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1 . IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS
1.1 MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Tuiuti
Prefeito: Anderson Santos Correia
Vice-Prefeito: Pedro Donizetti de Godoy
Endereço: Rua Zeferino de Lima, 117, Centro - Tuiuti
Telefone: (11) 4015-6212 / 6214
Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei No 840, de 23/08/21
1.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS
Águas de Estiva Gerbi SPE Ltda.
CNPJ: 38.745.834/0001-26
Rua Amaro Fagundes, 150, Centro – Estiva Gerbi/SP
CEP 12930-000
Telefone: (11) 4770-0215

2. EQUIPE TÉCNICA
2.1 AGÊNCIA REGULADORA
Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe do Departamento Técnico
Rodrigo da Silva Bonatti – Assistente Técnico

2.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS
Lucas Cabral Bessa – Gestor Operacional
Caroline Blando dos Santos - Encarregada

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 TUIUTI SPE
LTDA através da Licitação de Concorrência Pública No 001/2018 – Processo Administrativo
No 009/2018. Em 18/09/2020 foi assinado o Contrato de Concessão/Programa vigente
entre o município e o prestador de serviços (Contrato No 017/2020).

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

7.1. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Na data de 20/10/2021 estiveram presentes no município de Tuiuti os representantes da agência
reguladora para realização de inspeção de campo referente aos programas 1, 2 e 3 de inspeção desta
agência. Os mesmos foram acompanhados por um representante da concessionária durante a inspeção.
A concessionária não realiza no município qualquer tipo de captação superficial ou tratamento.
Toda a captação realizada é subterrânea. No total, a concessionária possui cinco (5) poços semiartesianos ativos sob sua responsabilidade no momento. Ela apresentou outorga para uso de quatro 4
deles.
Fomos informados que a concessionária não possui motores reserva para troca no município, e
também não foram observadas placas de identificação em nenhum dos poços.

7.1.1. POÇO BAIRRO PASSA TRÊS

O Poço do Bairro Passa Três é localizado na Estrada Vicinal Sebastião Luis Furlan. A vazão do
mesmo está outorgada em 14 m3/h, com captação estimada de 14 m3/h. A profunidade é de 180 m, e o
motor fica a uma profundidade de 132m. O motor é da marca Leão, modelo R20A, de potência de 15 cv.
Ele é usado exclusivamente para abastecimento do Bairro Passa Três. A Figura 1 mostra o ponto de acesso
ao poço.

Figura 1 – Entrada do Poço do Passa Três
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O local possui uma cerca/portão que impede a entrada de pessoas. Aparenta estar em bom estado
de conservação, apesar de ter sido observado um pouco de mato alto. O local também é cercado por tela
de alambrado, criando uma barreira para possíveis fontes contaminantes. O poço possuia laje e lacre de
proteção. Não foram observados vazamentos nos encanamentos. A Figura 2 mostra o encanamento do
poço e o hidrômetro

Figura 2 – Poço artesiano e hidrômetro

As instalações elétricas se localizavam em uma construção de tijolos ao lado. Não havia quadro de
força, deixando toda a fiação exposta. A partida é do tipo direta, controlada por boia de nível no
reservatório. A água é enviada ao reservatório por uma tubulação de 2 polegadas por uma distância
aproximada de 700 metros. O transformador é de propriedade de empresa elétrica. A Figura 3 mostra as
instalações elétricas do poço.

