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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS
1.1. MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Casa Branca
CNPJ: 45.735.479/0001-42
Prefeito: Marco César de Paiva Aga
Vice-Prefeito: Antônio Eduardo Marçon Nogueira
Endereço: Praça Barão de Mogi-Guaçu, nº 219 – Centro – Casa Branca/SP – CEP: 13700-000
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
Endereço: Rua Luis Piza, nº 96 – Jardim Paulista – Casa Branca/SP – CEP: 13700-000
Telefone: (19) 3674-0023
E-mail: eustaquio@terracomsaneamento.com.br , qualidade02@aguasdecasabranca.com.br
Concessão: Concorrência Pública Nº 04/2017 – Processo Administrativo Nº 120/2017.
2. EQUIPE TÉCNICA
2.1. AGÊNCIA REGULADORA
Carolina Fioravante Carvalho – Fiscal de Regulação
Leandro Rosa Ferreira – Analista Regulador
2.2. PRESTADORA DE SERVIÇOS
Kellen Sabrina Sampaio – Engenheira Química
Paulo Marcio Alves de Oliveira – Engenheiro Sanitarista Ambiental
Mauricio Medeiros da Silva – Operador de ETA
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO
Fiscalização do tipo programada, com foco nas Estações de Tratamento de Água, Estação
Elevatória, Reservação e Rede de Distribuição (Setorização), baseada nas legislações e normas vigentes.

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 dos Serviços Públicos de
Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário do município com a empresa Águas de Casa
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Branca SPE LTDA através do Processo Administrativo Nº 120/2017 de 20/11/2017. Em 26/01/2018 foi
assinado o Contrato de Concessão vigente entre o município titular e o prestador de serviço
(concessionária).

5. OBJETIVO
Este relatório tem por objetivo apresentar as condições verificadas in loco a respeito dos itens
constantes no Programa 2 de Fiscalização de Campo (Estações de Tratamento, Elevação e Reservação) e
Programa 3 (Pressão, Rede de Abastecimento e Setorização), avaliando a qualidade do serviço no
momento em que a fiscalização era realizada.

6. METODOLOGIA DA FISCALIZAÇÃO
A metodologia de fiscalização proposta está sistematizada em formulário específico
desenvolvido para aquisição de dados (checklist). Os itens avaliados foram divididos em categorias:
Tratamento, Elevação e Reservação (Programa 2) e Setorização (Programa 3).
O preenchimento do checklist proporciona um diagnóstico da prestação de serviços e o
conhecimento das não conformidades, descritas no relatório de fiscalização.

7. INFORMAÇÕES COLETADAS DURANTE A VISTORIA
7.1. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
O município de Casa Branca conta atualmente com 3 Estações de Tratamento de Água, sendo
elas: ETA I, localizada no bairro Nazaré; ETA II, localizada no Sítio das Covas (próxima das lagoas de
captação de água bruta) e ETA III, localizada no bairro Desterro. Conforme informado pela
representante, o horário de funcionamento de todas as Estações no período atual é de 20 horas/dia.
A ETA IV, localizada no distrito de Venda Branca, não está em uso atualmente e, por isso, não
será descrita nesse relatório.
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7.1.1. ETA I
Em 12/05/2022, a equipe técnica da ARESPCAB e os representantes da concessionária estiveram
presentes nas instalações da ETA I, localizada na Avenida dos Bonvicínios, no bairro Nazaré. O terreno
possui área total de 6.934 m², com prédio abrigando a estrutura convencional de tratamento em sua
parte externa e os laboratórios, sala de produtos químicos, sistema de bombeamento, salas comerciais
em seu lado interno, além de reservatórios, sistemas de motobombas e almoxarifado próximos a
construção principal.
Imagem 1 Fachada ETA I

O local estava totalmente fechado com grades e muro, além de acesso por portão eletrônico. Há
identificação visual, com pintura predial na cor da marca da empresa Concessionária, além da inscrição
“Estação de Tratamento de Água”. O portão de acesso também tem placa informativa. O local
apresentava bom estado de limpeza e conservação. Há iluminação artificial no lado externo
(luminárias), que possibilitam eventual trabalho noturno.
O prédio principal conta com três pavimentos. No pavimento inferior estão a caixa de contato,
onde são adicionados os produtos químicos finais do tratamento, as bombas dosadoras, sala de
armazenamento (onde ficam armazenados os sacos de cal) e os tanques com produtos químicos
líquidos.
Os produtos utilizados no tratamento são: cal hidratada (para correção de pH); sulfato de
alumínio (coagulante, utilizado na floculação); hipoclorito de sódio (para desinfecção) e ácido
fluorssilícico (adição de flúor, conforme legislação vigente). Os sacos de cal são armazenados em local
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seco e elevados do chão sobre pallets de madeira. Os tanques de produtos químicos estão abrigados da
luz solar e intempéries, com boa ventilação e iluminação natural. A reposição dos produtos líquidos se
dá por meio de tubulação e registros situados na parede do lado externo dos tanques. Próximo a esse
local, estava o chuveiro de emergência e lava olhos, que testados, funcionaram perfeitamente.
No segundo pavimento estão as salas administrativas e no terceiro (e último) pavimento estão
os laboratórios de análises físico-químicas e o de análises microbiológicas, sanitários e armários dos
funcionários, além do acesso à parte anexa do prédio, onde está a estação convencional de tratamento.
O processo de tratamento inicia-se com a chegada da água bruta, proveniente da captação que
ocorre no Sistema de Lagoas denominado “Sítio das Covas” e que passa por sistema adutor e chega por
gravidade até a ETA I. É realizado a correção de pH, com adição de cal hidratada e também é adicionado
o agente coagulador (sulfato de alumínio). A água passa por uma calha Parshall em direção ao
floculador. Nessa etapa, a diluição de produtos ocorre por agitação hidráulica, devido ao desnível entre
o medidor de vazão e o floculador. A formação de flocos nessa etapa é visível. A floculação é do tipo
rápida, sem auxílio mecânico.
Imagem 2 Início do Tratamento
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Imagem 3 Floculador

Em seguida, a água segue em direção aos decantadores. O sistema de decantação é constituído
de dois decantadores de placas retangulares em paralelo, com escoamento horizontal. Foi informado
que os floculadores e decantadores são limpos numa frequência entre 4 a 6 meses.
Imagem 4 Decantadores

Após o processo de decantação, a água passa por vertedor em direção ao filtro. O sistema de
filtragem é composto por 3 filtros do tipo descendente, composto por carvão ativado, areia fina,
cascalho fino e cascalho grosso. Não há uma frequência exata de limpeza dos filtros, pois depende de
sua saturação (observada pelas análises através do parâmetro Turbidez). São necessários 60 m³ de água
para lavagem de cada filtro.
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Imagem 5 Vertedor

Imagem 6 Filtro

Filtrada, a água segue em direção ao pavimento inferior do prédio, onde está a caixa de contato
e são adicionados os demais produtos químicos do tratamento (cal hidratada, para correção de pH;
hipoclorito de sódio, para desinfecção; ácido fluorsilícico, para adição de flúor conforme legislação
vigente) e após tratada, é enviada para os reservatórios.
Os operadores foram treinados para realizar a calibração dos aparelhos, que é feita conforme
manual de instrução de cada aparelho, sendo no mínimo uma calibração semanal. As análises físicoquímicas são realizadas a cada hora de funcionamento da ETA nas etapas de tratamento (água bruta,
floculada, decantada, tratada). Essas análises são, posteriormente, confrontadas com os dados obtidos
pela Vigilância Sanitária e pelo laboratório acreditado contratado (Proágua).
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Imagem 7 Laboratório Físico-Químico

Imagem 8 Laboratório Microbiológico

No momento da inspeção, a operação ocorria em 18 l/s (ou 64,8 m³/h). A Estação conta com guarda
corpo de proteção nas etapas de decantação e filtração; a parte de floculação não contava com guardacorpo de proteção. Não foram observados problemas com relação a conservação e limpeza, sem
crescimento de plantas aquáticas e presença de vazamentos. A água de lavagem do sistema retorna
para reuso e o lodo é encaminhado à empresa contratada que faz o descarte seguro dos resíduos da
ETE.

7.1.2. ETA II
Em seguida, a equipe técnica da ARESPCAB e os representantes da concessionária estiveram
presentes nas instalações da ETA II, localizada no Sistema de Mananciais e captação denominado “Sítio
das Covas”. Aqui, além das lagoas, há o sistema de bombeamento para as ETAs I e II, laboratório,
depósito para guardar os produtos químicos e a estação de tratamento do tipo compacta pressurizada.
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Imagem 9 Entrada ETA II

O local estava totalmente fechado com grades. O acesso se dá por portão fechado com corrente
e cadeado. Havia placa de identificação do local em sua entrada. Apresentava bom estado de limpeza e
conservação. Há iluminação artificial no lado externo (luminárias), que possibilitam eventual trabalho
noturno.
O tratamento realizado aqui é por meio de uma estação do tipo compacta e por pressurização,
que ocorre dentro de tanques metálicos selados, sem a possibilidade de visualização das etapas do
processo.
Imagem 10 Floculador
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Imagem 11 Decantador

Imagem 12 Filtro

Na captação de água bruta, são adicionados hipoclorito de sódio (desinfecção) e sulfato de
alumínio (coagulador). Essa água é bombeada até o floculador (localizado bem próximo a área de
captação). Após a floculação, a água segue para o decantador e posteriormente para o tanque de
filtragem. Realizada a filtração, a água segue para um reservatório apoiado de alvenaria denominado
“caixa de contato”, com capacidade de 100 m³, para adição de produtos finais do tratamento (cal
hidratada, hipoclorito de sódio e flúor). Finalizado esta etapa, a água tratada é bombeada para o
Reservatório denominado “Caixa Quadrada”.
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Imagem 13 Saída do filtro para verificar a água

