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RESUMO  

 

O presente estudo teve como objetivo analisar o conjunto de itens verificados na fiscalização 

direta de sistemas de abastecimento de água por três agências reguladoras de âmbito nacional. O 

diagnóstico foi fundamentado na análise de checklists de fiscalização e resoluções disponíveis 

nos sítios eletrônicos das agências. A análise compreendeu todas as etapas do sistema, além dos 

aspectos referentes à qualidade da água, e evidenciou que 61 itens são verificados pelas três 

agências, 53 por duas e 49 itens são exclusivos de alguma das entidades. Adicionalmente, 

considerando a amostra estudada, constatou-se que a estação de tratamento apresenta maior 

quantitativo de itens verificados, seguido do reservatório e da rede de distribuição. Vale destacar 

que não há uniformidade na avaliação da qualidade do sistema de abastecimento de água pelas 

agências reguladoras consideradas neste estudo, o que sugere a necessidade de discussão, entre 

as entidades de regulação, das condições ideais de operação e manutenção de sistemas de 
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abastecimento, a fim de promover o aprimoramento e a consolidação das melhores práticas de 

fiscalização em evidência no País. 

 

Palavras-chave: Fiscalização. Abastecimento. Regulação. Qualidade dos serviços. 

Aperfeiçoamento.  

 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

O saneamento básico é direito assegurado pela Constituição Federal e o planejamento adequado 

dos serviços essenciais que o compõe, bem como sua prestação eficaz, são fundamentais para 

promoção da saúde pública, melhoria da qualidade de vida da população, bem como para a 

preservação do meio ambiente. Entretanto, apesar de sua importância, o setor ainda possui 

muitas deficiências devido à ausência de planejamento e descontinuidade de ações. Sendo 

assim, é fundamental priorizar políticas públicas planejadas e permanentes para o setor, de 

forma a garantir a universalização do acesso aos serviços básicos.  

A Lei nº 11.445 (BRASIL, 2007), marco regulatório do saneamento, que institui as diretrizes 

nacionais para o setor e introduz sua regulação, apresenta em seu art. 43 requisitos mínimos 

para prestação adequada dos serviços, que devem ser estabelecidos em normas regulamentares e 

contratuais, a citar: (i) regularidade; (ii) continuidade; (iii) atendimento aos usuários; e (iv) 

atendimento às condições operacionais e de manutenção dos sistemas. É importante salientar 

que os serviços de saneamento funcionam sob regime de monopólio natural, visto que o titular 

dos serviços públicos delega a sua prestação a apenas uma empresa. Sendo assim, a fiscalização 

e o controle do setor são fundamentais para preservar o interesse público. Nesse contexto, surge 

a necessidade de um ente regulador, ou seja, uma entidade técnica com o propósito de fiscalizar 

e orientar a prestação dos serviços públicos oferecidos, bem como editar normas técnicas, 

econômicas e sociais para a sua regulação.  

Cabe às agências reguladoras, no cumprimento de suas competências, a fiscalização de sistemas 

de abastecimento com o objetivo de averiguar as possíveis não conformidades. Segundo Galvão 

Junior et al. (2006), constatação corresponde a um procedimento ou fato resultante de uma ação 

da concessionária inerente à prestação do serviço de abastecimento de água. Nesse sentido, as 

constatações que estão em desacordo com dispositivos legais que regulamentam a concessão, 

metas de contratos ou legislação do setor são denominadas não conformidades.  

Conforme exposto por Basílio Sobrinho et al. (2009, p. 232)  

(...) o papel das entidades fiscalizadoras, notadamente das agências 

reguladoras, constitui-se no recurso técnico, institucional e legal 
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disponível para a certificação da qualidade dos serviços, por meio de 

atestado de conformidade, o qual, por sua vez, será função da 

confiabilidade, importância, nível de referência e amplitude do 

trabalho realizado por cada entidade. 

De acordo com Galvão Junior et al. (2006), a atividade regulatória é operacionalizada pelo ato 

de fiscalizar os serviços prestados, quando será apurado o cumprimento do disposto em 

resoluções editadas pelo ente regulador e em contrato celebrado entre poder concedente e 

prestador de serviço. Para facilitar o registro das constatações in loco, poderá ser utilizado um 

checklist contendo todos os aspectos que devem ser verificados nas unidades dos sistemas. A 

adoção desse instrumento pela agência colabora para uma fiscalização mais eficaz, além de 

garantir um tratamento isonômico entre os entes regulados e de auxiliar na abordagem do 

diagnóstico da prestação dos serviços no relatório de fiscalização.  