6

Figura 3 – Construção e instalações elétricas do Poço Passa Três

7.1.2. POÇO BAIRRO ARRAIAL

O Poço do Bairro Arraial é localizado na Rua Dr. Miguel V. Ferreira, s/n. A vazão do mesmo está
outorgada em 9,5 m3/h, com captação estimada de 12 m3/h. A profunidade é de 141 m, e o motor fica a
uma profundidade de 126 m. O motor é da marca Ebara, modelo 511, com de potência de 19 cv. Ele é
usado exclusivamente para abastecimento do Bairro Arraial. Para se acessá-lo, é necessário atravessar
uma região de pasto. A Figura 4 mostra a entrada do poço.
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Figura 4 – Entrada do Poço do Arrarial

O local possui uma cerca/portão, e tela de alambrado que impede a entrada de pessoas. O poço
possuía laje e lacre de proteção. Foi observada a presença de mato alto no entorno da laje, assim como
um pequeno vazamento no encanamento. Não há iluminação para serviços noturnos. A Figura 5 mostra
as condições do poço no momento da inspeção

Figura 5 – Poço do Arraial (a); hidrõmetro (b); mato alto no entorno (c) e vazamento (d)
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As instalações elétricas se localizavam em uma construção de tijolos ao lado. O quadro de força
estava fechado, e protegido das intempéries. A partida é do tipo direta, controlada por boia de nível no
reservatório. A água é enviada ao reservatório por tubulação por uma distância aproximada de 900
metros. O transformador é de propriedade de empresa elétrica. A Figura 6 mostra as instalações elétricas
do poço.
Figura 6 – Construção e instalações elétricas do “Poço Arraial”

7.1.3. POÇO DA ESCOLINHA

O denominado “Poço da Escolinha” é localizado na Rua Oscar Ribeiro de Matos, s/n, no Centro da
cidade. A vazão do mesmo está outorgada em 14 m3/h, com captação estimada de 16 m3/h. A
profunidade é de 150 m, e o motor fica a uma profundidade de 138 m. O motor é da marca Ebara, modelo
BHS 511, com de potência de 22 cv. Ele é usado para alimentar o resevatório que atente à região central
da cidade. A Figura 7 mostra o poço.

Figura 7 – “Poço da Escolinha”

O poço está instalado na via pública, ao lado da rua. O local não possui uma cerca ou qual tipo de
proteção que impeça a ação de outros. O poço possuía laje e lacre de proteção, protegidos por tampa de
ferro. Não foram observados vazamentos.
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As instalações elétricas se localizavam ao lado, protegidos por portão de ferro com cadeado. O
quadro de força estava fechado, e protegido das intempéries. A partida é do tipo direta, controlada por
boia de nível no reservatório. O transformador é de propriedade de empresa elétrica. A Figura 8 mostra
as instalações elétricas do poço.

Figura 8 – Instalações elétricas do Poço da Escolinha

7.1.4. POÇO DO LAGO

O denominado “Poço do Lago” é localizado na Rua Zeferino de Lima, 100, no Centro da cidade. A
vazão do mesmo está outorgada em 20 m3/h, com captação estimada de 20 m3/h. A profunidade é de
250 m, e o motor fica a uma profundidade de 186 m. O motor é da marca Ebara, modelo BHS 511, com
de potência de 35 cv. Ele é usado para alimentar o resevatório que atente à região central da cidade. A
Figura 9 mostra o poço.
Figura 9 – “Poço do Lago”
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O poço está instalado na via pública, ao lado da rua. O local está protegido por grade de ferro e
portão com cadeado. O poço possuía laje e lacre de proteção. Foi observado um pequeno vazamento no
registro.
As instalações elétricas se localizavam do outro lado da rua, dentro de uma construção de tijolos.
A partida é do tipo soft start, controlada por boia de nível no reservatório. O transformador é de
propriedade de empresa elétrica. A Figura 10 mostra as instalações elétricas do poço.
Figura 10 – Instalações elétricas do Poço do Lago

7.1.5. POÇO DO SÍTIO

O denominado “Poço do Sìtio” é localizado na Rodovia Benevenuto Moretto, Km21, Sìtio Santa
Cruz. Não foi apresentada outorga para este poço. A captação estimada pela concessionária é de 16 m3/h.
A profunidade é de 301 m, e o motor fica a uma profundidade de 282 m. O motor é da marca Ebara,
modelo BHS 511, com de potência de 37 cv. Ele é usado para alimentar o resevatório que atende à região
central da cidade. A Figura 11 mostra as condições do poço no momento da inspeção.

