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1. INTRODUÇÃO 

 
A princípio convém destacar que por força da Lei Complementar Municipal nº 19, de 

15 de abril de 2019, o município de Luiz Alves ratificou o Protocolo de Intenções, o 

qual tinha como fim precípuo a sua inclusão no Consórcio Público denominado de 

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR); entidade que goza de independência 

decisória, administrativa e orçamentária, em consonância com o que dispõe o artigo 

21 da Lei federal nº 11.445/2007.  

 

Conforme Cláusula 52 do Novo Protocolo de Intenções, a Gerência de Controle, 

Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico é órgão da estrutura da AGIR, com 

natureza técnica e subordinada à Diretoria Administrativa e Institucional. 

 

Assim, de acordo com a Cláusula 53, compete à Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Saneamento Básico:  

 

I - fiscalizar, com poder de polícia administrativa, a qualidade e eficiência da 

prestação dos serviços de saneamento básico nos municípios consorciados, em 

consonância com as normas, regulamentos e instruções expedidas pela AGIR e 

legislação vigente; 

 

II - fomentar a elaboração de material de divulgação dos serviços prestados pelas 

entidades reguladas, atendendo a legislação vigente e estimulando práticas de 

estreitamento da relação prestador/usuário; 

 

III - criar mecanismos de controle das rotinas de fiscalização que permitam auferir o 

grau de eficácia no desempenho das funções de todos os agentes envolvidos; 

 

IV - organizar e controlar atividades de capacitação, objetivando a padronização das 

ações de fiscalização no setor do saneamento básico; 
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V - sugerir e elaborar propostas de normas de regulação para os serviços regulados 

pela respectiva Gerência; 

 

VI - emitir relatórios de todos os procedimentos de fiscalização efetuados, conforme 

solicitação da Diretoria Administrativa e Institucional; e 

 

VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação realizados pela AGIR no município de 

Luiz Alves, assim o foram feitos com escólio na legislação aplicável, dentre as quais a 

Lei Federal nº 11.445/2007 e o Decreto Federal nº 7.217/2010, e também em 

cumprimento às Resoluções do CONAMA, CONSEMA e também aquelas editadas 

pela AGIR e por fim, nas normativas técnicas da ABNT, Portarias do Ministério da 

Saúde e Vigilância Sanitária. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA - AGIR 

 

A AGIR é uma Agência Intermunicipal de Regulação constituída nos moldes de um 

consórcio público e em estrita observância ao que dispõe a Lei Federal nº 

11.107/2005, cujo objetivo precípuo é possibilitar o agrupamento de vários municípios 

interessados em uma única entidade reguladora, otimizando assim recursos e 

possibilitando alcançar a tecnicidade no exercício da regulação. Atualmente a AGIR 

possui 16 (dezesseis) municípios consorciados, quais sejam: Apiúna, Ascurra, 

Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, 

Indaial, Jaraguá do Sul, Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. 

 

Convém destacar que a AGIR atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços 

públicos municipais do setor de saneamento básico e transporte coletivo de 

passageiros. A sua constituição lastreou-se nos princípios do Direito Regulatório, 

assegurando-lhe para tanto independência administrativa, financeira e orçamentária. 

 

Conforme Quadro 01 a seguir, a atuação e cumprimento do processo fiscalizatório 

efetuado junto aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos 
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municípios consorciados se dá também através de 05 (cinco) Resoluções Normativas 

editadas pela AGIR. Estas normativas visam estabelecer os requisitos mínimos de 

qualidade, regularidade, continuidade e também aqueles relativos aos produtos 

oferecidos, e principalmente quanto ao atendimento aos usuários e às condições 

operacionais e de manutenção dos sistemas; tudo de acordo com as normas 

regulamentares e contratuais aplicáveis como já mencionado.  

 
Quadro 01: Resoluções Normativas editadas pela AGIR. 

Resolução Normativa Descrição 

Resolução Normativa Nº 

001/2013 

Estabelece as condições gerais da prestação 
dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário no âmbito da AGIR. 
 

Resolução Normativa Nº 

002/2013 

Estabelece condições gerais para os 
procedimentos de fiscalização da prestação 
dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, de aplicação de 
penalidades e dá outras providências. 
 

Resolução Normativa Nº 

003/2013 

Dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos 
prestadores de serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. 
 