Imagem 14 Reservatório de água tratada

A limpeza do tanque de floculação e decantação é realizada mensalmente; a limpeza do filtro
depende da sua saturação (conforme valores obtidos no padrão Turbidez nas análises de hora em hora).
São necessários em torno de 5 m³ de água para lavagem do filtro. A água utilizada na lavagem é
descartada no curso d’água à jusante da captação.
Não foi observado vazamento nas etapas de tratamento. O local encontrava-se em bom estado
de conservação e limpeza. No momento da inspeção, a taxa de vazão era de 8 l/s (ou 28,8 m³/l).
Os sacos de cal são armazenados em local seco e elevados do chão sobre pallets de madeira. Os
tanques de produtos químicos estão abrigados da luz solar e intempéries, com boa ventilação e
iluminação natural.
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Imagem 15 Armazenamento de produtos químicos

Na construção próxima, estava o laboratório de análises físico-químicas (as análises
microbiológicas são encaminhadas para o laboratório situado na ETA I). No laboratório havia as bombas
dosadoras automáticas, para adição de produtos químicos do tratamento, o chuveiro de emergência e
lava olhos, que testados, funcionaram perfeitamente. Não havia kit de emergência na Estação.
Imagem 16 Laboratório Físico-Químico

O laboratório conta com aparelhos de medição, vidrarias e reagentes. Não foi observado
produtos ou reagentes fora do prazo de validade. Os operadores foram treinados para realizar a
calibração dos aparelhos, que é feita conforme manual de instrução de cada aparelho, sendo no
mínimo uma calibração semanal. As análises físico-químicas são realizadas a cada hora de
funcionamento da ETA nas etapas de tratamento (água bruta, floculada, decantada, tratada). Essas
análises são, posteriormente, confrontadas com os dados obtidos pela Vigilância Sanitária e pelo
laboratório acreditado contratado (Proágua).
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7.1.3. ETA III
No mesmo dia, a equipe técnica da ARESPCAB e os representantes da concessionária estiveram
presentes nas instalações da ETA III, localizada no bairro Desterro, acessada pela Avenida Bauru. O local
conta com a lagoa de captação, lagoa principal e o prédio abrigando a estrutura convencional de
tratamento em sua parte superior e a caixa de contato, laboratório, sala de produtos químicos, sistema
de bombeamento em seu pavimento inferior.
O local estava totalmente fechado com grades, portão com corrente e cadeado. Havia placa de
identificação do local logo na entrada. O local apresentava boas condições de conservação e limpeza.
Há presença de luminárias (iluminação artificial) possibilitando eventual serviço noturno.
O processo de tratamento inicia-se com a chegada da água bruta, proveniente da captação que
ocorre na lagoa de captação do Sistema “Desterro”. A água bombeada chega ao nível superior da
estação e é realizado a correção de pH, com adição de cal hidratada e também é adicionado o agente
coagulador (sulfato de alumínio). A água passa por uma calha Parshall em direção ao floculador. Nessa
etapa, a mistura de produtos ocorre por agitação hidráulica, devido ao desnível entre o medidor de
vazão e o floculador. A formação de flocos nessa etapa é visível. A floculação é do tipo rápida, sem
auxílio mecânico.
Imagem 17 Início do tratamento
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Imagem 18 Calha Parshall

Imagem 19 Floculador

Da floculação, a água segue para o sistema de decantação, do tipo ascendente com tela. Após o
processo de decantação, segue para o sistema de filtração, formado por 4 filtros do tipo descendente
rápido, em linha. Da filtração, a água tratada segue para o reservatório apoiado, situado no nível
inferior da estação, utilizado como caixa de contato. Ali, são adicionados os demais produtos químicos
do tratamento (cal hidratada (para correção de pH); sulfato de alumínio (coagulante, utilizado na
floculação); hipoclorito de sódio (para desinfecção) e ácido fluorssilícico (adição de flúor, conforme
legislação vigente). Desse reservatório/caixa de contato, a água é bombeada para os reservatórios
próximos (denominados “Colina do Sol” e “Pontilhão”.
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Imagem 20 Decantador

A representante informou que o decantador é limpo numa frequência de 15 a 20 dias e os filtros
não tem uma frequência exata, dependendo do nível de saturação (igual ao procedimento adotado nas
demais ETAs do município). A água de lavagem segue o fluxo do manancial à jusante da captação.
Com relação aos produtos químicos, os sacos de cal estavam armazenados em local seco e
elevados do chão sobre pallets de madeira, no lado interno da construção. Os tanques de produtos
químicos estão abrigados da luz solar e intempéries, com cobertura em alvenaria, com boa ventilação e
iluminação natural, no lado externo da construção. A reposição dos produtos líquidos se dá por meio de
tubulação e registros situados na parede do lado externo dos tanques.
Imagem 21 Armazenamento de produtos químicos

Ainda no nível inferior, há o sistema de bombeamento da captação, as dosadoras automáticas e
o laboratório, onde são realizadas as análises físico-químicas (pH, cor, turbidez, cloro, flúor) a cada hora
de funcionamento da ETA; as análises microbiológicas são encaminhadas para o laboratório situado na
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ETA I. Os operadores foram treinados para realizar a calibração dos aparelhos, que é feita conforme
manual de instrução de cada aparelho, sendo no mínimo uma calibração semanal. Do lado da entrada
do laboratório estão o chuveiro de emergência e lava-olhos, que testados, funcionaram normalmente.
Imagem 22 Laboratório Físico-Químico e dosadoras

No momento da inspeção, a operação ocorria em 14 l/s (ou 50,4 m³/h). A Estação conta com
guarda corpo de proteção em todas as etapas de tratamento (floculação, decantação e filtração). Não
foram observados problemas com relação a conservação e limpeza, sem crescimento de plantas
aquáticas e presença de vazamentos.
Imagem 23 Guarda corpo entorno de todo tratamento

7.2. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVAÇÃO
7.2.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
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Segundo informado pelo representante da Concessionário, o reservatório denominado “Coesa
II” possui dois conjuntos de motobombas para atuar como “booster” na rede, com funcionamento
médio de 13 horas/dia com inversor de frequência no equipamento de controle operacional.
7.2.2. RESERVAÇÃO
As informações referentes aos reservatórios utilizados pela Concessionária para atendimento da
demanda do abastecimento público municipal estarão dispostas na tabela a seguir, de acordo com as
capacidades informadas pela Concessionária:
Tabela 1: Descrição dos reservatórios do município de Casa Branca
Capacidade

Denominação
Situação

Estimada

/ Localização

Foto

(em m³)

Reservatório de alvenaria. Conta
ETA

I

–

“Enterrado”,
instalado

dentro

das dependências
da ETA I

com medidor de nível e abertura
para inspeção. Por essa abertura,
foi possível verificar boa condição
de

uso

e

conservação

do

1.000

reservatório. Responsável pelo
abastecimento do Reservatório
denominado “Paissandu”.

Reservatório

elevado

de

alvenaria, em formato cilíndrico.
Conta com medidor de nível e
abertura de inspeção. Há escada
ETA I – “Caixa

para acesso na parte superior,

Redonda”,

porém não conta com guarda

instalado

dentro

corpo de proteção. Apresentava

das dependências

pontos de infiltração e pequeno

da ETA I

vazamento aparente. Abastece o
Reservatório

80

denominado

“Nazaré” e os bairros Jardim
Eldorado, Alvorada, Jardim Tupi e
Francischetti.
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Reservatório

elevado

de

alvenaria, em formato quadrado.
ETA I – “Caixa
Quadrada”,
instalado

dentro

das dependências
da ETA I

Conta com medidor de nível e
abertura de inspeção na parte
superior. Há escada com guardacorpo de segurança para acesso

60

na parte superior (inspeção).
Apresentava boas condições de
conservação. Abastece os bairros
Centro e Vila Santa Maria.

Reservatório

situado

dependências

da

nas

ETA

II.

É

utilizado como caixa de contato,
ETA II – “Caixa de
Contato”

onde

são

produtos

adicionados

químicos

finais

os
do

100

tratamento. Responsável pelo
abastecimento do reservatório
denominado “Caixa Quadrada”,
descrito a seguir.

Reservatório de alvenaria, em
formato retangular, instalado em
local fechado com cercas. Conta
ETA II – “Caixa

com escada com guarda-corpo de

Quadrada”,

segurança para inspeção no nível

instalado na via de

superior.

acesso da ETA II,

muito

cerca

pontos

de

1.400

Apresentava

desgastada,
de

metros

de

estrutura.

distância

da

Reservatório

Estação

pintura

além

infiltração
Abastece

de
na

600

o

denominado

“Distrito Industrial” e os bairros
São João, Rafaela, Portal, São
Bernardo,

Macauba,

Coesa,

Portal dos Pinheiros.
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Reservatório

de

alvenaria,

localizado na parte inferior da
ETA III. Conta com abertura para
inspeção. Não foi observado
problemas quanto ao uso e
ETA III – “Apoiado”

conservação. É utilizado como
caixa de contato, para adição dos

100

produtos químicos finais da etapa
de tratamento. Responsável pelo
abastecimento dos reservatórios
denominados

“Elevado

Pontilhão” e “Colina do Sol”.
Reservatório

elevado

de

alvenaria, em formato cilíndrico,
localizado em área fechada por
cercas. Conta com medidor de
Reservatório
“Elevado
Pontilhão”

nível e abertura de inspeção na
parte superior. Há escada com
guarda-corpo de segurança para
acesso

na

parte

100

superior

(inspeção).

Apresentava

condições

de

boas

conservação.

Abastece os bairros Desterro,
Cidade Jardim e Boa Esperança.
Reservatório

elevado

de

alvenaria, em formato cilíndrico,
localizado em área fechada por
cercas. Conta com medidor de
nível e abertura de inspeção na
Reservatório

parte superior. Há escada com

“Rohr”

guarda-corpo de segurança para
acesso

na

parte

100

superior

(inspeção).

Apresentava

condições

de

boas

conservação.

Responsável pelo abastecimento
do bairro Industrial.
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Reservatório

elevado

de

alvenaria, em formato quadrado
localizado em área fechada por
cercas. Conta com medidor de
nível. Não foi observado escada

Reservatório

para

“Nazaré”

acesso

inspeção.

à

abertura

Apresentava

condições

de

de

80

boas

conservação.