Um instrumento que pode auxiliar no processo de melhoria dos serviços é o benchmarking “(...) 

ferramenta de comparação de ideias e práticas entre organizações e/ou entre partes da mesma 

organização, com o objetivo de melhorar continuamente o desempenho das mesmas. ” 

(GUIMARÃES et al., 2013, p 35). 

Diante do exposto e considerando (i) que “(...) a atividade de fiscalização tem reflexo direto 

sobre os resultados do prestador de serviços e a qualidade dos serviços. ” (ARAÚJO et al., 

2009, p. 283); (ii) a relevância de aprimorar a atividade regulatória e os instrumentos de 

fiscalização; e (iii) que avaliar e comparar o desempenho de diversos prestadores de serviços 

pode estimular a melhoria dos serviços, este trabalho analisou os itens verificados na 

fiscalização direta de sistemas de abastecimento por três agências reguladoras de âmbito 

nacional.  

Este estudo busca, portanto, estimular novas discussões para consolidar, entre as entidades de 

regulação, quais as condições ideais de operação e manutenção de sistemas de abastecimento, 

de forma a permitir, dentre outras ações, a comparação da qualidade dos serviços prestados no 

País.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia apresentada nos três tópicos subsequentes foi construída a fim de verificar a 

hipótese de que as agências reguladoras de saneamento abordam itens distintos na fiscalização 

direta de sistemas de abastecimento de água. 

 

  



 

Setor de Autarquias Sul – Quadra 04 – Lote 09/10   Bloco A – Salas 939/940 – Edifício Victória Office 
Tower Brasília – DF / CEP 70.070-938 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este estudo foi fundamentado em documentos disponíveis nos sítios eletrônicos de agências 

reguladoras de saneamento básico de âmbito nacional. Para análise das informações foram 

definidas algumas condições, a saber:  

 O objeto da fiscalização é o Sistema de Abastecimento de Água - SAA;  

 A fiscalização refere-se à área técnico-operacional, compreendendo equipamentos e 

instalações pertencentes às etapas do SAA (captação, adução, tratamento, reservação e 

distribuição), além de sua manutenção e de aspectos referentes ao manancial de 

abastecimento e à qualidade da água;  

 O tratamento de água realizado na estação é do tipo convencional (coagulação, 

floculação, decantação, filtração e desinfecção); e  

 A fiscalização da área comercial do prestador de serviços e de questões referentes ao 

contrato estabelecido entre poder concedente e prestador de serviços não foram 

consideradas neste trabalho. 

 

SELEÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E DA FERRAMENTA DOCUMENTAL 

 

Foram selecionadas três agências reguladoras no universo das 51 associadas à Associação 

Brasileira de Agências Reguladoras – ABAR, a citar: Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Ceará – ARCE; Agência Reguladora de Saneamento Básico e 

Infraestrutura Viária do Espírito Santo – ARSI; e Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ. A ARSI, após Lei 

Complementar nº 827 de julho de 2016, passou a ser denominada de Agência de Regulação de 

Serviços Públicos – ARSP. Ressalta-se, entretanto, que as referências correlatas à ARSI foram 

coletadas em abril de 2016. 

Para escolha das agências duas condições foram levadas em consideração: (i) a atuação na 

regulação dos serviços de abastecimento de água e (ii) a disponibilidade de informações no sítio 

eletrônico no que se refere à fiscalização e à regulação dos serviços de abastecimento de água. 

O último critério foi utilizado a fim de possibilitar a verificação das condições técnico-

operacionais consideradas nas ações de fiscalização das agências. Tais documentos consideram 

relatórios de fiscalização, documentos de apoio, como checklists, publicações e resoluções 

editadas pela agência. Ressalta-se que a constatação de três agências que atendessem aos 

requisitos citados foi condição para interromper a busca de entidades para este estudo. 

Os documentos considerados de interesse para este estudo são apresentados no Quadro 1. 

