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1. INTRODUÇÃO
A ARSAE-MG, em observância à Lei Estadual nº 18.309, de 03 de agosto de 2009, Lei Federal nº 11.445,
de 5 de janeiro de 2007, Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, suas regulamentações e
demais legislações pertinentes, atua na regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário nos munícipios conveniados com a Agência.
A ação de fiscalização visa determinar o grau de conformidade do sistema auditado em consonância
com as legislações e normas técnicas pertinentes, especialmente as Resoluções Normativas expedidas
pela ARSAE-MG, bem como a adequação da prestação dos serviços, no que tange à regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, generalidade e atualidade. A fiscalização visa ainda responder as
questões levantadas pela Câmara Municipal de Matias Barbosa, por meio dos Ofícios n°
248/2018/CMMB e 441/2018/CMMB, bem como o Ofício n° 212/2018/GAB/MP da Promotoria de
Justiça da Comarca de Matias Barbosa.
Dessa forma, foi realizada a fiscalização dos serviços de abastecimento de água na sede urbana do
município de Matias Barbosa, concedidos à COPASA-MG, conforme características sintetizadas no
Quadro 1. Os procedimentos compreenderam análise documental, entrevistas com o Prefeito
Municipal e com o Presidente da Câmara Municipal, além de inspeção técnica em campo. Assim, é
objetivo deste relatório descrever os resultados obtidos a partir da fiscalização.
Quadro 1. Características da fiscalização
Tipo de Fiscalização

Fiscalização direta e indireta

Período da Inspeção de Campo

1 e 2 de agosto de 2018

Localidade Fiscalizada

Sede municipal de Matias Barbosa

Serviço Fiscalizado

Sistema de Abastecimento de Água

Prestador de Serviços

Companhia de Saneamento de Minas Gerais ̶ COPASA

Endereço da Sede do Prestador

Rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. Belo
Horizonte. CEP: 30.330-900.

Endereço Local do Prestador

Rua Doutor Luiz de Souza Brandão, 105, bairro Santa Clara.
Matias Barbosa. CEP: 36120-000

Representante(s) designado(s)
pelo Prestador para
acompanhamento

SAA MATIAS BARBOSA

Eduardo Machado Coutinho – Encarregado de sistemas
Edson Affonso Azzi – Engenheiro de Produção

PROCESSO Nº 2440.01.0000562/2018-05

ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG
Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br

4/32

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

2. FATOS LEVANTADOS
2.1.

ÁREAS, SEGMENTOS E UNIDADES FISCALIZADAS

Área

Abastecimento
de Água

Quadro 2. Segmentos operacionais e unidades fiscalizadas
Segmento
Unidade Fiscalizada
Operacional
- Captação Superficial no Ribeirão São Fidelis
Captação
- Captações Subterrâneas: Poço Parque das Colinas C-01
Poço Parque das Colinas C-02
- Unidades de Tratamento
ETA
- Casa de Química
- Laboratório
- EAB
- Booster Parque dos Sabiás
- Booster Nossa Senhora da Penha 1
- Booster Nossa Senhora da Penha 2
Elevatórias
- EAT Centro
- Booster Santa Terezinha
- Booster Pitangueiras 1
- Booster Pitangueiras 2
- EAT Parque das Colinas
- RAP-01 ETA
- REL Parque dos Sabiás
- RAP Nossa Senhora da Penha
- RAP Monte Alegre
Reservatórios
- RAP Vila São Damião
- RAP Santa Terezinha
- RAP Vista Alegre
- RAP Park Sul
Registro de Descarga:
- Rua Flaviano Valadares, nº 663;
Rede de
- Rua Pedro Nolasco, nº 164
distribuição
Medição de Pressão:
- Rua Moacir Alves de Souza, nº 1637
- Rua Geraldo D. Pinto, nº 83
Coleta para análise da qualidade da água:
Controle da
Qualidade da
Água

- Portaria Condomínio Parque das Colinas
- Rua Cardoso Saraiva, nº 113
- Saída do tratamento da ETA
Plano de Amostragem
Registros de Qualidade da Água
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Segmento
Operacional

Área

Unidade Fiscalizada
Condições de atendimento

Atendimento ao
usuário

Situação
Contratual

2.2.

Agência de
Atendimento

Prazo para execução de serviços.

Disponibilidade dos documentos previstos no artigo 20 da
Resolução nº 40/2013 da ARSAE-MG.
Informações ao Fatura de Serviços.
Consumidor
Comunicados de paralisação e alerta de risco.
Contrato assinado em 01/02/1996 com validade de 30 anos,
Contrato de
cujo objeto é o serviço de abastecimento de água na sede
Concessão
municipal, conforme autorizado pela Lei Municipal nº
437/1995.