Abastece os bairros Nazaré e
Conjunto

Habitacional

Odenir

Buzatto.
Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato tubular,
localizado em área fechada por
cercas. Conta com medidor de
nível e escada com guarda-corpo

Reservatório

de segurança para chegar ao

“Distrito

nível superior. Não contava com

Industrial”

guarda-corpo

no

500

topo.

Apresentava boas condições de
conservação. Abastece os bairros
Industrial, Andorinhas e Parque
São Paulo.
Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato tubular,
localizado em área fechada por
cercas. Conta com medidor de
Reservatório
Biruta

do

nível e escada com guarda-corpo
de segurança até chegar ao nível
superior.
condições

Apresentava
de

130

boas

conservação.

Abastece o bairro Jardim Bela
Vista.
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Reservatório

elevado,

de

estrutura metálica, em formato
“taça”,

localizado

em

área

fechada por cercas. Conta com
Reservatório

do

Bela Vista

medidor de nível e escada (sem
guarda-corpo de segurança) para
chegar

ao

nível

50

superior.

Apresentava boas condições de
conservação. Abastece o bairro
Jardim Bela Vista.

Reservatório

elevado,

de

estrutura metálica, em formato
Reservatório

da

Matinha

“taça”,

localizado

em

área

fechada por cercas. Sem pintura.

-

Atualmente não é utilizado pela
empresa Concessionária.

Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato cilíndrico,
localizado em área fechada por
cercas. Com escada, não conta
Reservatório
“Chácara

com guarda-corpo de segurança
Boa

Vista”

na escada, somente no topo do

500

reservatório. Apresentava boas
condições

de

conservação.

Abastece os bairros Chácara Boa
Vista, Condomínio das Acácias e
Santa Cecília.
Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato tubular,
localizado em área fechada por
Reservatório

cercas,

“Chácara Boa Vista

reservatório

– Elevado”

anteriormente.

juntamente

com

o

descrito
Conta

100

com

medidor de nível e escada e
guarda-corpo de segurança até
chegar

ao

nível

superior.
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Apresentava boas condições de
conservação. Abastece os bairros
Chácara Boa Vista, Condomínio
das Acácias e Santa Cecília.
Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato tubular,
localizado em área interna de
condomínio. Conta com medidor
de nível e escada e guarda-corpo
de segurança até chegar ao nível
superior. Ainda que dentro das
Reservatório

do

“Monte Belo”

dependências do condomínio,
não está isolado dos demais
equipamentos

100

do

empreendimento e não possui
proteção que impeça o acesso de
estranhos

aos

registros

de

manobras e escada. Apresentava
boas condições de conservação.
Responsável pelo abastecimento
do próprio condomínio.
Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato tubular,
localizado no meio da via (rua
sem saída). Não há qualquer
medida de proteção que impeça
o

acesso

de

autorizadas
Reservatório
“Colina do Sol”

do

manobra,

aos

pessoas
registros

escada,

topo

não
de
e

abertura de inspeção no nível

50

superior em todo o reservatório.
Conta com medidor de nível e
escada

e

guarda-corpo

de

segurança até chegar ao topo.
Apresentava boas condições de
conservação. Abastece o bairro
Colina do Sol.
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Reservatório

elevado

de

alvenaria, em formato cilíndrico,
localizado em área fechada por
muro e cercas (mesma área onde
ocorre a captação subterrânea
denominada “Poço Lagoa Branca
II”). É abastecimento pelas duas
Reservatório
“Lagoa Branca”

captações

subterrâneas

100

existentes no distrito e sua
distribuição

ocorre

por

gravidade.
Não foi observado medidor de
nível ou escada. Apresentava
alguns pontos de infiltração em
sua estrutura.

Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato cilíndrico,
localizado em área fechada por
Reservatório

cercas. Conta com medidor de

“Venda Branca”

nível e escada e guarda-corpo de

80

segurança até chegar ao nível
superior.

Apresentava

boas

condições de conservação.

Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato “taça”,
localizado em área fechada por
cercas,

juntamente

com

reservatório

o

descrito

Reservatório

anteriormente.

“Venda Branca -

medidor de nível e escada (sem

Elevado”

guarda-corpo

Conta

de

com
60

segurança).

Apresentava boas condições de
conservação.
com

o

Conjuntamente

reservatório

descrito

anteriormente, são abastecidos
pelas

captações

subterrâneas
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existentes no Distrito de Venda
Branca e sua distribuição para o
mesmo

Distrito

ocorre

por

gravidade.
Reservatório

de

estrutura

metálica, em formato tubular,
localizado em área interna de
condomínio. Conta com medidor
de nível e escada com guardacorpo de segurança até chegar ao
Reservatório

topo. Está em local cercado e

“COESA II”

isolado

dos

demais

50

equipamentos do condomínio.
Apresentava vazamento aparente
em

sua

tubulação

de

alimentação. Responsável pelo
abastecimento

do

próprio

condomínio.
Conjunto de dois reservatórios de
alvenaria,

enterrado,

com

capacidade de 500 m³ cada,
situado na região central da
cidade.

No

local

há

duas

estruturas, sendo uma com grade
e tampa metálica fechando a
abertura de inspeção e a outra
Reservatório

estrutura é fechada com porta de

“Paissandu”

madeira e com algumas janelas

1.000

(que podem servir de inspeção)
com gradeamento de madeira.
Foi observado que nessa segunda
estrutura o gradeamento das
janelas não impede a entrada de
ar

e

entrada

de

sujeira.

Responsável pelo abastecimento
da área central.
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Conjunto de reservatórios, de
estrutura

metálica,

um

em

formato cilíndrico (100 m³) e
outro no formato “taça” (60 m³),
localizado em área isolada com
cerca e portão com cadeado.
Reservatórios
CAIC

do

Conta com medidores de nível,
escada

e

guarda-corpo

de

160

segurança até chegar ao topo.
Apresentava boas condições de
conservação. Abastece os bairros
Parque São Paulo, Andorinhas,
Conj. Hab. Aparecido Satti e
CDHU.

5.100 m³, sendo:
- 4.860 m³ no setor sede de Casa Branca;
Total estimado:
- 100 m³ no Distrito de Lagoa Branca e
- 140 m³ no Distrito de Venda Branca.

7.3. REDE DE DISTRUIÇÃO E SETORIZAÇÃO
De acordo com o mapa fornecido pela empresa Concessionária na última fiscalização do
programa 3, a rede de abastecimento do município é dividida em 05 setores:
•

Setor 1: alimentado pela ETA I e captações subterrâneas situadas nesse setor, é
responsável pelo abastecimento dos bairros: Centro, Vila Santa Maria, Jardim Zanchetta,
Res. São Francisco, Jd. Eldorado, Vila Francischet, Jd. Tupi, Jd. Paulista, Nazaré, Alvorada,
Industrial, Odemir Buzatto, Aeroporto e pátio Fepasa;

•

Setor 2: alimentado pela ETA II e captações subterrâneas situadas nesse setor, é
responsável pelo abastecimento dos bairros: Distrito Industrial, Conj. Hab. Wladimir
Pereira, Parque São Paulo, Portal dos Pinheiros, Jd. Europa, Jd. Macaúba, Jd. América, Jd.
Coesa, Pq. Res. João P. de Lima, São João, Conj. Hab. Sebastião Zimbres, Jd. Rafaela, Vila
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São Bernardo e Jd. Do Horto.
•

Setor 3: alimentado pela ETA III e captações subterrâneas situadas nesse setor, é
responsável pelo abastecimento dos bairros: Monte Belo, Colina do Sol, Jd. Boa
Esperança, Cidade Jardim, Desterro, Chácara Boa Vista, Res. Maciel, Parque das Acácias,
Vila Santa Cecília, Res. Arlindo Peres, Jd. Bela Vista.

•

Setor 4: alimentado exclusivamente por captações subterrâneas situadas nesse setor, é
responsável pelo abastecimento do distrito de Venda Branca.

•

Setor 5: alimentado exclusivamente por captações subterrâneas situadas nesse setor, é
responsável pelo abastecimento do distrito de Lagoa Branca.

Os reservatórios da cidade atendem o consumidor final por meio de gravidade, sendo que os
trechos pressurizados por bombas são para captação de água ou alimentação dos reservatórios na
rede.
A composição do encanamento da rede de distribuição do município é descrita na tabela abaixo:
Tabela 2 – Constituição Estimada da Rede de Distribuição do Município de Casa Branca

Região

SEDE

Lagoa Branca

Venda Branca

Material
Ferro
Ferro
PVC
PVC
PVC
Ferro
Ferro
PVC
PVC
PVC
Ferro
Ferro
PVC
PVC

Diâmetro (mm)
300
250
200
150
100
85
60
50
32
25
150
100
85
60
25
150
100
100
60

Comprimento (m)
12,00
5.917,00
60,00
8.630,00
14.136,20
10.100,00
112.450,00
2.837,86
1.000,00
1.560,00
330,00
690,00
470,00
6.240,00
480,00
390,00
30,00
90,00
5.270,00

No dia 13/05/2022 foi realizada inspeção de campo referente ao Programa 3, para averiguação
dos registros de manobras e registros de descarga, bem como a pressurização em cavaletes ao longo da
rede de distribuição de água. Diante do mapa encaminhado pela empresa Concessionária e pela
quantidade de registros informados nesse documento, decidiu-se por verificar alguns dos registros
considerados relevantes na rede de distribuição, para fins de amostragem, além de inspecionar
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registros que tiveram alguma observação referente a vazamentos, sujeiras, não localização e demais
problemas anotados na fiscalização anterior realizada por essa Agência. As informações obtidas estão
descritas na tabela a seguir:
Tabela 3 – Compilação dos dados obtidos na inspeção de Registros
Legenda: R – Registro de Manobra, podendo ser RE (Registro da ETA); RR (Registro de Reservatório); RP (Registro de Poço);
D – Registro de Descarga da Rede

Setor

Registro

RE-11

R-98

Localização
Aproximada

Situação

Dependências da ETA 1

Localizado próximo ao
reservatório denominado
“Caixa Quadrada”, na ETA
1. Está instalado em uma
caixa de alvenaria. Não
estava coberto no
momento da inspeção.
Trabalha normalmente
aberto. Apresentava boas
condições de uso.