Figura 11 – Entrada do Poço do Sítio
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O local se encontra na Zona Rural do município. Possui um portão e cerca de arame farpado que
impede a entrada de pessoas, assim como uma grade de ferro com portão no entorno do poço. O poço
possuía laje e lacre de proteção. Foi observada a presença de mato alto no entorno da laje. Não há
iluminação para serviços noturnos. A Figura 12 mostra o poço e o hidrômetro.

Figura 12 – Poço do Sítio e hidrômetro

As instalações elétricas se localizavam ao lado dentro de uma construção de blocos de concreto.
O painel de força não estava instalado apropriadamente. A partida é do tipo direta, controlada por boia
de nível no reservatório. Havia um transformador de propriedade da concessionária no local. A Figura 13
mostra as instalações elétricas do poço.
Figura 13 – Poço do Sítio e hidrômetro
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7.2. RESERVAÇÃO

A concessionária possuia no momento da inspeção quatro (4) reservatórios para distribuição de
água no município, mas apenas três estavam em uso. Todos eles realizam a distribuição por gravidade,
sem a necessidade de bombeamento para estações elevatórias.

7.2.1. RESERVATÓRIO BAIRRO PASSA TRÊS

O Reservatório do Bairro Passa Três se localiza na estrada vicinal acessada através da Rua Antônio
P. de Camargo. Ele é usado para abastecer exclusivamente ao Bairro Passa Três. O local não tinha placa
de identificação. O entorno se encontrava fechado, com alambrado e portão com cadeado. Não
observamos a presença de um sistema de iluminação para serviços noturnos. A Figura 14 mostra uma
visão geral do reservatório.

Figura 14 – Área do reservatório do Passa Três

Foi observada a presença de mato alto em alguns pontos dentro das dependências. O reservatório
é feito de fibra de vidro, com capacidade de 50m 3. A pintura apresentava sinais de desgaste, mas não
foram observados sinais de rachaduras ou vazamentos. A cobertura permite o escoamento das águas
pluviais. A Figura 15 mostra o reservatório.
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Figura 15 – Reservatório do Passa Três

Observamos a presença de um tubo de extravasão, mas não de medidor de nível externo. Na
parte interna há uma boia de nível com comunicação com o Poço do Passa Três por sinal de rádio. Há
uma abertura para inspeção na parte superior do reservatório, mas não há escada fixa. Para se ter acesso,
é necessário ao funcionário da concessionária trazer uma escada de serviço. Não observamos a presença
de um tubo de descarga no fundo do reservatório, nem de para raios no local.
Nas dependências do local também há uma construção que usada como estação de adição de
produtos químicos para adequação da água aos padrões de potabilidade. De acordo com a responsável,
é feita apenas a adição de Cloro, pois a água é naturalmente fluoretada. Essa informação será confirmada
com análise remota dos resultados das análises realizadas pela concessionária na água distribuída. A
Figura 16 mostra a dosadora no local.
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Figura 16 – Estação de Cloro no Reservatório Passa Três

No local também encontramos dois poços semi artesianos desativados, mas ainda abertos,
oferecendo risco de contaminação ao lençol freático. Esta agência vai cobrar uma posição da
concessionária a respeito do tamponamento definitivo dos mesmos A Figura 17 mostra os poços
desativados.
Figura 17 – Poços desativados
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7.2.2. RESERVATÓRIO BAIRRO ARRAIAL

O Reservatório do Bairro Arraial se localiza à beira da Rodovia Benevenuto Moretto, na entrada
do bairro. Ele é usado para abastecer exclusivamente ao Bairro Arraial. O local não tinha placa de
identificação. O entorno se encontrava fechado, com alambrado e portão com cadeado. Não observamos
a presença de um sistema de iluminação para serviços noturnos. A Figura 18 mostra uma visão geral do
reservatório.
Figura 18 – Área do reservatório Arraial