ENTREVISTAS REALIZADAS
2.2.1. Prefeitura e Câmara Municipal

A agente de fiscalização da ARSAE-MG foi recebida pelo prefeito municipal, Sr. Carlos Lopes, pelo
presidente da câmara municipal, Sr. Carlos Alberto de Almeida e pelo vereador, Sr. João Fernando de
Assis Cipriani.
Os vereadores relataram a realização da audiência pública realizada em 24 de abril de 2018 com a
COPASA em Matias Barbosa, cuja ata foi enviada à ARSAE através do ofício nº 248/2018/CMMB e
motivou a fiscalização.
Foram reiterados todos os problemas discutidos na referida audiência. Os representantes do poder
concedente informaram que a maior parte dos problemas foram amenizados desde a realização da
audiência, mas alguns persistiam. Os principais apontamentos foram:


Problemas recorrentes de falta de água: Foi informado que os bairros mais afetados por
intermitências no abastecimento são: Vila São Damião, Vista Alegre, Cedofeita e Parque das
Colinas. Também foi informado que o Park Sul (área industrial do município) também sofre
com problemas recorrentes de falta d’água.



A comunicação para os casos de paralisação programada não tem sido efetiva. Foi informado
que a comunicação sobre a paralisação é feita apenas através da rádio local e que isso não tem
sido efetivo para alcançar toda a população.



O representante da Prefeitura informou que necessita de um ponto de coleta de água bruta
para abastecer os caminhões que realizam as limpezas de ruas. Antigamente, esse
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abastecimento era feito a partir de uma válvula na adutora de captação, no entanto,
recentemente, a COPASA removeu a válvula.


O Prefeito informou que a recomposição das ruas deixa a desejar. Relatou que em 2016 foi
firmado um convênio entre a Prefeitura e COPASA que estabelecia que a Prefeitura se
responsabilizaria pela execução dos trabalhos de recomposição, que seriam custeados pela
COPASA. Atualmente, o município não tem mais interesse nesse convênio e o mesmo não foi
renovado, ficando a responsabilidade sobre a recomposição com a COPASA.



Foi informado que faltam investimentos no município por parte da COPASA, que não tem
atendido ao crescimento vegetativo. Nessa situação foi citado o bairro Vila Esperança, no qual
a rede já foi implantada, o poço de captação subterrânea já foi perfurado, mas o sistema ainda
não está operando. Foi citado também a ausência de rede na região da estrada de acesso à
Cotegipe, para o qual, o Prefeito afirmou que já disponibilizou máquinas para a implantação
da rede.



Ocorrência de problemas relacionados à qualidade da água, com presença de sedimentos e
cor amarronzada, após serviços de manutenção nas redes. O Presidente da Câmara solicitou à
COPASA que fosse informado o procedimento para tratativa de reclamações referentes à
possíveis danos causados pela má qualidade da água e se prontificou a elaborar malas diretas
para informar a população, mas relatou que o procedimento não foi informado.
Foram solicitadas cópias das análises de água e das inspeções sanitárias dos reservatórios à
COPASA, mas não foram entregues. Também foi relatado que a população se sente receosa
em relação a aparência leitosa da água (que acreditam ser pela presença de cloro).



Foi informado que há pontos de alta pressão na rede, que estariam causando danos às
instalações prediais das residências e vazamentos na rede pública de abastecimento. Como
exemplo, foi citado a rua Governador Valadares.