Rua Amador Saragoça /
Esmeria A. Da Silva

Registro não acessível.
Pela indicação do mapa,
estaria abaixo da tampa
de concreto situada
próxima a calçada na
esquina das ruas Amador
Saragoça e Esmeria A. Da
Silva.

Av. Presidente Kennedy
(Praça João de Souza
Coelho)

O registro nº 87 não foi
localizado. Os demais
registros encontram-se
enterrados, sendo possível
observar somente o
cabeçote de manobra.
Mesmo fechados com
tampa metálica, estavam
cheios de terra e sujeiras.
Não foram observados
vazamentos.

1

R-85, 86
e 87

Fotos
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R-43

Rua Ipiranga / Angelo
Stefanini

Localizado no meio da via
pública, em nível abaixo
do asfalto. Possui pequena
abertura somente para
realizar manobra (registro
enterrado).

D-21

Rua Ipiranga / Angelo
Stefanini

Registro não localizado.

Rua José Lima Horta /
Wagner Luiz Rodrigues

Situado na via pública,
fechado com tampa de
concreto, possui abertura
apenas para a realização
de manobra. Registro
enterrado, sendo possível
visualizar somente o
cabeçote de manobra.

Rua Justino de Castro /
Rua
Pedro
Mena
Romero

Situado na via pública,
fechado com tampa
metálica. Registro
enterrado, de pouca
acessibilidade, estreito,
sendo possível visualizar
somente o cabeçote de
manobra.

R-32

Rua Cap. Sebastião A.
de Carvalho / Rua Padre
Santana

Situado na via pública,
fechado com tampa
metálica. Não foi possível
o acesso e visualização do
registro, tendo em vista
que a tampa estava
emperrada, o que impediu
sua abertura.

D-15

Rua Cap. Sebastião A.
de Carvalho / Rua Padre
Santana

Registro não localizado.
Possivelmente soterrado
pelo trecho de
pavimentação.

R-84

R-72

-
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R-23

D-16

RP1 e 2

D-18 e
19

Rua Sete de Setembro /
Rua Padre Santana

Registro não localizado.
Possivelmente soterrado
pelo serviço de
pavimentação no local,
pois é possível observar
pequenas fissuras em
formato circular no meio
da via.

Rua São João / Praça
Barão do Rio Pardo

Situado no passeio
público, fechado com
tampa metálica.
Apresenta ferrugem,
porém não foi observado
folga ou vazamento no
registro. Manobrado, a
saída de água ocorre de
modo ascendente e segue
direto para a rede pluvial.

Praça Barão de Mogi
Guaçu / Av. Dr.
Francisco Nogueira de
Lima

No mapa, há indicação
desses dois registros
situados na praça, porém
no local há cavaletes
instalados nas indicações
de onde seriam os
registros.

Praça Barão de Mogi
Guaçu / Av. Dr.
Francisco Nogueira de
Lima

Fechados com tampa
metálica, apresentaram
problemas no momento
de manobra, sendo que
em um o registro estava
totalmente travado e o
segundo estava com a
descarga lacrada com
pedaço de madeira. Foi
notado um outro registro
de descarga próximo ao
local, situado próxima a
guia da calçada. Nesse
registro, não havia
qualquer cobertura de
proteção, estando com
bastante sujeira;
manobrado, a descarga
ocorre na rede pluvial. O
representante acredita
que os registros D-18 e D19 foram substituídos por
esse registro que está em
funcionamento, porém
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não identificado no mapa.
O registro 206 encontra-se
no meio da via, coberto
com tampa metálica.
Inacessível, apresenta
vazamento aparente e não
foi possível visualizar o
registro.
R-206 e
207

Rua Fernando Musa /
Elzira Thiengo Velasco

O registro 207 encontra-se
no passeio público,
coberto com tampa de
concreto com abertura
para realização de
manobra. Inacessível, não
foi possível visualizar o
registro devido a
quantidade de sujeira
(raízes de plantas) que
preenchiam o local.

2

R-208 e
209

R-192

Rua Dorotheo Barbosa /
Fernando Musa

Registros inacessíveis.
Ambos foram tampados
pelo serviço de
pavimentação realizado,
conforme imagem a
seguir:

Avenida Prof. João
Horta Macedo (CAIC)

Localizado, porém não foi
possível sua visualização
(não havia ferramenta que
possibilitasse a retirada da
tampa metálica).
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R-184

R-177,
178 e
179

R-197

Rua São Bento (próx.
Rua Luiz Claudio Sabaini

Rua dos Francischet /
Rua Pedro Villas Boas

Avenida Rádio Amador
Névio Beni

O registro encontra-se no
meio da via, coberto com
tampa de concreto.
Possivelmente enterrado,
não era possível sua
visualização ou realização
de manobra. O local
apresenta indícios de
vazamento, devido a
presença de barro.

Registros inacessíveis. O
mapa indica que um dos
registros estaria abaixo de
uma tampa de concreto,
porém no dia da inspeção
o local estava cheio de
água (não sendo possível
afirmar se trata de algum
vazamento no registro).
Os outros dois registros
possivelmente estão
soterrados, tendo em vista
que no local é visível
diferentes camadas de
pavimentação, além de
resíduos de construção
(areia, cimento) dispersos
próximos a guia.

Registro não localizado.
Rua pavimentada
recentemente,
possivelmente o registro
está soterrado.
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R-190

D-74

D-73

Rua José Antônio da
Rocha / Maria José
Caetano de Lima

Registro não localizado.
Possivelmente soterrado
pelo serviço de
pavimentação no local,
pois é possível observar
pequenas fissuras em
formato circular no meio
da via.

Rua Theresinha do
Nascimento Piovesan /
Rua Projetada

Registro localizado no
meio da via, protegido por
tampa metálica. Cabeçote
de manobra do tipo
“borboleta”. Manobrado,
funcionou
adequadamente, com a
água sendo direcionada a
rede pluvial.

Rua Lucio Leonel /
Maria José Lomonaco
Ferreira da Silva

Registro localizado
próximo ao passeio
público, protegido por
tampa de concreto.
Manobrado, funcionou
adequadamente, com a
água sendo à galeria
pluvial situada próxima ao
registro.
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R-205

D-70 e
D11

3

R-140 e
141

Rua
Alfredo
Pinto
Mendonça / Fernando
Musa

Registro inacessível.
Possivelmente soterrado
após serviço de
recapeamento no local,
conforme imagem:

Rua Padre Santana /
Alameda Ganymedes
José

Registro localizado no
passeio público, sem
qualquer cobertura.
Manobrado, funcionou
adequadamente, com a
água sendo à galeria
pluvial situada próxima ao
registro.

Rua Arnaud Cintra
Rodrigues (Rua dos
Pelegrini) / Rua Moacir
de Aguiar

Ambos registros estão
localizados na frente da
entrada do condomínio
Monte Belo, porém estão
inacessíveis após serviço
de recapeamento
realizado na via, conforme
imagens:
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Registro localizado em
área de mata, sem
qualquer cobertura.
Estava bastante sujo no
momento da inspeção,
com folhas secas e terra.
Apesar disso, não foi
observado problemas
quanto ao seu
funcionamento.
Manobrado, a água é
descartada em direção à
guia (rede pluvial).

D-02

Rua Antonio Flores
Panico / Rua Família
Candido Fernandes

D-43

Registro localizado no
passeio público (ponte),
sem qualquer cobertura,
Avenida José Basilone
totalmente acessível.
Júnior / Rua Luiz Saran
Manobrado, funcionou
adequadamente, com a
água sendo direcionada ao
córrego.

R-119

De acordo com o mapa, o
registro estaria em uma
caixa de alvenaria, no
trecho final da última rua
do Condomínio das
Acácias. O local estava
muito sujo e não foi
possível visualizar o
registro.

Rua Alberto Krum
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R-171

R-121

De acordo com o mapa, o
registro estaria em uma
galeria no meio da via,
protegida com tampa
metálica. Realizada a
Rua Moacir Trancoso retirada da tampa, não foi
Peres (Poço Biruta)
possível visualizar o
registro. Por se tratar de
poço de vistoria, acreditase que a indicação no
mapa com relação a esse
registro esteja equivocada.
Não localizado. Pelo mapa,
Rua Duque de Caxias /
estaria em trecho da via
Abel Lopes da Cunha
recentemente recapeado.

-

R-175

R-111

RR-12

RR-13

RR-14
Reservatórios na Rua
Duque de Caxias

Registros situados área
dos Reservatórios
“Chácara Boa Vista”.
Todos apresentavam boas
condições de conservação.

D-55
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D-48

Registro situado na via
pública, encamisado e
acesso protegido com
tampa metálica.
Enterrado, era possível
visualizar o cabeçote de
manobra. Não foi possível
realizar manobra, pois
havia muito concreto em
seu interior (que acabou
travando o registro),
decorrente da construção
de imóvel que ocorria bem
na frente do local de
Rua Família Nogueira
instalação do registro.
Lima
/
Rua
dos Mesmo com proteção, o
Bertoncini
registro e a galeria pluvial
próxima acabaram com
grande quantidade de
areia e concreto. O
funcionário da
Concessionária que
acompanhava a inspeção
informou que informaria
essa situação para a
empresa, para
providências quanto a
manutenção do registro,
da galeria e do descarte
incorreto de material na
rede pluvial.
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R-137

4

R-04, R05, R06, R07, R08, D-05
e D-06

Rua Antonio Flores
Panico / Rua dos
Pelegrini

Registro não localizado.
No local havia muita terra
e pedras, não sendo
possível localizar os
registros.