Foi observada a presença de mato alto em alguns pontos dentro das dependências. O local possui
dois reservatórios comunicados entre si, feitos de aço, com capacidade de 40 e 15 m3. Os reservatórios
parecem estar em bom estado de conservação, mas foi observado um pequeno vazamento no
encanamento no fundo de um dos reservatórios. A Figura 19 mostra o reservatório e o vazamento.
Figura 19 – Reservatórios e vazamento no encanamento

16

Observamos a presença de um tubo de extravasão, mas não de medidor de nível externo. Na
parte interna há uma boia de nível com comunicação com o Poço do Arraial por sinal de rádio. Há uma
abertura para inspeção na parte superior dos reservatórios. Há escada fixa nos dois, mas não há guarda
corpo de segurança na subida e no ponto de chegada. Observamos a presença de tubo de descarga em
um dos reservatórios. O descarte é feio no chão, em direção a um pasto próximo. Não observamos a
presença de para-raios.
Nas dependências do local também há uma construção que usada como estação de adição de
produtos químicos para adequação da água aos padrões de potabilidade. De acordo com a responsável,
é realizada adição de cloro e flúor por meio de dosadoras automáticas. A verificação nos padrões de
potabilidade será confirmada com análise remota dos resultados das análises realizadas pela
concessionária na água distribuída. A Figura 20 mostra as dosadoras.

Figura 20 – Dosadoras de Cloro e Flúor no Reservatório Arraial
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7.2.2. RESERVATÓRIO SEDE

O denominado “Reservatório da Sede” se localiza na Rua Ignês Pavan Fagundes, 751. Ele é usado
para abastecer a toda área urbana central do município. O local não tinha placa de identificação, e se
encontrava aberto porque no momento está passando por um processo de reforma. A Figura 21 mostra
uma visão geral do local.

Figura 21 – Área do Reservatório da Sede

O local possui dois reservatórios, um ativo e um desativado. O reservatório em funcionamento é
feito de aço, com capacidade de 200 m3. Ele aparenta estar em bom estado de conservação, sem sinais
de vazamentos. Ele é alimentado pelos outros três poços sob responsabilidade da concessionária
(Escolinha, Lago e Sítio).
Não observamos a presença de um tubo de extravasão, nem medidor de nível externo. Na parte
interna há uma boia de nível com comunicação com os poços por sinal de rádio. Há uma abertura para
inspeção na parte superior do reservatório, acessada por escada fixa com guarda corpo de segurança na
subida e no ponto de chegada. Observamos a presença de tubo de descarga, mas o mesmo não tinha
registro.
Nas dependências do local também há uma construção que usada como estação de adição de
produtos químicos para adequação da água aos padrões de potabilidade. De acordo com a responsável,
é realizada adição de cloro e flúor por meio de dosadoras automáticas. A verificação nos padrões de
potabilidade será confirmada com análise remota dos resultados das análises realizadas pela
concessionária na água distribuída. A Figura 22 mostra as dosadoras.
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Figura 22 – Dosadoras de Cloro e Flúor no Reservatório da Sede

Nas dependências do reservatório também há um poço desativado, na mesma situação
encontrada nos poços próximos ao reservatório Passa Três. Da mesma forma esta agência vai cobrar uma
posição da concessionária a respeito do tamponamento definitivo do mesmo. A Figura 23 mostra o poço
desativado.