A agente de fiscalização esclareceu as dúvidas apontadas e informou os procedimentos de fiscalização.
Por fim, a agente de fiscalização, verificou que o município já possui o Plano Municipal de Saneamento
Básico, e alertou os presentes sobre a importância desse como instrumento de planejamento
municipal. O PMSB é o resultado de estudos que objetivam planejar as ações e alternativas para a
universalização dos serviços públicos, resultando na promoção do saneamento, da saúde pública e do
meio ambiente. Com o Plano Municipal de Saneamento elaborado e devidamente aprovado, o
município poderá firmar com o Prestador de Serviços o Contrato de Programa, definindo
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investimentos, metas e prazos, de modo que possa ter, o mais breve possível, os serviços de melhor
qualidade e mais adaptados às suas reais necessidades.
Após a fiscalização, a Câmara Municipal encaminhou à ARSAE, através do ofício nº 441/2018/CMMB,
cópias de reclamações referentes à falta de água no bairro Mirim.
2.2.2. Ministério Público
Em contato com a Promotoria de Justiça da Comarca de Matias Barbosa foi informado que o único
processo em desfavor da COPASA-MG naquele município era o Inquérito Civil nº MPMG 0408 18
000031-2 que motivou a demanda de fiscalização e que todas as informações constantes no referido
inquérito estariam anexas ao ofício n° 212/2018/GAB/MP enviado à ARSAE-MG. Por não haver novas
informações a serem apresentadas, não foi necessária a realização de reunião com a Promotoria.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA
Segundo informações fornecidas pelo prestador de serviços (anexo II), o sistema de abastecimento de
água de Matias Barbosa atende a 91,10 % da população residente na sede municipal através de 76km
de rede de distribuição de água. O índice de hidrometração é de 99,98%, com índice médio de perdas
de 27,61%. O sistema possui cadastro das redes adutoras e distribuidoras atualizado e croquis
esquemáticos do sistema, registros de descarga e manobra na rede de distribuição e macromedidores
na saída do tratamento da ETA e nos poços, instrumentos considerados fundamentais para uma
adequada gestão operacional do sistema.
O SAA é dotado de Plano de Emergência e Contingência local, no entanto, verificou-se que o mesmo
se encontra desatualizado. As ações estabelecidas no plano para as situações que envolvem a
interrupção do abastecimento, consideram que os clientes entrarão em contato através do telefone
disponível na agência, fato que deixou de ocorrer desde a implantação da central de atendimento. O
prestador deverá atualizar o Plano de Emergência e Contingência detalhando os procedimentos
atualmente adotados para os eventos que ocasionem paralisações emergenciais, tendo em vista as
determinações da Resolução ARSAE-MG nº 40/2013.
Foram realizadas medições da pressão instantânea disponível na rede de abastecimento de água nos
bairros Vista Alegre e Vila São Damião. Verificou-se que a pressão estava de acordo com os limites
estabelecidos pela NBR 12.218/94 da ABNT.
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3.1.

CAPTAÇÃO

O SAA conta com uma captação superficial no Ribeirão São Fidélis (Fotos 1 e 2), responsável pelo
abastecimento da maior parte do município.

Foto 1. Entrada da captação

Foto 2. Ponto de captação no ribeirão São Fidélis

Verificou-se que a estação elevatória de água bruta opera sem bomba reserva, que, de acordo com o
Prestador, foi removida para manutenção. Também se encontrava em manutenção a válvula de pé
com crivo, o que justifica a suspensão da tubulação visível na foto 2.
O município de Matias Barbosa também conta com as captações subterrâneas: Poços C-01 e C-02 no
Parque das Colinas e Poço C-03 no Park Sul. Os poços do Parque das Colinas estavam sem cercamento
e sem placas de identificação e de advertência e o poço C-02 apresentava vazamentos. O poço de
Cedofeita foi desativado e o bairro é abastecido pelos poços do Parque das Colinas. A casa de química
do Park Sul, estava em obras e o prestador deverá enviar a esta Agência documentação comprobatória
da sua conclusão.
No que tange ao licenciamento ambiental, foi solicitado à COPASA a cópia dos certificados das
outorgas de direito de uso de águas públicas estaduais, bem como as informações de vazão captada e
o tempo de funcionamento de cada uma das unidades de tratamento (Anexo II). A COPASA não
preencheu as informações das captações subterrâneas no Formulário de Descrição Técnica e não
encaminhou as outorgas dos poços. Quanto à captação superficial no ribeirão São Fidélis, a outorga de
direito de uso está vencida desde 28/08/2017. O prestador deverá tomar providências para a
regularização da captação junto ao órgão ambiental competente.
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3.2.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

O sistema é composto por duas estações de tratamento, ambas em operação e localizadas na mesma
área (Fotos 3 e 4).

Foto 3. ETA-01

Foto 4. ETA-02

Segundo informações fornecidas pela COPASA, no total, a capacidade nominal de tratamento é de 55
L/s e a o tempo médio de funcionamento é de 16 horas por dia.
A ETA-01 (foto 3) necessita de manutenções preventivas, como a recuperação do revestimento e da
pintura para retardar o seu desgaste devido à corrosão. Verificou-se que a operação das unidades é
realizada de forma satisfatória.

3.3.

