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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

1.1. MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 

CNPJ: 67.168.856/0001-41 

Prefeita: Cláudia de Oliveira Botelho Diegues  

Vice-Prefeito: Márcio Pavan 

Endereço: Avenida Adélia Caleffi Gerbi, nº 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – CEP: 13857-000 

Telefone: (19) 3868 - 1111  

Email: estivagerbi@estivagerbi.sp.gov.br 

Lei Municipal de Definição do Ente Regulador: Convênio de Cooperação Nº 001/2021; Lei 

Ordinária 1106 de 18/05/2021 

 

1.2. PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Águas de Estiva Gerbi SPE S.A. 

CNPJ: 33.909.992/0001-23 

Endereço: Rua José Vaz de Lima, nº 361 – Centro – Estiva Gerbi/SP – CEP: 13857-000 

Telefone: (19) 3868-9299 

Email: lucasbessa@aguasdeestivagerbi.com.br 

Concessão: Concorrência Pública Nº 001/2018 – Processo Administrativo Nº 076/2018. 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

2.1. AGÊNCIA REGULADORA 

Carolina Fioravante Carvalho – Fiscal de Regulação 

Leandro Rosa Ferreira – Analista Regulador 

 

2.2. PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Lucas Cabral Bessa – Gestor Operacional 

Gabriel P. da Costa Ribeiro – Químico Responsável 

Josias Abreu – Encarregado Operação 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 

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

e captação subterrânea (poços), tratamento, reservação e rede de distribuição, 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. 
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O município de Estiva Gerbi firmou Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de 

Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário do município com a empresa Águas de Estiva 

Gerbi SPE S.A. através da Concorrência Pública Nº 01/2018 - Processo Administrativo Nº 076/2018. Em 

25/06/2019 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 nos Programas 1, 2 e 3 de Fiscalização de Campo (mananciais, captação, adução e poços; 

tratamento e reservação, rede de distribuição), 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 para essa 

Fiscalização: Manancial; Captação Superficial e Adução; Captação Subterrânea; Tratamento; Estação 

Elevatória, Reservação e Setorização. 

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. MANANCIAL 
 

Em 13/04/2022, a equipe técnica da ARESPCAB e os representantes da concessionária estiveram 

presentes no ponto de captação no manancial denominado “Ribeirão das Anhumas”. O acesso a área da 

lagoa e captação se dá por trecho de terra da Avenida Sebastião de Mello. No momento da inspeção, o 

acesso estava parcialmente bloqueado por toras de madeira na frente do portão de acesso e no interior 

da área havia máquinas de grande porte, devido à realização de desassoreamento da lagoa.  
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Imagem 1 Entrada Manancial 

 

A captação da água ocorre pela divisão do curso do ribeirão, onde parte da água segue em direção 

a lagoa de captação e o restante segue seu curso natural.  

Imagem 2 – Barramento 
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Imagem 3 Lagoa de Captação 

  

A nascente se localiza em outro município, conforme informação prestada pelo representante. O 

uso da água na lagoa é exclusivo para o tratamento de água, embora o local não seja totalmente cercado 

e no entorno da lagoa foram observados casas e sítios, cuja ocupação é considerada irregular e de 

responsabilidade da prefeitura, segundo a empresa concessionária. 

Imagem 4 Vista aérea do manancial 

 

Durante a inspeção, foi notado grande quantidade de vegetação aquática, como aguapés e 

taboas, porém vale destacar que local estava em manutenção, com maquinário efetuando o 

desassoreamento e limpeza da lagoa. Havia animais na água e traços de passagem de animais pelas 

margens da lagoa. A mata ciliar aparentava estar pouco preservada. 
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Imagem 5 - Margem da Lagoa e presença de animais 

  

Tabela 1 – Capacidade (estimada) de armazenamento da lagoa  

Lagoas Capacidade (em metro cúbico - m³) Altura da Água (em metro - m) 

Lagoa Principal 31.270 
Sem informação, devido a 

manutenção da área 

 

No ponto de captação (tomada d’água) há um medidor de nível, gradeamento e desarenador, a 

fim de impedir a passagem de sujeira para o ponto de coleta. 

Imagem 6 Medidor de nível 

 

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

que permite que a água em excesso retorne ao curso original do ribeirão. No momento da inspeção, 



 

8  

devido a manutenção e limpeza da lagoa, a captação de água estava sendo realizado por tubulação 

disposta no trecho de barramento, visando evitar a água da lagoa com turbidez (devido ao 

desassoreamento). 

Imagem 7 Tomada d’água / Captação 

 

 

Não foi observado iluminação no ponto de captação ou em trecho da lagoa. Não havia placa de 

identificação ou aviso, porém o representante nos informou que as placas estão confeccionadas, mas 

ainda não estão instaladas devido a atividade de máquinas durante o período de manutenção da área. 

Não há equipamentos de salvaguarda no local, pois não há presença constante de funcionários. Na 

necessidade de inspeção e manutenção (realizada diariamente para verificação de nível e limpeza da 

grade e da caixa de areia), os funcionários vão até o local e trazem os EPIs necessários. 

Foi informado pelo representante que a atual captação supre a demanda de abastecimento do 

município e que o município não possui problemas de desabastecimento derivado do nível de 

armazenamento da lagoa e que também não há captação por meio de caminhão-pipa. Em caso de 

colapso do atual sistema, haveria uma possibilidade de captação no Rio Oriçanga, que corta o município, 

mas não foram feitos estudos de viabilidade desse uso.  

 
7.2. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E ADUÇÃO 

A captação superficial máxima outorgada é de 3.600 m³/dia durante o período de 07 anos 

(Processo DAEE 93134070). No momento da inspeção, a vazão média era de 28 l/s (100,80 m³/h ou 
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2.419,20 m³/dia, usando a estimativa de 24 horas de funcionamento da Estação). De acordo com o 

representante da empresa, esta captação está sendo suficiente para atendimento da demanda da 

população. 

Após passar pela tomada d’água, a água bruta segue por adutora por cerca de 1.500 metros, por 

gravidade, até alcançar a Estação Elevatória, localizada na Rua Boaventura Ferreira. De lá, a água será 

bombeada até a Estação de Tratamento de Água. 

A área da Estação Elevatória é murada e conta com cerca elétrica, além de portão com cadeado, 

o que impede o acesso de estranhos. Em sua parte externa, há três reservatórios de aço para 

armazenamento de água tratada, vinda da Estação. Na construção, que permanece trancada quando não 

há funcionários presentes, ficam as instalações elétricas (nível elevado da construção) e o conjunto de 

motobombas (2 motobombas, sendo 1 reserva) para recalque de água bruta até a ETA (nível inferior da 

construção).  

Imagem 8 Entrada da Estação Elevatória 
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Imagem 9 – Vista aérea da Estação Elevatória 

 

O interior da construção (casa de bombas) tinha aviso de risco elétrico sobre o quadro elétrico. 

Havia também um ventilador ligado e direcionado a um dos painéis elétricos, demonstrando algum 

problema em sua instalação ou ventilação natural insuficiente.  

Imagem 10 – Painel Elétrico 

 

Foi observado iluminação tanto na parte interna quanto na parte externa. O local estava 

organizado e parcialmente limpo, havia vazamento de água na bomba em funcionamento. 
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Imagem 11 Bomba com vazamento 

 

A água bruta passa por um gradeamento e caixa de areia até ser captada pela motobomba. Foi 

informado que o gradeamento é limpo diariamente. Há também um extravasador, para evitar ocorrência 

de inundações.  

Imagem 12 Gradeamento 

 

Foi observado equipamento eletrônico de monitoramento das atividades das bombas; não foi 

observado manômetro ou medição da vazão captada. Foi informado que o controle de vazão é efetuado 

no momento que a água bruta chega até a Estação, por meio de calhas Parshall. 

A água bombeada segue por adutora por cerca de 1.000 metros até a ETA. A tubulação sai da 
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Estação Elevatória com diâmetro de 200 mm e tem redução para 150 mm durante o trajeto. A adutora é 

enterrada na maior parte de sua extensão. 

 

7.3. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 
 

A Concessionária informou o funcionamento de dois poços semiartesianos sob sua 

responsabilidade. Esses poços são utilizados para atender a demanda de abastecimento de bairros mais 

afastados, Califórnia e Rancho Novo. 

O Poço do Bairro Califórnia encontra-se em terreno situado ao lado da Rodovia Deputado Mario 

Beni. Não foi possível verificar suas condições devido ao mau tempo, que dificultou o acesso a instalação. 

Imagem 13 Poço Bairro Califórnia 

 

Foi possível verificar que o poço está em uma pequena construção, visível a partir do acostamento 

da rodovia. Ele é responsável por abastecer o reservatório que supre a demanda do bairro Califórnia. Em 

consulta ao Diário Oficial do Estado, foi verificado outorga para esse poço (Processo DAEE 9313470 – 

Extrato de Portaria 1493/20), com volume diário de 100,00 m³ no prazo de 120 meses. 

O Poço do Bairro Rancho Novo encontra-se em terreno situado no final da Rua José Correa Alves. 

Ele abastece o reservatório que está instalado próximo a área de captação e é responsável pelo 

abastecimento do Bairro Rancho Novo.  
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Imagem 14 Poço Bairro Rancho Novo 

 

Durante a inspeção, foi possível verificar que a área estava organizada e limpa. As instalações 

elétricas estão protegidas em estrutura (quadro) metálica. É feita adição de cloro, por meio de clorador 

automático. Essa captação está em processo de outorga (Pedido feito ao DAEE, Requerimento Nº 

20210006057-KHV). 

Imagem 15 Painel Elétrico Poço Bairro Rancho Novo 

 
 

7.4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

A Estação de Tratamento de Água está localizada na área urbana do município, situada na Rua 

José Vaz de Lima. No dia da inspeção, a ETA estava trabalhando em uma média de 24 horas/dia. 
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A entrada do local está identificada, com o logotipo da concessionária no portão. O acesso se dá 

por meio de portão eletrônico. A área encontra-se murada / cercada, evitando o acesso de estranhos. O 

local aparentava boa condição de conservação e limpeza. Também contava com luminárias, indicando 

boa iluminação para atividades no período noturno. 

Imagem 16 Entrada ETA 

 

As dependências da Estação contam com um prédio que abriga todo o sistema de tratamento 

(caixa de contato, floculador, decantador, filtro), laboratórios, sala de produtos químicos (no caso, cal 

hidratada), e um reservatório em seu último pavimento superior; dois reservatórios de alvenaria 

semienterrados; casa de bombas; tanques com produtos químicos líquidos em um elevado de alvenaria; 

um segundo prédio, onde está o posto de atendimento, sala gerencial e comercial. 