Resolução Normativa Nº 

004/2013 

Dispõe sobre procedimentos de consultas e 
reclamações dos usuários dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, coleta, transporte e disposição final 
de resíduos, limpeza urbana e sistema de 
drenagem.    
 

Resolução Normativa Nº 

005/2015 

Estabelece os procedimentos para 
comunicação de interrupções programadas na 
prestação de serviços de abastecimento de 
água e da coleta de esgoto sanitário nos 
municípios regulados pela AGIR e dá outras 
providências. 
 

Fonte: AGIR (2019). 

 

Enfim, todas as informações sobre a AGIR, incluindo suas decisões e relatórios de 

fiscalização estão disponíveis no site da Agência, em: www.agir.sc.gov.br; cuja 

http://www.agir.sc.gov.br/
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publicidade visa apenas o cumprimento de um dos princípios básicos e inerentes aos 

serviços públicos em geral, isto é, a transparência. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

 

CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 

Endereço da Matriz: 

Rua Emílio Blum, nº 83 

Bairro: Centro - Florianópolis/SC 

CEP: 88.020-010  

 

Superintendência Regional de Negócios Norte/Vale do Rio Itajaí: 

BR 470 – km 141 

Bairro: Canta Galo - Rio do Sul/SC 

CEP: 89.160-000 

 

Agência Luiz Alves 

Rua Prof. Simão Hess, nº 645 – Sala 1 

Bairro: Vila do Salto - Luiz Alves/SC 

CEP: 89.115 -000  

 

4. EQUIPE TÉCNICA DA AGIR 

 

Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento 

Básico. 

Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo. 

Bianca Alves – Estagiária de Química. 

Bárbara Moreira Veiga – Estagiária de Engenharia Civil. 
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5. CONTROLE, CRONOGRAMA E PARTICIPANTES DA FISCALIZAÇÃO  

 

A AGIR por meio da sua equipe técnica, realizou no dia 23 de agosto de 2019, a 1ª 

etapa de fiscalização (fiscalização eventual) do Sistema de Abastecimento de Água – 

SAA do Município de Luiz Alves, sob a responsabilidade da CASAN.  

 

Por meio do Ofício nº 519/2019/TEC/AGIR, comunicou-se a CASAN e a Prefeitura 

Municipal acerca da realização de vistoria técnica no referido SAA, com início na sede 

da Agência Luiz Alves, às 09h30min da referida data, sendo oportunizada a 

participação de representantes do município e do prestador de serviços para que 

acompanhassem a fiscalização, em respeito aos princípios da transparência e da 

publicidade. 

 

Assim sendo, no dia 23 de agosto de 2019, após a reunião de abertura com a equipe 

técnica da AGIR acompanharam todo o processo de fiscalização o Sr. Rubens 

Pereira Junior – Secretário de Obras e Planejamento da Prefeitura de Luiz Alves; Sr. 

Emerson Willian Rech – Chefe de Divisão Projetos e Convênios da Prefeitura de Luiz 

Alves; Sr. David Mariel Romani – Chefe da Agência CASAN Luiz Alves; Sr. Leandro 

Orsi de Borba – Engenheiro Civil da CASAN. 

 

A metodologia utilizada no processo de fiscalização compreende a verificação “in 

loco” das condições físicas e operacionais: dos mananciais e dos sistemas de 

captação de água bruta; da adução desta água e a sua transformação em água 

potável em uma estação de tratamento; a adução da água tratada até os 

reservatórios de distribuição; bem como, sistemas elevatórios intermediários 

(boosters ou elevatórias), além de instalações físicas de apoio ao processo, tais como 

almoxarifados, oficinas e setor comercial.  

 

Na pesquisa de campo realizou-se observação direta, pesquisa documental, pesquisa 

em banco de dados e em projetos, como também entrevistas aos responsáveis pelos 

sistemas de tratamento e distribuição de água do município. 

 

 



 

8 

6. DESCRIÇÃO DO SAA CASAN LUIZ ALVES 

 

Segundo informações extraídas do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

do Município de Luiz Alves atualmente em processo de revisão e atualização, bem 

como do processo de fiscalização eventual realizada pela equipe da AGIR, em 23 de 

agosto de 2019, extrai-se que o SAA CASAN Luiz Alves é suprido por um manancial 

superficial, denominado Rio Luiz Alves, localizado junto à coordenada 26º42’49’’S 

48º54’56’’W. 

