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NOTA EXPLICATIVA 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL – SAAE, neste ato 

representado pelo Administrador Geral o Sr. José Walter Pereira, vem prestar esclarecimentos 

a todos os munícipes pelos ocorridos na última semana. 

No último dia 26 de junho de 2021, sábado, houve problemas mecânicos na bomba da 

captação de água bruta ocasionando a interrupção no fornecimento de água para a população 

no período das tratativas do problema. Esclarecemos que as bombas e todos os equipamentos 

responsáveis pelo bom funcionamento do serviço de abastecimento na cidade Coqueiral são 

constantemente vistoriados e são aplicadas as devidas manutenções preventivas e corretivas 

por uma empresa devidamente licenciada para tais manobras. Portanto, o ocorrido no último 

sábado se tratou de uma eventualidade e foi prontamente resolvida pela equipe do SAAE de 

Coqueiral. 

Gostaríamos de esclarecer, também, que a coloração escura da água na última semana em 

nada tem a ver com a questão da qualidade da água fornecida ao município. Tal eventualidade 

é ocasionada quando se faz necessário o fechamento de alguns ramais e adutoras para a 

manutenção corretiva das redes. Há uma recorrência nos danos causados nas redes pelos 

próprios munícipes, principalmente em épocas de obras de alvenaria. Noutros momentos, a 

manutenção nas redes se faz necessária devido a mudança de clima, onde o resfriamento e/ou 

aquecimento das tubulações ocasionam o rompimento das mesmas. Ao serem abertos os 

registros após a manutenção, através da pressão exercida pela água, pode ocorrer de sujar a 

água no início do reestabelecimento de seu fornecimento. 

O SAAE, somado à colaboração de toda a população, tem seus serviços consumados de forma 

muito mais efetiva. Por isso, ressaltamos que se faz cada vez mais necessária a conscientização 

dos usuários no que se refere à economia no consumo de água, principalmente em tempos de 

estiagem, tal qual a preservação das redes de esgoto, não a utilizando para o descarte de lixos, 

evitando assim, o entupimento das redes de esgoto das casas ou ruas do município. 

Nós da Equipe do SAAE de Coqueiral temos trabalhado incansavelmente para que o 

fornecimento de água, bem como as medidas de correção e manutenção das redes, sejam 

prontamente executadas com a maior agilidade possível, a fim de que a população não seja 

lesada pela falta de água. Ressaltamos que estaremos sempre à disposição de toda a 

população para quaisquer outros esclarecimentos. 

Cientes da compreensão de todos, agradecemos! 

Coqueiral, 30 de junho de 2021. 

 

José Walter Pereira 

Administrador Geral do SAAE de Coqueiral. 
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