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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 nos mananciais, captação de água superficial e adução
e captação subterrânea (poços), 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 1 de Fiscalização de Campo (mananciais, captação, adução e poços), 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 três categorias para esse
Programa: Manancial; Captação Superficial e Adução; Captação Subterrânea.
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
7.1.1. Sítio das Covas
Em 18/03/2022, a equipe técnica da ARESPCAB e os representantes da concessionária estiveram
presentes no sistema de mananciais e captação denominado “Sítio das Covas”. A entrada é fechada e o
local é de fácil acesso a veículos e máquinas, como mostrado na Imagem 1. O mesmo portão serve como
entrada para a Estação de Tratamento de Água denominada “ETA II”.
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Imagem 1 - ENTRADA DO MANANCIAL SÍTIO DAS COVAS

O sistema que compõe o “Sítio das Covas” é formado por um conjunto de dois mananciais na área
de captação, que alimentam 05 (cinco) lagoas, sendo uma lagoa principal, onde ocorre a captação de
água a ser tratada, três lagoas de armazenamento e a última que serve de armazenamento e reserva.

Imagem 2 – Disposição das lagoas, mananciais e Estação de Tratamento no sistema de Captação “Sítio das Covas”

5

Na outorga, os mananciais estão enquadrados na Classe II de captação e tratamento. De acordo
com o mapeamento elaborado para o Plano de Segurança da Água (Junho/2020), elaborado pela empresa
Amplar Engenharia & Gestão Ambiental LTDA, foram identificados 03 (três) nascentes na Bacia do Sítio
das Covas, abastecendo os dois mananciais.

Imagem 3 – Visão por Satélite da Localização das Nascentes do sistema de captação “Sítio das Covas”, conforme Plano de Segurança

O Manancial 1 é formado por 02 nascentes e que abastece a Lagoa 1 do Sistema, onde a água é
mantida por uma barragem. Essa água é usada para alimentar a Lagoa 2 (Principal) e a Lagoa 5 (Reserva).
O Manancial 2 é formado por águas provenientes de nascentes existentes na mata situada atrás
do Hospital Francisco Assis e que fornece o abastecimento das lagoas de armazenamento 03 e 04 do
Sistema.
Observa-se pelas imagens que há mata ciliar no entorno das nascentes, “protegendo” as águas
desde a nascente até o desague nas lagoas, embora seja apenas residual. Conforme já destacado nos
relatórios anteriores emitidos por essa Agência, é de suma importância para a perenidade das nascentes
e mananciais que esta mata seja não somente preservada, mas ampliada, conforme previsão contida na
Lei Federal Nº 12.651/2012, em seu artigo 4º incisos III e IV, a fim de garantir o abastecimento ao longo
do tempo.
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Toda água vinda dos mananciais é represada nas lagoas, praticamente não havendo curso de água
à jusante do ponto de captação. Há extravasamento da lagoa 1, bem como parte da lagoa de captação
(2), que segue região de mata fechada após a Estação.

Imagem 4 - Extravasamento lagoa 1

Imagem 5 - Extravasamento lagoa 2

O sistema possui outorga (Portaria DAEE nº 592 de fevereiro de 2019) para vazão máxima
instantânea de 234 m³/h e no período de fiscalização estava operando em 162 m³/h, sendo 133,2 m³ de
captação para a ETA I e 28,8 m³ de captação para a ETA II.
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Imagem 6 - Controlador de vazão

O volume total estimado de cada lagoa, assim como a altura do nível de cada uma no momento
da inspeção pode ser conferido na Tabela 1 a seguir, que mostra também como é feito o gerenciamento
das águas e alimentação da Lagoa Principal. Abaixo da tabela, seguem as fotos das réguas, tiradas no
momento da inspeção. A lagoa 5 estava sem régua no momento da fiscalização, sendo informado que já
foi solicitado uma nova, pois a antiga havia sido quebrada.
Tabela 1 – Capacidade (estimada) de armazenamento das lagoas do Sistema de Captação “Sítio das
Covas”, conforme Plano de Segurança

Capacidade
Estimada (em
metro cúbico - m³)

Altura da Água (em
metro - m)

Alimentação da Lagoa
Principal

Lagoa 1 (Manancial 1)

8.496,70

3,70

Vertedouro de concreto (1m)

Lagoa 2 (Principal)

6.177,00

2,95

-

Lagoa 3

3.481,00

3,05

Vertedouro de concreto (1m)

Lagoa 4

5.203,20

3,40

Tubulação de 250 mm

Lagoa 5

5.869,50

Sem régua

Tubulação de 250 mm

Lagoas
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Imagem 7 - Régua - Lagoa 1

Imagem 8 - Régua - Lagoa 2
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Imagem 9 - Régua - Lagoa 3

Imagem 10 - Régua - Lagoa 4

No momento da visita, as lagoas apresentavam volume considerável de capacidade e
armazenamento, refletindo o período recente de chuvas e o bom gerenciamento das águas no que tange
a economia e preservação.
Não foram encontradas possíveis fontes poluidoras nas áreas próximas aos mananciais, porém na
área interna e próximo as lagoas, foram localizadas fontes poluidoras eventuais (fezes de animais – foto
abaixo). A representante da concessionária informou que é realizado monitoramento mensal de E. coli e
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monitoramento semestral de presença de resíduos agrícolas e outras características da água, conforme
legislação vigente.
Imagem 11 - Fonte poluidora

Há placa de advertência para riscos e perigos de permanência de pessoas no local na entrada da
Estação de Tratamento de Água e uma outra placa, quebrada, situada entre a Lagoa 5 e a cerca limítrofe
da área. Não foi observado a presença de pessoas estranhas ao serviço ou animais, embora foi notado a
presença de fezes de animais nos trechos de grama / terra que divide as lagoas (barragem).
Imagem 12 - Placa quebrada próxima a lagoa 5

Conforme verificado em inspeções anteriores, foi observado um vazamento entre a Lagoa 1 e
Lagoa 5. Essa situação deve ser monitorada com acompanhamento especializado, pois compromete a
integridade da estrutura, evitando dessa forma um incidente de maiores proporções.
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Imagem 13 - Vazamento entre lagoa 1 e 5

7.1.2. Desterro
O manancial do sistema “Desterro” também está enquadrado como Classe II para captação e
tratamento.
A inspeção foi realizada no mesmo dia que o manancial anterior, 18/03. A entrada do sistema de
manancial e captação é fechada e o local é de fácil acesso a veículos e máquinas. O mesmo portão serve
como entrada para a Estação de Tratamento de Água denominada “ETA III”.
Imagem 14 - Entrada ETA III

O local encontra-se em bom estado de limpeza e conservação, com as placas informativas e de
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segurança, sem indicativos de presença de animais e de pessoas alheias ao serviço de saneamento.
Imagem 15 - Disposição das lagoas, mananciais e Estação de Tratamento no sistema de Captação “Desterro”

O sistema é composto por uma nascente principal, que na imagem anterior denominamos como
Manancial, nascentes secundárias, a Estação de Tratamento denominada “ETA III”, uma lagoa de
captação, a lagoa denominada “Reservatório Principal” e localizado a cerca de 800 metros encontra-se o
“Açude dos Padres”, que é alimentado pelas nascentes da região e fornece água para o “Reservatório
Principal”, servindo como captação auxiliar.
Imagem 16 - Visão por Satélite da Localização das Nascentes do sistema de captação “Desterro”, conforme Plano de Segurança

A mata ao redor do manancial é minimamente preservada, porém a lagoa denominada “Açude
dos Padres” tem déficit de vegetação ciliar, com trechos de assoreamento, com uma margem fronteiriça
à uma grande área de atividade agrícola, e outra margem sendo muito próxima a área urbana, sendo
possíveis fontes poluidoras desse reservatório. Nos foi informado pelo colaborador da concessionária
que houve uma ampliação das margens e, por conta desta ação, se fazia ausente boa parte da vegetação
ciliar.
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Imagem 17 - Açude dos padres

Tabela 2 – Capacidade (estimada) de armazenamento do Açude dos Padres, conforme Plano de
Segurança

Lagoas

Reservatório Principal

Açude dos Padres

Capacidade
Estimada (em
metro cúbico - m³)

Altura da Água (em
metro - m)

Alimentação da Lagoa de
Captação

-

4,05

Tubulação de 110 mm, com
abertura manual por registro
de gaveta

150.790

~ 3,20

Conjunto motobomba,
Tubulação de 110 mm

Imagem 18 - Régua - Açude dos Padres
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O sistema possui outorga (Portaria DAEE nº 592 de fevereiro de 2019) para vazão máxima
instantânea de 70 m³/h e no período de fiscalização estava operando em 50,4 m³/h.