Os sacos de cal são armazenados em local sem umidade e sobre pallets de madeira, deixando-os 

elevados do chão. Os demais produtos, líquidos, são armazenados em tanques do lado de fora da estação, 

em local aberto. 

Imagem 17 Tanques de Armazenamento de Produtos Químicos 

 



 

15  

Cada tanque tinha placa de identificação do produto. Os tanques se localizam próximos à entrada 

de veículos de serviços da concessionária. A reposição rápida é feita nesse trecho de acesso, sendo feita 

por meio de encanamentos que abastecem o tanque. Os produtos são levados até a ETA por meio de 

mangueiras instaladas no fundo desses tanques. 

O tratamento ocorre no pavimento superior do prédio que abriga o sistema de tratamento. A 

água bruta chega da Estação Elevatória por adutora e de início é adicionado agente desinfetante 

(hipoclorito de sódio) e de correção de pH (cal hidratada).  

Imagem 18 Início do tratamento (Recebimento da Água Bruta) 

 

A água percorre uma canaleta de concreto revestida de azulejos e com calha Parshall, e segue até 

o floculador, que fica no lado externo do prédio. Essa área possui piso em concreto, com grades metálicas 

para observação de todo o processo, bem como guarda-corpo. Abaixo da estrutura do floculador, foi 

possível observar infiltrações e pequenos vazamentos. 
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Imagem 19 Canaleta e calha parshall 

 

A floculação é do tipo rápida, sem auxílio mecânico.  Nessa etapa, há adição de coagulante (sulfato 

de alumínio). De acordo com o representante, o tempo estimado de permanência da água no floculador 

é de 15 minutos. Não foi observado o crescimento de plantas aquáticas na superfície da água. A formação 

de flocos era visível durante esse processo. 

Imagem 20 Floculador e Vazamento na Estrutura do Floculador 
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Após a floculação, a água segue o processo de tratamento chegando ao decantador do tipo 

colméia ascendente. Não foi observado o crescimento de plantas aquáticas no local. O representante 

informou que a limpeza do decantador é realizada, mas sem estimar frequência regular, e que são 

utilizados 50 m³ de água para esse procedimento de limpeza. O lodo residual é descartado, retornando-

o para o rio. Há previsão de que, com a implantação do sistema compacto de tratamento, haja espaço na 

unidade para a instalação de um leito de secagem e a disposição adequada do lodo residual de limpeza. 

Imagem 21 Decantador 

 

Decantada, a água segue por encanamento em direção ao sistema de filtração. Esse sistema conta 

com dois filtros do tipo ascendente que aparentam bom estado de conservação e de operação. Não foi 

observado crescimento de vegetações aquáticas ou surgimento de bolhas durante a etapa de filtração. A 

lavagem dos filtros ocorre diariamente e são utilizados 80 m³ de água. A água de lavagem é descartada 

em galeria pluvial. 
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Imagem 22 Filtro 

 

Após a filtração, a água segue por canaletas de concreto até a caixa de contato, no nível inferior 

da construção, onde são adicionados outros produtos químicos por meio de dosadoras automáticas, 

sendo cal hidratada para correção de pH; hipoclorito de sódio para desinfecção e ácido fluorssilícico para 

adição de flúor, conforme legislação vigente. 

Imagem 23 Dosadoras automáticas 

 

Na Estação de tratamento, no nível superior, há um laboratório para análise físico-química usado 

pelos operadores, com bancada de granito com todos os aparelhos usados para análises. No momento 

da inspeção, acabava de ser realizado uma análise. Foi informado que os equipamentos são calibrados 

semanalmente. O local encontrava-se limpo e organizado, contando com boa iluminação e ventilação 

naturais. 
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Imagem 24 Laboratório físico-químico 

 

Em outro ponto neste mesmo andar, havia o laboratório do químico responsável. Nesse 

laboratório havia os aparelhos de análises físico-químicas, além de estufa para análises bacteriológicas, 

um computador e armário para armazenamento dos reagentes usados nas análises. O local estava 

organizado e limpo. Os reagentes guardados no local estavam dentro do prazo de validade. 

Imagem 25 Laboratório microbiológico 

 

As análises realizadas aqui a cada hora nas etapas de tratamento (água bruta, floculada, 

decantada, filtrada e tratada) são comparadas com análises realizadas por laboratório acreditado e 

também pela Vigilância Sanitária, para confirmar sua validade. Foi informado que as análises 

bacteriológicas são realizadas por 3 vezes por semana. 
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Imagem 26 Análises feitas no dia da inspeção 

 

No interior da ETA, além do reservatório elevado situado no último pavimento do prédio onde 

ocorre o tratamento, há dois reservatórios semienterrados, em alvenaria, com capacidade de 500 m³ 

cada um, que alimenta a rede do município por gravidade. 

Imagem 27 Reservatório elevado, no último pavimento do prédio 

 

Os reservatórios aparentavam boas condições de conservação. Pintados em azul e branco, não 

foram observados rachaduras ou presença de mofo. Os reservatórios semienterrados tinham escada de 

acesso e porta para inspeção interna, bem como medidor de nível e tubo de extravasão; um deles não 

tinha a presença de guarda corpo de segurança na escada e em seu entorno. Em caso de extravasamento, 

a água é descartada em galeria pluvial. 
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Imagem 28 Dois Reservatórios semienterrados 

 

 

Esses reservatórios são responsáveis por alimentar três conjuntos de motobombas localizadas 

dentro da estação e que são responsáveis pelo abastecimento pressurizado dos demais reservatórios do 

município. Todas as bombas possuem painéis de força e partida do tipo inversor. Um conjunto de 

motobomba abastece os reservatórios situados na Estação Elevatória. O segundo conjunto de 

motobomba abastece os reservatórios situados no bairro Taguá e o último conjunto abastece o 

reservatório elevado situada na própria ETA. 
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Imagem 29 Motobombas ETA 

 

7.5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVAÇÃO 
 

A Estação Elevatória situada na Rua Boaventura Ferreira, além da elevação de água bruta, tem 3 

reservatórios tubulares e um sistema de bombeamento de água tratada.  

Imagem 30 Reservatórios Estação Elevatória 
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Os três reservatórios instalados na Estação Elevatória totalizam 125 m³ de capacidade de 

armazenamento, recebem água tratada da Estação de Tratamento e fazem a distribuição dessa água pela 

rede municipal, sendo responsável por abastecer outros reservatórios (situados nos bairros Jardim Ludi, 

São José, Bela Vista e Jardim Furlan). Os tanques são de aço, pintados com a cor da concessionária, 

contavam com escada (porém apenas um contava com guarda corpo de segurança). Dois desses 

reservatórios apresentavam vazamento; um deles estava com calço de madeira para diminuir o 

vazamento (sendo que esses vazamentos já foram apontados no relatório anterior). 

Imagem 31 Reservatórios com vazamentos 

  

O sistema de bombeamento está na mesma casa de bombas do sistema de adução de água bruta. 

O local contava com boa iluminação e ventilação natural. Os quadros de força aparentavam funcionar 

adequadamente, com aviso de risco elétrico. Não foi observado manômetro ou instrumento de medição 

de horas trabalhadas. Foi informado que as motobombas são acionadas conforme o nível dos 

reservatórios. 

Imagem 32 Sistema de bombeamento – Água tratada 
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O sistema de Reservação do município ainda conta com os seguintes reservatórios: 

• Reservatório Furlan 1: 

Situado em área institucional localizada no final da rua Alcides André da Silva. Composto de fibra 

de vidro, com capacidade de 80 m³, conta com escada e guarda-corpo de segurança. O local estava 

cercado e com acesso restrito por portão fechado com cadeado, com boas condições de limpeza e 

conservação. Responsável pelo abastecimento de água dos bairros Furlan I e II. 

Imagem 33 Reservatório Furlan I 

 

• Reservatório Furlan 2: 

Situado em área institucional localizada no final da rua Jandyra Baptista Bueno Ferreira. Composto 

de aço, com capacidade de 50 m³, conta com escada e guarda-corpo de segurança. O local estava cercado 

e com acesso restrito por portão fechado com cadeado, com boas condições de limpeza e conservação. 

Responsável pelo abastecimento de água dos bairros Furlan I e II. 
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Imagem 34 Reservatório Furlan II 

 

• Reservatório São José: 

Situado em área localizada no final da rua Aprígio Gonçalves Negrão. Composto de aço, com 

capacidade de 175 m³ de reservação, conta com escada e guarda-corpo de segurança.  O local estava 

cercado e com acesso restrito por portão fechado com cadeado. Apresentava mato alto. Responsável 

pelo abastecimento dos bairros São José I e II. Este reservatório apresentava vazamento. 

Imagem 35 Reservatório São José e vazamento 

  

• Reservatório Ludi: 

Situado em área pública na Rua Maria de Lurdes Santos Abreu. Composto de aço, com capacidade 

de 120 m³ de armazenamento, conta com escada e guarda-corpo de segurança. O local estava murado e 
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com acesso restrito por portão fechado com cadeado. Responsável pelo abastecimento, por gravidade, 

do bairro Jardim Ludi. 

Imagem 36 Reservatório Ludi 

  

• Reservatório Bela Vista: 

Situado em área pública, é responsável pelo abastecimento do novo bairro denominado Bela 

Vista. Fornece água por gravidade. O local estava murado e com acesso restrito por portão fechado com 

cadeado. Estava com muito mato alto. 

Imagem 37 Reservatório Bela Vista 
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• Reservatórios Taguá: 

Dois reservatórios instalados em área pública localizada entre a Avenida Angelo Zanco e Rua 

Tereza Pereira Madruga Correa, é responsável pelo abastecimento dos bairros Taguá I e II e adjacência. 

Fornece água por gravidade. Possui capacidade de armazenamento de 220 m³ e 120 m³. O local estava 

murado e com acesso restrito por portão fechado com cadeado.  