 

O acesso ao ponto de captação situa-se junto a uma ponte localizada na Avenida 

Maria Marangoni, Bairro Vila do Salto, bem como ocorre através de uma captação 

flutuante. Logo após, a água bruta captada no Rio Luiz Alves é transportada por uma 

adutora de aproximadamente 460m de extensão e 150mm de diâmetro, em material 

de policloreto de vinila (PVC), até uma estação de recalque (ERAB).   

 

Da ERAB até a Estação de Tratamento de Água (ETA), a água bruta é bombeada 

através de uma adutora de ferro fundido com extensão aproximada de 160m e 

125mm de diâmetro.  A estação de tratamento é do tipo convencional (compacta) e 

possui capacidade instalada de 18 L/s. Há macromedidores de vazão de entrada e 

saída da ETA.  

 

O SAA de Luiz Alves é composto por 08 unidades de reservação, distribuídos ao 

longo do município, conforme o Quadro 02. 

 

Quadro 02: Reservatórios do SAA Luiz Alves. 

Reservatório Capacidade 

(L) 

Material Tipo Localização 

R1 150mil Concreto Apoiado Rua Vanildo Pereira 

R2 2mil Fibra Apoiado Rua André Leonardo 

Schmitz 

R3 2mil Fibra Apoiado SC 414 (FENACA) 

R4A e R4B 5mil Fibra Apoiado Rua Max Fritzke 
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R5 5mil Fibra Apoiado Rua Baltazar Schmitz 

R6 25mil Concreto Elevado Loteamento Rech 

R7 10mil Fibra Apoiado Rua Padre Susser 

R8 5mil Fibra Apoiado Rua Francisco Gesser 

Fonte: PMSB Luiz Alves (2019). 

 

A rede de distribuição do município de Luiz Alves possuía aproximadamente 53 km 

de extensão em julho/2019, contendo diversos diâmetros. Atende 100% da população 

da área urbana e parte da área rural. Possui ainda 07 boosters, localizados de acordo 

com o Quadro 03, visando manter a pressão e vazão da água tratada e distribuída 

nas diferentes cotas do município.  

 

Quadro 03: Boosters do SAA Luiz Alves. 

Booster Capacidade 

(m³/h) 

Localização 

B01 2 SC 414 (Em frente a FENACA) 

B02 5 SC 414 (Rod. Leonardo Martendal) com a Rua 

Max Fritz 

B03 5 Rua Vereador Crisóstomo Gesser 

B04 12 Rua André Leonardo Schmitz 

B05 5 Rua Francisco Gesser 

B06 12 Rua Baltazar Schmitz 

B07 12 Rua Padre Fernando Susser 

Fonte: PMSB Luiz Alves (2019). 

 

A agência da CASAN em Luiz Alves está localizada na Rua Prof. Simão Hess, nº 645, 

Bairro Vila do Salto, assim como possui estrutura básica para atender os seus 

usuários.  

 

Adicionalmente, no Quadro 04, apresenta-se o relatório operacional mensal de água 

(Sistema BADOP CASAN) do SAA Luiz Alves, contendo as informações dos meses 

de maio, junho e julho de 2019. 
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Quadro 04: Relatório Operacional Mensal de Água (Sistema BADOP CASAN) da 
Agência Luiz Alves. 

INFORMAÇÕES – LUIZ ALVES Maio/2019 Junho/2019 Julho/2019 

POPULAÇÃO TOTAL MUNICÍPIO (hab)                    12.830 12.850 12.870 

POPULAÇÃO URBANA (hab) 4.168 4.176 4.184 

POPULAÇÃO RURAL (hab)                                    8.662 8.674 8.686 

POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA ÁGUA/CASAN 
(hab) 

4.462 4.452 4.449 

POPULAÇÃO URB. ATENDIDA ÁGUA/CASAN 
(hab)  

4.168 4.176 4.184 

CONSUMO PER CAPITA (l/hab X dia) 178,17 181,67 178,28 

VAZÃO DO SISTEMA (m³/h) 40,52 41,41 41,40 

VAZÃO DO SISTEMA (l/s) 11,26 11,50 11,50 

PERÍODO DE FUNCION. MENSAL DA ETA 
(h/mês) 