ETA IV

Registros instalados
dentro das dependências
da ETA IV, onde ficam os
reservatórios responsáveis
pelo abastecimento do
Distrito de Venda Branca.
Os registros, em sua
maioria, estão
semienterrados,
protegidos com tampa de
concreto. Apresentam
pontos de ferrugem, mas
não foi notado folga ou
qualquer
comprometimento em seu
funcionamento. Também
não apresentam indícios
de vazamentos.
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R-09

D-07

Registro situado no meio
da via pública. Não foi
possível visualizar as
condições do registro, pois
o local possui um desnível
Rua Família Rodrigues
e acaba acumulando muita
(entre Família Mafra e
água. Há possibilidade de
Família Anacleto)
que essa água seja
proveniente de vazamento
no próprio registro, o que
demandará atenção por
parte da Concessionária.

Rua Família Paiva / Rua
Família Rodrigues

Não localizado. Situado
em área de terra, foi
informado por um dos
moradores do local que
realmente há um registro
próximo a uma galeria
pluvial existente nessa
área, porém no dia da
inspeção havia muitos
resíduos de construção
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D-08

R-04

5

R-05

civil no local, o que
impediu a localização
tanto do registro quanto
da galeria pluvial onde
ocorre o descarte.
Não localizado. Situado
em área de terra no
trecho final do Distrito, o
descarte ocorreria em
direção a mata. Ao que
tudo indica, as pedras e
resíduos de construção
utilizados na abertura da
via acabaram soterrando o
Rua Família Moraes
registro e a vegetação
existente ali cobriram a
tubulação de descarga. Foi
informado pelo
representante que nesse
Distrito raramente os
registros instalados fora
da área dos reservatórios
acabam sendo utilizados.
Registro situado em caixa
de alvenaria instalada na
base do reservatório de
Lagoa Branca,
normalmente fechada
com tampa de concreto.
Não foi possível verificar
as condições do registro,
Reservatório Elevado
pois a caixa estava
inundada. Essa água pode
ser proveniente de
possível vazamento do
registro ou da
manutenção da captação
subterrânea que ocorria
ali próxima.
Registro situado no meio
da via pública, instalado
em caixa de alvenaria
enterrada e protegido com
tampa de concreto e
camada de asfalto. Houve
uma certa dificuldade em
fazer a abertura da tampa
Rua
Maranhão
/
devido ao peso. Feita a
Caetano R. de Paula
abertura da tampa, havia
muita terra e não foi
possível visualizar
qualquer parte do
registro. Constata-se que o
fechamento dessa caixa
não está sendo eficiente
em sua vedação,
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R-07

D-01

Rua Caetano R de Paula
/ Cristiano Osorio

Rua Piauí

permitindo a entrada de
muita sujeira.
Situado em caixa de
alvenaria instalada ao lado
da via pública, fechada
com tampa de concreto.
Registro semienterrado,
sendo possível visualizar o
cabeçote de manobra.
Apesar do aspecto sujo e
enferrujado, não
apresentava folga ou
indícios de vazamentos.

Situado em trecho de
terra no final da Rua Piauí,
ao lado de uma cerca, fora
da via. Encontra-se
encamisado, porém sem
cobertura. Com um pouco
de sujeira, mas ainda
assim sendo possível
visualizar o cabeçote de
manobra, tendo em vista
que o registro se encontra
enterrado. Manobrado, a
descarga ocorre em
tubulação ao lado, de
maneira ascendente,
sendo que a água segue
em direção ao campo.

A medida em que os registros foram sendo inspecionados, foi aproveitado o trajeto para
realização de medições em cavaletes, para verificar a pressão em diferentes pontos da rede de
distribuição. Os pontos foram selecionados de maneira aleatória, considerando a proximidade dos
pontos de verificação dos registros e facilidade de acesso ao cavalete por parte do representante da
empresa e fiscais da ARESPCAB.
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 seu 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
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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 ora, desta agência realizar medições em
pressões dinâmicas, será adotado os valores de pressões estáticas para fins de fiscalização de pressão
máxima e mínima.
Para realizar as medições, foi utilizado um manômetro de Bourdon, com escala máxima de 100
m.c.a. e divisões de 1 em 1 m.c.a., sendo que 1 m.c.a. equivale a pressão que um volume de água faz a
1 metro de altura (m.c.a. = metros de coluna de água). Realizando a conversão de unidade, o fator de
equivalência de m.c.a. para kPa (kilopascais, unidade que a norma estabelece), temos 1kPa equivalente
a 0,10 m.c.a. Portanto, 1 m.c.a. corresponde a 10 kilopascais. Dessa forma, definimos como valores
mínimos e máximos da norma entre 10 e 50 m.c.a. A tabela a seguir mostra os valores obtidos:
Tabela 4 – Compilação dos dados obtidos na inspeção pressão em cavaletes

Setor

Local

Pressão (em
m.c.a.)

Parte do
Município (em
altitude)

Rua Adhemar de Barros, nº 61

13

Alta

Rua Angelo Stefanini, nº 279

15

Baixa

Medição

1
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Esmeria A. Da Silva, nº 164

16

Baixa

Rua Cap. Sebastião A. De
Carvalho, nº 109 (Sup. Dia)

21

Alta

Praça Barão de Mogi Guaçu, nº
188

15

Alta

Rua Justino de Castro, nº 231

5

Alta

Alameda Ganymedes José, nº
1140

35

Baixa

Rua Lucio Leonel, próximo ao
nº 288

25

Alta

2

43

3

Rua Elzira Thiengo Velasco, nº
60

25

CAIC

13

Rua São Bento, nº 197

32

Alta

EMEI Carlos Cesar de Oliveira

21

Alta

EMEB Prof. Carlos Correa
Mascaro (Rua Antonio Flores
Panico)

10

Alta

Alta
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Rua Nogueira Lima (final da
rua)

11

Alta

Rua Arnauld Cintra Rodrigues,
sem numeração

5

alta

Av. Tristão L. Cunha Filho, ao
lado do número 256

25

Baixa

Rua Família Caetano
Rodrigues, nº 63

10

Alta

ESF Everton Ricieri Scaramello

11

Alta
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Rua Família Moraes, nº 245

15

Baixa

Rua Família Paiva, nº 75

10

Alta

Saída do Reservatório

10

Alta

Rua Manoel Castilho, esquina
com a Rua dos Castilhos

10

Baixa

4

5

Para finalizar, foram realizados alguns questionamentos de ordem administrativa, para
conhecimento de algumas rotinas e procedimentos adotados pela Concessionária.
No município, há 10.627 ligações de água na rede; não há abastecimento por caminhão-pipa e
não há hidrantes sob responsabilidade da empresa Concessionária.
No Cadastro Técnico da Rede, feito a partir das informações repassadas pelo Titular para a
Concessionária, consta a informação de trechos da rede de distribuição em cimento/amianto. Porém,
nas manutenções realizadas durante o período de Concessão (por exemplo: vazamento de água na
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adutora de água bruta da torre de equilíbrio entre a captação no Sítio das Covas e ETA I) os trechos
descritos no mapa como “amianto” eram, na verdade, de outra composição. Foi informado ainda que
durante todo o período da Concessão ainda não foi observado qualquer trecho da rede em amianto e
os poucos trechos em fibrocimento estão sendo trocados conforme necessidade de manutenção e
substituição de tubulação da rede.
É realizada a coleta de água na rede para monitoramento de sua qualidade, por parte da
Concessionária e de laboratório acreditado (Laboratório PROAGUA Ambiental), nas etapas de
tratamento, reservação e em pontos ao longo da rede de distribuição e abastecimento.
Todos os cavaletes de água inspecionados estavam dentro dos padrões estabelecidos. Em caso
de avaria, após aviso de funcionário ou a pedido do consumidor, é aberta uma ordem de serviço para
que seja realizada a manutenção ou troca da peça, com custo para o usuário. Segundo o Relatório de
Serviços apresentado aponta que no período entre novembro de 2021 a abril de 2022, foram realizados
10 consertos de cavaletes, 25 deslocamento de cavaletes, 4 deslocamentos de cavaletes a pedido da
empresa e 2 trocas de cavaletes.
Todo o fluxo gerencial referente aos cortes é informatizado. Portanto, após trinta dias do
vencimento da fatura com ausência de quitação do valor, é incluída no corpo da próxima fatura o aviso
referente ao débito. Após quarenta e cinco dias do primeiro débito em aberto, é gerada uma
comunicação ao cliente, denominada “Aviso de Corte”, onde fica concedido o prazo de até 10 dias a
contar da emissão. Expirado o prazo, a unidade consumidora é inclusa na lista de cortes junto ao
departamento operacional, que efetuará a suspensão de fornecimento conforme a demanda de
trabalho. No Relatório de Serviços, entre novembro de 2021 a abril de 2022, foram realizados 568
cortes por inadimplência e 1 corte por sanção regulamentar.
No caso de interrupção programada de água, é comunicado o setor de Comunicação da
empresa, para fazer o aviso com antecedência no site e redes sociais da Concessionária. É realizada
setorização, por meio dos registros de manobras, para reduzir a área afetada por possível
desabastecimento durante o período de interrupção/manutenção.
Em caso de necessidade de realização de obras na rede, utiliza-se o mesmo procedimento em
termo de comunicação e setorização descritos no parágrafo anterior. Nos casos de interrupção ou
manutenções mais prolongadas, a empresa veicula a informação em rádio da cidade.
No período de novembro de 2021 a abril de 2022 houve 9 interrupções no abastecimento, com
duração estimada no total de 30 horas. Das 9 interrupções, 2 foram programadas e as demais
ocorreram por falta de energia elétrica não programada ou vazamento na rede. Pelo menos 6 dessas
interrupções foram setorizadas, não comprometendo o abastecimento da cidade como um todo.
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De acordo com a Concessionária, todos os funcionários recebem equipamentos de proteção
individual (EPIs) para realização dos seus trabalhos. Durante a rotina de fiscalização, foi observado que
os prepostos da empresa utilizavam os EPIs devidos.
A idade média dos hidrômetros é de 48 meses, com 375 hidrômetros instalados com mais de 96
meses de uso. No período compreendido entre novembro de 2021 a Abril/2022, a Concessionária
realizou a substituição de 167 hidrômetros.