7.2. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E ADUÇÃO
7.2.1. Sítio das Covas
A captação superficial no sistema “Sítio das Covas” é realizada na Lagoa 2 (Principal), de onde é
retirada a água para alimentar as Estações de Tratamento de Água situada no bairro Nazaré (denominada
“ETA I) e situada no Sítio das Covas (denominada “ETA II”). Essa lagoa é formada por uma barragem de
alvenaria e está disposta no manancial de modo a receber a água de todo o sistema. No momento da
inspeção, foi observado e também informado pelos representantes que a barragem estava em reforma,
visando seu reforço e ampliação de capacidade de barramento.
Imagem 19 - Lagoa 2 com barragem ao fundo

A captação para a ETA I é feita pelos dispositivos de tomada d’água, crivo e grade de contenção.
A tomada d’água é formada por caixa de alvenaria e gradeamento para evitar a passagem de sujeiras
para os 2 conjuntos de sucção completos que ali estão alocados.
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Imagem 20 - Captação de água para ETA II

O sistema de bombeamento da água bruta para a ETA I é composto por 2 conjuntos (sendo um
reserva) formados por bomba, motor, painel de comando/partida e parte elétrica. Durante a fiscalização,
foi observado vazamentos no registro de gaveta no conjunto que estava em funcionamento, causando
empoçamento de água no chão da casa de bombas. Foi informado pela representante que esse problema
seria resolvido no período da tarde, porém nota-se pelo relatório anterior que o problema de vazamento
dessa casa de bombas não é atípico, o que requer maior atenção com relação a manutenção corretiva e
preventiva.
Imagem 21 - Sistema de bombeamento para a ETA I
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Imagem 22 - Vazamentos

O sistema de bombeamento da ETA II é composto por 2 conjuntos formados por bomba, motor e
painel de comando com inversor de frequência, sendo um conjunto mantido como reserva. A água
captada por esse sistema é enviada para a Estação de Tratamento que fica no mesmo local, por meio de
uma tubulação de aproximadamente 30 metros.
Imagem 23 - Sistema de bombeamento para a ETA II

Ambos os sistemas de bombeamento possuem sensor que mede a vazão instantânea de
bombeamento, acoplado a um controlador lógico programável (CLP), conforme imagem abaixo:
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Imagem 24 - Controlador

No caso da ETA I, que fica no Bairro Nazaré, aproximadamente 03 quilômetros de distância do
sistema de bombeamento, é necessário que a água passe por uma adutora e uma torre de equilíbrio até
alcançar seu destino final.
Imagem 25 - Torre de Equilíbrio

A primeira parte da adutora é formada por uma tubulação de aproximadamente 1.270 m, que
alcança a torre de equilíbrio, localizada dentro das instalações da Faculdade Casa Branca (FACAB). A torre
tem capacidade de aproximadamente 100 m³, com transferência hídrica de 50%. A segunda parte é uma
tubulação de 2.140 m que termina na ETA 1. O tempo de equilíbrio do vaso comunicante é
aproximadamente 5 minutos e o transporte de água na segunda parte da adutora até a ETA I é feita por
ação da gravidade.
7.2.2. Desterro
A captação superficial do manancial “Desterro” é realizada na Lagoa de Captação, que fica ao lado
da Lagoa Principal, denominada “Reservatório Principal”, de onde é retirada a água para alimentar a
Estação de Tratamento “ETA III”. A captação é feita por 02 conjuntos instalados dentro de uma contenção
circular de aproximadamente 1,5 m de diâmetro. A água é levada por tubulação, atravessando as partes
interna e externa da Estação até chegar ao início do tratamento.
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Imagem 26 - Reservatório ETA III

Imagem 27 – Lagoa de Captação (Desterro)

19

Imagem 28 - Régua do reservatório ETA III

A casa de máquinas fica na parte interna, onde estão instalados dois conjuntos de motobombas
com painel de força de partida direta. Um dos conjuntos é deixado como reserva, porém nessa estação,
conforme informado pela representante, caso haja necessidade é possível fazer com que os dois
conjuntos de motobombas trabalhem simultaneamente, pois a Estação possui estrutura elétrica que
suporta essa situação hipotética. Não foi constatado vazamento; havia identificação e placas de
sinalização no local.
Imagem 29 - Casa de máquinas

Nessa Estação, além da Lagoa Principal, há também o “Açude dos Padres”, cujo sistema de
captação fora construído para captação emergencial, em período de estiagem, quando ocorre a
insuficiência do manancial em alimentar a Lagoa Principal. Com a intermitência das nascentes deste
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manancial, foi necessário prover outra fonte de modo a compensar o volume hídrico, tornando esse
açude em uma lagoa de captação complementar.
No momento da fiscalização, o açude se encontrava com grande volume de água, praticamente
próxima ao nível máximo destacado no primeiro relatório de Fiscalização dessa Agência. O representante
informou que foi realizado recentemente o desassoreamento e alargamento das margens, para
aumentar a capacidade de armazenamento desse lago. Tal fato pode ser verificado pois uma das margens
ainda não conta com vegetação, nitidamente observa-se a movimentação de terra, indicando as
mudanças no local.
Imagem 30 - Açude dos Padres

O sistema de bombeamento do Açude dos Padres envia água para o reservatório principal e este
alimenta a lagoa de captação, por meio de uma tubulação de 110 mm com abertura manual por registro
de gaveta. Em caso de necessidade, o reservatório principal possui bomba submersa que pode acelerar
o processo de alimentação da lagoa de captação.
O extravasor presente na lagoa de captação direciona a água para um riacho que passa ao lado
da Estação de Tratamento. Esse riacho, segundo apurado com um dos funcionários da Concessionária,
desagua no próprio “Açude dos Padres”. Não foi observado corpo hídrico à jusante do sistema de
captação do “Desterro”.

7.3. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA
A prestadora de serviços utiliza captação subterrânea para complementar o abastecimento
público de água, por meio de poços semiartesianos, todos devidamente documentados (outorgas), com
exceção dos poços 025 e 026. A lista com os endereços de cada poço e a situação está o Anexo I deste
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relatório. Ao todo são 26 poços semiartesianos, onde 7 estão tamponados ou desistidos, 1 em
manutenção (queda de bomba – Lagoa Branca) e 18 estão em operação.
No momento da fiscalização, a maioria dos poços estavam em stand-by, pois graças ao período
recente de grande volume de chuvas, havia pouca necessidade de complementação do volume hídrico
gerado pela captação superficial dos dois sistemas, “Sítio das Covas” e “Desterro”.
A concessionária identificou a localidade de todos os poços, como exemplificado na imagem
abaixo, cumprindo recomendação feita por essa Agência na primeira fiscalização realizada (Relatório
RF/DT/001/2020):
Imagem 31 - Poço Bela Vista - exemplo

Essas eram as condições dos poços semiartesianos no momento da inspeção, realizada entre os
dias 18 e 19/03/2022:
Poço 001, denominado “Poço da Bela Vista”, localizado no bairro Jardim Bela Vista, ativo, com
bomba instalada de 2 cv. Outorga para até 5 m³/h. Abastece a parte alta do bairro Jardim Bela Vista. O
ponto de captação fica separado por alguns metros do painel de força e do reservatório. Ambas as áreas
são cercadas com grade e possuem portão com cadeado.
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Imagem 32 - a) Poço Bela Vista; b) Hidrômetro; c) Painel de Energia

Poço 002, denominado “Poço da Matinha”, localizado no bairro Jardim Bela Vista. Ativo, com
bomba instalada de 12 cv. Outorga para até 16 m³/h. Abastece a parte central do bairro Jardim Bela Vista.
O entorno está cercado com grade e portão com cadeado. O painel de força e as dosadoras de produtos
químicos (cloro) se encontram dentro de uma construção. No local notou-se mato alto e falta de
manutenção.
Imagem 33 a)Poço da Matinha; b) Painel de força; c) Hidrômetro

Poço 003, denominado “Poço do Biruta”, também localizado no bairro Jardim Bela Vista. Situação
ativa, bomba de 7,5 cv instalada; outorga para até 7 m³/h. Abastece a parte alta do bairro Jardim Bela
Vista. O local é cercado com grade e portão fechado com cadeado. O painel de força está instalado em
uma construção ao lado. Estava em bom estado de conservação e limpeza.
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Imagem 34 - a) Poço do Biruta; b) Painel de força e dosador; c) Hidrômetro

Poço 004, denominado “Poço do CAIC”, localizado no bairro Parque São Paulo. Ativo, possui
bomba instalada de 20 cv. Possui outorga para até 18 m³/h de vazão. Ele complementa o abastecimento
do bairro Parque São Paulo. Está localizado dentro da Escola CAIC, protegido do acesso de outras pessoas
por cerca de grade e portão com cadeado. O painel de força e as dosadoras de produtos (adição de flúor
e cloro) encontram-se dentro de pequenas construções próximas a captação.
Imagem 35 - a) Poço do CAIC; b) Painel de força; c) Hidrômetro