Figura 23 – Poço desativado próximo ao reservatório da sede
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7.3. REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A pedido desta agência, a prestadora de serviços enviou o mapa detalhado da rede da cidade.
Há no total 1797 ligações na rede municipal de distribuição de água. Há três zonas de pressão no
municípo, referentes aos reservatórios. Não há necessidade de pressurização da rede, e do uso de
caminhões pipa para abastecimento se setores fora da rece municipal. De acordo com o responsável,
existem aproximadamente cinco registos de manobra na sede e mais um no Bairro Passa Três, e três
registros de descarga no município .
Durante 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.
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 1 mostra os valores
obtidos. Todas as medidas realizadas estavam dentro dos padrões estabelecidos pelas normas.
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Tabela 1 – Valores de pressão obtidos na rede municipal

Parte Alta
Local
Pé do Reservatório Passa Três
Pé do Resetvatório Arraial
Pé do Reservatório da Sede

Parte Baixa
Pressão (mca)
4
2
9

Local
Rua Danúzia E. de Camargo, 33
Praça Miguel Ferreira Vieira, 21
Rua Amaro Fagundes, 150

Pressão (mca)
43
43
42

Os valores obtidos abaixo do limite mínimo podem ser explicados por se tratar no início do
transporte da água, não tendo altura suficiente para ela ter pressão. Vale ressaltar também que não há
residências próximas aos reservatórios do Passa Três e Arraial. De acordo com o responsável,
semanalmente é realizada coleta de água na rede para monitoramento de qualidade. Não há hidrantes
no município.
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, redes sociais
da concessionária e carro de som. É realizada setorização para redução da área afetada.
Em caso da necessidade de realização de obras na rede, faz-se o isolamento do local com
sinalização própria caso seja necessário.
Para eventos de corte de água, a concessionária o realiza após 90 dias. 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.

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 .
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PROGRAMA 1

002 - OUTORGA DO POÇO DO SÍTIO

A concessionária não apresentou o documento de outorga do denominado “Poço do Sítio”.
Documento imprescindível de acordo com a Lei Federal 9.433/97 art. 12, incisos I e II. Este documento
deve ser entregue à esta agência assim que for emitido.

009 - POÇO DA ESCOLINHA NÃO ESTÁ CERCADO

O Poço da Escolinha está em uma via púbica, sem nenhum tipo de cercamento, o que está em
desacordo com o Artigo 24 do decreto estadual 32955/91. Deve-se iniciar o mais rápido possível o
cercamento do perímetro.

010, 016 - NÃO HÁ BOMBAS RESERVAS NO MUNICÍPIO

O represntante da concessionária informou que não há bombas reservas para os poços nos
município, nem plano de contingência para substituição. O item b do 5.3.2 da NBR 12214/92 prevê a
necessidade de haver uma bomba reserva. Isso pode acarretar em um prologamento desnecessário na
falta de distribuição em caso de problema em algum dos poços.

019, 027 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS POÇOS “PASSA TRÊS” E “DO SÍTIO”

As instalações elétricas nos Poços “Passa Três” e “do Sítio” não apresentam as condições ideais
de segurança de acordo com o Item 10.4 da NR 10 (Segurança em instalações e serviços em
eletricidade). A instalação do Poço Passa Três não estava abrigada em quadro e força, ficando sujeira às
intempéries. E no Poço do sítio o quadro de força nao estava afixado na parede e o transformador estava
no chão, o que pode causar acidentes graves.

026 - POÇOS ABERTOS SEM ESTAREM TAMPONADOS

Observamos ao longos da inspeção três poços desativados, mas ainda abertos, o que está em
desacordo com o Artigo 40 do Decreto Estaduas 32955/91. A concessionária deve inicar imediatamente
o processo de tamponamento.
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PROGRAMA 2

022 – PRESENÇA DE TUBO DE DESCARGA

O Item 5.11 da NBR 12217/94 determina que todos os reservatórios possuam tubo de descarga,
o que não acontece nos reservatórios do Passa Três e da Sede. O reservatório da Sede até o possui, mas
a falta de registro não permite seu uso.
8.1. TABELA DE NÃO CONFORMIDADES DE PRAZOS
Na fiscalização realizada no dia 23/11/2021 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, ressaltase 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 – Captação subterrânea)

Item

DESCRIÇÃO

Prazo

002

O “Poço do Sítio” não possui outorga de exploração.

