concessionária. A Figura 27 mostra o registro. 
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Figura 27 - Registro de manobra na Rua Boaventura Ferreira 

 

 

Registro de manobra localizado na Rua Luiz Diegues. Localizado no meio da via, coberto com 

tampa. Não foi possível ver o interior depois que a tampa foi aberta, não tendo como saber as reais 

condições do mesmo. Normalmente trabalha aberto. O registro é do tipo gaveta, de 2 polegadas com 

60mm de diâmetro. Ele foi manobrado por um representante da concessionária. A Figura 28 mostra o 

registro. 

 

Figura 28 - Registro de manobra na Rua Boaventura Ferreira 
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Registro de descarga localizado na Rua Lindoval Camilo. Localizado no meio da via, coberto com 

tampa. Estava enterrado e era visual somente o cabeçote de manobra. Normalmente trabalha aberto. O 

registro é do tipo gaveta, de 2 polegadas com 60mm de diâmetro. Ele foi manobrado por um 

representante da concessionária. A Figura 29 mostra o registro. 

 

Figura 29 - Registro de manobra na Rua Lindoval Camilo 

 

 

Registro de descarga localizado na Rua Percílio Fernandes. Localizado em um gramado próximo à 

calçada. Havia mato alto cobrindo a entrada. Não havia tampa, era visível somente o cabeçote de 

manobra. Normalmente trabalha semi-aberto. O registro é do tipo gaveta, de 3 polegadas com 85mm de 

diâmetro. Ele foi manobrado por um representante da concessionária. A Figura 30 mostra o registro. 
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Figura 30 - Registro de manobra na Rua Percílio Fernandes 

 

 

 

 

Na inspeção também foram feitas medições para saber a pressão na rede. De acordo com a NBR 

12.218/94 em seu subitem 5.4.1: “A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 

500 kPa, e a pressão dinâmica mínima, de 100 kPa” e subitem 5.4.1.2: “Os valores da pressão estática 

superiores à máxima e da pressão dinâmica inferiores à mínima podem ser aceitos, desde que justificados 

técnica e economicamente”. 

Pressão Estática, é a pressão exercida por um fluído em repouso (ou em movimento, desde que 

este seja ortogonal à superfície). Em geral é associada ao peso do fluído sobre a superfície. Em se tratando 

de água, pode ser chamada de pressão hidrostática. A pressão estática é medida através de um orifício 

perpendicular ao escoamento. Pressão Dinâmica, é a pressão exercida por um fluído em movimento 

sobre uma superfície. Em geral é associada à quantidade de movimento de um fluído em fluxo. Também 

chamada pressão cinemática. A pressão dinâmica é a pressão de um fluído ocasionada pela velocidade 

do escoamento.  

A rigor pressão estática é uma grandeza escalar, enquanto pressão dinâmica é uma grandeza 

vetorial. A maioria dos sensores de pressão não é capaz de distinguir uma da outra. Em vista disso, e pela 

dificuldade, pelo menos por hora, desta agência realizar medições em pressões dinâmicas, será adotado 

os valores de pressões estáticas para fins de fiscalização de pressão máxima e mínima.  
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Foi utilizado um manômetro de Bourdon com escala máxima de 100 m.c.a. e divisões de 1 em 1 

m.c.a., as medições foram realizadas sempre no ponto de entrega ao consumidor (cavalete). Vale reforçar 

que 1 m.c.a. equivale a pressão que uma quantidade de água faz a 1 metro de altura. Deve-se, portanto, 

converter a unidade, o fator de equivalência de m.c.a. (metros de coluna de água) para kPa (kilopascais, 

que é a unidade que a norma estabelece),  1 kPa é 0,10 m.c.a. Logo, 1 m.c.a. corresponde a 10 kilopascais. 

O que coloca os limites máximo e mínimo da norma entre 10 e 50 m.c.a. A Tabela 2 mostra os valores 

obtidos. Todas as medidas realizadas estavam dentro dos padrões estabelecidos pelas normas. 

 

Tabela 2 – Valores de pressão obtidos na rede municipal 

Parte Alta Parte Baixa 

Local Pressão (mca) Local Pressão (mca) 

Rua São Marcos, 665 10 Rua São Marcos, 326 21 

Rua Ângelo Zanco, 774 10 Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 25 

Rua Aprígio Negrão, 500 10 Rua Lindoval Camilo, 283 48 

Rua Luiz Triscão Pereira, 39 10 Rua Percílio Fernandes, 97 10 

 

 De acordo com o responsável, semanalmente é realizada coleta de água na rede para 

monitoramento de qualidade. Há no total dois hidrantes no município. Um em frente à ETA, na Rua José 

Vaz de Lima, e um na Avenida Pedro Beni. 