Poço 005, denominado “Poço da Chácara Boa Vista”, localizado no bairro de mesmo nome. Ativo,
possui bomba instalada de 10 cv. Outorga para até 7 m³/h. Contribui com o abastecimento do bairro
Chácara Boa Vista e região. Estava cercado com grade e portão com cadeado. É feita a adição de cloro
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por meio de dosadora automática. No momento da visita, foi constatado um pequeno vazamento no
conjunto.
Imagem 36 - a) Poço Chácara Boa Vista; b) Painel de força; c) Hidrômetro

Poço 006, denominado “Poço Coesa II”. Ativo, possui bomba instalada de 5,0 cv, com outorga
para até 7 m³/h. Responsável pelo abastecimento do Condomínio Coesa II. Localiza-se dentro do mesmo
condomínio, é protegido do acesso de outras pessoas por meio de cercas de grade e portão com cadeado.
As dosadoras (cloro) e painel de controle encontram-se em uma construção ao lado da captação. No
momento da visita, foi constatado vazamento na captação. Apesar disso, o local estava em bom estado
de conservação e limpeza.
Imagem 37 - a) Painel de força; b) Poço Coesa II; c) Hidrômetro
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Poço 007, denominado “Poço Distrito Industrial”. Ativo, possui bomba de 5,0 cv instalada e com
outorga para até 15 m³/h. Fornece abastecimento para o Conjunto Habitacional Waldemar Pereira. O
local estava cercado com grade e o portão fechado com cadeado. No local há uma residência com a
presença de animais domésticos. Embora a área de captação seja cercada, não há como garantir o não
acesso dos animais próximo à bomba, pois o portão que dá acesso a bomba encontrava-se aberto no
momento da visita. O painel de controle fica dentro de uma construção, porém essa construção não
possui iluminação (prejudicando eventual manutenção a ser realizada no período noturno) bem como no
momento da visita havia duas bicicletas no local, indicativo de que nessa construção tem havido a
presença de pessoas alheias ao serviço de abastecimento.
Imagem 38 - a) Poço Distrito Industrial; b) Hidrômetro; c) Painel de força

Poço 008, denominado “Poço do Monte Belo”, localizado no bairro Jardim Boa Esperança. Ativo,
possui bomba de 7,5 cv instalada e outorga para até 3 m³/h. Abastece o condomínio Monte Belo e
arredores. O local encontrava-se cercado e portão com cadeado/grade, porém havia ao redor da grade
fezes de animais, podendo vir a ser possível fonte de contaminação da água captada. Há adição de cloro
por meio de dosadoras automáticas que estão na construção ao lado. A água captada aqui é enviada para
o reservatório situado dentro do condomínio que dá nome a esse poço.
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Imagem 39 - a) Poço do Monte Belo; b) Painel de força; c) Hidrômetro; d) Fezes próximas ao poço

d)

Poço 009, denominado “Poço Lagoa Branca 1”, localizado no Distrito de Lagoa Branca. Ativo,
possui bomba de 5,5 cv e outorga para até 10 m³/h. No momento é o responsável pelo abastecimento
do Distrito, até a finalização da perfuração de um segundo poço. Encontra-se em local fechado, cercado
com grade e portão com cadeado, foi notado presença de mato alto e falta de manutenção no local. O
painel de controle e as bombas dosadoras são localizadas dentro de uma construção ao lado do poço;
hidrômetro está desgastado, dificultando a leitura do mesmo. É realizado a adição de flúor e cloro e
correção de pH.
Imagem 40 - a) Poço Lagoa Branca I; b) Painel de força; c) Hidrômetro

O poço 013, denominado “Poço da Rohr”, localizado no bairro Industrial. Ativo, possui bomba de
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12 cv instalada e outorga de vazão para até 15 m³/h. Ele abastece o bairro Industrial. Encontra-se dentro
de uma fábrica, assim como seu reservatório. A captação estava cercada com grade e portão com
cadeado. O painel elétrico e as dosadoras automáticas (há adição de flúor e cloro) estão em construções
situadas ao lado da bomba.
Imagem 41 - a) Poço da Rohr; b) Painel de força; c) Hidrômetro

O poço 015, denominado “Poço ETA I”, localizado no bairro Nazaré, nas dependências da Estação
de Tratamento de Água ETA I. Ativo, possui bomba instalada de 12 cv e outorga para até 16 m³/h. O painel
elétrico encontra-se na casa de bombas do reservatório situado ao lado da captação. No momento da
fiscalização, o poço estava em modo stand-by; o local estava em bom estado de conservação e limpeza.
Imagem 42 - a) Poço da ETA I; b) Painel de força; c) Hidrômetro
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O poço 016, denominado “Poço Nazaré”, situado ao lado do reservatório do bairro Nazaré. Ativo,
possui bomba instalada de 12 cv e outorga para até 14 m³/h. Responsável por complementar o
abastecimento do bairro Nazaré. O local estava cercado com grande e portão com cadeado; a placa
estava instalada no interior do terreno, junto a alguns reservatórios, diferente dos outros poços cuja
identificação estava no portão ou na cerca de grade. O painel elétrico se encontra dentro de uma
construção acessada por escada, próximo a um reservatório desativado, ao lado da captação. Foi notado,
durante a fiscalização, a presença de animal nas dependências onde se situa o painel, pois o local não se
encontra totalmente fechado, ainda que a porta de acesso seja trancada, possuindo falhas (buracos) na
parede.
Imagem 43 - a) Poço Nazaré; b) Painel de Força; c) Hidrômetro

Imagem 44 – Presença de animal na construção
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O poço 017, denominado “Poço Caixa Quadrada”, localizado as margens da Rodovia SP340 km
239,50. Ativo, possui bomba instalada de 12 cv e outorga para até 16 m³/h. Atua como complemento do
abastecimento da ETA II. Encontra-se dentro do mesmo terreno onde está situada uma estação elevatória
conhecida como “Caixa Quadrada”. Fechado com cerca de grade e portão com cadeado, porém, no
momento da fiscalização, além do descuido com a limpeza da área (mato alto), foi notado a presença de
diversos animais bovinos e fezes no interior do terreno da estação elevatória, muito próximo à área de
captação, sendo possíveis fontes de poluição / contaminação. Até onde foi possível observar pelos fiscais
e pelo representante que acompanhava, não havia falhas no cercamento da área do terreno que
justificasse a presença dos animais na área. Chama a atenção, também, que o cercamento do perímetro
de captação é diferente do padrão utilizado nos demais poços de responsabilidade da Concessionária.
Dessa forma, ainda que a área de captação e terreno sejam cercadas, não é possível afirmar que o local
está seguro quanto a entrada de animais e pessoas alheias ao serviço de saneamento.
Imagem 45 - a) Poço Caixa Quadrada; b) Painel de Força; c) Hidrômetro
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Imagem 46 - Gado no interior das dependências do reservatório e poço; cercamento com arame farpado para impedir aproximação de
animais de grande porte (3 fios)

Poço 019, denominado “Poço Venda Branca 1” ou “Poço ETA IV”, localizado no Distrito de Venda
Branca. Ativo, possui bomba de 12 cv instalada e outorga de vazão para até 10 m³/h. Sua captação
contribui para o abastecimento de água do Distrito de Venda Branca. Fica instalado dentro da antiga
Estação de Tratamento de Água IV (atualmente desativada). O painel elétrico e a bomba dosadora (adição
de cloro) se encontram dentro de um prédio, situado próximo ao local de captação.
Imagem 47 - a) Poço ETA IV; b) Painel de força; c) Hidrômetro

Poço 021, denominado “Poço Venda Branca Novo”, localizado dentro das instalações do Colégio
Prof. Vicente Paulo Zanchetta, no Distrito de Venda Branca. Ativo, possui bomba instalada de 18 cv,
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outorga para até 11 m³/h. Essa captação contribui para o abastecimento do Distrito. É cercado com grade
e portão com cadeado. No momento de fiscalização, o portão não estava em boas condições de uso, com
a dobradiça superior quebrada. O painel de força estava protegido por uma construção situado ao lado
da captação.
Imagem 48 - a) Poço Venda Branca Novo; b) Painel de força; c) Hidrômetro