Imagem 38 Reservatório Taguá 

  

• Reservatório Califórnia: 

Situado em área institucional localizada no início da Rua Plácido Bonifácio de Souza, é responsável 

pelo abastecimento dos bairros Chácaras Califórnia e Chácaras Paraíso do Oriçanga. Feito de aço, com 

capacidade de 50 m³, conta com escada e guarda-corpo de segurança. É abastecido por captação 

subterrânea (Poço Califórnia) e fornece água por gravidade. Recebe adição de cloro, por meio de clorador 

automático. O local estava murado e com acesso restrito por portão fechado com cadeado. Apresentava 

boas condições de limpeza e manutenção, mas apresentava vazamento no clorador. 
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Imagem 39 Reservatório Califórnia 

 

Imagem 40 Clorador com vazamento 

 

• Reservatório Rancho Novo: 

Situado em área pública localizada no final da rua José Correa Alves. Feito de aço, com capacidade 

de 30 m³, conta com escada e guarda-corpo de segurança. É abastecido por captação subterrânea (Poço 

Rancho Novo) e fornece água por gravidade para o Bairro Chácaras Rancho Novo. Recebe adição de cloro, 

por meio de clorador automático. O local estava murado e com acesso restrito por portão fechado com 

cadeado. Apresentava boas condições de limpeza e manutenção. Reservatório possuía vazamento em 

sua base. 



 

29  

Imagem 41 Reservatório Rancho Novo 

 

Imagem 42 Vazamento 

 

Tabela 2 – Quadro Resumo da capacidade de armazenamento dos Reservatórios  

Reservatório Capacidade (em metro cúbico - m³) 

ETA – Elevado 120 

ETA – Semienterrado 1 500 

ETA – Semienterrado 2 500 

Estação Elevatória – 
Reservatório 1 

45 

Estação Elevatória – 
Reservatório 2 

35 

Estação Elevatória – 
Reservatório 3 

45 

Furlan 1 50 
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Furlan 2 80 

São José 175 

Ludi 120 

Bela Vista Não informado 

Taguá – 1º Reservatório 120 

Taguá – 2º Reservatório 220 

Califórnia 50 

Rancho Novo 30 

Total estimado 2.090 

 

 
7.6. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Todos os reservatórios atendem o consumidor final por meio de gravidade, portanto as partes da 

rede pressurizadas por bombas são somente para alimentar os reservatórios. 

A composição do encanamento da rede de distribuição do município é descrita detalhadamente 

na tabela abaixo: 

Tabela 3 – Constituição da Rede de Distribuição do Município de Estiva Gerbi  

Material Diâmetro (mm) Comprimento (m) 

Ferro Fundido 100 4.002 

Ferro Fundido 60 2.410 

Tubo de PVC 100 365 

Tubo de PVC 85 2.451 

Tubo de PVC 75 1.058 

Tubo de PVC 60 32.744 

Tubo de PVC 50 1.337 

Tubo de PVC 25 1.025 

Tubo de PVC – Adução 150 553 

Tubo de PVC – Adução 100 1.342 

Tubo de PVC – Adução 60 1.112 
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Tubo de PVC – Recalque 85 1.150 

Tubo de PVC – Recalque 60 1.154 

Extensão - Distribuição 45.392 

Extensão – Recalque 2.304 

Extensão – Adução 3.007 

Extensão total da rede de Distribuição 50.703 

 

Pelo mapa apresentado, constata-se que a rede municipal, em sua maioria, é formada por 

tubulações feita de Policloreto de Vinila (PVC), com alguns trechos de tubulação de Ferro Fundido. 

 

Tabela 4 – Compilação dos dados obtidos na Inspeção de Registros  

Tipo de 
Registro 

Localização Situação Fotos 

Manobra 
Estação 

Elevatória 

Apesar do crescimento de 
vegetação, o registro apresentava 
boas condições de funcionamento. 
Protegido, visível apenas o 
cabeçote de manobra. Opera 
normalmente aberto.  

 

Manobra Res. Furlan  

Um dos registros apresentava 
sujeira, sendo difícil visualizar o 
registro de manobra. Os outros dois 
apresentavam boas condições de 
uso, sendo visível apenas os 
cabeçotes de manobra. Todos eles 
estavam enterrados e protegidos 
por tubulação de PVC. 
Responsáveis pela operação em 
fornecimento de água para os 
bairros. 
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Manobra Res. São José 

Apresentavam boas condições de 
uso, sendo visíveis apenas os 
cabeçotes de manobra. Estavam 
enterrados e protegidos por 
tubulação. Responsáveis pela 
operação em fornecimento de água 
para os bairros. 

 

 

Manobra Res. Ludi 

Apresentavam boas condições de 
uso. Apenas um deles contava com 
proteção (tubulação em PVC). Os 
demais estão semienterrados e sem 
qualquer proteção.  
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Manobra Res. Bela Vista 
Apresentava boa condição de uso. 
Este registro estava totalmente 
exposto. 

 

Manobra Res. Taguá 

Os registros apresentavam terra em 
sua superfície, porém eram visíveis 
os cabeçotes de manobra. Não foi 
observado lama, o que poderia 
indicar algum vazamento.  
Normalmente trabalham abertos. 
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Manobra 
Av. Adelia 

Caleffi Gerbi 

Registro enterrado e protegido sob 
tubulação e tampa metálica no 
meio da via pública. Com muita 
terra, não foi possível visualizar o 
registro de manobra. 

 

Descarga Rua São Marcos 

Localizado no meio da via, coberto 
com tampa metálica. Enterrado, 
sendo visível apenas o cabeçote de 
manobra. Trabalha normalmente 
fechado. Manobrado por um 
funcionário da empresa, a descarga 
ocorre em galeria de esgoto 
próxima ao local.  

 

Descarga 
Rua Alfredo 

Lanzi 

Localizado próximo a guia do 
passeio público, fechado com 
tampa metálica. Visível registro do 
tipo borboleta. Manobrado por um 
funcionário da empresa, a descarga 
ocorre de maneira ascendente e 
segue para a rede pluvial. 
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Manobra 
Rua Percílio 
Fernandes 

Instalado em um terreno com 
muito mato durante a inspeção, 
houve dificuldade em localizar o 
registro. Enterrado e com sujeira, 
não foi possível visualizar qualquer 
parte do registro de manobra.  

 

Manobra 
Rua Lindoval 

Camilo 

Localizado no meio da via, coberto 
com tampa metálica. Enterrado, 
sendo visível apenas o cabeçote de 
manobra. Trabalha normalmente 
aberto. Manobrado Apresentava 
boas condições de conservação. 

 

 

No dia da fiscalização, restou prejudicada a inspeção de mais registros de manobras e de descarga 

no município, tendo em vista que o responsável pelo setor não pôde nos acompanhar no período 

programado para essas inspeções (período vespertino do dia da fiscalização), por estar em uma reunião, 

segundo nos foi informado. Além disso, a chuva no período da tarde atrasou a fiscalização externa. 

Durante a inspeção dos registros, foi aproveitado o trajeto para realizar medições de 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 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 

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. 
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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 5 – Valores de pressão medidos na rede municipal  

Local Pressão (em m.c.a.) 
Parte do Município 

(considerando 
altitudes) 

Medição 

Quadra F, Lote 23 
do Bairro Uirapuru 

24 Baixa 

 

Avenida Angelo 
Zanco, nº 1565 

5 Alta 

 

Rua Percílio 
Fernandes, nº 271 

2 Alta 
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Rua Percílio 
Fernandes, nº 107 

7 Baixa 

 

Rua São Marcos, 
nº 665 

10 Alta 

 

Rua São Marcos, 
nº 326 

20 Baixa 

 

Avenida Adélia 
Caleffi Gerbi, nº 15 

9 Baixa 

 

Rua Lindoval 
Camilo, nº 283 

30 Baixa 
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Rua Emílio Salve 
(Creche) 

10 Alta 

 

 

Conforme valores tabelados, as medidas obtidas no Bairro Taguá (“Avenida Angelo Franco, nº 

1565”: 5 m.c.a.; “Rua Percílio Fernandes, nº 271”: 2 m.c.a; “Rua Percílio Fernandes, nº 107”: 7 m.c.a) 

apresentam valores menores que o valor mínimo (10 m.c.a.). Inclusive, durante as medições, um dos 

consumidores, que trabalha na rua Percílio Fernandes, alegou para a equipe técnica e para o 

representante da empresa que acompanhava a inspeção, que o problema de pressão de água melhorou 

após a concessão (quando em comparação com o serviço prestado anteriormente pela Prefeitura), 

porém ainda está longe do ideal, haja vista a dificuldade em utilizar equipamentos que necessitam de 

pressão razoável de água ou até mesmo para encher uma caixa d’água. 

Para finalizar, foram realizados alguns questionamentos de ordem administrativa, para 

conhecimento de algumas rotinas e procedimentos adotados pela Concessionária. 

No município não há abastecimento por caminhão-pipa. Não há trechos de distribuição em 

cimento/amianto. 

Há 02 hidrantes sob responsabilidade da Concessionária, sendo um localizado na Rua José Vaz de 

Lima, no passeio público da EMEF Adelia Caleffi Gerbi e o outro hidrante está localizado na rua Pedro 

Beni (próximo a rotatória entre as ruas Pedro Beni, José Gallis, Angelo Pigozzi). 
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Imagem 43 Hidrante Rua José Vaz de Lima e da Rua Pedro Beni 

           

É realizada a coleta de água na rede para monitoramento de sua qualidade, por parte da 

Concessionária e de laboratório acreditado (Laboratório PROAGUA Ambiental). 

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. 

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 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 contrata uma motocicleta com sistema de som, para fazer 

aviso sonoro por toda a cidade ou bairro afetado. 

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 
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os prepostos da empresa utilizavam os EPIs devidos. 

A idade média dos hidrômetros é de 24 meses. No período compreendido entre 20/10/2021 a 

30/04/2022, a Concessionária realizou a substituição de 81 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. 

8.1. Tabela de Não Conformidades e prazos 
 

MONITORAMENTO DE FONTES POLUIDORAS 

 

Por ser importante na manutenção dos recursos hídricos, sendo fonte primária no abastecimento 

público, considerando que a maior parte da demanda é obtida por captação superficial, faz-se necessário 

um monitoramento do manancial e o entorno da lagoa, visando a identificação antecipada de quaisquer 

fontes poluidoras que possam afetar ou comprometer o tratamento de água e a qualidade do produto 

em seu destino final. Além disso, é importante também a realização de monitoramento do percurso 

hídrico, da(s) nascentes à captação, bem como proteger e aumentar o trecho de mata ciliar.   