RESERVATÓRIOS

Em geral, os reservatórios encontram-se protegidos e identificados, no entanto observou-se que o RAP
Nossa Senhora de Penha e o RAP Vista Alegre não possuem trancas nas janelas de inspeção e os
reservatórios RAP São Damião e Santa Terezinha tiveram seus portões e cercas roubados. Verificouse, ainda, que as tubulações do RAP-01 (ETA) não possuem proteção que impeça a entrada de
contaminantes.
Foi solicitado ao Prestador os registros das inspeções sanitárias dos reservatórios. Verificou-se que a
frequência da inspeção estabelecida pela Resolução n.º 40/2013 da ARSAE-MG está sendo cumprida
adequadamente.
Na ocasião da fiscalização, verificou-se que o RAP Monte Alegre se encontrava praticamente vazio.
Segundo informações fornecidas pela COPASA, a água estaria sendo perdida através de vazamentos
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na região de abrangência desse reservatório. Os vazamentos seriam causados pela obra de
implantação de rede coletora de esgoto, executada pela prefeitura Municipal. A COPASA informou que
foram executadas diversas pesquisas para identificação de vazamentos, através de geofone e haste de
escuta, e correção destes. Também foi informado que desde o dia 26 de agosto de 2018, o problema
foi solucionado. Dentre os bairros afetados pelo problema estão: Monte Alegre, São Damião, Mirim,
Vista Alegre e partes do Nova Cidade e Maria Célia. Quanto ao ofício nº 441/2018/CMMB,
questionando o desabastecimento no bairro Mirim, a COPASA esclareceu que o bairro se enquadrou
nessa situação e, da mesma forma, a situação foi resolvida em 26 de agosto de 2018.
No que tange ao volume de reservação do sistema de abastecimento, de acordo com os dados
disponíveis no Portal de Informações da COPASA e considerando todos os reservatórios do município
de Matias Barbosa, o coeficiente de reservação é 0,53, valor considerado satisfatório para permitir a
continuidade do abastecimento de água frente às variações horárias de consumo e diminuir os
impactos em casos de paralisações.
Após análise dos registros de reclamações de falta de água disponíveis no Sistema Comercial da
COPASA, observou-se um alto índice de reclamações no bairro Cedofeitas, o que confirma a
reclamação da Prefeitura. A COPASA informou que também ocorreu um vazamento que demorou a
ser corrigido, mas que foram contratados caminhões pipa para o abastecimento da população. A partir
de dados da COPASA disponíveis na ARSAE-MG, verificou-se que são atendidas 190 ligações no bairro
Cedofeitas, o que corresponde a aproximadamente 500 habitantes. O bairro é abastecido por um
reservatório de 20 m3 e, considerando um per capta médio distribuído em 2018 de 196 L/hab.dia,
obtém-se um coeficiente de reservação igual a 0,20, considerado baixo, indicando que o sistema pode
não ser capaz de garantir a continuidade do abastecimento de água frente às variações horárias de
consumo. Além disso, a baixa reservação faz com que o sistema possua baixa autonomia em caso de
paradas emergenciais da produção de água. Para atender ao valor recomendado do coeficiente de
reservação seria necessária uma capacidade de reservação superior a 32 m3. A partir de uma análise
semelhante, observou-se que a região atendida pelo RAP Nossa Senhora da Penha (bairros Nossa
Senhora da Penha, Banheirinho e Soledade) também possui baixo coeficiente de reservação. Um
reservatório de 90m3 abastece cerca de 885 ligações, totalizando cerca de 2300 habitantes e,
considerando um per capta médio distribuído em 2018 de 196 L/hab.dia, obtém-se também um
coeficiente de reservação igual a 0,20. O volume mínimo recomendado de reservação para esse bairro
seria de 150 m3.
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3.4.

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA (EEAT)

Em geral, as estações elevatórias encontravam-se em bom estado de conservação, sem vazamentos
significativos e protegidas contra o acesso de pessoas não autorizadas.
Ressalta-se, negativamente, a ausência de bomba reserva instalada e operando alternadamente na
EAT Centro, no booster Parque dos Sabiás e no booster Santa Terezinha. No caso da EAT Centro, na
ocasião da fiscalização, estavam instalados dois conjuntos motobombas de capacidades diferentes.
Segundo informações fornecidas pela COPASA o conjunto de maior capacidade abastece a parte alta
do bairro, enquanto o conjunto menor abastece a parte baixa, mas nenhum dos dois conjuntos possuía
reserva. Quanto ao booster Santa Terezinha, os dois conjuntos motobombas instalados funcionavam
em paralelo, portanto, não possuíam reserva. Um dos conjuntos apresentava barulho intenso causado
pela vibração da tampa de proteção do motor e vazamento nas conexões do barrilete.
Cabe ainda apontar que é importante a existência de iluminação artificial que permita a manutenção
das unidades no período noturno. Nas unidades do Santa Terezinha e do Parque das Colinas, as
lâmpadas estavam queimadas.