Imagem 49 - Portão danificado
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Poço 024, denominado “Poço Lagoa Branca II”, está localizado na mesma área do reservatório do
Distrito de Lagoa Branca. Esse poço, no momento da fiscalização, não estava em funcionamento, pois a
perfuração original teve queda de bomba, não sendo possível a sua recuperação. Dessa forma, a
Concessionária fez uma nova perfuração a poucos metros do local original e que estava em etapa de
finalização, para posterior funcionamento. Nesse local, além do reservatório, há local fechado para o
painel elétrico e as dosadoras automáticas (adição de cloro, flúor e correção do pH). Por ora, o
abastecimento da região ocorre pela captação oriunda do poço 009 (Poço Lagoa Branca I).
Imagem 50 - a) Novo poço em esgotamento; b) Hidrômetro; c) Sala para painel de força e dosadoras; d) Poço desativado

Poço 025, denominado “Poço ETA II”, localizado próximo a Lagoa 5 do sistema de captação do
“Sítio das Covas”, onde está a Estação de Tratamento ETA II. Em stand-by no momento da fiscalização,
possui uma bomba de 15 cv, não possui outorga até o momento. É utilizado apenas quando a captação
superficial da ETA não é suficiente para atender à demanda, especialmente em períodos de estiagem.
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Imagem 51 - a) Poço ETA II; b) Painel de força; c) Hidrômetro

Poço 026, denominado “Poço ETA III”, localizado dentro das instalações da Estação de Tratamento
de Água ETA III (Desterro). Em stand-by no momento da fiscalização. Possui bomba de 20 cv instalada e
não possui outorga até o momento. É utilizado apenas quando a captação superficial da ETA não é
suficiente para atender à demanda, especialmente em períodos de estiagem.
Imagem 52 - a) Poço ETA III; b) Painel de força; c) Hidrômetro

Os poços 010 (“Lagoa Branca”), 011 (“Poço do “João Soares” – Monte Belo”), 012 (“Poço Portal
CB”), 014 (“Poço ETA IV”), 018 (“Poço Assentamento Cocais”), 020 (“Poço Colina do Sol”), 022 (“Poço
Caixa Quadrada”) e 023 (“Poço Distrito Industrial), informados no Anexo II deste relatório, estão
desativados ou tamponados, conforme informações obtidas com os representantes da Concessionária e
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documentação (Portaria DAEE) apresentada para alguns desses poços.

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
Na fiscalização realizada nos dias 17 e 18 de março 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.

SÍTIO DAS COVAS - DANO NA BARRAGEM

Como apontado nos relatórios anteriores do Programa 1 do município de Casa Branca, o
alteamento da barragem entre a Lagoa 1 e 5 para a Lagoa Principal não apresenta integridade completa,
haja vista que no momento da inspeção foi verificado vazamento. Faz-se necessário realizar obra de
contenção, a fim de se evitar o colapso da estrutura.

MONITORAMENTO DAS NASCENTES E SUA PERENIDADE

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 das nascentes e sua perenidade, visando a identificação antecipada de quaisquer
problemas, como poluição, desmatamento ou intermitência de seu afloramento, que possam interferir
no volume mínimo necessário para atender a demanda pública de água tratada. Além disso, é importante
também a realização de monitoramento do percurso hídrico, das nascentes à captação, bem como
proteger e aumentar o trecho de mata ciliar.
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CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS – CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Os poços possuem documento de cessão de uso de recursos hídricos subterrâneos (outorgas). Na
outorga, é estabelecido, através de critérios técnicos desenvolvidos pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), a quantidade máxima de água a ser captada e a quantidade de horas que o
bombeamento pode ocorrer em caso de extração máxima, visando garantir a recuperação e manutenção
da fonte subterrânea de água.
Com base na NBR 12.214, é estabelecido que seja medido a vazão instantânea, registro e
totalização ao longo do tempo, mantendo histórico dos dados que preconiza a norma em questão.
Embora os poços tenham hidrômetros, servindo como histórico de volume captado ao longo do tempo,
não há dados relativos à vazão instantânea ou ainda a quantidade de horas de trabalho das bombas de
captação.
No momento da inspeção, a maioria dos poços estavam em stand by, graças ao período chuvoso
ocorrido no primeiro trimestre do ano de 2022, porém em momentos de estiagem, considerando as
condições atuais do sistema, não há como garantir que as bombas não trabalhem acima do período
máximo estipulado nas outorgas. Sendo assim, se faz necessário rever esse procedimento, para evitar a
retirada de água em excesso de fontes subterrâneas, pois a utilização do recurso hídrico em nível máximo
poderá comprometer sua capacidade de recuperação, levando a escassez de volume nos lençóis freáticos
e de nascentes, causando colapso do sistema de abastecimento.

DOCUMENTO DE OUTORGA – POÇOS 025 E 026

Foi informado que ambos os poços citados não possuem documento de outorga, pois é aguardado
a finalização de estudo hidrogeológico para avaliar a possibilidade de aprofundamento e ampliação do
volume de água explorável.
Conforme manifestado anteriormente, a outorga é um documento elaborado pelo DAEE a partir
de critérios técnicos que visam a utilização adequada do recurso hídrico. Sem a devida outorga, a
exploração indiscriminada do recurso hídrico poderá acarretar ou agravar problemas de abastecimento.

DISTÂNCIA ENTRE POÇO E FONTES DE CONTAMINAÇÃO

Na inspeção realizada, foi verificado mato alto em boa parte dos poços verificados. Além disso,
em um deles (Poço 017) havia trânsito de animais bovinos próximo a área de captação. Necessária uma
atenção maior nas condições de limpeza e conservação dos locais de captação, visando garantir boas
condições sanitárias na captação de água e prevenir riscos à saúde da população.
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MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA – CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O monitoramento da água bruta dos poços está embasado no Decreto Estadual nº 32.955/1991,
que estabelece que as águas subterrâneas devem atender aos padrões de potabilidade fixados pela
legislação sanitária, e que o monitoramento de qualidade deverá ser realizado através de análises físicas,
químicas e bacteriológicas da água.
Embora solicitado em ofício, a Concessionária apresentou apenas a análise de água natural de
superfície.
O monitoramento da captação subterrânea é fundamental para que se tenha conhecimento da
qualidade da água gerada pelo manancial subterrâneo, onde a preocupação por contaminações não se
limita somente a área do poço, mas em toda a área de cobertura do manancial. O monitoramento
permite verificar possíveis contaminações oriundas de infiltrações no solo, como agrotóxicos, metais,
produtos químicos difusos e etc, dessa forma podendo a Concessionária atuar com antecedência para
evitar o uso de água contaminada e colocar em risco à saúde da população.
Item
Placa de identificação da área
do manancial de captação.

Descrição
Não havia placa indicativa de manancial de
captação de água

9

Fontes poluidoras (pontuais ou
difusas) próximo à área de
captação do manancial, apontar
quais

Sítio das Covas: Observado possível fonte
poluidora na área interna da Estação (fezes
de animais)

Imediato

14

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

Sítio das Covas: Possível presença de
animais

30 dias

19

Existe marcação de nível e
estimativa de volume dos
mananciais (histórico)

MANANCIAL

4

22
23

29

CAPTAÇÃO
SUPERFICIAL E
ADUÇÃO
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44
45
61

Lagoa 5 do sistema “Sítio das Covas” não
tinha régua de nível. Todos as demais lagoas
apresentam régua de nível, porém não há
histórico (em ambos os mananciais)
Em ambos os mananciais há mata ciliar
minimamente preservada

Preservação da mata ciliar e
recomposição de vegetação
Há identificação das nascentes e
Não há identificação das nascentes, bem
monitoramento de sua
como monitoramento de sua perenidade
perenidade
Quais as condições das
barragens, trincas, infiltrações,
Sítio das Covas: O trecho entre a lagoa 1 e 5
vazamentos, vegetação
apresenta vazamento
indesejável
Há equipamento de salvaguarda Foi informado que há coletes salva-vidas para
nas proximidades das lagoas
os operadores; não há coletes ou boias para
(coletes, boias salva-vidas)
visitantes
Sítio das Covas: Área cercada e protegida de
A área de captação está cercada
acesso de estranhos, porém nota-se proteção
e/ou protegida do acesso de
insuficiente entre a Lagoa 5 e o sítio
estranhos.
adjacente
Existe guarda-corpo de
Não há guarda-corpo de segurança na área
segurança na área da captação
de captação
Há projetos das instalações
Informado que o município não forneceu para
elétricas
a empresa Concessionária nenhum projeto

Prazo
30 dias

30 dias
60 dias
60 dias

Imediato

30 dias

30 dias
60 dias
60 dias
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elétrico dos bens reversíveis desde o início da
concessão

74

86
89

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

91

99

Existe vazamentos aparentes
nas tubulações e bombas

Sítio das Covas: N – O sistema de
bombeamento para a ETA 1 apresentava dois
vazamentos.