 

MONITORAMENTO DA ÁGUA BRUTA 

 

De acordo com o artigo 42 da Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo 

XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017, os responsáveis por Sistemas de Abastecimento de 

Água devem analisar pelo menos uma amostra semestral da água bruta em cada ponto de captação, 

visando uma gestão preventiva de riscos. Considerando as análises encaminhadas pela Concessionária, 

verifica-se que, embora seja alegado que novos resultados estarão disponíveis a partir de junho de 2022, 

a análise dos parâmetros estabelecidos pela CONAMA 357 da água da lagoa de captação é datada de 

Dezembro de 2019. 

 

ILUMINAÇÃO NOTURNA 

 

Não foi verificado, durante a inspeção, iluminação artificial que possibilitasse eventual trabalho 
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noturno na área de captação e arredores da lagoa de captação. Para fins de segurança, recomendamos 

estudo visando a instalação de pontos de iluminação no entorno da lagoa e captação. 

 

 

CONTROLE DE VAZÃO DOS RESERVATÓRIOS 

 

Não foi observado medidor de vazão nos reservatórios. É necessária uma atualização para 

instalação de medidores eletrônicos que ofereçam um controle e precisão sobre os dados de vazão, 

justamente visando um controle maior sobre a capacidade e demanda do abastecimento municipal, além 

de eficiência maior sobre estudos de perda de água na rede. 

 

VAZAMENTO APARENTE NOS RESERVATÓRIOS 

 

Foi observado vazamento aparente em alguns reservatórios do sistema. Além disso, um dos 

reservatórios possuía em sua base um calço de madeira, possivelmente visando diminuir o vazamento, 

que acaba sendo uma solução ineficaz. É necessário a manutenção correta do problema, garantindo que 

não seja perdido o recurso hídrico. Além disso, este problema já havia sido relatado na fiscalização 

anterior, porém sem a devida atenção e resolução por parte da empresa Concessionária. 

 

CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA-OLHOS 

 

A Estação de Tratamento não possui chuveiro de emergência e lava-olhos, sendo este outro ponto 

relatado no Relatório anterior de fiscalização dessa Agência. Por contar com um laboratório e produtos 

químicos, o chuveiro e lava-olhos torna-se item relevante de segurança, importantes para minimizar 

possíveis acidentes com os produtos utilizados no tratamento. Recomenda-se a instalação desses 

dispositivos para a segurança dos técnicos. 

 

PRESSÃO BAIXA EM VERIFICADAS EM MEDIÇÕES 

 

Durante a inspeção, foi observado valores de pressão menores que o recomendado (10 m.c.a) em 

algumas medições realizadas, principalmente no bairro Taguá. O máximo obtido na parte baixa do bairro 

foi 7 m.c.a., enquanto em um ponto próximo ao reservatório (parte alta) o valor foi de 2 m.c.a. É 

necessário rever a pressurização dessa região e da rede de abastecimento, visando o fornecimento de 

água com a pressurização regular e com, no mínimo, 10 m.c.a. de pressão, tendo em vista que a água 

com pouca pressão pode acarretar prejuízos ao consumidor final, como danificar aparelhos que 
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necessitam de pressão mínima de água; não ser possível alimentar caixa de reservação particular em 

domicílios, etc.  

 

Item Descrição Prazo 

M
A

N
A

N
C

IA
L

 

4 
Placa de identificação da área 

do manancial de captação. 
N – Não havia placa de identificação do 

manancial (área em manutenção)  

Assim que finalizado 
o processo de 

desassoreamento 

5 
Monitoramento de Escherichia 
coli nos pontos de captação 

R – Informado que os próximos resultados 
deverão estar disponíveis em junho/2022. 

30/06/2022 

7 
Monitoramento de 

Cianobactérias nos pontos de 
captação 

R – Informado que os próximos resultados 
deverão estar disponíveis em junho/2022. 

30/06/2022 

14 
Existe acesso de pessoas, 

animais ou veículos que não 
pertençam a empresa 

 N – Embora a entrada possua trecho 
cercado e portão, o manancial está próximo 

de áreas de ocupação consideradas 
irregulares 

60 dias 

16 

Há presença de algas, matos, 
braquiárias no manancial ou 

adjacentes, limpeza e 
organização dos locais de 
operação de comportas 

N – Há presença de mato e braquiárias  
Assim que finalizado 

o processo de 
desassoreamento 

17 
Ocorre utilização do manancial 

para outros fins que não de 
abastecimento público 

 O curso do manancial direcionado ao 
abastecimento público é utilizado somente 

para este fim, embora suas margens 
constem ocupação considerada irregular 

60 dias 

22 
Preservação da mata ciliar e 
recomposição de vegetação 

 N – Apresenta pouca preservação de mata 
ciliar 

90 dias 

25 
Há iluminação nos mananciais 

durante a noite 
 N – Não foi observado iluminação no 

manancial ou ponto de captação 

Assim que finalizado 
o processo de 

desassoreamento 

27 Memorial do Projeto 
 R – Informado que não foi repassado pelo 

Titular do Serviço; está sendo solicitado 
junto ao município. 

60 dias 

30 
Existe Plano de Segurança da 

Barragem 

 R – Informado que não foi repassado pelo 
Titular do Serviço; está sendo solicitado 

junto ao município. 
60 dias 

31 
Há monitoramento de resíduos 

agrícolas no manancial 
R – Informado que os próximos resultados 
deverão estar disponíveis em junho/2022. 

30/06/2022 

35 

Há placas de advertência para 
riscos e perigos de 

permanência de pessoas no 
local 

 N – Não havia placas. Foi informado que as 
placas estão prontas e aguardando a 

atividade de desassoreamento da lagoa 
para serem instaladas 

Assim que finalizado 
o processo de 

desassoreamento 

C
A

P
T

A
Ç

Ã
O

 S
U

P
E

R
F

IC
IA

L
 

44 
A área de captação está 

cercada e/ou protegida do 
acesso de estranhos. 

 R – Há cercamento e portão, porém o 
portão estava aberto no momento da 

inspeção 

Assim que finalizado 
o processo de 

desassoreamento 

45 
Existe guarda-corpo de 

segurança na área da captação 
 N – Não há guarda corpo de segurança 

Assim que finalizado 
o processo de 

desassoreamento 

54 
Há iluminação satisfatória na 

captação 
 N – Não foi observado iluminação na 

captação 

Assim que finalizado 
o processo de 

desassoreamento 

73 
Existe controle da quantidade 

captada diariamente 
R - A vazão é medida por calha Parshall 

situada na ETA  
60 dias 

C
A

P
T

A
Ç

Ã
O

 

S
U

B
T

E
R

R
Â

N
E

A
 

85 Possui outorga de exploração 
Poço do Reservatório Rancho Novo: 
Solicitada Regularização de Outorga  

Apresentar outorga 
quando liberada pelo 

DAEE 

102 
Existe controle da quantidade 

de horas trabalhadas pela 
bomba 

N – Não foi verificado controle da 
quantidade de horas trabalhadas pela 

bomba  
60 dias 
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110 

Existe poços desativados. 
Estão adequadamente 

tamponados, possui 
documentação 

Informado que no início da concessão havia 
alguns poços desativados pelo Titular de 

Serviços; está em processo de contratação 
de empresa especializada para o correto 
tamponamento e regularização junto ao 

DAEE 

90 dias 

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 

1 
A ETA possui licenciamento 

ambiental para funcionamento? 

 N – Em consulta a Cetesb, foi verificado 
que a ETA tem Parecer Desfavorável devido 

ao não tratamento do lodo (Processo 
65/00433/20) 

30 dias 

19 

A unidade de floculação 
apresenta bom estado de 

limpeza, conservação, 
manutenção e operação?  

R – Observado pontos de infiltração e 
pequeno vazamento 

30 dias 

22 
Há a presença de vazamento(s) 

aparente(s) no floculador? 
R – Foi verificado a presença de vazamento 

no floculador 
30 dias 

33 
Qual é o destino do lodo dos 

decantadores? 

N - Lodo descartado sem tratamento. Há 
previsão de instalação de uma estação 
compacta e com isso, criar um leito de 

secagem para o lodo 

30 dias 

68 
Existe kit de emergência 

disponível no local? 
 R – Foi apenas informado a existência do 

kit. 
Imediato 

69 
Há a presença de lava-olhos e 

chuveiro de emergência? 
 N – Não há presença de lava-olhos ou 

chuveiro de emergência 
Imediato 
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115 

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

boas?  

R – As condições visíveis são, em sua 
maioria, boas. Não foi observado problemas 

de corrosão. Há reservatórios com 
vazamentos visíveis 

30 dias 

116 
Presença de vazamento(s) 

aparente(s) nas instalações do 
reservatório? 

Há vazamento visíveis em alguns 
reservatórios 

Imediato, 
considerando que tal 
ponto já foi abordado 
em relatório anterior 

137 

Existe guarda-corpo de 
proteção na escada externa de 

acesso à cobertura do 
reservatório elevado? 

Nem todos os reservatórios contavam com 
guarda-corpo de proteção nas escadas 

45 dias 

139 

Há guarda-corpo do ponto de 
chegada da escada na 

cobertura até a abertura de 
inspeção do reservatório 

elevado? 

A maioria dos reservatórios não contavam 
com guarda-corpo em sua cobertura 

45 dias 
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8 
A pressão da rede está dentro 

dos valores estabelecidos? 
R – Há pontos de medição com valores 

abaixo do estabelecido  
30 dias 

20 
A pressão nos cavaletes está 

dentro dos valores 
estabelecidos? 

Foi observado pressão abaixo da mínima 
recomendável em alguns pontos da cidade  

30 dias 

 

 

8.2. Recomendações 
 

As Recomendações são itens listados que, tecnicamente estão em conformidade com o 

enquadramento legal, porém sugere-se pontos de melhorias ou adaptações visando a excelência na 

qualidade do serviço prestado.   

- Troca da Calha Parshall por outro medidor de vazão mais eficiente, além do controle preciso do 

volume captado; 

- Criar planos de inspeção na área de entorno da área de captação, bem como reuniões periódicas 
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com os moradores ao redor do manancial e lagoa, criando um programa visando a proteção da qualidade 

da água; 

- Atenção a iluminação da área da lagoa, barragem e captação; 

- 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. 

- Colocação de placas de riscos à saúde em todos os quadros de força, além de riscos químicos 

nos produtos líquidos que estão na área externa; 

- Programa de frequência de inspeção e limpeza da área dos reservatórios, considerando que 

alguns havia mato alto (Reservatório do Bela Vista) 

- Realização de análises com relação a alumínio residual e coagulação na Água tratada. 