3.5.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Quanto ao atendimento às solicitações para vistoria e ligações de água, foram amostradas as ordens
de serviço dos meses de março a junho de 2018, de modo a verificar o cumprimento dos prazos
constantes na Resolução ARSAE-MG nº 40/2013. A tabela 2 apresenta a quantidade de solicitações em
cada um dos meses e o percentual de atendimentos fora do prazo.
Tabela 1 - Amostra de Ordens de Serviço –março a junho/2018
Número total de pedidos

Tipo de Serviço

Número de
Percentual de
pedidos atendidos pedidos fora do
Jun/2018
fora do prazo.
prazo

Mar/2018

Abr/2018

Mai/2018

Vistoria para
Ligação de Água

10

15

18

15

33

57%

Ligação de Água

5

14

14

11

13

30%

Além disso, foi avaliado o tempo gasto pelo prestador para correção de vazamentos de água, a partir
dos registros do Sistema de Informações Comerciais, entre os meses de março a junho de 2018.
Constatou-se que a maior parte dos vazamentos é resolvida nas primeiras 24 horas contadas a partir
da abertura da solicitação. Não foram atendidas nesse prazo, cerca de 20% das solicitações, sendo que
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a correção que demorou mais tempo permaneceu por 3 dias. Considera-se, portanto, que o prazo para
correção dos vazamentos tem sido satisfatório, o que reflete positivamente no índice de perdas
informado, que é igual a 27,6%.

4. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
Durante a fiscalização, foi solicitado à COPASA MG a realização de coletas e análises da qualidade da
água para consumo humano em pontos específicos do sistema, em consonância com o Anexo XX da
Portaria de Consolidação nº 5/2017. O resultado das análises para os parâmetros físico-químicos e
bacteriológicos das amostras coletadas durante a fiscalização estão em conformidade com os padrões
de potabilidade estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017, como pode ser
observado na Tabela 2. Ressalta-se, no entanto, que a concentração de flúor não atendeu ao valor
recomendado pela Portaria MS nº 635/1976.

Tabela 2 – Análises físico-químicas e bacteriológicas da qualidade da água para abastecimento
humano do município de Matias Barbosa (coletas realizadas no dia 02/08/2018).

Resultado das análises do município de Matias Barbosa
Físico - químicas
Local da Coleta
1
Saída do
tratamento
Rede de
distribuição
Rede de
distribuição

Saída do tanque de
contato
Rua Cardoso Saraiva,
113
Portaria do Condomínio
Parque das Colinas
Unidade

Cloro

Cor

Flúor

pH

Turbidez

1,2

2,5

0,58

7,2

0,24

1,5

2,5

0,86

6,5

0,68

0,9

2,5

0,14

7,3

0,06

mg/L

uH

mg/L

-

Valores permitidos*

0,2 a 5,0

≤ 15

≤ 1,5

-

Valores
recomendados*

≤ 2,0

-

**

6,0 a
9,5

uT
Filtração
Tratamento
Distribuição

***
-

-

-

Unidades: mg/L – miligrama por litro; uH – Unidade Hazen; uT – Unidade de turbidez
1 Cloro Residual Livre
2 Coliformes totais
3 Escherichia coli
* Valores estipulados pela Portaria MS nº 2.914/2011
** Conforme Quadro I da Portaria MS nº 635/1976
*** 0,5 uT em 95% das amostras, sendo 1,0 uT o limite máximo para qualquer amostra pontual
(Anexo II da Portaria MS nº 2.914/2011)
**** Conforme Anexo I da Portaria MS nº 2.914/2011

Convém destacar que as análises bacteriológicas realizadas durante a fiscalização foram
desconsideradas uma vez que se verificou que o substrato Colilert® estava vencido.
SAA MATIAS BARBOSA

PROCESSO Nº 2440.01.0000562/2018-05

ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG
Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br

13/32

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

Foi solicitado ao Prestador de Serviços documentação referente à qualidade da água para consumo
humano, distribuída em Matias Barbosa entre os meses de janeiro a junho de 2018. A partir da
avaliação dos registros entregues, é possível afirmar que, no período analisado, a água distribuída em
Matias Barbosa esteve própria para o consumo, de acordo com as determinações do Anexo XX da
Portaria de Consolidação nº 5/2017.
Solicitou-se também os resultados das análises semestrais para avaliação das substâncias que
representam riscos à saúde conforme Anexo 7 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017.
Para as coletas realizadas em fevereiro e julho de 2018, não foram encontrados valores fora do padrão
para as substâncias que representam riscos à saúde avaliados na água bruta. No entanto, no relatório
de ensaio encaminhado não constam análises de agrotóxicos. Também não foram entregues à ARSAEMG, as análises de cianobactérias, exigidas pelo Anexo 11 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº
5/2017. Dentre os parâmetros organolépticos verificou-se valores ligeiramente superiores ao valor
máximo permitido na água bruta para o parâmetro ferro, cor, turbidez. No entanto, ressalta-se que
isso não implica em risco à saúde. Da mesma forma, contatou-se uma concentração superior ao
permitido de fósforo total, que também não representa risco à saúde, mas por estar associado à
adubação e erosão do solo em áreas agrícolas e contribuir para a eutrofização de corpos d’águas, o
seu aumento enseja atenção do Prestador de Serviços e retifica a necessidade de realizar análises para
identificação de agrotóxicos e cianobactérias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os questionamentos apresentados pela Câmara Municipal e pela Prefeitura Municipal,
convém esclarecer os seguintes itens:


Quanto às intermitências recentes ocorridas nos bairros Vila São Damião, Vista Alegre, Mirim

e região, a COPASA informou que os vazamentos que estariam causando a perda de água na região
foram corrigidos em 26 de agosto de 2018. Sobre essa mesma região, destaca-se a ausência de bomba
reserva na elevatória EAT Centro, responsável pelo bombeamento de água que abastece essa região,
o que aumenta a vulnerabilidade do sistema.