Possui licença de operação
Os poços 25 e 26 não possuem outorga.
Distância entre poço e potenciais
Um dos poços apresentava presença de
fontes de
animais próximo a área de captação
contaminação/poluidora
A área do poço está cercada,
R – Todos os poços estavam cercados, o que
murada ou outra condição que
impede o acesso de estranhos, porém houve
impeça o acesso de estranhos
poço com presença de animais próximos
e/ou animais
R – Os poços 005 (Poço Boa Vista) e 006
Presença de vazamento(s)
(Coesa II) apresentavam vazamento no ato
aparente(s).
de inspeção. Os demais poços não
apresentavam vazamento.

101

Existe controle da quantidade de
horas trabalhadas pela bomba

106

Existe iluminação para trabalhos
noturnos na área do poço

107

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

108

É realizada análise de
monitoramento da qualidade da
água bruta (frequência)

Foi informado pela Concessionária que as
bombas ligam e desligam automaticamente,
em função dos níveis dos respectivos
reservatórios, ou seja, pela demanda da
região atendida no período de 18h/dia.
Todos os apresentam iluminação para
trabalhos noturnos, com exceção do poço do
Distrito Industrial (Poço 007)
N – A maior parte dos poços inspecionados
possuíam problemas com relação a limpeza
(mato alto). Havia bovinos próximo a área de
captação do Poço 017 (Caixa Quadrada)
Apresentado apenas a análise de água
superficial das ETAs. Não apresentado a
análise de água bruta de qualquer captação
subterrânea

Imediato

30 dias
Imediato

10 dias

10 dias

30 dias

10 dias

Imediato

30 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.
- Desterro: O açude dos Padres encontra-se próximo a área de agricultura ativa e área residencial.
Recomenda-se atenção quanto a limpeza e manutenção ao redor desse reservatório, bem como a criação
e conservação de área verde (cinturão) entre a área de cultivo e a área de captação de água e instalação
de placas informativas quanto a não utilização de agrotóxicos e de proibição de descarte de lixo nas
proximidades de suas margens;
- Sítio das Covas e Desterro: Disponibilização de coletes e bóias para operadores do tratamento e
visitantes, aos arredores da captação;
- Sítio das Covas: O sistema de bombeamento para a ETA I possui vazamentos no registro de
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gaxeta e retentor, dentro da casa de bombas. Recomenda-se a realização de manutenção corretiva e
preventiva dessas peças;
Além das recomendações citadas acima, visando uma maior celeridade nas inspeções e emissão
do relatório, recomendamos o envio de dados e documentos solicitados pela Agência com antecedência
a data agendada para fiscalização, bem como maior celeridade no envio de respostas aos ofícios
complementares.

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) no
município de Casa Branca, 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, destaca-se que a prestadora mantém, no geral, boa condição
limpeza e organização dos locais, com acesso limitado por portões. As lagoas apresentavam bom volume
de armazenamento e o Açude dos Padres teve processo de desassoreamento e expansão de margens
recentes, o que aumenta o nível de reservação desse local.
Destaca-se negativamente que a concessionária não tenha feito um estudo para identificação do
local exato onde fica as nascentes, assim como um estudo para o monitoramento da perenidade,
apontado desde o primeiro relatório de fiscalização.
Na captação superficial, verifica-se a necessidade de monitorar e solucionar o vazamento que
ocorre na barragem situada entre a Lagoa 1 e 5, pois isso pode acarretar problemas de integridade física
no barramento e comprometer a estrutura, com prejuízos materiais e humanos. Conforme solicitado no
relatório anterior, esta Agência determina que a concessionária apresente um projeto de obra
juntamente com a ART, comprovando a estabilidade do local.
No sistema de bombeamento para a ETA 1, situado no Sítio das Covas, há necessidade de
manutenção do vazamento existente na motobomba. Este problema já havia sido apontando
anteriormente e ainda persiste. Com o tempo de trabalho das máquinas, o volume perdido nesse
vazamento pode se tornar alto (desperdício de recurso hídrico), além de comprometer a eficiência do
trabalho da motobomba.
Na captação subterrânea, há necessidade de monitoramento da qualidade da água bruta captada,
conforme legislação sanitária em vigência. Também necessária uma maior atenção por parte da empresa
com relação a manutenção, conservação e limpeza da área dos poços, tendo em vista que a maioria dos
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poços fiscalizados estavam com mato muito alto. Além disso, houve poço com presença de animais e
fezes próximas ao local de captação da água, podendo ser possível fonte de contaminação.
A captação subterrânea outorgada permite o trabalho máximo de bombeamento por 20 horas
diárias. Conforme informado pela Concessionária, atualmente as bombas são automaticamente ligadas
dependendo do nível dos reservatórios na cidade, trabalhando no período estimado de 18 horas/dia.
Apesar dessa informação, considerando que os poços estavam, em sua maioria, em modo stand by
devido ao bom volume de água nos mananciais superficiais que atendiam a demanda, há necessidade de
um maior controle sobre a captação diária e tempo de trabalho das motobombas, conforme valores
outorgados, permitindo assim que o manancial subterrâneo possa recompor, evitando captação
excessiva, desequilíbrio hidrológico e escassez ou colapso de recursos em períodos de estiagem.
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

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO

Casa Branca (SP), 17/03/2022

CONSTATAÇÃO

MANANCIAL

Itens Fiscalizados

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

001

Licenciamento ambiental

R - Foi apresentado a Licença de Operação
Cetesb Nº 63002868, válido até 30/09/2022,
válida para operação da ETA 1 (Nazaré)

002

Outorga de captação

A – Foram apresentadas as documentações
de ambos os mananciais – Portaria DAEE Nº
592 de 04 de fevereiro de 2019

Enquadramento
Legal
Lei Federal 6.938/81
art. 10 e Res
CONAMA 237/97 art.
2º §1º - Anexo 1 –
item 18
Lei Federal 9.433/97
art. 12, inciso I

003

Res CONAMA 357/05
Classe de enquadramento do
A - Os mananciais virtualmente apresentam
art. 38 § 1º e § 6º e
manancial está adequada com o
características compatíveis com o tratamento Dec Est 8.468/76 art.
tratamento
7º

004

Placa de identificação da área do
manancial de captação.

N – Não havia placa indicativa de manancial
de captação de água

Lei Federal nº
11.445/07 art. 2º,
inciso XI

005

Monitoramento de Escherichia
coli nos pontos de captação

R – Apresentado análise, de maneira
complementar (Relatório de Análise nº
18990-A0/22 de 15/02/2022

Portaria do MS nº
5/17 – Anexo XX art.
31

006

Monitoramento de cistos de
R – Foi informado a não realização de
Giardia spp. e oocistos de
análise deste parâmetro, pois de acordo com
Cryptosporidium spp. nos pontos os resultados apresentados para Escherichia
de captação
coli, a legislação dispensa essa análise

007

Monitoramento de Cianobactérias
nos pontos de captação

R – Apresentado análise, de maneira
complementar

Portaria do MS nº
5/17 – Anexo XX –
Anexo 11

008

Plano/registros de inspeções
sanitárias na área de entorno do
manancial para averiguar
potenciais fontes poluidoras.

R – Informado pela representante que as
inspeções são realizadas periodicamente – 1
vez por mês

Portaria do MS nº
5/17 – Anexo XX art.
13, inciso IV

009

Fontes poluidoras (pontuais ou
difusas) próximo à área de
captação do manancial, apontar
quais

010

Indícios de eutrofização do
manancial, presença de (P total,

Sítio das Covas:
N - Observado possível fonte poluidora na
área interna da Estação (fezes de animais)
Desterro:
R - Açude dos Padres encontra-se próxima
de área agrícola (agrotóxico) de um lado e
perto de zona urbana (lixo doméstico) em sua
outra margem

Portaria do MS nº
5/17 – Anexo XX art.
31 § 1º

Lei Est. 7.663/91 art.
3º, inciso V e Portaria
do MS nº 5/17 –
Anexo XX art. 13,
inciso IV alínea “a”

A – Não se observou indícios de eutrofização Res CONAMA 357/05
nos mananciais
art. 10 § 3º e art. 14,

41

N total, clorofila-a, clorofila-a [ ]
máx)

inciso II

011

A – No momento da inspeção, o volume de
água captado era menor que a vazão
Volume de água captado garante
máxima instantânea, bem como os
a manutenção do manancial
mananciais dispunham de grande volume de
água para captação

012

Em potencial colapso do
manancial, quais as alternativas
do prestador

013

R – Representante informa que, em eventual
Lei Federal 11.445/07
colapso, suprirá a demanda de
art. 19, inciso IV e
abastecimento através das captações
inciso V § 3º
subterrâneas (poços)

O manancial preenche os
A – São realizadas análises de cor, turbidez e
requisitos mínimos de qualidade
Res CONAMA 357/05
pH a cada hora da água bruta em ambos os
do ponto de vista físico-químico e
art. 8º § 1º e § 2º
mananciais
microbiológico

014

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

015

Há presença de resíduos visíveis
indesejáveis na água

016

Lei Federal 9.433/97
art. 3º, inciso I

Há presença de algas, matos,
braquiárias no manancial ou
adjacentes, limpeza e
organização dos locais de
operação de comportas

Sítio das Covas:
N - Possível presença de animais
Desterro:
A – Limitação de área e portões de restrição
de acesso
A - Não foi verificado resíduos visíveis em
ambos os mananciais
Sítio das Covas:
R - O local apresentava-se em bom estado
de organização e roçada, mas foi observado
pequeno crescimento de plantas em alguns
locais de operação de comportas

Lei Federal 11.445/07
art. 2, inciso XI
Res CONAMA 357/05
art. 14, inciso I
alíneas “b,c,d,f”

NBR 12.211 itens
5.5.2 e 5.5.3

Desterro:
A - O local apresentava-se em bom estado
de organização e roçada.