740,00 712,00 744,00 

PERÍODO DE FUNCION. DIÁRIO DA ETA (h/dia) 23,87 23,73 24,00 

VOLUME CAPTADO (m³) 29.985 29.484 30.802 

VOLUME PROCESSO (m³) 5.340 5.220 6.000 

VOLUME PRODUZIDO (m³) 24.645 24.264 24.802 

VOLUME EXPORTADO (m³) * * * 

VOLUME IMPORTADO (m³) * * * 

VOLUME OPERACIONAL (m³) * * 213 

VOLUME ESPECIAL (m³) * * * 

VOLUME DISPONIBILIZADO (m³) 24.645 24.264 24.589 

VOLUME DE PERDAS (m³) 8.371 9.208 8.853 

VOLUME DE MACROMEDIDO (m³) 24.645 24.264 24.802 

LIGAÇÕES - COM HIDRÔMETRO 1.327 1.324 1.324 

LIGAÇÃO TOTAL 1.327 1.324 1.324 

ECONOMIAS - RESIDENCIAIS 1.328 1.325 1.324 

ECONOMIA TOTAL 1.534 1.530 1.528 

REDE DISTRIBUIÇÃO - AMPLIAÇÃO NO MÊS (m) 48 * * 

INCORPORAÇÃO NO MÊS(m) * * * 

RETIRADA/ABANDONADA (m) * * * 

REDE TOTAL ACUMULADO (m) 53.080 53.080 53.080 

VOLUME MICROMEDIDO (m³) 14.411 13.232 13.431 

VOLUME CRITICADO (m³) 1.863 1.824 2.305 

VOLUME UTILIZADO (m³) 16.274 15.056 15.736 

VOLUME FATURAMENTO TOTAL (m³) 20.649 19.647 20.040 

PERDAS DE FATURAMENTO (m³) 3.996 4.607 4.549 

INDICE DE ATENDIMENTO TOTAL ÁGUA/CASAN 34,77 34,64 34,56 

INDICE DE ATENDIMENTO URBANO 
ÁGUA/CASAN 

100 100 100 

ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO (%) 100 100 100 

INDICE DE MACROMEDIÇÃO(%) 100 100 100 

ÍNDICE DE PERDAS TOTAIS (%) 33,96 37,94 36,00 
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ÍNDICE DE PERDAS TOTAIS (IPL) (l/lig.dia) 203,49 231,82 215,69 

ÍNDICE DE PERDAS DE FATURAMENTO (%) 16,21 18,98 18,50 

ÍNDICE DE FATURAMENTO (%) 83,78 81,01 81,49 

REDE/LIGAÇÃO(m/lig) 40,00 40,09 40,09 

VOLUME DISPONIBILIZADO/ECONOMIA 
(m³/econ.) 

16,06 15,85 16,09 

CONSUMO MÉDIO DIÁRIO  (l/s) 9,20 9,36 9,18 

CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO  (l/s) 11,04 11,23 11,01 

RESERVAÇÃO NECESSÁRIA (m³) 318,00 323,00 317,00 

*Sem informações.                                                                                                  Fonte: CASAN (2019). 
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7. FISCALIZAÇÃO DO SAA CASAN LUIZ ALVES 

 

Detalhe-se a seguir as constatações e não conformidades identificadas na 

fiscalização eventual do dia 23 de agosto de 2019, em Luiz Alves, conforme as 

etapas do sistema de abastecimento de água, bem como os devidos registros 

fotográficos, determinações e prazos estabelecidos para regularização.  

 

7.1. MANANCIAL 

 

01 

Manancial – Rio Luiz Alves:  
a) Riscos de assoreamento e contaminação do manancial principal do SAA Luiz Alves – Rio 
Luiz Alves. 
 

Figura 1 – Rio Luiz Alves: Vista à montante do 
ponto de captação. 

 

Figura 2 – Rio Luiz Alves: Vista à jusante 
do ponto de captação. 

 

   

Determinações Prazo 

01.1. Cumprir as normas de gestão dos mananciais de abastecimento e das 
respectivas áreas de proteção; 
01.2. Disponibilizar cópia ou elaborar o Plano de Segurança da Água (PSA), 
conforme Decreto Estadual nº 1846 de 20 de dezembro de 2018 e orientações do 
Ministério da Saúde (MS); 
01.3. Apresentar cópia das análises laboratoriais semestrais da água bruta 
captada no Rio Luiz Alves, conforme Portaria de Consolidação nº 5/2017 do MS, 
desde janeiro/2018. 