 
 
9. Conclusão 
 
 

O presente relatório apresentou as constatações, não conformidades e recomendações indicadas 

na fiscalização do Programa 1 (Mananciais, Captação Superficial e Adução e Captação Subterrânea), 

Programa 2 (Tratamento, Elevação e Reservação) e Programa 3 (Setorização) no município de São 

Sebastião da Grama, a fim de avaliar os requisitos estabelecidos no Anexo I – Fundamentação Legal da 

Resolução Nº 006/2020, publicada em 17/07/20. 

Com relação aos mananciais, o local passava por processo de desassoreamento e limpeza, o que 

certamente promoverá um aumento na capacidade de armazenamento da lagoa.  

Na captação superficial, utiliza-se Calha Parshall para fins de controle de medição, o que não 

fornece dado com exatidão sobre volume captado e histórico de captação. Recomenda-se a atualização 

das medições de captação e reservação, a fim de aferir com maior precisão a demanda de abastecimento 

do município e auxiliar na manutenção do volume reservado na lagoa, principalmente em períodos de 

estiagem de chuvas. 

Na parte de tratamento, destaca-se uma boa estrutura da ETA. Os produtos estavam bem 

armazenados, o laboratório é aparelhado para realizar as análises (embora não tenha chuveiro e lava-

olhos de emergência). Negativamente, a Estação não possui até o momento a Licença de Operação da 

Cetesb, tendo em vista que o lodo residual do tratamento de água não tem o seu devido tratamento. 

Quanto a reservação, não foi verificado um controle preciso de vazão. É importante ter essa 

informação para conhecimento da demanda real, bem como auxiliar em identificar possíveis perdas na 

rede de distribuição da cidade. Há reservatórios com vazamentos, indicados no Relatório anterior e que 

não foram adotadas providências. Vale destacar que esse ponto será observado em fiscalização futura e, 
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persistindo o problema apontado, poderá ser objeto de penalidades, conforme Resolução ARESPCAB nº 

06/2020.  

A setorização da rede é boa, embora na data da fiscalização não foi possível verificar mais registros 

para composição desse relatório, devido ao mau tempo e também pelo fato do responsável pelo setor 

estar em reunião. Antecipadamente, informamos que a inspeção de registros será realizada com mais 

ênfase na próxima fiscalização. Também foi observado trechos da rede com medição de pressão em 

cavaletes com valores menores que 10 m.c.a., no qual sugerimos atenção e esclarecimento das 

providências técnicas e operacionais a serem adotadas por parte da Concessionária.  

Ademais, sugere-se à Superintendência da ARESPCAB que a prestadora de serviços, Águas de São 

Estiva Gerbi SPE LTDA, seja notificada deste relatório. 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Leandro Rosa Ferreira – Analista Regulador 

Carolina Fioravante Carvalho – Fiscal de Regulação 
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10. Anexo I – Checklist 
 

 
 

  

 

         Itens Fiscalizados 

CONSTATAÇÃO 

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

M
A

N
A

N
C

IA
L

 

1 Licenciamento ambiental 
 R – Possui Outorga de captação do DAEE; Licença 

de Operação Cetesb em andamento; 

2 Outorga de captação 
Processo DAEE 9313470 – Extrato Portaria 3097/20 
(D.O. 20/06/20) – Outorga: 3.600 m³/dia (150 m³/h) – 

Prazo de 07 anos  

3 
Classe de enquadramento do manancial 

está adequada com o tratamento 
 Informado: Classe 2; 

4 
Placa de identificação da área do manancial 

de captação. 
N – Não havia placa de identificação do manancial 

(área em manutenção)  

5 
Monitoramento de Escherichia coli nos 

pontos de captação 
R – Informado que os próximos resultados deverão 

estar disponíveis em junho/2022. 

6 
Monitoramento de cistos de Giardia spp. e 

oocistos de Cryptosporidium spp. nos 
pontos de captação 

R – Informa não ser necessário o monitoramento, de 
acordo com os resultados de E. Coli obtidos 

7 
Monitoramento de Cianobactérias nos 

pontos de captação 
R – Informado que os próximos resultados deverão 

estar disponíveis em junho/2022. 

8 
Plano/registros de inspeções sanitárias na 

área de entorno do manancial para 
averiguar potenciais fontes poluidoras. 

R – Foi informado que há inspeção diária para 
limpeza da caixa de areia, gradeamento e nível  

9 
Fontes poluidoras (pontuais ou difusas) 

próximo à área de captação do manancial, 
apontar quais 

Havia trechos com fezes de animais, porém local 
passava por manutenção 

10 
Indícios de eutrofização do manancial, 
presença de (P total, N total, clorofila-a, 

clorofila-a [ ] máx 
Não foi observado indícios de eutrofização 

11 
Volume de água captado garante a 

manutenção do manancial 
 R – Foi informado que o volume de água captado 

atende a demanda atual de abastecimento 

12 
Em potencial colapso do manancial, quais 

as alternativas do prestador 

 R – Informado que em eventual colapso do atual 
sistema, o abastecimento ocorreria por caminhão 

pipa vindo do município de Mogi Guaçu. 

13 
O manancial preenche os requisitos 

mínimos de qualidade do ponto de vista 
físico-químico e microbiológico 

Sim 

14 
Existe acesso de pessoas, animais ou 

veículos que não pertençam a empresa 

 N – Embora a entrada possua trecho cercado e 
portão, o manancial está próximo de áreas de 

ocupação consideradas irregulares 

15 
Há presença de resíduos visíveis 

indesejáveis na água 
Não 

Estiva Gerbi, 13/04/2022 

ITENS DE FISCALIZAÇÃO DIRETA SANEAMENTO 

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO 
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16 

Há presença de algas, matos, braquiárias no 
manancial ou adjacentes, limpeza e 

organização dos locais de operação de 
comportas 

N – Há presença de mato e braquiárias  

17 
Ocorre utilização do manancial para outros 

fins que não de abastecimento público 

 O curso do manancial direcionado ao abastecimento 
público é utilizado somente para este fim, embora 

suas margens constem ocupação considerada 
irregular 

18 
Há captação de água no manancial por 

caminhões pipas 
A – Não há captação de água no manancial por 

caminhões pipa 

19 
Existe marcação de nível e estimativa de 

volume dos mananciais (histórico) 
 R – A marcação de nível existe. Não há estimativa 

de volume do manancial 

20 
Existe gerenciamento da quantidade e 

qualidade dos mananciais 
Sim 

21 
Quais as condições de operação das 

comportas 
Local estava em manutenção 

22 
Preservação da mata ciliar e recomposição 

de vegetação 
 N – Apresenta pouca preservação de mata ciliar 

23 
Há identificação das nascentes e 

monitoramento de sua perenidade 
R – Foi informado que a nascente está localizada 

fora do município  

24 
Há indícios de assoreamento e erosão dos 

mananciais 
R – No momento da inspeção a área estava em 

manutenção, visando o desassoreamento  

25 
Há iluminação nos mananciais durante a 

noite 
 N – Não foi observado iluminação no manancial ou 

ponto de captação 

26 
Existe contenção de água por barragem 

(documentos da barragem) 
 Barramento – Processo DAEE 9313470 Extrato 

Portaria 3097/20 

27 Memorial do Projeto 
 R – Informado que não foi repassado pelo Titular do 

Serviço; está sendo solicitado junto ao município. 

28 
O alteamento (barramento) tem cobertura 

vegetal 
Sim 

29 
Quais as condições das barragens, trincas, 

infiltrações, vazamentos, vegetação 
indesejável 

 A – Não foi observado trincas, infiltrações ou 
vazamentos 

30 Existe Plano de Segurança da Barragem 
 R – Informado que não foi repassado pelo Titular do 

Serviço; está sendo solicitado junto ao município. 

31 
Há monitoramento de resíduos agrícolas no 

manancial 
R – Informado que os próximos resultados deverão 

estar disponíveis em junho/2022. 

32 
Existe saída de extravasamento de 

segurança (vertedor) 
 A – Sim 

33 Existe ladrão de sangria, funcionando  R – Não há ladrão de sangria 

34 
Há equipamento de salvaguarda nas 

proximidades das lagoas (coletes, boias 
salva-vidas) 

R – Não há no local. Foi informado que os 
funcionários trazem os equipamentos quando há 

atividade no local  

35 
Há placas de advertência para riscos e 

perigos de permanência de pessoas no local 

 N – Não havia placas. Foi informado que as placas 
estão prontas e aguardando a atividade de 

desassoreamento da lagoa para serem instaladas 

36 
Há preocupação de manter o curso mínimo 

do manancial nos períodos de estiagem 
A – Boa parte do manancial segue o curso do 

ribeirão  

37 
É realizado monitoramento periódico das 
características físicas e químicas da água 

do manancial 
A – Análises realizadas na chegada da água na ETA 

38 
Análise de qualidade da água, parâmetros, 

periodicidade, resultados 
pH, turbidez  
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39 
Qual o tipo de captação? (flutuante, tomada 

d’água, etc.) 
Tomada d’agua  
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40 A vazão média captada (l/s) No momento da inspeção: 28 l/s (100,8 m³/h) 

41 A vazão outorgada (l/s) 3.600 m³/dia - 150 m³/h 

42 
A vazão média captada atende à demanda 

da população. 
 A – Foi informado que a vazão média captada 

atende à demanda da população 

43 Existe outorga de captação  A – Sim 

44 
A área de captação está cercada e/ou 

protegida do acesso de estranhos. 
 R – Há cercamento e portão, porém o portão estava 

aberto no momento da inspeção 

45 
Existe guarda-corpo de segurança na área 

da captação 
 N – Não há guarda corpo de segurança 

46 
Dispositivos existentes na captação 
(barragem de nível, tomada d’água, 

flutuador, crivo, grade, caixa de areia, etc.) 
Tomada d’água e desarenador  

47 
Existe gradeamentos (fino e tela), há 

limpeza periódica 
Há gradeamento. Limpeza informada: diariamente  

48 Existe a presença de desarenador A - Sim  

49 
Existe dispositivo de controle para proteger 
a casa de bombas de eventuais inundações 

(comportas) 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade  

50 
Os dispositivos existentes (comportas) 
apresentam bom estado de limpeza, 

conservação e manutenção 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade  

51 
Há placas de identificação na casa de 

bombas sobre riscos e perigos 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade  