017

Ocorre utilização do manancial
para outros fins que não de
abastecimento público

A – Os mananciais são utilizados para
abastecimento público

NBR 12.211 item
5.5.7

018

Há captação de água no
manancial por caminhões pipas

A – Não é realizada a captação de água no
manancial por caminhões-pipa

NBR 12.211 item
5.5.7

019

Existe marcação de nível e
estimativa de volume dos
mananciais (histórico)

R – Lagoa 5 do sistema “Sítio das Covas”
não tinha régua de nível. Todos as demais
lagoas apresentam régua de nível, porém
não há histórico de volume (em ambos os
mananciais), apenas volume de captação

NBR 12.213 item 4.1e

020

Existe gerenciamento da
quantidade e qualidade dos
mananciais

A – Embora o volume de armazenamento de
água seja desconhecido e não exista
histórico de volume, há preocupação com a
quantidade e qualidade da água dos
mananciais

Lei Federal 9.433/97
art. 7º, inciso III e IV

021

Quais as condições de operação
das comportas

A – Comportas existentes de acordo e fácil
acesso e operação

NBR 12.213 item
5.6.1

022

Preservação da mata ciliar e
recomposição de vegetação

R – Em ambos os mananciais há mata ciliar
minimamente preservada

Lei Federal 12.651/12
art. 4º, inciso III e IV

023

Há identificação das nascentes e
N – Não há identificação das nascentes, bem Lei Federal 12.651/12
monitoramento de sua
como monitoramento de sua perenidade
art. 5º
perenidade

024

Há indícios de assoreamento e
erosão dos mananciais

A – Não há indícios de assoreamento e
erosão em ambos os mananciais

Lei Est. 7.663/91 art.
3º, inciso V

025

Há iluminação nos mananciais
durante a noite

R - Há iluminação satisfatória em ambos os
mananciais. As lagoas 03, 04 e 05 do Sitema
Sítio das Covas contam com iluminação
artificial parcial

NBR 12.214 item
5.11.1 e NR 10 item
10.3.10

026

Existe contenção de água por
barragem (documentos da

Sítio das Covas:
Existe contenção de água por barramento

Portaria DAEE 717/96
art. 14

42

barragem)

Desterro:
Não há contenção de água por barramento

027

Memorial do Projeto

R – Informado publicação no Diário Oficial
(13/02/2021), autorizando o direito de uso de
barramento sem plano nacional de segurança

NBR 12.213
Item 5.3.3

028

O alteamento (barramento) tem
cobertura satisfatória

A - Sim

Lei Federal 12.334/10
art. 1º, inciso IV

029

Quais as condições das
barragens, trincas, infiltrações,
vazamentos, vegetação
indesejável

N – Entre a lagoa 1 e 5 apresenta vazamento

Lei Federal 12.334/10
art. 1º, inciso IV

030

Existe Plano de Segurança da
Barragem

R – Sítio das Covas: Informado que os
barramentos foram regularizados sem a
necessidade de apresentação do plano de
segurança (Publicação no Diário Oficial do
Estado – 13/02/2021 – Executivo Seção I)

Lei Federal 12.334/10
art. 8º

Desterro: Dispensado pela forma de retenção
da água

CAPTAÇÃO
SUPERFICIAL E
ADUÇÃO

031

Há monitoramento de resíduos
agrícolas no manancial

R – Apresentado análise, de maneira
complementar
Sítio das Covas:
A – Três vertedouros em operação, sendo na
Lagoa 1, Lagoa 2 e Lagoa 4

Res CONAMA 357/05
art. 14, inciso II –
Tabela I (Parâmetros
Orgânicos) e NBR
12.211 item 5.5.3

032

Existe saída de extravasamento
de segurança (vertedor)

033

Existe ladrão de sangria,
funcionando

N – Não há ladrão de sangria em ambos os
mananciais

NBR 12.213 item
5.3.4

034

Há equipamento de salvaguarda
nas proximidades das lagoas
(coletes, boias salva-vidas)

R – Foi informado que há coletes salva-vidas
para os operadores; não há coletes ou boias
para visitantes

NR 6 item 6.3 – a

035

Há placas de advertência para
riscos e perigos de permanência
de pessoas no local

R – Há placas de advertência no portão de
entrada de cada estação.

SSP/SP IT 20/2019
Sinalização de
Emergência - Corpo
de Bombeiros - item
6.1.2

036

Há preocupação de manter o
curso mínimo do manancial nos
períodos de estiagem

R - Em ambos os mananciais, havia curso
mínimo do manancial, porém a inspeção
ocorreu em período de grande volume de
chuvas

Portaria DAEE 717/96
art. 9º, inciso IV

037

É realizado monitoramento
periódico das características
físicas e químicas da água do
manancial

A – É realizado o monitoramento periódico
(análises)

NBR 12.213 item 4.1-f

038

Análise de qualidade da água,
parâmetros, periodicidade,
resultados

A – Análises realizadas, conforme
Resoluções CONAMA (A cada hora, diária,
mensal e semestral)

Portaria do MS nº
5/17 – Anexo XX art.
3º e Res. CONAMA
357/05 art. 8º § 1º e §
2º

039

Qual o tipo de captação?
(flutuante, tomada d’água, etc.)

Superficial

NBR 12.213 item 4.2

040

Desterro:
A – Dois vertedouros em operação, sendo no
Açude e na Lagoa de Captação

Sítio das Covas: 162 m³, sendo 133,2 m³/h
para ETA 1 e 28,8 m³/h para ETA 2.
A vazão média captada (l/s)

NBR 12.213 item
5.3.4

Item Informativo

Desterro: 50,4 m³/h.
041

A vazão outorgada (l/s)

Sítio das Covas – 234 m³/h (65 l/s)
Desterro – 70 m³/h (19,4 l/s)

Portaria DAEE 717/96
art. 9º, inciso IV

042

A vazão média captada atende à

R – No período desta fiscalização, ambos os

Decreto Federal

43

demanda da população.

043

044

mananciais atendiam a maior parte da
demanda, mantendo boa parte dos poços
outorgados em modo stand-by, havendo
necessidade de complementação de alguns
poços.

Existe outorga de captação

Sim, para ambos os mananciais

A área de captação está cercada
e/ou protegida do acesso de
estranhos.

Sítio das Covas:
R – Área cercada e protegida de acesso de
estranhos, porém nota-se proteção
insuficiente entre a Lagoa 5 e o sítio
adjacente

7.217/10 art. 17

Lei Federal nº
9.433/97 art. 12,
inciso I e Portaria
DAEE 717/96 art. 5º,
inciso I

Lei Federal 11.445/07
art. 2º, inciso XI

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E ADUÇÃO

Desterro:
A – Área protegida do acesso de estranhos
045

Existe guarda-corpo de
segurança na área da captação

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

NBR 12.214 item
5.13.1

046

Dispositivos existentes na
captação (barragem de nível,
tomada d’água, flutuador, crivo,
grade, caixa de areia, etc.)

Sítio das Covas:
Tomada d’água e crivo
Desterro:
Crivo

NBR 12.213 item 3

047

Existe gradeamentos (fino e tela),
há limpeza periódica

R – Gradeamento em ambos os mananciais
podem ser melhorados. Aparenta ser
ineficiente.