Quanto à falta de água no Park Sul, na ocasião da fiscalização não foram constatadas

irregularidades no abastecimento, bem como não foi verificada quantidade significativa de
reclamações de falta de água proveniente desta área, entre os meses de dezembro de 2017 a julho de
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2018. A COPASA informou que foi implantado um sistema que monitora o tempo em que a bomba do
poço permanece desligada e que o poço possui bomba reserva específica disponível para instalação.


Quanto ao desabastecimento no bairro Cedofeitas, a COPASA informou que também ocorreu

um vazamento que demorou a ser corrigido e indisponibilidade de água, mas que também já foi
corrigido. Além disso, verificou-se que o reservatório do bairro possui capacidade inferior ao
recomendado para garantir a continuidade do abastecimento de água frente às variações horárias de
consumo e os casos de paradas emergenciais, fato que deve ser avaliado pelo prestador de serviços.


Quanto à divulgação em casos de paralisações no abastecimento, a Resolução ARSAE-MG nº

40/2013 determina que o prestador deverá divulgar com antecedência mínima de 3 (três) dias, por
intermédio dos meios de comunicação disponíveis no município, as paralisações programadas
superiores a 12 (doze) horas. Para as situações emergenciais, a divulgação deverá ser realizada
imediatamente após identificada a área atingida. Não há determinações sobre a forma como essa
divulgação deve ser realizada, que varia de acordo com a condição de cada município. A COPASA
deverá buscar a melhor forma de comunicação com a população de Matias Barbosa e descrever o
procedimento no Plano de Emergência e Contingência do sistema.


Quanto à possibilidade de coleta de água bruta na adutora para abastecimento de caminhões,

a COPASA informou que fatores como o aumento da perda de carga, a ocorrência de golpe de aríete e
a ocorrência de vazamentos impossibilita a manutenção de uma válvula na adutora.


Quanto à recomposição dos pavimentos após realização das obras, a COPASA informou que o

Convênio firmado em 2016 era anual e não está mais vigente. Dessa forma, a responsabilidade sobre
a recomposição é da COPASA-MG. Segundo a Resolução ARSAE-MG, a recomposição deverá ser
realizada em conformidade com o Código de Postura do Município, no que couber.


Quanto ao atendimento do bairro Vila Esperança, a COPASA informou que a única pendência

atualmente é a disponibilização de energia elétrica por parte da CEMIG. Quanto ao atendimento ao
crescimento vegetativo, cabe destacar que a Resolução ARSAE-MG determina que o prolongamento
de rede pública para atender pedido de ligação definitiva de água e de esgoto até 25 (vinte e cinco)
metros de extensão por ligação em área urbana e 40 (quarenta) metros por ligação em área rural será
atendido pelo prestador sem ônus para o solicitante, exceto quando comprovada a inviabilidade
técnica ou localizado em áreas não regularizadas pelo município. O prolongamento de rede de
abastecimento de água ou de esgotamento sanitário acima das distâncias definidas e que não constar
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de cronograma de implantação ou de programa de expansão do prestador será executado com
participação financeira do interessado que a solicitar.


Quanto à qualidade da água, as análises realizadas durante a fiscalização e a avaliação dos

registros das análises realizadas no primeiro semestre de 2018, demonstraram que a água distribuída
em Matias Barbosa atende aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Quanto a aparência
leitosa da água, que causa resistência da população, cabe esclarecer que se trata de oxigênio disperso
na água, conforme afirmado pela COPASA na audiência pública. Para a tratativa de reclamações
referentes à possíveis danos causados pela má qualidade da água e ressarcimentos, os usuários
deverão se dirigir à agência de atendimento da COPASA, localizada na rua Doutor Luiz de Souza
Brandão, 105, bairro Santa Clara. Cada caso será avaliado e respondido individualmente para cada um
dos reclamantes e serão registrados números de protocolos que possibilitam a reclamação junto às
Ouvidorias da COPASA e da ARSAE-MG.