*30 dias 

 

*O prestador de serviços terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento do 
Relatório de Fiscalização, para manifestar-se sobre seu objeto, inclusive juntando todas as 
documentações comprobatórias que julgar conveniente a respeito das correções de todas as não 
conformidades identificadas e/ou  proposição de um cronograma de melhorias que será avaliado e 
ratificado posteriormente pela equipe técnica da AGIR. 
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02 

Manancial – Rio Luiz Alves:  
a)Ausência da outorga de direito de uso do manancial de captação emitida pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) do Governo de Santa Catarina. 
 

Determinações  Prazo 

02.1. Apresentar andamento do processo junto ao órgão responsável ou cópia da 
outorga de direito de uso do manancial de captação – Rio Luiz Alves. 
 

*30 dias 

 

Observações: 

  

Segundo relato dos técnicos da CASAN que acompanharam a fiscalização eventual 

em pauta, em situações de estiagem, não constataram anteriormente problemas com 

o manancial – Rio Luiz Alves, principalmente no que tange a qualidade e quantidade 

da água bruta captada. Foi relatado também pelos mesmos técnicos que o manancial 

possui qualidade relativamente boa, tendo em vista que não existem outros 

municípios e nem lavouras à montante do ponto de captação. 

 

Verificou-se a presença de um emissário de efluente industrial tratado próximo ao 

ponto de captação (Figura 2), à jusante, assim como potencial risco de 

contaminação do manancial – Rio Luiz Alves. 

 

Neste sentido, recomenda-se a elaboração do Plano de Segurança da Água (PSA), 

conforme Art. 6º do Decreto Estadual nº 1846 de 20 de dezembro de 2018, conforme 

segue: 

DECRETO Nº 1846, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 

(...) 
Art. 6º O PSAA deverá elaborar o Plano de Segurança da Água (PSA), 
definido como um instrumento que identifica e prioriza perigos e riscos 
em um SAA, desde o manancial até o consumidor, visando a 
estabelecer medidas de controle para reduzi-los ou eliminá-los e 
estabelecer processos para verificação da eficiência da gestão 
preventiva. 
 
Parágrafo único. O PSA deve contemplar os Planos de Contingências 
com base no histórico e ocupação da bacia hidrográfica, como 
situações de desastres naturais ou antrópicos. 
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7.2. CAPTAÇÃO 

03 

Captação – Rio Luiz Alves: 
a)Ausência de placa de identificação da CASAN; 
b)Ausência de travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
c)Ausência de bomba reserva em paralelo para acionamento imediato em caso de emergência; 
d)Ausência de guarda-corpo de segurança para os operadores na plataforma de acesso; 
e)Dificuldade de operação e manutenção dos equipamentos da captação flutuante. 
 

Figura 3 – Escada e portão de acesso ao 
ponto de captação. 

 

Figura 4 – Captação flutuante. 

 

Figura 5 – Plataforma de acesso dos 
operadores ao ponto de captação. 

 

Figura 6 – Detalhe da ancoragem da captação 
flutuante. 

 
  

Determinações Prazo 

03.1. Providenciar a instalação de sinalizações e placa de identificação da CASAN; 
03.2. Providenciar travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
03.3. Disponibilizar bomba reserva em paralelo para acionamento imediato em casos 
de emergência e/ou no almoxarifado da Agência Luiz Alves; 
03.4. Implantação de guarda-corpos móveis na plataforma de acesso dos operadores 
ao ponto de captação; 
03.5. Disponibilizar EPIs adequados contra os riscos de acidentes no local; 
03.6. Implantar sistema de talha/monovia na captação. 
 

*30 dias 
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04 

Captação – Rio Luiz Alves: 
a)Instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 
b)Ausência de iluminação para trabalhos noturnos; 
c)Ausência de ancoragem adequada da adutora de água bruta; 
d)Ausência de travamento adequado (cadeado) no disjuntor geral da caixa de energia. 
 

Figura 7 – Instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas. 

 

Figura 8 – Adutora de água bruta. 

 
 

Figura 9 – Localização da caixa de energia da 
captação. 

 

Figura 10 – Detalhe da caixa de energia 
da captação sem acesso ao disjuntor. 