NBR 12.213 itens
6.2.1 e 6.2.6 e 6.2.7

048

Existe a presença de
desarenador

N – Não há presença de desarenador em
ambos os pontos de captação

NBR 12.213 item 6.3

049

Existe dispositivo de controle
para proteger a casa de bombas
de eventuais inundações
(comportas)

Sítio das Covas
O local não apresenta histórico de
inundações
Desterro:
Há uma porta que impede a entrada de água
em caso de inundação

NBR 12.213 item
5.3.4

050

Os dispositivos existentes
(comportas) apresentam bom
estado de limpeza, conservação
e manutenção

A - Sim

NBR 12.213 item
5.5.1 e
NBR 12.214 item
5.5.2.4

051

Há placas de identificação na
casa de bombas sobre riscos e
perigos

A – Há placa de identificação da casa/sala de
bombas e placas de riscos nos painéis
elétricos

SSP/SP IT 20/2019
Sinalização de
Emergência - Corpo
de Bombeiros - item
6.1.2

Há placas de identificação de
riscos e perigos na captação

R – Foi verificado a existência de placa de
risco elétrico e placa informativa sobre o local
ser área de Tratamento de Água

SSP/SP IT 20/2019
Sinalização de
Emergência - Corpo
de Bombeiros - item
6.1.2

052

053

Existe equipamentos de
salvaguarda nas proximidades da N – Não há equipamentos sobressalentes,
captação (coletes, boias salva- apenas para os funcionários (não observado)
vidas)

NR 6 item 6.3 – a

054

Há iluminação satisfatória na
captação

A – Há iluminação satisfatória

NBR 12.214 item
5.11.1 e
NR 10 item 10.3.10

055

Há iluminação satisfatória na sala
de bombas

A – Há iluminação satisfatória

NBR 12.214 item
5.11.1 e
NR 10 item 10.3.10

056

O diâmetro da tubulação de
captação é suficiente

A – Para alimentação do tratamento, a
tubulação é suficiente

NBR 12.214 item
5.5.1

057

Quais outros componentes fazem
parte do sistema sucção a

Informado anteriormente:

NBR 12.214 item
5.5.2.1

44

jusante da bomba

Sítio das Covas:
Bombeamento ETA 1:
- Válvula pé com crivo de 300 mm FF;
- Tubulação – curva longa – tubulação de 300
mm FF
- Redução de 300/200 mm FF flangeada
- Redução de 200/150 mm FF flangeada
Bombeamento ETA 2:
- Válvula pé com crivo de 200 mm FF
- Tubulação – curva 90 – tubulação de 200
mm FF
- Redução 200/110 mm FF flangeada
- Redução 110/60 mm FF flangeada
Desterro:
Bombeamento ETA 3:
- Válvula pé com crivo de 150 mm FF;
- Tubulação – curva 90 – tubulação de 150
mm FF
- Redução de 150/110 mm FF flangeada
- Redução de 110/75 mm FF flangeada

058

Há manômetro ou vacuômetro na
instalação de sucção
(funcionando)

Sítio das Covas:
Bombeamento ETAs 1 e 2 possuem
manômetro, mas não foi observado sua
funcionalidade

NBR 12.214 item
5.8.4

Desterro:
Não há manômetro
Há sistema de bombeamento
reserva em pleno funcionamento

A – Existe bombeamento reserva em ambos
os sistemas

NBR 12.214 item
5.3.2

060

As condições de manutenção e
organização da sala de bombas

Sítio das Covas:
R – Bombeamento ETA 1 – apresenta
vazamento
A – Bombeamento ETA 2 ok
Desterro:
A – Bombeamento ETA 3 ok

NBR 12.214 item 5.10

061

Há projetos das instalações
elétricas

R – Informado que o município não forneceu
para a empresa Concessionária nenhum
projeto elétrico dos bens reversíveis desde o
início da concessão

NR 10 item 10.3.7

062

As instalações elétricas da sala
de bombas estão adequadas

A – Em todas as salas de bombas as
instalações se mostraram adequadas

NBR 14.039 item
6.1.5

063

O quadro de comando está
funcionando normalmente

A – Em todas as salas de bombas os
quadros de comandos se mostraram
adequados

NBR 14.039 item 6.1

064

Qual o sistema de partida das
motobombas (estrela triângulo,
soft starter, inversor de
frequência, etc)

065

Existe sistema de proteção contra
sobrecorrentes e sobretensões

A – Em todas as captações há sistemas de
proteções em funcionamento

NBR 14.039 itens
4.1.3 e 4.1.4

066

Existe manutenção frequente do
sistema elétrico que alimenta a
casa de máquinas, tem
documentos comprobatórios

R – Apresentado notas fiscais de
manutenções realizadas

NBR 14.039 itens 4.4
e 8.2

067

Existe transformador no local de
responsabilidade da empresa de
saneamento

A – Conforme informado pela representante,
os transformadores são de responsabilidade
da empresa Concessionária de Energia
Elétrica e estão adequadamente instalados

NBR 14.039 item
6.5.1

068

Em potencial falta de energia,

R – Não há geradores. Em caso de

Lei Federal 11.445/07

059

São utilizados sistema de inversores de
NBR 17094-1 item 8.2
frequência para os motores de captação em
e
todas as ETAs
NBR 17094-2 item 8.2

45

quais as iniciativas do prestador

interrupção breve (minutos) o sistema atual
permite a continuidade de fornecimento. Em
interrupções longas, a Concessionária
informa aos usuários a possibilidade de
interrupção de fornecimento.

art. 2º, inciso XI

069

Há sinalização de segurança das
instalações elétricas

A – Foi verificado sinalização de segurança
nas instalações elétricas

NR 10 item
10.10.1

070

Há medidor de vazão, com
indicação local ou com
equipamento de telemetria

A – Nas captações, há medidor eletrônico de
vazão instantânea

NBR 12.214 item
5.8.1 e
NBR 12.215 item
5.6.6

071

Há dispositivos para aferição
periódica do medidor de vazão.

R – Informado, de maneira complementar, a
existência de medidores de vazão para
controle da quantidade de água tratada nas
ETAs

NBR 12.215 item
5.6.7

Existe controle da quantidade de A – Informado pela representante que ambos
horas trabalhadas pelas
os sistemas possuem controle das horas
máquinas
trabalhadas

NBR 12.214 item
5.8.2

A – Informado pela representante que ambos
os sistemas possuem controle da quantidade
captada

NBR 12.214 item
5.8.2

072

073

Existe controle da quantidade
captada diariamente

Sítio das Covas:
N – O sistema de bombeamento para a ETA
1 apresentava dois vazamentos.
074

Existe vazamentos aparentes nas
tubulações e bombas

A - Bombeamento para a ETA 2 não
apresentava vazamentos

Lei Federal 11.445/07
art. 2º, inciso XII

Desterro:
A - Não apresentava vazamentos

075

Há dispositivo de proteção contra
golpe de aríete (antigolpe)

Manancial Sítio das Covas:
Sistema contava com proteção contra golpe
de aríete

NBR 12.215 item 5.5

Desterro: Sistema não contava com proteção
076

Existem estações pitométricas

R – Informado que não existe previsão de
custos no plano de negócios envolvendo a
aquisição e instalação dessas estações
Informando anteriormente:
Sítio das Covas:
1.270 m de tubulação de 250 mm de Ferro
Fundido

NBR 12.215 item
5.6.6

077

Qual a dimensão e comprimento
da tubulação desde a bomba até
a ETA

078

Há manômetro instalado após a
bomba (recalque) funcionando

Não havia manômetro após a bomba (ambos
os sistemas)

NBR 12.214 item
5.8.4

079

É realizada manutenção
preventiva nas adutoras
(dispositivos de descarga,
ventosas, limpeza)? Qual a
frequência?

Informado pela representante:
ETA I – a cada 6 meses
ETA II – Mensal
ETA III – a cada 15 dias

NBR 12.215 item
5.6.5

080

As caixas de proteção dos
componentes estão em boas
condições?

A – Em boas condições

NBR 12.215 item
5.6.8

081

082

Desterro:
700 m de tubulação de 100 mm de PVC que
vai da bomba até o ponto de captação para
ETA

R - Manancial Sítio das Covas:
Dificuldade de acesso para
Não observado
trabalhos de instalação ou
manutenção ao longo da linha de
Desterro: Não havia dificuldade de acesso ao
adução
longo da adução
Existem problemas recorrentes
de vazamento? Verificar

Informativo

NBR 12.215 item
5.1.2

R – De maneira complementar, foi informado Lei Federal 11.445/07
que não problemas de vazamento, porém na
art. 2º, inciso XII
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ocorrências operacionais.

083

Os poços de responsabilidade da
empresa possuem autorização de
operação (listar todos)

hipótese de eventual vazamento a correção é
providenciada de maneira imediata
Sim

Lei Est. 7.663/91 art.
11, inciso V

Portarias nº 5865/2018, 5893/2018,
5894/2018, 2812/2019 e 4649/2019, emitidas
pelo DAEE.
084

Possui outorga de exploração

O Poço Lagoa Branca II foi perfurado em
março/2022 e está sendo providenciado sua
documentação.