52 
Há placas de identificação de riscos e 

perigos na captação 

Não havia placa no momento da inspeção. Foi 
informado que elas não foram instaladas devido a 

área estar em manutenção com máquinas pesadas  

53 
Existe equipamentos de salvaguarda nas 
proximidades da captação (coletes, boias 

salva-vidas) 

R – Não há no local. Foi informado que os 
funcionários trazem os equipamentos quando há 

atividade no local   

54 Há iluminação satisfatória na captação  N – Não foi observado iluminação na captação 

55 
Há iluminação satisfatória na sala de 

bombas 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade   

56 
O diâmetro da tubulação de captação é 

suficiente 
A - Sim  

57 
Quais outros componentes fazem parte do 

sistema sucção a jusante da bomba 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade    

58 
Há manômetro ou vacuômetro na instalação 

de sucção (funcionando) 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade    

59 
Há sistema de bombeamento reserva em 

pleno funcionamento 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade    

60 
As condições de manutenção e organização 

da sala de bombas 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade    

61 Há projetos das instalações elétricas Não há instalação elétrica nesse local    

62 
As instalações elétricas da sala de bombas 

estão adequadas 
Não há instalação elétrica nesse local    

63 
O quadro de comando está funcionando 

normalmente 
Não há instalação elétrica nesse local    
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64 
Qual o sistema de partida das motobombas 
(estrela triângulo, soft starter, inversor de 

frequência, etc) 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade    

65 
Existe sistema de proteção contra 

sobrecorrentes e sobretensões 
Não há instalação elétrica nesse local    

66 
Existe manutenção frequente do sistema 

elétrico que alimenta a casa de máquinas, 
tem documentos comprobatórios 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade    

67 
Existe transformador no local de 
responsabilidade da empresa de 

saneamento 
Não há instalação elétrica nesse local    

68 
Em potencial falta de energia, quais as 

iniciativas do prestador 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade    

69 
Há sinalização de segurança das 

instalações elétricas 
Não há instalação elétrica nesse local    

70 
Há medidor de vazão, com indicação local 

ou com equipamento de telemetria 
Não há instalação elétrica nesse local    

71 
Há dispositivos para aferição periódica do 

medidor de vazão. 
Não há instalação elétrica nesse local    

72 
Existe controle da quantidade de horas 

trabalhadas pelas máquinas 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade     

73 
Existe controle da quantidade captada 

diariamente 
R - A vazão é medida por calha Parshall situada na 

ETA  

74 
Existe vazamentos aparentes nas 

tubulações e bombas 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade  

75 
Há dispositivo de proteção contra golpe de 

aríete (antigolpe) 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade      

76 Existem estações pitométricas Não  

77 
Qual a dimensão e comprimento da 
tubulação da captação até a bomba 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade      

78 
Qual a dimensão e comprimento da 

tubulação desde a bomba até a ETA? 
Aproximadamente 1.112 metros, tubulação de 60 

mm  

79 
Há manômetro instalado após a bomba 

(recalque) funcionando 

Não há bombeamento nesse setor do sistema de 
captação. A água chega até a Estação Elevatória por 

gravidade  

80 
É realizada manutenção preventiva nas 

adutoras (dispositivos de descarga, 
ventosas, limpeza)? Qual a frequência? 

Foi informado que o gradeamento e o nível são 
verificados diariamente.  

81 
As caixas de proteção dos componentes 

estão em boas condições? 
Sim  

82 
Dificuldade de acesso para trabalhos de 

instalação ou manutenção ao longo da linha 
de adução 

Linha de adução aterrada  

83 
Existem problemas recorrentes de 
vazamento? Verificar ocorrências 

operacionais. 
 Não foi verificado problemas de vazamentos 
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84 
Os poços de responsabilidade da empresa 
possuem autorização de operação (listar 

todos) 

Poço do Reservatório Califórnia: Autorização DAEE 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Solicitada 

Regularização de Outorga  

85 Possui outorga de exploração 
Poço do Reservatório Califórnia: Autorização DAEE 

Poço do Reservatório Rancho Novo: Solicitada 
Regularização de Outorga  
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86 Qual a vazão outorgada (l/s) 

Poço do Res. Califórnia: 100 m³/dia – 120 meses 
 

Poço do Res. Rancho Novo: solicitado a 
regularização de 60 m³/dia 

87 Possui licença de operação 
Poço do Reservatório Califórnia: Autorização DAEE 

Poço do Reservatório Rancho Novo: Solicitada 
Regularização de Outorga  

88 
A vazão média captada atende à demanda 

da população. 
Cada poço atende a demanda de seu bairro  

89 
A classe de enquadramento dos poços está 

adequada com o tratamento 
Virtualmente sim  

90 
Distância entre poço e potenciais fontes de 
contaminação/poluidora (fossa séptica por 

ex) 

Não observado possíveis fontes de contaminação 
nas proximidades da captação subterrânea 

91 Placa de identificação da área do poço.  A – Todos tinham placa de identificação 

92 
A área do poço está cercada, murada ou 
outra condição que impeça o acesso de 

estranhos e/ou animais 
 A – Área cercada, impedindo o acesso de estranhos 

93 
Possui bomba reserva em estoque, a ser 

instalada para acionamento imediato, 
quando houver pane na principal. 

 Equipamentos sobressalentes ficam no almoxarifado 
central 

94 

Existência de lacre/tampa entre o tubo de 
revestimento e o tubo de captação (contra 

entrada de animais e demais fontes 
poluidoras) 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
chegar ao local de captação, portanto não observado 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Ok 

95 Há selo de proteção sanitária 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
chegar ao local de captação, portanto não observado 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Ok 

96 Existe laje de proteção do poço. 

 Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Existe laje de 

proteção 

97 
Há declividade do centro para a borda da 
laje de proteção, espessura mínima de 10 

cm e área não inferior a 3 m² 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
chegar ao local de captação, portanto não observado 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Ok 

98 
Tubo de revestimento no mínimo há 30 cm 
acima da laje (contra a infiltração de água 

pluvial) 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
chegar ao local de captação, portanto não observado 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Ok 

99 

Existe plano de contingência para 
substituição da bomba em casos de 
emergência visando reduzir tempo 

inoperante 

Informado que o reparo e substituição é realizado de 
maneira imediata 

100 Presença de vazamento(s) aparente(s). 

 Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação 

Poço do Reservatório Rancho Novo: Não havia 
vazamento aparente 

101 
Hidrômetro para medição de vazão e 

volume captado 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação. Foi informado que há 

hidrômetro 
 

Poço do Reservatório Rancho Novo: Há hidrômetro 
para medição  

102 
Existe controle da quantidade de horas 

trabalhadas pela bomba 
N – Não foi verificado controle da quantidade de 

horas trabalhadas pela bomba  

103 
As instalações elétricas do poço estão 

adequadas 

 Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Instalações 
elétricas adequadas 
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104 
O quadro de comando está funcionando 

normalmente 

 Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Comando 
funcionando normalmente 

105 
Equipamentos de medição de volume 

extraído e do nível da água 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Hidrômetro para 

medição do volume extraído 

106 Existe dispositivo de proteção antigolpe Não verificado 

107 
Existe iluminação para trabalhos noturnos 
na área do poço 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Sim, há 

iluminação 

108 
A área do poço apresenta bom estado de 

limpeza, conservação, manutenção e 
organização 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: Bom estado de 

limpeza e conservação 

109 
É realizada análise de monitoramento da 

qualidade da água bruta (frequência) 
Sim 

110 
Existe poços desativados. Estão 

adequadamente tamponados, possui 
documentação 

Informado que no início da concessão havia alguns 
poços desativados pelo Titular de Serviços; está em 
processo de contratação de empresa especializada 
para o correto tamponamento e regularização junto 

ao DAEE 

111 
Os equipamentos elétricos e quadro de 

força estão abrigados 

Poço do Reservatório Califórnia: Não foi possível 
verificar a instalação 

 
Poço do Reservatório Rancho Novo: equipamentos 

elétricos e quadro de força estavam abrigados 

 

Itens Fiscalizados 

CONSTATAÇÃO 

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

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 

1 
A ETA possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 

 N – Em consulta a Cetesb, foi verificado que a ETA 
tem Parecer Desfavorável devido ao não tratamento 

do lodo (Processo 65/00433/20) 

2 Qual a vazão média de operação (l/s)? 28 l/s ou 100,8 m³/h  

3 
Existe dispositivo de medição de vazão na 
entrada e na saída da ETA? Especificar. 

Medição: Calha Parshall  

4 
Qual o tempo médio de funcionamento 

(h/dia)? 
Foi informado o funcionamento por 24 horas/dia  

5 
Existe de placa de identificação da área da 

ETA? 
A - Sim  

6 
O perímetro da ETA está cercado ou 

murado, impedindo o acesso de estranhos? 
A – Sim, local cercado.  

7 
A área no entorno da ETA está limpa, sem 

sujeira ou mato alto e organizada? 
A – Entorno limpo e organizado. 

8 
Há iluminação externa satisfatória para 

atividades noturnas 
A – Há iluminação artificial para atividades noturnas  

TRATAMENTO E RESERVAÇÃO 
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9 
Existe acesso de pessoas, animais ou 

veículos que não pertençam a empresa 

A – Não foi observado a presença de animais ou 
pessoas e veículos que não pertençam a empresa 

dentro das instalações da ETA  

10 
Quais os produtos químicos utilizados 

durante do tratamento da água? 
Cal hidratada, sulfato de alumínio, hipoclorito de 

sódio e ácido Fluorssilícico  

11 
Há medição/controle de vazão para fins de 

dosagem de produtos químicos 
Medição de Vazão por Calha Parshall. Dosagem de 

produtos feita por bomba dosadora automática  

12 
A dispersão na unidade de mistura rápida é 
realizada de forma mecânica ou hidráulica?  

 Hidráulica, a partir do desnível da Calha Parshall 

13 
Qual a taxa de detenção hídrica nas 

câmaras de floculação 
Informa a estimativa de 30 minutos 

14 
A unidade de mistura rápida apresenta bom 

estado de limpeza, conservação, 
manutenção e operação? 

Sim 

15 
É realizada correção de pH da água bruta 
antes da floculação? Se sim, especificar. 

 Sim. É adicionada cal hidratada 

16 Qual coagulante é utilizado?  Sulfato de alumínio  

17 
De que forma é realizada a dosagem do 

coagulante, manual ou automática? 
 Automática, por meio de bomba dosadora 

18 Qual o tipo de floculação?  Rápida 

19 
A unidade de floculação apresenta bom 

estado de limpeza, conservação, 
manutenção e operação?  