30 dias

007,
009

O “Poço da Escolinha” não está cercado, estando exposto a possíveis
fontes de contaminação.

60 dias

008

Nenhum poço semi artesiano possui placa de identificação das suas
dependências.

30 dias

010,
016

A concessionária não possui bombas reservas no município.

30 dias

017

Pequenos vazamentos nos Poços “Arraial” e “do Lago”.

20 dias

019.
027

As instalações elétricas dos Poços “Passa Três” e “do Sìtio” não estão
adequadas.

60 dias

023

Com exceção do Poço “Passa Três”, os poços não apresentavam
iluminação para realização de serviços noturnos.

60 dias

024

As áreas dos poços “Passa Três”, “Arraial” e “do Sítio” apresentavam
mato alto nas suas dependências

30 dias

026

Foram observados poços desativados e abertos durante a inspeção

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

004

Não há placa de identificação na área dos reservatórios.

30 dias

016

Não há medidor de nível na parte externa dos reservatórios.

60 dias

022

Não há tubo de descarga na parte inferior dos Reservatórios “Passa
Três” e “da Sede”.

60 dias

027

O Reservatório Passa Três não possui escada externa.

60 dias

030

O Reservatório Arraial não possui guarda corpo de segurança na
escada

60 dias

033

O Reservatório Passa Três apresentava mato alto em suas
dependências

30 dias

035

Os reservatórios não apresentavam sistema de iluminação para
serviços noturnos.

60 dias

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.
Nesse caso 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.

9. CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as constatações, não conformidades e determinações levantadas na
fiscalização da Captação Subterrânea, Reservatórios, e Rede de Distribuição localizados no município de
Tuiuti pela ARESPCAB, como instituído pela No Lei 840/21 do município de Tuiuti.
Como um todo, o serviço prestado pela concessionária é satistatório. Porém, algumas questões
precisam ser melhoradas. A concessionária realiza no local apenas captação subterrânea. Os poços semi
artesianos aparentam estar em bom estado de conservação, mas alguns pontos devem ser destacados:
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Um dos poços (do Sítio) não possui outroga de funcionamento, e precisa ser regularizado assim
que for possível. Essa agência determina que a concessionária envie ao menos a documentação
indicando a entrada do pedido de outorga no prazo determinado.
A concessionária informou que não possui bombas reservas para troca caso haja avaria em
uma das bombas em funcionamento no momento, o que pode causar desabastecimento da população
em caso de demora a se realizar o serviço.
As condições das instalações elétricas dos Poços “Passa Três” e “do Sítio” são vistas com
preocupação em relação ao risco de acidentes, especialmente o transformador localizado no chão do
“Poço do Sítio”. As melhorias dessas instalações devem ser vistas como prioridade pela concessionária.
Esta agência também determina que a concessionária realize o tamponamento dos poços
abertos no município que não estejam em uso, junto com a outorga de tamponamento.
Na parte referente aos reservatórios, obervamos a presença se alguns problemas estruturais,
como a falta de tubo de descarga nos Reservatórios do Passa Três e da Sede, a falta de escada no
Reservatório Passa Três e de guarda corpo no Reservatório Arraial. Essas falhas não interferem na
capacidade de armazenamento em si, mas podem interferir na capacidade de inspeção e manutenção
no futuro.
Em relação à rede de distribuição, a parte operacional e admininstrativa funciona plenamente.
Não há estações elevatórias no município, todo o abastecimento é realizado por gravidade. A rede não
consegue ter a pressão mínima em alguns pontos, mas isso ocorre nas proximidades dos reservatórios,
que são áreas pouco habitadas.

Sugere-se à Superintendência da ARESPCAB que a prestadora de serviços, Águas de Tuiuti SPE
LTDA, seja notificada destas.
EQUIPE TÉCNICA
Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe da Divisão Técnica.
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