 Também foram realizadas questões de ordem administrativa para ter conhecimento de como a 

conessionária lida com irregularidades. 

 Todos os cavaletes de água estão dentro dos padrões estabelecidos. Em caso de avaria, após aviso 

de funcionário ou pedido de consumidor, é aberta uma ordem de serviço administrativa para que seja 

realizado o conserto ou troca da peça. 

 Em caso de interrupção programada de água, é feito o anúnico até 24 horas no site e nas redes 

sociais da concessionária. É realizada setorização para redução da área afetada. 

 Em caso da necessidade de realização de obras na rede, usa-se o apoio da guarda municipal para 

bloqueios e desvio no trânsito cado sejam necessários. 

 Para eventos de corte de água, a concessionária o realiza após três faturas atrasadas. Avisos são 

feitos nas contas do consumidor sobre possíveis contas em atraso e é tentato contado para negociamento 

de dívida antes de se abrir uma autorzação de corte, que é realizado por um funcionário no cavelete do 

consumidor. 

 De acordo com a concessionária, todos os funcionários recebem equipamentos de proteção 

individual (EPIs) para realização dos seus trabalhos. 
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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 . 

 

PROGRAMA 1 – 005, 006, 007 – MONITORAMENTO BACTERIOLÓGICO NA CAPTAÇÃO 

 

O representante da concessionária informou que não é realizado monitoramento bacteriológico 

(E. coli, cianobactérias...) no ponto de captação do município. Esse monitoramento é importante para 

identificar possíveis contaminações e tomar providências necessárias 

 

PROGRAMA 1 – 009 – FONTES POLUIDORAS 

 

Ao mesmo tempo em que não é realizado monitoramento bacteriológico, observou-se a 

presença de possíveis fontes poluidoras no entorno da captação. Residências construidas na beirada e 

próximas à captação, vestígios da presença de animais, entre outros. Isso torna o monitoramento 

bacteriológico ainda mais importante 

 

PROGRAMA 1 - 025 – ILUMINAÇÃO NOTURNA 

 

Não há iluminação na região da captação para realização de serviços noturnos, o que aumenta 

o risco de possíveis acidentes de trabalho 

 

PROGRAMA 1 – 032 – MONITORAMENTO DOS RESÍDUOS AGRÍCOLAS 

 

Assim como o monitoramento bacteriológico, o monitoramento de resíduos agrícolas é 

necessário para se identifique o mais rápido possível possíveis fontes contaminantes na água. 
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PROGRAMA 2 – 069 – NÃO HÁ CHUVEIRO E LAVA OLHOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

 

Os chuveiros e lava olhos são ítens de segurança importantes para minimzar possíveis acidentes 

com os produtos químicos envolvidos no processo de tratamento da água. Deve estar disponível e em 

funcionamento dentro da ETA 

 

PROGRAMA 2 – 096 – VAZAMENTO NO RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

 

Foi observado um vazamento pequeno mas aparente na base de um dos reservatórios de água 

tratada na estação elevatória, formando um empoçamento no piso. É necessário realizar o concerto antes 

que se torne um problema maior. 

 

 

8.1. Tabela de não conformidades e prazos 

 
Na fiscalização realizada no dia 20/10/2021 foram encontradas as NC apontadas nas Tabelas 3, 

4 e 5 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. 
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Tabela 3 - Itens não conformes do checklist (Programada 1 – Manancial e captação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Item DESCRIÇÃO Prazo 