  



 

Setor de Autarquias Sul – Quadra 04 – Lote 09/10   Bloco A – Salas 939/940 – Edifício Victória Office 
Tower Brasília – DF / CEP 70.070-938 

Quadro 1 - Resoluções e documentos de apoio referentes às agências reguladoras 

abarcadas pela pesquisa 

Resolução/Documento de Apoio Conteúdo 

ARCE 

Resolução ARCE 130/10 

Estabelece as condições gerais na prestação e utilização dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário 

Resolução ARCE 147/10 

Dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis à Companhia 

de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), em razão de infrações aos 

direitos dos usuários, bem como os procedimentos de fiscalização 

e aplicação das penalidades, e dá outras providências 

Publicação: Procedimento de 

Fiscalização em Sistemas de 

Abastecimento de Água1 

Aborda, dentre outros itens, os procedimentos e as atividades de 

campo de uma agência reguladora, incluindo modelos de relatório 

de fiscalização e lista de verificação (checklist) 

ARSI 

Resolução ARSI 008/10 

Estabelece as condições gerais para a prestação e utilização dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário 

Checklist de Fiscalização Formulário específico desenvolvido para aquisição de dados 

ARES-PCJ 

Resolução ARES-PCJ 48/14 

Dispõe sobre a definição de não conformidades a serem 

verificadas na fiscalização da prestação dos serviços de água e 

esgoto, no âmbito dos municípios associados à Agência 

Reguladora PCJ 

Resolução ARES-PCJ 50/14 

Estabelece as condições gerais de prestação dos serviços públicos 

de abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário, no 

âmbito dos municípios associados à Agência Reguladora PCJ 

Relatório de Fiscalização Técnica dos Sistemas de Água e Esgoto - 2014 - Município de Araraquara 

Relatório de Fiscalização Técnica dos Sistemas de Água e Esgoto - 2014 - Município de Cerquilho 

 

 

Em relação aos relatórios de fiscalização, apenas os da ARES-PCJ foram considerados neste 

trabalho, visto que apresentam uma espécie de checklist para análise do sistema fiscalizado. Os 

relatórios da ARCE e ARSI não foram analisados, pois ambas as agências disponibilizam essa 

lista de verificação de forma separada. Este estudo considerou dois relatórios da ARES-PCJ 

com vistas a abordar a fiscalização de sistemas com captação superficial e subterrânea.  

 

ANÁLISE DOS ITENS EMPREGADOS NA FISCALIZAÇÃO DIRETA  

 

Para cada uma das três agências reguladoras foram verificados os itens considerados nos 

checklists relativos à fiscalização de sistemas de abastecimento de água, observando-se os 

                                                 
1 O pioneirismo da ARCE na área de regulação possibilitou o desenvolvimento desta publicação, que 

apresenta uma metodologia específica de fiscalização dos serviços de água, cujos resultados, de acordo 

com a agência, são eficientes e contribuíram para a melhoria dos serviços prestados pela concessionária 

aos usuários. 
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componentes em comum ou não às entidades consideradas. Para compor a análise, fez-se uma 

verificação das resoluções editadas pelas agências com referência às condições gerais de 

prestação dos serviços e não conformidades verificadas na fiscalização de sistemas públicos de 

abastecimento de água.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A análise realizada neste estudo compreendeu todas as unidades do sistema de abastecimento de 

água, desde o manancial de captação até a rede de distribuição, além dos aspectos referentes à 

qualidade da água, e evidenciou que, dos 163 itens de fiscalização identificados nos documentos 

considerados, 37% são considerados pelas três entidades em suas fiscalizações, 33% são 

verificados em campo por duas agências e 30% são observados exclusivamente por alguma das 

agências. Na Figura 1 evidencia-se o quantitativo de itens para avaliação da qualidade dos 

serviços prestados distribuídos conforme o número de agências reguladoras que, do ponto de 

vista da análise documental realizada, verificam tais itens em fiscalização direta de Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA). Salienta-se que como não há um padrão de escrita textual entre 

as agências, os itens considerados comuns às entidades foram determinados por meio da análise 

e do agrupamento de termos similares.  