Quanto à disponibilização de informações de qualidade da água ao titular dos serviços, a

Resolução ARSAE-MG, n° 40/2013 e o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 definem que é
obrigação do prestador de serviços encaminhar à autoridade de saúde pública dos Estados e dos
Municípios relatórios das análises dos parâmetros mensais, trimestrais e semestrais com informações
sobre o controle da qualidade da água, conforme o modelo estabelecido pela referida autoridade.
Portanto, as informações deverão ser fornecidas à Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde.


Quanto à alta pressão na rede, na rua Governador Valadares, a COPASA argumentou que o

relevo acidentado da região ocasiona essas ocorrências e que, em alguns casos, a instalação de válvulas
redutoras de pressão pode prejudicar o abastecimento de outros locais. A partir de uma avaliação do
registro de reclamações de vazamento de água, constatou-se que na referida rua não são recorrentes
os rompimentos da rede e vazamentos de água. Todavia, em caso de danos às instalações prediais das
residências comprovadamente causado pela alta pressão da rede, o usuário deverá solicitar o
ressarcimento junto à COPASA, conforme procedimento supracitado.
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6. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

NÃO CONFORMIDADE

Deixar de cumprir os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa da ARSAE-MG para atendimento de
solicitações de vistoria para ligação de água/esgoto.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 65 do Anexo I da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Atendimento ao público

Solicitações de vistoria para ligação de água e de ligação de água atendidas
fora do prazo (Tabela 1)

NÃO CONFORMIDADE

Deixar de elaborar/manter Plano de Emergência e Contingência específico para o sistema.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 5º do Anexo 1 da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

SAA

As ações estabelecidas no Plano de Emergência e Contingência para as
situações que envolvem a interrupção do abastecimento estão
desatualizadas.

NÃO CONFORMIDADE

Deixar de manter conjunto motobomba reserva instalado e operando alternadamente nas unidades
operacionais.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 3° do Anexo I da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

EAB - Rib. São Fidélis

Ausência de conjunto motobomba reserva (Foto 5).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

EAT Centro

Ausência de 2 (dois) conjuntos motobombas reservas (Foto 6).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Booster Pq. dos Sabiás

Ausência de conjunto motobomba reserva (Foto 7).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Booster Santa Terezinha

Conjuntos motobombas instalados funcionam em paralelo. Ausência de um
conjunto reserva (Foto 8).
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Foto 5. EAB - Conjunto motobomba reserva removido
para manutenção.

Foto 6. EAT Centro - Dois conjuntos motobombas
independentes, ambos sem conjunto reserva.

Foto 7. Booster Parque dos Sabiás - Conjunto
motobomba reserva removido para manutenção.

Foto 8. Booster Santa Terezinha – Ausência de
conjunto reserva. Os dois conjuntos instalados
operam em paralelo.

NÃO CONFORMIDADE

Manter unidades operacionais vulneráveis ao acesso de pessoas não autorizadas.
REFERÊNCIA LEGAL

§ 4° do Art. 8° do Anexo I da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Poço C-01 – Parque das Colinas

Ausência de cercamento. (Foto 9).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Poço C-02 – Parque das Colinas

Ausência de cercamento. (Foto 10).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

RAP Santa Terezinha

Ausência de portão e cerca danificada, devido à ocorrência de roubo.
(Fotos 11 e 12).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

RAP São Damião

Ausência de portão e cerca danificada, devido à ocorrência de roubo.
(Foto 13).
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Foto 9. Poço C-01 – Ausência de cerca de proteção que
restrinja o acesso.

Foto 10. Poço C-02 – Ausência de cerca de proteção que
restrinja o acesso.

Foto 11. RAP Santa Terezinha - Ausência de portão e de
tela

Foto 12. RAP Santa Terezinha - Ausência de tela e cerca
danificada nos fundos do terreno.

Foto 13. RAP São Damião - Ausência de portão e de tela
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NÃO CONFORMIDADE

Não manter placas de advertência e/ou de identificação na unidade.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 8º do Anexo 1 da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Poço C-01 – Parque das
Colinas

Ausência de placas de advertência e de identificação na unidade (Foto 14).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Poço C-02 – Parque das
Colinas

Ausência de placas de advertência e de identificação na unidade (Foto 15).

Foto 14. Poço C-01 – Ausência de placas de advertência e
de identificação na unidade

Foto 15. Poço C-02 – Ausência de placas de advertência e
de identificação na unidade

NÃO CONFORMIDADE

Deixar de manter as tampas de inspeção de reservatórios de distribuição e acumulação devidamente
trancados (cadeado ou similar) ou manter as tampas de inspeção em más condições (enferrujada, sem
vedação adequada e quebrada).
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 9º do Anexo 1 da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

RAP Vista Alegre

Tampa de inspeção sem vedação adequada (Foto 16).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

RAP Santa Terezinha

Tampa de inspeção sem cadeado (Foto 17).
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Foto 16. Tampa do RAP 180 m3 da ETA enferrujada.