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. Algumas Não Conformidades merecem destaque, em virtude da
importância que representam para o equilíbrio de todo o sistema, para a saúde e segurança de
funcionários, colaboradores e consumidores e como também para o equilíbrio financeiro da própria
prestadora de serviço.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A empresa concessionária apresentou somente a Licença de Operação nº 63002868 da Cetesb,
válida para a operação da Estação de Tratamento I – Nazaré. Não foram apresentadas as licenças para
operação das Estações de Tratamento do Sítio das Covas (ETA II) e Desterro (ETA III).

8.1. Tabela de Não Conformidades e prazos
Na fiscalização realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022, foram anotadas as NC apontadas a
seguir, apresentando-se os prazos fixados para adequação de cada item. Ressalta-se que, prescritos os
prazos, nova vistoria será realizada para confirmação das providências adotadas com relação as NC aqui
apontadas, bem como sua concordância com o enquadramento legal.
Tabela 5 – Tabela de Não-Conformidades e Prazo

RESERV
TRATAMENTO
AÇÃO

Item
1

A ETA possui licenciamento
ambiental para funcionamento?

21

Há a presença de guarda-corpo
de proteção no local de
circulação dos floculadores?

113

Descrição
Foi apresentado a Licença de Operação
Cetesb para a ETA I (Nazaré). Não foram
apresentadas as licenças das demais
estações
Guarda-corpo na área de floculação da ETA I

Todos os reservatórios contavam com placa
Há placa de identificação da área de identificação, com exceção do reservatório
do reservatório?
“Colina do Sol”, que está instalado em rua sem
saída, sem qualquer identificação

Prazo
30 dias

45 dias

30 dias
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114

A área do reservatório está
fechada ao acesso de
estranhos?

115

As condições visíveis de
conservação do reservatório
(rachaduras, corrosão) são
boas?

116

Presença de vazamento(s)
aparente(s) nas instalações do
reservatório?

137

Existe guarda-corpo de proteção
na escada externa de acesso à
cobertura do reservatório
elevado?

138

SETORIZAÇÃO

140

Há dispositivo que impeça a
subida de pessoas não
autorizadas na escada externa
de acesso à cobertura do
reservatório elevado?
Há a presença de para-raios e/ou
luz de sinalização de obstáculo,
em caso de reservatório
elevado?

12

Os registros de manobra estão
acessíveis?

13

Os registros de manobra estão
em boas condições? Sem
ferrugem ou vazamentos.

14

Os registros de manobra
permitem a manutenção da
distribuição dentro das normas
estabelecidas?

Todos os reservatórios estão protegidos de
acesso de estranhos, com exceção do
reservatório “Colina do Sol”, que está instalado
em rua sem saída, sem qualquer proteção de
fechamento
Os reservatórios apresentavam boas
condições de conservação, com exceção do
reservatório denominado “Caixa Quadrada”,
que apresenta pintura com desgaste e indícios
de infiltração
Vazamento notado nos reservatórios:
“Caixa Redonda” da ETA I;
Tubulação de entrada do “Coesa II”
Reservatórios sem guarda-corpo de proteção:
- “Caixa Redonda” – ETA I;
- Nazaré
- Bela Vista;
- Chácara Boa Vista;
- Lagoa Branca;
- Venda Branca (Taça);

30 dias

45 dias

15 dias

30 dias

Dispositivo não observado em nenhum dos
reservatórios

30 dias

Não observado na maioria dos reservatórios

30 dias

- Dentro do número de registros analisados,
há registros inacessíveis ou inexistentes
conforme Tabela 3 deste relatório
- Dentro do número de registros analisados,
há registros com problemas de ferrugem e
vazamento aparente, conforme Tabela 3 deste
Relatório
Embora alguns registros não tenham sido
localizados, a Concessionária informou que
não há problemas quanto a manutenção da
distribuição de água. Necessário atualização
dos registros utilizados para setorização

30 dias

30 dias

45 dias

8.2. Recomendações
Os itens listados em “Recomendações” são itens que, tecnicamente, estão em conformidade
com o enquadramento legal vigente, contudo, aponta-se melhorias ou adaptações necessárias para que
a excelência na prestação e qualidade do serviço seja sempre a melhor.
- Troca da Calha Parshall por outro medidor de vazão mais eficiente, além do controle preciso do
volume tratado;
- Controle da vazão dos reservatórios por meio de medidores, possibilitando uma maior
exatidão com relação ao consumo e demanda de água do município, além de identificar possíveis
perdas na rede.
- Realização de análises com relação a alumínio residual e coagulação na Água tratada.
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- Atualização do Mapa de Rede de Distribuição, confirmando os registros atualmente utilizados
para setorização da rede, bem como exclusão dos registros que estão no mapa, mas que não são
localizados quando verificados in loco e que, teoricamente, não influenciam na distribuição e
fornecimento de água;

9. Conclusão
O presente relatório apresentou as constatações, não conformidades e recomendações
indicadas na fiscalização dos Programas 2 (Estações de Tratamento, Elevação e Reservação) e 3
(Pressão, Rede de Abastecimento e Setorização), a fim de avaliar os requisitos estabelecidos no Anexo I
– Fundamentação Legal da Resolução Nº 006/2020, publicada em 17/07/20.
Com relação às Estações de Tratamento de Água, foram observadas boas condições para o
funcionamento, com uma observação na parte de estrutura física para instalação de um guarda-corpo
de segurança na área de floculação da ETA I. As análises realizadas durante a inspeção estão dentro dos
padrões estabelecidos pela legislação vigente. Recomenda-se que também seja adotada como padrão
de análise o Alumínio Residual da água tratada.
Relacionado a Reservação, foi verificado que a maioria apresenta boas condições de uso e
conservação, não apresentando danos estruturais. Foi notado um pequeno vazamento na tubulação de
alimentação do Reservatório “Coesa II” e na estrutura do Reservatório “Caixa Redonda” da ETA I. Há
também os reservatórios de Lagoa Branca e “Caixa Quadrada” da ETA II que apresentam pontos de
infiltração, sendo necessária sua manutenção. Além disso, o Reservatório “Colina do Sol” não possui
qualquer proteção contra acesso de pessoas não autorizadas, estando toda sua estrutura, escada de
acesso ao topo e registros totalmente vulneráveis.
Quanto a medição de pressão, no geral os pontos analisados apresentavam valores dentro do
estabelecido, tanto nas partes altas quanto em partes baixas da cidade. Em dois pontos analisados, foi
verificado pressão abaixo do estabelecido, ficando ambos em 5 m.c.a., nos pontos denominados “Rua
Arnauld Cintra Rodrigues” e “Justino de Castro” (Tabela 4)
Sobre a setorização, verifica-se que o mapa da rede de distribuição encontra-se, no mínimo,
desatualizado. Ainda que a Concessionária alegue que os dados foram informados pelo Titular e que a
atual situação dos registros não interfere na setorização e no abastecimento, entendemos ser
necessária uma atualização do mapa, indicando os registros que são efetivamente utilizados na
setorização, definindo se a setorização é por bairros, regiões ou por forma de abastecimento, bem
como exclusão dos registros não utilizados ou que, por algum motivo, não são localizados.
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Recomenda-se ainda que a Prefeitura Municipal informe à Concessionária com antecedência
sobre a programação dos serviços de pavimentação, recapeamento e operação tapa-buracos, tendo em
vista que alguns registros não foram localizados ou não puderam ser inspecionados pois encontravamse cobertos de camada asfáltica. Dessa forma, havendo diálogo entre os setores e com a devida ciência
dos trechos importantes para realização de manobra na rede de distribuição, se evitará o soterramento
desses registros em eventuais serviços de pavimentação.
Ademais, sugere-se à Superintendência da ARESPCAB que a prestadora de serviços, Águas de
Casa Branca SPE LTDA, seja notificada destas.

EQUIPE TÉCNICA
Leandro Rosa Ferreira – Analista Regulador
Carolina Fioravante Carvalho – Fiscal de Regulação
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10. Anexo I – Checklist

ITENS DE FISCALIZAÇÃO DIRETA SANEAMENTO

TRATAMENTO E RESERVAÇÃO
Casa Branca, 12/05/2022

CONSTATAÇÃO

TRATAMENTO

Itens Fiscalizados

Serviço Adequado (A); Não Conforme (N);
Recomendação (R)
Foi apresentado a Licença de Operação Cetesb para a
ETA I (Nazaré). Não foram apresentadas as licenças das
demais estações
ETA I: 18 l/s (64,8 m³/h);
ETA II: 8 l/s (28,8 m³/h);
ETA III: 14 l/s (50,4 m³/h)

1

A ETA possui licenciamento ambiental para
funcionamento?

2

Qual a vazão média de operação (l/s)?

3

Existe dispositivo de medição de vazão na entrada e
na saída da ETA? Especificar.

Entrada: Dispositivo eletrônico de medição nas
captações da ETA I e II; Calha Parshall na ETA III

4

Qual o tempo médio de funcionamento (h/dia)?

20 horas/dia

5

Existe de placa de identificação da área da ETA?

A – Todas as ETAs contavam com placa de identificação
de área de tratamento de água

6

O perímetro da ETA está cercado ou murado,
impedindo o acesso de estranhos?

A – Todas as ETAs estão fechadas, sendo ETA I murada
e cercada, ETAs II e III cercadas

7

A área no entorno da ETA está limpa, sem sujeira ou
mato alto e organizada?

Sim

8

Há iluminação externa satisfatória para atividades
noturnas

A – Foi verificada iluminação externa satisfatória para
atividades noturnas

9

Existe acesso de pessoas, animais ou veículos que
não pertençam a empresa

A – Não foi verificado a presença de animais, pessoas ou
veículos não autorizados

10

Quais os produtos químicos utilizados durante do
tratamento da água?

Correção de pH: Cal hidratada;
Coagulador: Sulfato de Alumínio;
Desinfetante: Hipoclorito de sódio;
Flúor: Acido fluorssilicico;

11

Há medição/controle de vazão para fins de dosagem
de produtos químicos

A – A dosagem é realizada por meio de dosadoras
automáticas

12

A dispersão na unidade de mistura rápida é realizada
de forma mecânica ou hidráulica?