004 Não há placas identificando a área da captação de água. 30 dias 

005, 
006, 
007 

Não é realizado monitoramento bacteriológico da água bruta 30 dias 

008 
Não há plano ou registro de inspeções para averiguar possíveis fontes 

poluidoras 
60 dias 

009 Possíveis fontes poluidoras próximo à área do manancial 60 dias 

014 Existe acesso de animais domésticos à lagoa de captação  60 dias 

015, 
016 

Foi observada a presença de plantas aquáticas na lagoa de captação 60 dias 

022 Pouca preservação da mata ciliar 90 dias 

024 Há indícios de assoreamento na lagoa 60 dias 

025 Não há iluminação noturna na captação de água 30 dias 

027, 
031 

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

60 dias 

032 Não é realizado monitoramento de resíduos agrícolas na captação 30 dias 

036 
Não há placas de advertência para riscos referentes à captação da 

água nas nascentes 
30 dias 

059 Não há manômetro da adutora de água bruta 30 dias 

062 Não foi apresentado o projeto das instalações elétricas 60 dias 

071, 
072 

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

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

motores 
60 dias 
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Tabela 4 - Itens não conformes do checklist (Programada 2 – Estação de Tratamento) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 5 - Itens não conformes do checklist (Programada 3 – Rede de distribuição) 

 

 

  

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 2 

 

003 – Recomenda-se a troca da calha parshall por outro medidor de vazão mais eficiente, e que 

permita um controle do volume captado. 

082 – Recomenda-se passar a fazer as análises de alumínio residual e coagulação junto às 

análises já realizadas. 

 

 

 

069 
Não há chuveiro de emergência nem lava-olhos na Estação de 

Tratamento de água 
30 dias 

084 e 
085 

Não há equipamento para realização do teste de jarros na estação de 
tratamento 

45 dias 

096 Presença de vazamento no reservatório da estação elevatória 30 dias 

097 
Não há presença de manômetro nos conjuntos de motobombas da ETA 

e da estação elevatória 
60 dias 

104 
Não há guarda-corpo em escadas de dois reservatórios na estação 

elevatória e em um dentro da ETA 
45 dias 

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

113 
Não há placa de identificação nos reservatórios fora da estação de 

tratamento e das estações elevatórias 
30 dias 

127 
Não há medidor de vazão instalado na entrada ou saída dos 

reservatórios 
60 dias 

139 
Não há guarda-corpo na chegada em um dos reservatórios da estação 

de tratamento 
45 dias 

013 Os registros inspecionados aparentavam sinais de falta de manutenção 90 dias 
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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, Estação de Tratamento e Reservatórios, e Rede de Distribuição localizados no município 

de Estiva Gerbi, a fim de avaliar os requisitos estabelecidos no Anexo I – Fundamentação Legal da 

Resolução 028/2021 publicada em 24/05/21. 

Como um todo, o serviço prestado pela concessionária é satistatório. Porém, algumas questões 

precisam ser melhoradas. A lagoa de captação apresentava vegetação aquática e sinais de 

assoreamento. Observou-se que o local não era totalmente fechado, havendo provas da passagem de 

animais no local, além de pessoas morando no entorno. E não é realizado monitoramento bacteriológico 

e de agrotóxicos na água bruta. A estação elevatória estava em boas condições de manutenção e 

segurança. Um dos reservatórios no local apresentava vazamento. Está agência também aguardará o 

envio da outrorga definitva do poço semiartesiano ao final do processo. 

Destaca-se a boa estrutura da Estação de Tratamento de Água. Todo o local estava limpo, e 

organizado. O processo de tratamento ocorre sem maiores problemas. Os produtos ficam armazenados 

em locais apropriados, e o laboratório é aparelhado para realizar as análises, com exceção do teste de 

jarros. Destaca-se negativamente a falta de contole de volume captado e tratado na estação, tanto na 

chegada do tratamento, quanto na chegada aos reservatórios. É importante ter esse conhecimento para 

saber se está ocorrendo perda significativa de água durante o processo de tratamento. 

Em relação à rede de distribuição, a parte operacional e admininstrativa funciona plenamente. 

A rede consegue manter a pressão dentro dos valores estabelecidos. Deve-se ter mais atenção à 

localização e manutenção dos registros de manobra e descarga para se evitar problemas futuros. 

Recomenda-se fazer uma manutenção rápida quando da necessidade de acessá-los. Destaca-se também 

a situação observada do ponto de descarga de água ocorrer dentro da rede de esgoto. Variações no 

volume transportado pela rede des esgoto são indesejáveis, pois podem interferir no processo de 

tratamento. Também deve-se pensar em possíveis contaminações na rede de água. Recomenda-se fazer 

um estudo para se mudar esse ponto de descarga para um local mais apropriado. 

Sugere-se à Superintendência da ARESPCAB que a prestadora de serviços, Águas de Estiva Gerbi 

SPE LTDA, seja notificada destas. 
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