 

Figura 1 – Quantitativo de itens verificados na fiscalização direta de SAA, conforme 

número de agências reguladoras analisadas 
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O quantitativo de itens identificados evidencia a fragilidade à qual a ação de fiscalização de 

agências reguladoras está sujeita, visto a abrangência do que deve ser observado pelo fiscal em 

campo e sua responsabilidade pelo resultado final da fiscalização. Adicionalmente, o percentual 

de itens verificados pelas três agências demonstra a vasta possibilidade de discussão acerca das 

condições ideais de operação e manutenção, bem como sobre a amplitude do diagnóstico geral 

do SAA fiscalizado, visto que os componentes identificados nos documentos analisados 

incluem, além de questões que envolvem não conformidades, itens de caráter informativo. A 

Figura 2 evidencia a distribuição dos itens de fiscalização direta em relação às etapas do SAA. 

 

Figura 2 - Distribuição dos itens em relação às etapas inerentes ao SAA, considerando as 

três agências reguladoras  

 
 

 

Observa-se na Figura 2 que a Estação de Tratamento de Água (ETA) apresenta 60 componentes 

para verificação in loco, quantitativo significativo quando comparado aos 26 itens relativos ao 

reservatório e à rede de distribuição. O resultado obtido é coerente, visto que essas três etapas 

do sistema são fundamentais para garantia da qualidade da água e da perenidade do 

abastecimento à população.  
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No que se refere ao conteúdo técnico-operacional dos documentos analisados, verificou-se que, 

de forma geral, as agências fiscalizam aspectos como: (i) preservação do manancial, com 

verificação de fontes poluidoras próximas à área de captação; (ii) proteção e identificação das 

unidades operacionais; (iii) conservação e limpeza; (iv) operação e manutenção; (v) segurança; 

(vi) monitoramento da qualidade da água bruta e tratada; (vii) controle de perdas e; (viii) 

destinação de resíduos.  

Quando se considera apenas os 61 itens comuns verificados pelas três agências, mostrados na 

Figura 3, percebe-se que houve uma redução representativa no que se refere ao número de itens 

verificados na ETA e na rede de distribuição, sendo o foco, nesse caso, o reservatório. 

Possivelmente isso ocorreu pelo fato do reservatório ser uma unidade mais limitada do ponto de 

vista dos possíveis itens a serem verificados pelo fiscal. A ETA e a rede de distribuição 

apresentam diversas peculiaridades e maior complexidade, o que pode justificar o menor 

número de itens comuns verificados neste estudo. 

 

Figura 3 - Distribuição dos itens em relação às etapas inerentes ao SAA, considerando os 

itens comuns fiscalizados pelas três agências 

 
 

 

No que se refere ao reservatório, as três agências consideradas nesta pesquisa fiscalizam 

aspectos relacionados à proteção da área; conservação e manutenção da unidade; ocorrência de 

extravasamentos; realização de limpeza e desinfecção periódica; segurança da qualidade da 
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água armazenada; presença de extravasor e de descarga de fundo; existência de guarda corpo; 

presença de para-raios e luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado. Os 

itens verificados na ETA pelas três agências incluem aspectos referentes a: proteção e 

identificação da área; conservação e manutenção das unidades de tratamento; frequência de 

limpeza dos decantadores; destino do lodo de decantadores e da água de lavagem dos filtros; 

conservação e limpeza da casa de química e do laboratório; armazenamento e controle da 

qualidade de produtos químicos; cumprimento das disposições da Portaria 2.914 (BRASIL, 

2011) vigente no que concerne aos padrões de qualidade na saída da estação; e existência de 

licenciamento ambiental.  

No que se refere ao tema controle de perdas de água na rede de distribuição, ressalta-se que 

somente para uma das agências foram identificados itens que abordam questões bem 

específicas, como questionamentos acerca de hidrômetros; de programas de redução de pressão, 

de pesquisa de vazamentos e de combate a fraudes; de ensaios de recebimento de novas redes; e 

sobre a manutenção preventiva em registros. Ainda no âmbito de perdas, em relação ao sistema 

de abastecimento como um todo, salienta-se que duas agências verificam a existência de 

dispositivo limitador e controlador de nível máximo para evitar a perda de água pelo extravasor; 

a presença de medidor de vazão na entrada e/ou na saída da ETA; o volume de lavagem dos 

filtros; a existência de setorização do sistema em zonas de pressão, a pressão máxima na rede, 

considerando as disposições da ABNT; e o percentual de micromedição do sistema.  

