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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO

DISTRITO FEDERAL
Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto

Relatório de Fiscalização - ADASA/SAE  

RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

RVF/COFA/004/2020

Fiscalização na Cidade Estrutural - descon�nuidade no abastecimento de água

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA

ADASA: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. 

Endereço: Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte
– CEP: 70631-900 – Brasília-DF. 

Telefone: (61) 3961-4900

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

Endereço: Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibipiruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP:
71928-720 – Brasília-DF.

3. DADOS DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA

Tipo Fiscalização da descon�nuidade no abastecimento da Cidade Estrutural

Localidade (s) Cidade Estrutural

Data da ação
fiscalizatória 04/02/2020

4. OBJETIVO

O obje�vo dessa ação foi verificar a descon�nuidade no abastecimento de água na Cidade Estrutural.

 

5. METODOLOGIA

A metodologia dessa ação consis�u na visita a algumas quadras da Cidade Estrutural, à Administração
Regional e a um poço de visita da adutora que abastece a região.

 

6. RELATO DA FISCALIZAÇÃO

Em agosto de 2019 foi registrada reclamação de descon�nuidade no abastecimento de água na Cidade
Estrutural  (27505087).

A Caesb apresentou Nota Técnica em outubro de 2019 reconhecendo os problemas de descon�nuidade
(30721298).

Em 04/02/2020 foi veiculada na imprensa a permanência do problema de descon�nuidade no
abastecimento  na cidade Estrutural.
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Em observância aos canais de comunicação da Adasa não foram registradas informações da Caesb sobre
manutenção programada naquela área.

Imagem 1 - Localização do poço de visita da adutora que abastece a  Cidade Estrututal

 

A equipe de fiscalização percorreu as quadras 04, 06, 07 e 8 do Setor Oeste, abordou moradores e constatou
a intermitência no abastecimento. De acordo com os moradores, a água é fornecida durante um curto
período, na maioria das vezes com pouca pressão, e há dias que ficam completamente sem água.
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A equipe reuniu-se com o Administrador da Cidade Estrutural, Major Cunha, e dirigiu-se para o poço de visita
da adutora de água que abastece a região.

 

No local estava presente uma equipe da Caesb finalizando obras de reforço na adutora, as quais, de acordo
com os técnicos que estavam no local, visam fazer com que a tubulação suporte o acréscimo de pressão
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necessário para solucionar o problema da intermitência no abastecimento.

 

A princípio o trabalho mostrou-se bem executado e adequado para fazer frente ao problema. Segundo a
companhia, a situação do desabastecimento teria se agravado, e repercu�do para as outras quadras do Setor
Oeste, em função do rompimento de tubulações provocado pelo aumento de pressão na rede realizado
anteriormente com o intuito de sanar o problema.
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7. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

7.1. Constatações

C1- Descontinuidade no abastecimento de água.
C2- Não comunicação à Adasa e à sociedade sobre interrupção não programada.
C3- Manutenção na rede adutora pela Caesb.

 

7.2. Não Conformidades

 

A constatação C1 implica em não conformidade de acordo com o inciso II do ar�go 3º e o
ar�go 10 da Resolução n.º 14/2011 (estabelece as condições da prestação e u�lização dos serviços públicos
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal):

Art. 3º. É de responsabilidade do prestador de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário:
(...)

II – o planejamento e a execução das obras e instalações, necessárias à
regularidade, con�nuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e
universalização dos serviços e modicidade das tarifas;(grifo nosso)
(...)
Art. 10. O prestador de serviço assegurará pressão dinâmica mínima de 10 mca
(dez metros de coluna de água) e pressão está�ca máxima de 50 mca (cinquenta
metros de coluna de água), referidas ao nível do eixo da respec�va via pública,
em qualquer ponto da rede de distribuição de água. (grifo nosso).

(...)
Art. 120. Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário poderão
ser interrompidos nos seguintes casos:
(...)

§ 2º Nos casos de interrupção não programada, o prestador de serviços deverá
fornecer por meio eletrônico à Ouvidoria da Adasa informações atualizadas sobre:
I - a área a�ngida;
II - os mo�vos da interrupção;

III - as previsões e o efe�vo restabelecimento do abastecimento, complementadas
pelas previsões de normalização do abastecimento em áreas crí�cas;
IV - os usuários sensíveis potencialmente prejudicados, tais como estabelecimentos
de saúde, ins�tuições educacionais e de internação cole�va de pessoas.
§ 3º. Quando se verificar que a interrupção não programada pode durar mais de
seis horas, o prestador de serviços deverá divulgar os mo�vos e a previsão de
restabelecimento do abastecimento por meios que assegurem ampla informação
aos usuários a�ngidos. (grifo nosso).

 

Quanto à constatação C2 observa-se não conformidade de acordo com o que está prescrito
nos §§ 2º e 3º do ar�go 120 da Resolução n.º 14/2011:

    

             (...)

Art. 3º Cons�tui infração, sujeita à imposição da penalidade de advertência:
(...) III – deixar de prestar informações aos usuários, quando solicitado ou
conforme determinado pela legislação e regulamentos ou pelo contrato de
concessão; (grifo nosso).
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Art. 4º As penalidades de multas são definidas em quatro grupos, de acordo com as
infrações come�das.

(...)
§ 3º Cons�tui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:
(...)

III – deixar de realizar as obras essenciais à prestação de serviço adequado; (grifo
nosso).
(...)
XIII – provocar suspensão de fornecimento de água ou permi�r a sua prorrogação
no seu sistema de distribuição em decorrência de falha de planejamento ou de
execução da manutenção ou operação de suas instalações; (grifo nosso).

 

8. EQUIPE TÉCNICA

Adalto Clímaco Ribeiro 
Regulador de Serviços Públicos

 
Victor Alexandre Bi�encourt Sucupira

Assessor da SAE

De acordo,

 

Pablo Armando Serradourada Santos
Coordenador Fiscalização
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