Dispersão realizada de forma hidráulica

13

Qual a taxa de detenção hídrica nas câmaras de
floculação

Não informado

14

A unidade de mistura rápida apresenta bom estado de
limpeza, conservação, manutenção e operação?

A – Apresentavam bom estado de conservação e
operação

15

É realizada correção de pH da água bruta antes da
floculação? Se sim, especificar.

A – É adicionada cal hidratada para correção de pH da
água

16

Qual coagulante é utilizado?

Sulfato de alumínio
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17

De que forma é realizada a dosagem do coagulante,
manual ou automática?

Dosagem automática
ETA I e III: Mistura rápida em calha Parshall com sulfato
de alumínio

18

Qual o tipo de floculação?

19

A unidade de floculação apresenta bom estado de
limpeza, conservação, manutenção e operação?

A – Os floculadores apresentavam bom estado de
conservação

20

Há presença de desarenador antecedendo os
floculadores?

R – Não

21

Há a presença de guarda-corpo de proteção no local
de circulação dos floculadores?

22

Há a presença de vazamento(s) aparente(s) no
floculador?

Não foi observado vazamento aparente nos floculadores

23

Existe o crescimento de vegetações aquáticas no
floculador?

Não foi observado crescimento de vegetação aquática
nos floculadores

24

A formação de flocos é visível?

Nas ETAs convencionais (I e III) a formação de flocos é
visível; na ETA compacta (ETA II), o processo se dá no
interior do tanque fechado

25

São coletadas amostras para análises durante o
processo de floculação? Qual periodicidade?

São coletadas amostras a cada hora de funcionamento
da ETA

26

Os decantadores apresentam bom estado de limpeza,
conservação, manutenção e operação?

Todos os decantadores apresentavam bom estado de
conservação

27

Existe o crescimento de vegetações aquáticas no
decantador?

Não foi observado crescimento de vegetação aquática
nos decantadores

28

Quais as características estruturais do decantador?

Decantadores de placas paralelas

29

Há a presença de vazamento(s) aparente(s) nos
decantadores?

Não foi observado vazamento aparente nos
decantadores

30

Qual a taxa de decantação? Está adequada para a
vazão de trabalho?

Taxa não informada. A vazão está adequada para
atendimento do abastecimento municipal

31

Os vertedores de água decantada estão nivelados

Os vertedores apresentavam nivelamento

32

Qual a frequência de limpeza dos decantadores?

33

Qual é o destino do lodo dos decantadores?

34

Há a presença de guarda-corpo de proteção no local
de circulação de pessoas dos decantadores?

Há presença de guarda-corpo de proteção nas ETAs
convencionais (ETA I e ETA III)

35

Existe a passagem significativa de flocos para os
filtros?

Não foi observada passagem de flocos para os filtros

36

São coletadas amostras para análises durante o
processo de decantação? Qual a periodicidade?

São coletadas amostras a cada hora de funcionamento
da ETA

37

Quantos filtros existem na estação? Eles atendem a
vazão de trabalho?

ETA I: 3 filtros;
ETA II: 1 filtro;
ETA III: 4 filtros

38

Qual a composição do material filtrante? Existe leito de
suporte?

Composição convencional: cascalho grosso e fino, areia
grossa e fina e carvão

39

Quais as características estruturais dos filtros?

40

A unidade de filtração apresenta bom estado de
limpeza, conservação, manutenção e operação?

As unidades de filtração apresentavam bom estado de
conservação

41

Há a presença de vazamentos aparentes nas
tubulações e registros dos filtros?

Não foi observado vazamento aparente nas tubulações e
registros dos filtros

ETA II: Mistura direta com sulfato de alumínio

Há presença de guarda-corpo de proteção nas ETAs
convencionais (ETA I e ETA III)

ETA I: entre 4 e 6 meses;
ETA II: mensal;
ETA III: a cada 20 dias;
São encaminhados para a empresa contratada
responsável pelo descarte seguro dos resíduos
provenientes da ETE

ETA I e III: alvenaria, tipo descendente;
ETA II: compacto, por pressurização
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42

Há a presença de guarda-corpo de proteção de
pessoas nas instalações da filtração?

43

Existe o crescimento de vegetações aquáticas nos
filtros?

Não foi observado crescimento de vegetação aquática
nos filtros

44

Em caso de filtração rápida, existe saída de cada filtro
para coleta de água e determinação de turbidez?

É possível realizar a coleta de água nos sistemas de
filtragem existentes

45

Qual a frequência de limpeza dos filtros (horas)?

46

Qual o volume de lavagem dos filtros? É menor ou
igual a 5% do total produzido na ETA?

47

Qual o destino da água de lavagem dos filtros?

48

Há carreamento do leito filtrante? (observar na caixa
de descarga de lavagem)

Não observado

49

Em caso de filtração ascendente, os filtros possuem
tampas de proteção inteiriças e em boas condições?

-

50

Em caso de filtração ascendente, há presença de
bolhas na filtração?

-

51

São coletadas amostras para análises durante o
processo de filtração?

São coletadas amostras a cada hora de funcionamento
da ETA

52

Qual o tipo de desinfecção utilizada?

Adição de hipoclorito de sódio

53

Como é realizada a adição de flúor, manual ou
automatizada?

A adição de flúor é realizada por meio de dosadora
automática

54

O funcionamento da fluoretação ocorre normalmente,
sem apresentar problemas operacionais?

Não foi observado problemas operacionais

55

A casa de química apresenta bom estado de limpeza,
conservação, manutenção e organização?

Sim

56

Existe placas de identificação e risco físico e ambiental
dos produtos?

Há identificação e aviso de risco dos produtos químicos
utilizados no tratamento de água

57

A área de depósito de produtos químicos permite livre
acesso entre as pilhas de sacarias/tambores, com
ventilação conveniente, de forma a evitar excesso de
umidade?

As áreas observadas apresentavam possibilidade de
acesso e boa circulação, além de ventilação conveniente
e iluminação satisfatória

58

Os sacos de produtos químicos estão empilhados em
local coberto, seco e isolados das paredes e do piso?

Os produtos sólidos estavam empilhados e em local
coberto, seco e isolado (sobre pallets de madeira)

59

O piso do depósito de produtos químicos está 1m
acima da área de estacionamento dos carros
transportadores?

-

60

Há uma plataforma de 1,50m para recebimento dos
produtos químicos?

-

61

O depósito possui uma porta de largura mínima de
1,20m, de correr ou que se abre para fora?

-

62

Existe algum tipo de alojamento dentro do depósito de
produtos químicos?

Não foi observado alojamento dentro dos depósitos de
produtos químicos

63

É realizado controle de qualidade dos produtos
químicos (validade e identificação)?

Não foi verificado produtos fora da validade. Todos
continham identificação

64

65

66

Os tanques de dosagem de produtos químicos e
bomba dosadora estão em boas condições de
manutenção?
As condições de segurança no depósito são as ideais?
(ventilação natural e forçada; interruptores dos
aparelhos do lado de fora do recinto; cilindros
protegidos da incidência direta da luz solar)
A empresa oferece os equipamentos de proteção
individual (EPIs)?

Há presença de guarda-corpo de proteção nas ETAs
convencionais (ETA I e ETA III)

Não há uma frequência específica; a limpeza ocorre de
acordo com a saturação do sistema filtrante (observado
pelas análises de turbidez)
ETA I: 60 m³ para cada filtro;
ETA II: 5m³;
ETA III: solicitar
ETA I: Água segue para reuso;
ETA II: Água segue o fluxo de manancial;
ETA III: Água segue o fluxo de manancial;

Os tanques e bombas dosadoras estavam em
funcionamento no momento da inspeção
Não foram observados problemas com relação as
condições de segurança dos depósitos de produtos
químicos
Foi notado que a empresa oferece os equipamentos de
proteção (EPI)
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67

Os operadores utilizam equipamento de proteção
individual (luvas, óculos de proteção)?

68

Existe kit de emergência disponível no local?

69

Há a presença de lava-olhos e chuveiro de
emergência?

70

Os operadores recebem treinamento para manipulação
dos produtos químicos?

Sim

71

O laboratório apresenta bom estado de limpeza,
conservação, manutenção e organização?

Os laboratórios apresentavam bom estado de
conservação e organização

72

O laboratório é iluminado e/ou ventilado natural ou
artificialmente?

Os laboratórios possuem boa iluminação e ventilação
naturais; bem como iluminação artificial para trabalhos
noturnos

73

As condições ambientais são adequadas às atividades
de laboratório

Sim

74

Os equipamentos de análises estão em bom estado de
conservação?

Os equipamentos apresentavam bom estado de
conservação

75

Os equipamentos de análises estão calibrados?

Os equipamentos estavam calibrados

76

Existe um programa de calibração?

As calibrações são realizadas de acordo com os manuais
de instruções de cada equipamento

77

Existem armários para guardar reagentes e vidrarias?

Sim

78

Os reagentes estão dentro do prazo de validade?

Sim

79

O operador está apto para realizar análises no
laboratório da ETA, inclusive calibrá-los quando
necessário?

Sim, inclusive com análises sendo realizadas no
momento da inspeção

80

São realizadas análises bacteriológicas? Qual a
frequência?

As análises bacteriológicas são realizadas na ETA I,
sendo 30 amostras mensais

81

Existem registros sobre as etapas de tratamento de
água analisadas?

Há registros de cada etapa (dados obtidos nas análises,
vazão) a cada hora de funcionamento das ETAs

82

Há a realização de controle de parâmetros mínimos do
processo no laboratório? (pH; alcalinidade; turbidez;
cor; cloro; flúor; alumínio residual e coagulação).

São analisados os seguintes parâmetros: pH, cor,
turbidez, cloro e flúor

83

Existe procedimento para monitorar a validade dos
resultados analisados?

Os resultados são confrontados com as análises
realizadas pelo laboratório acreditado contratado
(Proágua) e os dados obtidos pela Vigilância Sanitária
Municipal

84

Existe equipamento para realização de teste de jarros
ou similar? O equipamento está em bom estado de
conservação?

Há equipamentos para realização de teste de jarros na
ETA I

85

É realizado o teste de jarros ou metodologia similar
para adequação da coagulação?