Por outro lado, as três agências averiguam aspectos que incluem a presença de vazamentos 

aparentes em unidades operacionais; a medição e o controle de vazão na entrada e/ou saída do 

reservatório; e o número de macromedidores instalados. No entanto, a grande maioria dos 

aspectos citados são de cunho informativo, não resultando em não conformidade para o 

prestador de serviços.  

Percebe-se, portanto, significativa variabilidade das informações verificadas por cada agência, o 

que indica a necessidade de uma discussão mais ampla acerca da abrangência da fiscalização no 

que se refere a perdas, tema relevante do ponto de vista da preservação dos recursos hídricos, de 

eficiência do sistema e da gestão sustentável por parte do prestador de serviços. 

Além do exposto, a partir da análise das resoluções e dos documentos de apoio referentes às 

agências reguladoras abarcadas pela pesquisa, observou-se ainda que alguns aspectos relevantes, 

sob a ótica deste estudo, não foram abordados por nenhuma das três agências:   

 Necessidade de análise de bactérias heterotróficas para a água reservada – em 

atendimento ao art. 28º da mencionada Portaria 2.914, que recomenda que em caso de 

presença acima de 500 UFC/mL providências devem ser adotadas para o 

restabelecimento da integridade do sistema; 
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 Cumprimento da publicidade de informações mínimas sobre a água para consumo 

humano entregue aos consumidores por meios alternativos de abastecimento – em 

atendimento ao art. 9º do Decreto Federal nº 5.440 (BRASIL, 2005);  

 Elaboração e cumprimento do Plano de Emergência e Contingência (PEC) – em 

atendimento ao inciso V do art. 2° da Lei Federal n° 11.4452 (BRASIL, 2007); 

 Necessidade de tomada de água na saída de cada filtro para determinação de turbidez, 

em caso de filtração rápida – disposição do item 5.21.22 da NBR 12216/92; 

 Definição da frequência de inspeção sanitária em reservatórios de água tratada, a fim de 

identificar a necessidade de limpeza e desinfecção; e 

 Necessidade de calibração periódica dos medidores de vazão do sistema, com a 

finalidade de garantir a confiabilidade dos dados. 

A discussão apresentada sugere, portanto, que as entidades responsáveis pela fiscalização de 

sistemas de abastecimento de água, foco deste estudo, possuem a difícil missão de consolidar, 

entre as agências reguladoras, as condições ideais de operação e manutenção do sistema e as 

não conformidades relacionadas, de forma a buscar o aperfeiçoamento das atividades 

regulatórias e avanços na qualidade dos serviços prestados aos usuários. Todavia, ressalta-se 

que as especificidades de cada região devem ser avaliadas por cada ente regulador. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise realizada evidenciou que, de um total de 163 itens relativos à fiscalização direta de 

sistemas de abastecimento de água identificados nos documentos de três agências reguladoras, 

61 são verificados pelas três agências, 53 por duas e 49 exclusivamente por alguma das 

entidades. Além disso, constatou-se que quando se considera as três agências, a maioria dos 

itens de verificação in loco referem-se à etapa de tratamento, seguido da reservação e da rede de 

distribuição. Quando são considerados apenas os itens comuns às três agências, verifica-se que 

o foco é o reservatório, com redução significativa dos itens fiscalizados na estação de 

tratamento. Observou-se ainda, sob a perspectiva deste trabalho, que não há entre as agências 

analisadas uniformidade na avaliação da qualidade de sistemas de abastecimento, nem uma 

padronização da escrita textual dos itens fiscalizados. Sendo assim, salienta-se a relevância da 

definição, por parte das entidades reguladoras dos serviços públicos de saneamento, das 

                                                 
2 Ressalta-se que nenhuma das três agências fez menção, na perspectiva considerada por este estudo, ao 

PEC, apesar de disporem em resolução sobre algumas medidas básicas a serem tomadas em situações de 

interrupção dos serviços, como orientações à população acerca dos procedimentos necessários e da 

obrigação de comunicação aos usuários e à agência. 
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condições ideais da prestação dos serviços de abastecimento de água, a fim de consolidar um 

instrumento comum para avaliação comparativa de sua qualidade e, assim, incentivar a melhoria 

dos serviços prestados à população.  
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