Foto 17. Tampa do RAP 180 m3 da ETA enferrujada.

NÃO CONFORMIDADE

Deixar as aberturas do reservatório vulneráveis à entrada de animais, insetos, contaminantes e águas de
chuva.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 9º do Anexo 1 da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

RAP ETA

CONSTATAÇÃO

 Extravasor do reservatório não possui tela de proteção (Foto 18).
 Tubulação do reservatório descoberta, vulnerável à entrada de chuva
(Foto 19).

Foto 18. RAP ETA – Extravasor sem tela de proteção
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NÃO CONFORMIDADE

Deixar de realizar a conservação das estruturas prediais e limpeza das unidades operacionais.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 8º do Anexo 1 da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

ETA

Revestimentos danificados em algumas partes da estrutura da ETA,
possibilitando a corrosão das peças metálicas. (Fotos 20 e 21).

Foto 20. ETA – Filtros com sinais de corrosão

Foto 21. ETA – Escada com sinais de corrosão

NÃO CONFORMIDADE

Manter em uso reagentes e insumos fora do prazo de validade ou sem a correta identificação, indicação de
procedência ou procedimento de utilização e descarte.
REFERÊNCIA LEGAL

Art. 14 do Anexo 1 da Resolução ARSAE-MG n° 44/2014
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Laboratório

Substrato Colilert® vencido (Foto 22).

Validade:
09/12/17
Foto 22. Substrato Colilert® vencido
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NÃO CONFORMIDADE

Deixar de realizar manutenção de vazamentos em tubulações, conexões, acessórios ou conjuntos moto
bomba.
REFERÊNCIA LEGAL

Parágrafo 1º do Art. 8º do Anexo 1 da Resolução ARSAE-MG n° 40/2013
UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Poço C-02 – Pq. das Colinas

Vazamento na válvula (Foto 23).

UNIDADE OPERACIONAL

CONSTATAÇÃO

Booster Santa Terezinha

Vazamento nas conexões (Foto 24).
Vazamento na
válvula

Vazamento
nas conexões
Foto 23. Poço C-02 – Válvula não fecha completamente,
permitindo o vazamento de água

Foto 24. Booster Santa Terezinha – Vazamento de água
nas conexões do barrilete.

7. RECOMENDAÇÕES
1. Providenciar a renovação da outorga da captação superficial no Ribeirão São Fidélis junto ao órgão
ambiental responsável e enviar à ARSAE-MG certificado de outorga das captações subterrâneas
de Matias Barbosa.
2. Enviar à ARSAE-MG, comprovante da Licença de Operação da Estação de Tratamento de Água.
3. Encaminhar à ARSAE-MG, resultados de análises de monitoramento da presença de agrotóxicos
e cianobactérias na água bruta.
4. Avaliar a possibilidade de aumento da capacidade de reservação nos bairros Cedofeita e Nossa
Senhora da Penha, com o intuito de adequar o coeficiente de reservação nessas áreas.
5. Garantir que os sistemas dosadores de flúor funcionem de forma adequada continuamente.
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6. Trocar as lâmpadas das estações elevatória Santa Terezinha e Parque das Colinas para possibilitar
vistorias e manutenções na ausência de luz natural.
7. Enviar documentação comprobatória da conclusão das obras da casa de química do Park Sul (Fotos
25 e 26).

Foto 25. Casa de Química – Park Sul

Foto 26. Casa de Química – Park Sul. Estrutura
improvisada

8. Tomar providências para diminuir o intenso barulho causado durante o funcionamento dos
conjuntos motobombas do Booster Santa Terezinha.
9. Buscar alternativas para aprimorar a comunicação no município e garantir a adequada divulgação
das paralisações programadas.
10. A COPASA deverá atender às determinações do Código de Posturas de Matias Barbosa ou outro
instrumento municipal vigente que estabeleça padrões de qualidade para a execução de obras de
recomposição de pavimentos. Sugere-se que, quando necessária a recomposição das vias, tais
ações sejam acompanhadas e validadas por representantes da Prefeitura, para garantir que o
resultado das obras fique a contento da Prefeitura.
11. Assegurar que as pressões na rede de distribuição de água atendam aos limites estabelecidos pela
NBR 12.218/94 da ABNT, tanto em relação ao valor mínimo para garantir o abastecimento dos
reservatórios domiciliares, quanto em relação ao valor máximo permitido para evitar danos às
redes e instalações prediais e vazamentos de água.
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8. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG

Josianne Leandro Rodrigues
MASP: 1.372.979-3

Belo Horizonte, setembro de 2018.
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ANEXO I. Croquis do Sistema de Abastecimento de Água da sede municipal de Matias Barbosa
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ANEXO II. Descrição técnica do SAA da sede municipal de Matias Barbosa
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