R – Observado pontos de infiltração e pequeno 
vazamento 

20 
Há presença de desarenador antecedendo 

os floculadores? 
 Há desarenador na área de captação e na Estação 

Elevatória 

21 
Há a presença de guarda-corpo de proteção 

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

circulação 

22 
Há a presença de vazamento(s) aparente(s) 

no floculador? 
R – Foi verificado a presença de vazamento no 

floculador 

23 
Existe o crescimento de vegetações 

aquáticas no floculador? 
Não havia crescimento de vegetações 

24 A formação de flocos é visível?  A – Sim 

25 
São coletadas amostras para análises 

durante o processo de floculação? Qual 
periodicidade? 

 A – Sim. Amostras coletadas a cada hora 

26 
Os decantadores apresentam bom estado 
de limpeza, conservação, manutenção e 

operação?  
Não observado problemas de limpeza e conservação 

27 
Existe o crescimento de vegetações 

aquáticas no floculador? 
Não havia crescimento de vegetações 

28 
Quais as características estruturais do 

decantador? 
  

29 
Há a presença de vazamento(s) aparente(s) 

nos decantadores? 
Não foi observado presença de vazamento nesta 

etapa  

30 
Qual a taxa de decantação? Está adequada 

para a vazão de trabalho? 
 Não informado. Em teoria, está adequada 

31 
Os vertedores de água decantada estão 

nivelados 
 A – Estão nivelados 

32 
Qual a frequência de limpeza dos 

decantadores? 
 Não há uma frequência específica para limpeza dos 

decantadores. Utilização de 50 m³ para limpeza. 

33 Qual é o destino do lodo dos decantadores? 
N - Lodo descartado sem tratamento. Há previsão de 

instalação de uma estação compacta e com isso, 
criar um leito de secagem para o lodo 
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34 
Há a presença de guarda-corpo de proteção 

no local de circulação de pessoas dos 
decantadores? 

A – Há presença de guarda corpo de proteção  

35 
Existe a passagem significativa de flocos 

para os filtros? 
Não 

36 
São coletadas amostras para análises 

durante o processo de decantação? Qual a 
periodicidade? 

 A – Sim. São coletadas amostras a cada hora 

37 
Quantos filtros existem na estação? Eles 

atendem a vazão de trabalho? 
 A – Atualmente são 2 filtros existentes na estação e 

que atendem a vazão de trabalho. 

38 
Qual a composição do material filtrante? 

Existe leito de suporte? 
 Cascalho (grosso e fino), areia (grossa e fina), 

carvão 

39 
Quais as características estruturais dos 

filtros? 
 Filtro do tipo ascendente 

40 
A unidade de filtração apresenta bom estado 

de limpeza, conservação, manutenção e 
operação?  

A - Sim 

41 
Há a presença de vazamentos aparentes 

nas tubulações e registros dos filtros? 
 A – Não foi observado vazamento aparente nos 

filtros 

42 
Há a presença de guarda-corpo de proteção 

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

43 
Existe o crescimento de vegetações 

aquáticas nos filtros? 
 A – 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? 

 A – Há possibilidade de realizar coleta de água na 
saída de cada filtro 

45 
Qual a frequência de limpeza dos filtros 

(horas)? 
 Limpeza diária (a cada 24 horas) 

46 
Qual o volume de lavagem dos filtros? É 

menor ou igual a 5% do total produzido na 
ETA? 

 Volume utilizado para limpeza dos filtros: 80 m³ 

47 
Qual o destino da água de lavagem dos 

filtros? 
 Retorna ao processo 

48 
Há carreamento do leito filtrante? (observar 

na caixa de descarga de lavagem) 
Não  

49 
Em caso de filtração ascendente, os filtros 

possuem tampas de proteção inteiriças e em 
boas condições? 

Não verificado 

50 
Em caso de filtração ascendente, há 

presença de bolhas na filtração? 
 A – Não foi observado presença de bolhas na 

filtração 

51 
São coletadas amostras para análises 

durante o processo de filtração? 
 A – Sim, são coletadas amostras para análise 

52 Qual o tipo de desinfecção utilizada?  A – É utilizado hipoclorito de sódio 

53 
Como é realizada a adição de flúor, manual 

ou automatizada?  
 A – A adição de produtos químicos é realizada por 

bomba dosadora automática 

54 
O funcionamento da fluoretação ocorre 

normalmente, sem apresentar problemas 
operacionais? 

A – Não foi observado problemas operacionais nessa 
etapa  

55 
A casa de química apresenta bom estado de 

limpeza, conservação, manutenção e 
organização? 

Não foi observado problemas com relação a limpeza 
e conservação 

56 
Existe placas de identificação e risco físico e 

ambiental dos produtos? 
Há placas de identificação e de riscos 

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 

 A – Produtos armazenados em tambores na área 
externa 
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umidade? 

58 
Os sacos de produtos químicos estão 
empilhados em local coberto, seco e 

isolados das paredes e do piso? 

 A – A cal hidratada está em local coberto, seco e 
isolado 

59 
O piso do depósito de produtos químicos 

está 1m acima da área de estacionamento 
dos carros transportadores?  

A – Sim, encontra-se em área elevada  

60 
Há uma plataforma de 1,50m para 

recebimento dos produtos químicos?  
Os produtos químicos são recebidos por meio de 

mangueiras externas  

61 
O depósito possui uma porta de largura 

mínima de 1,20m, de correr ou que se abre 
para fora? 

Produtos químicos líquidos: área externa 
 

Produtos sólidos: sala com largura mínima de 1,2 m 

62 
Existe algum tipo de alojamento dentro do 

depósito de produtos químicos? 
Não 

63 
É realizado controle de qualidade dos 

produtos químicos (validade e 
identificação)? 

 A – Sim 

64 
Os tanques de dosagem de produtos 

químicos e bomba dosadora estão em boas 
condições de manutenção? 

 A – Apresentavam boas condições 

65 

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 – Local em boas condições. Os produtos líquidos 
são armazenados na área externa, em tambores 

66 
A empresa oferece os equipamentos de 

proteção individual (EPIs)? 
 A – Sim 

67 
Os operadores utilizam equipamento de 

proteção individual (luvas, óculos de 
proteção)? 

 A – Foi observado a utilização durante a inspeção 

68 Existe kit de emergência disponível no local?  R – Foi apenas informado a existência do kit. 

69 
Há a presença de lava-olhos e chuveiro de 

emergência? 
 N – Não há presença de lava-olhos ou chuveiro de 

emergência 

70 
Os operadores recebem treinamento para 

manipulação dos produtos químicos? 
 A – Sim 

71 
O laboratório apresenta bom estado de 
limpeza, conservação, manutenção e 

organização? 
 A – Sim 

72 
O laboratório é iluminado e/ou ventilado 

natural ou artificialmente? 
 A – Sim 

73 
As condições ambientais são adequadas às 

atividades de laboratório 
 A – Sim 

74 
Os equipamentos de análises estão em bom 

estado de conservação? 
 A – Apresentavam bom estado de conservação 

75 
Os equipamentos de análises estão 

calibrados? 
 A – Sim 

76 Existe um programa de calibração?  A – São calibrados semanalmente 

77 
Existem armários para guardar reagentes e 

vidrarias? 
 A – Há um armário para guardar reagentes e 

vidrarias 

78 
Os reagentes estão dentro do prazo de 

validade? 
 A – Foi observado que os produtos químicos 

estavam dentro da validade 

79 
O operador está apto para realizar análises 
no laboratório da ETA, inclusive calibrá-los 

quando necessário? 
A - Sim  
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80 
São realizadas análises bacteriológicas? 

Qual a frequência? 
 A – É realizado durante 2 vezes por semana 

81 
Existem registros sobre as etapas de 

tratamento de água analisadas? 
 A – Foi observado um registro manual sobre as 

análises de hora em hora das etapas de tratamento 

82 

Há a realização de controle de parâmetros 
mínimos do processo no laboratório? (pH; 

alcalinidade; turbidez; cor; cloro; flúor; 
alumínio residual e coagulação). 

 A – pH, turbidez, cor, cloro, flúor 

83 
Existe procedimento para monitorar a 
validade dos resultados analisados? 

 A – Há análises feitas por laboratório acreditado, 
além da Vigilância Sanitária, para comparação de 

resultados (validação) 

84 
Existe equipamento para realização de teste 
de jarros ou similar? O equipamento está em 

bom estado de conservação? 
Sim, informado pela concessionária 

85 
É realizado o teste de jarros ou metodologia 

similar para adequação da coagulação? 
Sim, informado pela concessionária, quando há 

necessidade de estudos de nova taxa de decantação 

86 

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

cumpridos? 

 A – As análises verificadas estão dentro dos padrões 
de potabilidade 

87 
Está sendo cumprido o número mínimo de 

amostras para controle da qualidade da 
água na saída da ETA? 

 A – São coletadas uma amostra de cada etapa (5 
etapas: água bruta, floculada, decantada, filtrada e 

tratada) a cada hora 

88 
Qual o número de amostras diárias 

coletadas para controle de qualidade? 
 120 amostras diárias 

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 

91 
Possui placa de identificação da área da 

estação elevatória? 
 A – Sim 

92 
A área da elevatória está cercada ou 

murada, impedindo o acesso o acesso de 
estranhos? 

 A – Local murado e portão fechado, impedindo o 
acesso de estranhos 

93 
A estação elevatória está sujeita a 

enchentes? 
 A – Local não está em área sujeira a enchentes 

94 
Há a presença de uma bomba reserva? No 

local ou armazenada em local seguro e 
próximo 

 A – Foi observado a presença de bomba reserva 

95 
A área da elevatória apresenta bom estado 

de limpeza, conservação, manutenção e 
organização? 

Estado regular de limpeza, conservação e 
organização  

96 
Há a presença de vazamento(s) 

aparente(s)? 
Vazamento aparente no conjunto de motobomba em 

uso no momento da inspeção 

97 
Há a presença de manômetro individual nos 

conjuntos de recalque? 
R - Não observado 

98 

A sala de bombas permite livre circulação de 
pessoas ou de equipamento, visando a 
manutenção, montagem, desmontagem, 

entrada e saída de equipamentos? 