Lei Federal 9.433/97
art. 12, incisos I e II

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Os poços das ETAs II e III (025 e 026) não
foram outorgados
Informação contida no Anexo II

Lei Est. 6.134/88 art.
10 § 2º

085

Qual a vazão outorgada (l/s)

086

Possui licença de operação

087

A vazão média captada atende à
demanda da população.

A – Atende de maneira complementar o
abastecimento fornecido pela captação
superficial

Decreto Federal
7.217/10 art. 17

088

A classe de enquadramento dos
poços está adequada com o
tratamento

R – Informado, por ofício, de maneira
complementar, que a classe está adequada
com o tratamento. Não foi apresentado
análises da água bruta

Res CONAMA 396/08
art. 3º

R - Os poços 25 e 26 estão em processo de
Lei Est. 7.663/91 art.
outorga. Para os demais, foram apresentados
9º
os documentos de outorga

089

Distância entre poço e potenciais
R – Há poços com captação próxima a
Lei Est. 6.134/88 art.
fontes de contaminação/poluidora potenciais fontes de contaminação, conforme
5º
(fossa séptica por ex)
constatado no item 7.3.

090

Placa de identificação da área do
poço.

A – Todos os poços tinham placa de
identificação de área

Lei Federal 11.445/07
art. 2º, inciso XI

091

A área do poço está cercada,
murada ou outra condição que
impeça o acesso de estranhos
e/ou animais

R – Todos os poços estavam cercados, o que
impede o acesso de estranhos, porém houve
poço com presença de animais próximos

Dec. Est. 32.955/91
art. 24 e Lei Federal
11.445/07 art. 2º,
inciso XI

092

Possui bomba reserva em
estoque, a ser instalada para
acionamento imediato, quando
houver pane na principal.

R – Segundo representante, todas os
equipamentos e peças sobressalentes
encontravam-se no almoxarifado da empresa.

NBR 12.214 item
5.3.2-a,b

093

Existência de lacre/tampa entre o
tubo de revestimento e o tubo de
captação (contra entrada de
animais e demais fontes
poluidoras)

A – Não foi observado problemas com
relação a este item

NBR 12.244 item
7.7.2

094

Há selo de proteção sanitária

A – Todos tinham selo de proteção sanitária

NBR 12.244 item
7.3.2

095

Existe laje de proteção do poço.

A – Todos os poços tinham laje de proteção
do poço em bom estado

Dec. Est. 32.955/91
art. 24
§ 1º

096

Há declividade do centro para a
A – Todos os poços inspecionados tinham
borda da laje de proteção,
laje com declividade, espessura e área dentro
espessura mínima de 10 cm e
do informado nesse item
área não inferior a 3 m²

Dec. Est. 32.955/91
art. 24
§ 2º

097

Tubo de revestimento no mínimo
A – Todos os poços tinham o tubo com altura
há 30 cm acima da laje (contra a
mínima
infiltração de água pluvial)

NBR 12.244 item
7.4.2

098

R – Foi informado por ofício, de maneira
Existe plano de contingência para
complementar, que em caso de problemas, a
substituição da bomba em casos
bomba é substituída imediatamente e a
de emergência visando reduzir
bomba danificada é encaminhada para
tempo inoperante
manutenção.

NBR 12.214 item
5.3.2-d

099

Presença de vazamento(s)

R – Os poços 005 (Poço Boa Vista) e 006

Dec. Est. 32.955/91
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100

aparente(s).

(Coesa II) apresentavam vazamento no ato
de inspeção. Os demais poços não
apresentavam vazamento.

art. 37 e NBR 12.244
item 7.7.4

Hidrômetro para medição de
vazão e volume captado

A – Todos apresentavam hidrômetro para
medição do volume captado

Portaria DAEE
5.578/18 art. 2º

R – De maneira complementar, foi informado
o seguinte:

101

Captação Superficial: nos boletins diários dos
operadores são registradas as horas de
funcionamento das ETAs, logo se trata dos
Existe controle da quantidade de períodos de funcionamento das bombas de
horas trabalhadas pela bomba
captação superficial.
Captação subterrânea: As bombas ligam e
desligam automaticamente, em função dos
níveis dos respectivos reservatórios, ou seja,
pela demanda da região atendida no período
de 18h/dia.

102

As instalações elétricas do poço
estão adequadas

A – Todas as instalações elétricas dos poços
apresentavam-se adequadas

NR 10 item
10.4.1

103

O quadro de comando está
funcionando normalmente

A – Todos os poços tinham quadro de
comando adequados

NBR 14.039 item
6.1

104

Equipamentos de medição de
volume extraído e do nível da
água

A – Todos os poços tinham equipamentos
para medição (Hidrômetro)

Dec. Est. 32.955/91
art. 38

105

Existe dispositivo de proteção
antigolpe

R – Foi observado válvula de retenção

NBR 12.215 item
5.5 e
NBR 12.212 item
6.11.7

106

Existe iluminação para trabalhos
noturnos na área do poço

Todos os apresentam iluminação para
trabalhos noturnos, com exceção do poço do
Distrito Industrial (Poço 007)

NR 10 item
10.3.10

107

N – A maior parte dos poços inspecionados
A área do poço apresenta bom
possuíam problemas com relação a limpeza
estado de limpeza, conservação,
(mato alto). Havia bovinos próximo a área de
manutenção e organização
captação do Poço 017 (Caixa Quadrada)

NBR 12.212 item
5.2 e Portaria DAEE
717/96 art. 9º,
inciso V

108

É realizada análise de
monitoramento da qualidade da
água bruta (frequência)

R – Informado de maneira complementar:
Sim, semestralmente conforme a legislação
vigente.

Dec. Est. 32.955/91
art. 18 e art. 39

109

Existe poços desativados. Estão
adequadamente tamponados,
possui documentação

R – Foi encaminhado por ofício, de maneira
complementar

Dec. Est. 32.955/91
art. 40 e
NBR 12.244 item
7.7.5

110

Os equipamentos elétricos e
quadro de força estão abrigados

A – As instalações elétricas estavam
adequadamente abrigadas

NBR 12.212 item
6.11.3
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11. Anexo II – Lista das Captações subterrâneas

Identificação

Localização

Status

Vazão
Máxima
Instantânea
(m³/h)

Poço 001

R. Profa. Maria de Barros Leite Paranhos – Jd. Bela Vista
(Matinha)

Ativo

5

Poço 002

R. Maquinista Arthur Sobrinho – Jd. Bela Vista

Ativo

16

Poço 003

R. Moacir Troncoso Peres – Jd. Bela Vista (Biruta)

Ativo

7

Poço 004

R. Maria José Caetano de Almeida – Pq. São Paulo (CAIC)

Ativo

18

Poço 005

R. Duque de Caxias – Chácara Boa Vista

Ativo

7

Poço 006

R. Dr. Militão Vilella Carvalho – COESA II

Ativo

7

Poço 007

Av. Rádio Amador Névio Beni – Distrito Industrial

Ativo

15

Poço 008

Rua Família Gonçalves dos Santos – Monte Belo

Ativo

3

Poço 009

Rua Piauí, S/N – Lagoa Branca I

Ativo

10

Poço 010

Rua Piauí, S/N – Lagoa Branca II

Tamponado

Poço 011

Poço do "João Soares"

Desistido

Poço 012

Portal Casa Branca

Desativado

Poço 013

Av. José Beni, 685 – Industrial (Rohr)

Poço 014

Rua Família Lima - Venda Branca (ETA IV)

Poço 015

Av. dos Bonvicínios - ETA 1

Ativo

16

Poço 016

Rua dos Vilela - Nazaré

Ativo

14

Poço 017

Rod. SP 340 km 239,5 "Caixa Quadrada"

Ativo

16

Poço 018

Assentamento Cocais

Ativo

2

Poço 019

Rua Família Silva - Venda Branca (ETA IV) Novo

Ativo

10

Poço 020

Rua Sydinei Marino Silva Vieira - Colina do Sol

Poço 021

EMEB Prof. Vicente Paulo Zanchetta – Venda Branca

Poço 022

Rod. SP 340 km 239,5 "Caixa Quadrada"

Tamponado

Poço 023

Avenida Rádio Amador Névio Beni - Distrito Industrial

Tamponado

Poço 024

Rua São Paulo – Lagoa Branca

Manutenção

7

Poço 025

Dependências da ETA II - Sítio das Covas

Ativo

-

Poço 026

Dependências da ETA III - Desterro

Ativo

-

Ativo

15

Tamponado

Tamponado
Ativo

6
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