Há equipamentos para realização de teste de jarros na
ETA I

86

Os padrões de potabilidade da água na saída da ETA
estabelecidos na Portaria do Ministério da Saúde
vigente estão sendo cumpridos?

De acordo com as análises feitas no tratamento e na
rede de distribuição: sim

87

Está sendo cumprido o número mínimo de amostras
para controle da qualidade da água na saída da ETA?

Sim

88

Qual o número de amostras diárias coletadas para
controle de qualidade?

São 5 etapas de tratamento (água bruta, floculada,
decantada, filtrada, tratada) analisadas a cada hora de
funcionamento da ETA

89

Está sendo cumprida a frequência mínima de coleta
para análise da qualidade da água na saída da ETA?

Sim

90

O parâmetro turbidez está sendo monitorado na saída
do filtro, antes da adição de produtos químicos?

Sim

Foi observado a utilização de EPIs pelos operadores
Na ETA I foi informado que há kit de emergência
disponibilizado no setor de almoxarifado. Nas demais
ETAs não havia kit de emergência
Em todas as ETAs foi verificado a instalação de lavaolhos e chuveiro de emergência, estando todos em
funcionamento
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ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA

91

Possui placa de identificação da área da estação
elevatória?

RESERVAÇÃO

110 Qual o tipo de reservatório e o material de construção?

No município, há um reservatório (Coesa II) que atua
como booster de trecho da rede que atua como uma
estação elevatória. No mais, não há estação elevatória
de água tratada na cidade água
Há reservatórios elevados, semienterrados e enterrados.
São feitos de aço ou alvenaria

111

Qual a capacidade do reservatório (m³)? E o volume
útil?

Informado na Tabela 1 deste Relatório

112

Os reservatórios atendem à demanda máxima diária?

Considerando a reservação de 1/3 sobre a demanda
diária de abastecimento: sim
Todos os reservatórios contavam com placa de
identificação, com exceção do reservatório “Colina do
Sol”, que está instalado em rua sem saída, sem qualquer
identificação
Todos os reservatórios estão protegidos de acesso de
estranhos, com exceção do reservatório “Colina do Sol”,
que está instalado em rua sem saída, sem qualquer
proteção de fechamento
Os reservatórios apresentavam boas condições de
conservação, com exceção do reservatório denominado
“Caixa Quadrada”, que apresenta pintura com desgaste e
indícios de infiltração
Vazamento notado nos reservatórios:

113

Há placa de identificação da área do reservatório?

114

A área do reservatório está fechada ao acesso de
estranhos?

115

As condições visíveis de conservação do reservatório
(rachaduras, corrosão) são boas?

116

Presença de vazamento(s) aparente(s) nas instalações
do reservatório?

117

Há a presença do crescimento de plantas e/ou fungos
no exterior do reservatório?

118

Há a presença do crescimento de plantas e/ou fungos
no interior do reservatório?

119

O revestimento interno está em boas condições?

120

A cobertura permite o escoamento natural das águas
pluviais e impeça a entrada de água, animais e corpos
estranhos?

A cobertura permite o escoamento natural de águas
pluviais e impede a entrada de corpos estranhos

121

Há a presença de um tubo de extravasão?

Foi verificado a presença de tubo de extravasão nos
reservatórios

122

Onde é realizado o descarte da água de extravasão?

Na maior parte dos reservatórios, a água segue em
direção a galeria pluvial ou área de terra/gramado

123

Há a presença de dispositivo limitador e controlador de
nível máximo para evitar a perda de água pelo
extravasor?

Os reservatórios contam com bóias de nível e indicação
externa. Não foi verificado extravasamento nos
reservatórios durante a inspeção

124

Ocorre extravasamento do reservatório? Verificar
ocorrências operacionais.

Não há registros de extravasamento

125

Há medidor de nível?

Há medidores de nível no lado externo dos reservatórios

126

É realizado acompanhamento diário dos níveis?

Não informado

127

Existe instrumento permanente de medição e controle
de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?

Nos reservatórios alimentados exclusivamente por
captação subterrânea, há medidores (hidrômetro); no
geral, não foi observado instrumento permanente de
medição e controle de vazão dos reservatórios

128

Existe pelo menos uma abertura de inspeção (por
câmara) fechada com tampa inteiriça dotada de
dispositivo de travamento?

Na maioria dos reservatórios foram observadas aberturas
de inspeção

129

Há a existência de tubulações de ventilação para
entrada e saída de ar?

Na maioria dos reservatórios foram observadas
tubulações de ventilação

As tubulações de ventilação são protegidas com tela e
130 com cobertura que impeça a entrada de água de chuva
e limite a entrada de poeira?

“Caixa Redonda” da ETA I;
Tubulação de entrada do “Coesa II”
Não foi notado crescimento de plantas ou fungos no
exterior dos reservatórios
Não foi observado crescimento de plantas ou fungos no
interior dos reservatórios enterrados; os demais não
foram verificados
O revestimento interno dos reservatórios enterrados
apresenta boas condições; os demais não foram
verificados

Não observado
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131

Há a presença de tubo de descarga de fundo?

Nos reservatórios apoiados e elevados: sim

132

Onde é realizado o descarte da água de lavagem?

Segue em direção a galeria pluvial ou área de
terra/gramado

133

Qual a frequência de inspeção sanitária?

Não informado

134

Há o monitoramento da presença de bactérias
heterotróficas acima do preconizado pela Portaria do
Ministério da Saúde vigente?

Não informado

135

São realizadas limpeza e desinfecção periódicas?
Informar frequência de desinfecção.

Lavagem e Desinfecção possuem programação anual

136

A escada externa de acesso ao reservatório apresenta
bom estado de conservação para uso?

As escadas (nos reservatórios que tinham esse
dispositivo) apresentavam bom estado de conservação

137

Existe guarda-corpo de proteção na escada externa de
acesso à cobertura do reservatório elevado?

Na maioria deles, sim. Conferir Tabela 1 deste relatório

138
139

Há dispositivo que impeça a subida de pessoas não
autorizadas na escada externa de acesso à cobertura
do reservatório elevado?
Há guarda-corpo do ponto de chegada da escada na
cobertura até a abertura de inspeção do reservatório
elevado?

Dispositivo não observado em nenhum dos reservatórios
Na maioria dos reservatórios elevados: sim

140

Há a presença de para-raios e/ou luz de sinalização de
obstáculo, em caso de reservatório elevado?

Não observado na maioria dos reservatórios

141

A área do reservatório apresenta bom estado de
limpeza, conservação, manutenção e organização?

No geral, todos apresentavam bom estado de
conservação e manutenção

142

Existe estação de cloro no reservatório?

Estação de Cloro nos reservatórios Coesa II e Venda
Branca

SETORIZAÇÃO
CONSTATAÇÃO

SETORIZAÇÃO

Itens Fiscalizados

Serviço Adequado (A); Não Conforme (N); Recomendação
(R)

1

Foi apresentado previamente o mapa de rede e
setorização?

Foi apresentado mapa da rede e setorização na última
fiscalização realizada pela Agência (Março/2021)
Aproximadamente 156.703 metros na Sede; 8.210 metros
no Distrito de Lagoa Branca e 5.780 metros no Distrito de
Venda Branca

2

Qual o tamanho total da rede do município?

3

Foi apresentada o número de residências ligadas
à rede?

10.627 ligações

4

Como é determinada a demanda de água do
município?

De acordo com o consumo

5

Há quantas zonas de pressão em cada setor?

Trecho compreendido pelo Reservatório “Coesa II”

6

A rede trabalha em pressão positiva?

7

Há trechos da rede pressurizados por bombas?

8

A pressão da rede está dentro dos valores
estabelecidos?

Sim
Alguns reservatórios são alimentados por meio de
pressurização; O fornecimento de água para o consumidor
final é feito por gravidade
As medições realizadas nessa inspeção ficaram dentro dos
valores estabelecidos

9

Há localidades que necessitam de abastecimento
por caminhões-pipa?

Não

10

Existem trechos de distribuição em
cimento/amianto? Se sim, onde está localizada?

Foi informado que, embora o mapa aponte trechos em
amianto, nas manutenções são verificadas que se trata de
tubulações em fibrocimento, que estão sendo trocadas pela
Concessionária (por exemplo: adutora de água bruta

11

Onde estão localizados os hidrantes?

Não há hidrantes sob responsabilidade da Concessionária

12

Os registros de manobra estão acessíveis?

- Dentro do número de registros analisados, há registros
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inacessíveis ou inexistentes
13

Os registros de manobra estão em boas
condições? Sem ferrugem ou vazamentos.

- Dentro do número de registros analisados, há registros
com problemas de ferrugem e vazamento aparente
Embora alguns registros não tenham sido localizados, a
Concessionária informou que não há problemas quanto a
manutenção da distribuição de água

14

Os registros de manobra permitem a manutenção
da distribuição dentro das normas estabelecidas?

15

Existem registros de descarga?

Há registros de descarga na rede de distribuição

16

Os cavaletes estão de fácil acesso para os
funcionários da prestadora?

A facilidade de acesso dos cavaletes varia em cada
residência.

17

Os cavaletes estão dentro dos padrões
estabelecidos?

Não foi observado cavaletes fora dos padrões estabelecidos

18

Qual o procedimento em caso de avaria do
cavalete?

* Descrito no Relatório

19

Qual o procedimento em caso de corte de água?

* Descrito no Relatório

20

A pressão nos cavaletes está dentro dos valores
estabelecidos?

Nas medições realizadas, não foram notados valores abaixo
ou acima do estabelecido

21

Qual o procedimento da prestadora em caso de
interrupção programada da distribuição de água?

Informação por rede social e rádio

22

A qualidade da água é monitorada em toda a
extensão da rede?

Sim, realização de análises pela Concessionária, Vigilância
Sanitária e Proágua (Laboratório acreditado contratado)

23

A prestadora de serviços oferece EPIs para os
funcionários que trabalham em serviços externos?

Sim

24

Qual o procedimento em caso de necessidade de
realização de obras na rede?

* Descrito no Relatório
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