 A – Espaço amplo 

99 
A iluminação natural e artificial é 

satisfatória? 
 A – Iluminação satisfatória 

100 Há ventilação natural ou artificial?  A – Ventilação Natural e artificial 

101 
Os quadros de comando e de força estão 

funcionando normalmente?  
 A – Sistema elétrico funcionando normalmente 

102 
Os quadros de força possuem placas 

indicando risco à vida? 
Havia aviso de risco elétrico 
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103 
Existem escadas de acesso? Se sim, são 

móveis ou fixas? 
 A – Sim. Escada móvel (alvenaria) 

104 
Caso sejam fixas, elas possuem guarda 

corpo? 
Havia corrimão 

105 
As escadas estão em bom estado de 

conservação? 
A – Apresentava bom estado de conservação 

106 Existem dispositivos de proteção antigolpe? Não observado 

107 
As bombas possuem horímetro (ou 
equivalente) individual funcionando 

normalmente? 
R – Há equipamento eletrônico de medição 

108 É realizada manutenção periódica? 
 R – Limpeza de grade e desarenador. Informado que 

a limpeza é realizada diariamente 

109 
É realizada a comunicação com a ETA? 

Quais os meios de comunicação? 

 Foi observado aparelho de rádio frequência na 
estação, para fins de comunicação entre os 

dispositivos 

R
E

S
E

R
V

A
Ç
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110 
Qual o tipo de reservatório e o material de 

construção? 
Há reservatórios semienterrados e elevado, de 

alvenaria, e reservatórios do tipo tubular, de aço.  

111 
Qual a capacidade do reservatório (m³)? E o 

volume útil? 

 ETA Semienterrado 1: 500 m³ 
ETA Semienterrado 2: 500 m³ 

ETA Elevado: 120 m³ 
 

EEAB Tubular 1: 45 m³ 
EEAB Tubular 2: 35 m³ 
EEAB Tubular 3: 45 m³ 

 
Reservatório Furlan 1: 50 m³ 
Reservatório Furlan 2: 80 m³ 

Reservatório Jardim Ludi: 120 m³ 
Reservatório São José: 175 m³ 
Reservatório Taguá 1: 120 m³ 
Reservatório Taguá 2: 220 m³ 

Reservatório Bela Vista: não informado 
Reservatório Califórnia: 50 m³ 

Reservatório Rancho Novo: 30 m³ 

112 
O reservatório atende à demanda máxima 

diária? 
Confirmar após envio de dados  

113 
Há placa de identificação da área do 

reservatório? 
 A – Todos os reservatórios tinham placa de 

identificação 

114 
A área do reservatório está fechada ao 

acesso de estranhos? 
 Os reservatórios estavam em área cercada e 

fechada ao acesso de estranhos 

115 
As condições visíveis de conservação do 
reservatório (rachaduras, corrosão) são 

boas?  

R – As condições visíveis são, em sua maioria, boas. 
Não foi observado problemas de corrosão. Há 

reservatórios com vazamentos visíveis 

116 
Presença de vazamento(s) aparente(s) nas 

instalações do reservatório? 
Há vazamento visíveis em alguns reservatórios 

117 
Há a presença do crescimento de plantas 
e/ou fungos no exterior do reservatório? 

Não havia crescimento de plantas ou fungos nos 
reservatórios inspecionados  

118 
Há a presença do crescimento de plantas 
e/ou fungos no interior do reservatório? 

 A – Não observado 

119 
O revestimento interno está em boas 

condições? 
 A – Sim 

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 
água pluvial e impede o acesso de animais ou corpos 

estranhos 

121 Há a presença de um tubo de extravasão?  
 A – Os reservatórios contavam com tubo de 

extravasão 
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122 
Onde é realizado o descarte da água de 

extravasão? 
Galeria pluvial  

123 
Há a presença de dispositivo limitador e 

controlador de nível máximo para evitar a 
perda de água pelo extravasor? 

 A – Motobomba sendo acionada automaticamente 
conforme o nível do reservatório (comunicação com a 

bóia de nível) 

124 
Ocorre extravasamento do reservatório? 

Verificar ocorrências operacionais. 
 A – Não foi observado extravasamento 

125 Há medidor de nível?  A – Sim. 

126 
É realizado acompanhamento diário dos 

níveis? 
 A – Foi informado que sim. Não foi observado 

registros dos níveis dos reservatórios 

127 
Existe instrumento permanente de medição 
e controle de vazão na entrada e/ou saída 

do reservatório? 

Não foi observado instrumento permanente de 
medição ou controle de vazão dos reservatórios 

128 

Existe pelo menos uma abertura de 
inspeção (por câmara) fechada com tampa 

inteiriça dotada de dispositivo de 
travamento? 

Reservatórios semienterrados consta com abertura 
de inspeção 

129 
Há a existência de tubulações de ventilação 

para entrada e saída de ar? 
 A – Sim 

130 

As tubulações de ventilação são protegidas 
com tela e com cobertura que impeça a 

entrada de água de chuva e limite a entrada 
de poeira? 

Sim 

131 
Há a presença de tubo de descarga de 

fundo? 
 A – Sim, em todos os reservatórios 

132 
Onde é realizado o descarte da água de 

lavagem? 
 Galeria pluvial 

133 Qual a frequência de inspeção sanitária? Informado a frequência de inspeção semanal 

134 

Há o monitoramento da presença de 
bactérias heterotróficas acima do 

preconizado pela Portaria do Ministério da 
Saúde vigente? 

Foi informado que, considerando as lavagens dos 
reservatórios, essa análise não é realizada 

135 
São realizadas limpeza e desinfecção 

periódicas? Informar frequência de 
desinfecção. 

 Frequência informada: semestralmente 

136 
A escada externa de acesso ao reservatório 
apresenta bom estado de conservação para 

uso? 
Sim 

137 
Existe guarda-corpo de proteção na escada 

externa de acesso à cobertura do 
reservatório elevado? 

Nem todos os reservatórios contavam com guarda-
corpo de proteção nas escadas 

138 

Há dispositivo que impeça a subida de 
pessoas não autorizadas na escada externa 

de acesso à cobertura do reservatório 
elevado? 

 Não verificado na maioria dos reservatórios 

139 
Há guarda-corpo do ponto de chegada da 

escada na cobertura até a abertura de 
inspeção do reservatório elevado? 

A maioria dos reservatórios não contavam com 
guarda-corpo em sua cobertura 

140 
Há a presença de para-raios e/ou luz de 

sinalização de obstáculo, em caso de 
reservatório elevado? 

 Não foi observado esses dispositivos nos 
reservatórios 

141 
A área do reservatório apresenta bom 

estado de limpeza, conservação, 
manutenção e organização? 

A área do Reservatório Bela Vista apresentou má 
condição de limpeza (mato alto); os demais 

apresentavam bom ou regular estado de limpeza e 
conservação 

142 Existe estação de cloro no reservatório? 
Há adição de cloro nos Reservatório Rancho Novo e 

Reservatório Califórnia 
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Itens Fiscalizados 

CONSTATAÇÃO 

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

 

1 
Foi apresentado previamente o mapa de 

rede e setorização? 
Sim, na última inspeção realizada por essa Agência  

2 Qual o tamanho total da rede do município? Estimado em 50.703 metros de tubulação  

3 
Foi apresentada o número de residências 

ligadas à rede? 
 3.904 ligações 

4 
Como é determinada a demanda de água do 

município? 

A concessionária considera quatro moradores por 
economia residencial e consumo per capita de 

duzentos litros diários.  

5 
Há quantas zonas de pressão em cada 

setor? 
 Não há zona pressurizada 

6 A rede trabalha em pressão positiva? A - Sim  

7 
Há trechos da rede pressurizados por 

bombas? 

 A – A água de entrada dos reservatórios é levada 
por pressurização. A saída e abastecimento a partir 

dos reservatórios são feitos por gravidade 

8 
A pressão da rede está dentro dos valores 

estabelecidos? 
R – Há pontos de medição com valores abaixo do 

estabelecido  

9 
Há localidades que necessitam de 

abastecimento por caminhões-pipa? 
 A – Não há abastecimento por caminhão-pipa 

10 
Existem trechos de distribuição em 

cimento/amianto? Se sim, onde está 
localizada? 

Não há registro de tubulação em amianto ou cimento 
na rede de distribuição 

11 Onde estão localizados os hidrantes? 

 Há dois hidrantes de responsabilidade da 
Concessionária: 

1 – Rua José Vaz de Lima (próximo a ETA) 
2 – Entre as ruas Pedro Beni e Vante José Tonietti 

12  Os registros de manobra estão acessíveis? R – Em sua maioria, sim 

13 
Os registros de manobra estão em boas 

condições? Sem ferrugem ou vazamentos. 
Na maioria dos registros inspecionados, sim  

14 
Os registros de manobra permitem a 

manutenção da distribuição dentro das 
normas estabelecidas? 

Sim  

15 Existem registros de descarga? Há registros de descarga  

16 
Os cavaletes estão de fácil acesso para os 

funcionários da prestadora? 

Varia, de acordo com a unidade consumidora. Uma 
boa parte dos registros se encontram acessíveis aos 

prestadores de serviços  

17 
Os cavaletes estão dentro dos padrões 

estabelecidos? 
Não foi observado cavaletes fora do padrão 

estabelecido 

18 
Qual o procedimento em caso de avaria do 

cavalete? 

Informado pela Concessionária: É aberta anotação 
de serviço e a equipe é destinada ao local para a 

devida manutenção  

19 
Qual o procedimento em caso de corte de 

água? 

Informado pela Concessionária: 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 
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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  

20 
A pressão nos cavaletes está dentro dos 

valores estabelecidos? 
Foi observado pressão abaixo da mínima 

recomendável em alguns pontos da cidade  

21 
Qual o procedimento da prestadora em caso 
de interrupção programada da distribuição 

de água? 

 Informado pela concessionária: são empregados 
avisos nas redes sociais e em alguns casos a 

utilização de carro de som 

22 
A qualidade da água é monitorada em toda a 

extensão da rede? 

Sim, por meio de análises da concessionária e do 
laboratório contratado (Proágua), encaminhados 

trimestralmente para essa Agência 

23 
A prestadora de serviços oferece EPIs para 
os funcionários que trabalham em serviços 

externos? 

 Sim. Durante a inspeção, foi verificado a utilização 
de EPIs 

24 
Qual o procedimento em caso de 

necessidade de realização de obras na 
rede? 

 Informado pela concessionária: são empregados 
avisos nas redes sociais e sinalização 

 

 

 

 
 

 