 
 

 

Determinações Prazo 

04.1. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas; 
04.2. Instalar sistema de iluminação para trabalhos noturnos; 
04.3. Providenciar ancoragem adequada da adutora de água bruta; 
04.4. Providenciar reparo e travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da 
caixa de energia. 

 

*30 dias 
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Observações: 

Segundo relato dos técnicos da CASAN que acompanharam a fiscalização eventual 

em pauta, há um projeto de uma nova captação com aumento de potência de 

bombeamento de 7,5 para 30 CVs e nova adutora de água bruta, cuja tubulação foi 

encontrada no pátio do entorno da ETA.  

 

Solicita-se o encaminhamento para análise desta Agência Reguladora, todos os 

projetos de investimentos previstos para o SAA do Município Luiz Alves. 

 

Quanto ao item 03.3. Disponibilizar bomba reserva em paralelo para acionamento 

imediato em casos de emergência e/ou no almoxarifado da Agência Luiz Alves, 

requer-se o envio das especificações da bomba reserva que está depositada no 

almoxarifado da agência regional da CASAN, bem como registro fotográfico e o 

número do controle de patrimônio. 

 

Quanto ao item 04.1.Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e 

desprotegidas, recomenda-se a realização de um diagnóstico de todas as instalações 

e equipamentos do SAA CASAN Luiz Alves, visando atender a Norma 

Regulamentadora - NR 10 que estabelece um conjunto de procedimentos e requisitos 

de segurança em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 
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7.3. ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA – ERAB  

05 

ERAB: 
a)Ausência de travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
b) Presença de cerca de isolamento somente em parte do terreno da ERAB - Ineficaz contra o 
acesso de pessoas não autorizadas e animais. 
c)Ausência de ancoragem adequada da adutora de água bruta; 
d)Ausência de escada com corrimão e guarda-corpo de segurança para os operadores na 
estrutura do desarenador. 
 

 
Figura 11 – Vista geral da ERAB.

 

Figura 12 – Chegada da adutora de água 

bruta (PVC). 

 
Figura 13 – Estrutura do desarenador. 

 

Figura 14 – Detalhe do desarenador. 

 

 
 

Determinações Prazo 

05.1. Providenciar travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
05.2. Providenciar isolamento total da ERAB (cerca e/ou muro) contra o acesso 
de pessoas não autorizadas e animais. 
05.3. Providenciar ancoragem adequada da adutora de água bruta; 
05.4. Implantar guarda-corpo e corrimão na estrutura do desarenador. 
 

*30 dias 
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06 

ERAB: 
a)Ausência de manutenção e conservação adequada das instalações físicas da ERAB, 
tubulações e equipamentos eletromecânicos; 
b)Instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 
c)Extintor de incêndio com prazo de manutenção vencido. 
 

Figura 15 – Edificação da ERAB.

 

Figura 16 – Painel elétrico.

 

Figura 17 – Extintor de incêndio. 

 

Figura 18 – Motores elétricos (titular e  
reserva). 

 
 

Determinações Prazo 

06.1. Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas 
da ERAB, tubulações e equipamentos eletromecânicos; 
06.2. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas; 
06.3. Providenciar substituição do extintor de incêndio com prazo de manutenção 
vencido.  
 

*30 dias 
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07 

ERAB: 
a)Ausência de macromedição da água bruta captada e recalcada para ETA; 
b)Notificação do órgão ambiental para eliminação da barragem de nível e lagoa ao lado da 
ERAB. 

 
 

Figura 19 – Motores elétricos (titular e 
reserva).

 

Figura 20 – Adutora de água bruta (Ferro 
Fundido). 

 
Figura 21 – Barragem de nível ao lado da 
ERAB. 

 

Figura 22 – Lagoa ao lado da ERAB. 

 

 

 

Determinações Prazo 

07.1. Providenciar macromedição da água bruta captada e recalcada para ETA; 
07.2. Providenciar adequações solicitadas pelo órgão ambiental na barragem de 
nível e lagoa ao lado da ERAB; 
 

*30 dias 
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Observações: 

 

Quanto ao item 07.2, cabe destacar que o representante da CASAN informou que a 

lagoa localizada ao lado da ERAB não era mais utilizada como manancial de 

captação. Constatou-se que existe uma barragem de nível no local. Verificou-se ainda 

que a água bruta captada no Rio Luiz Alves não é recalcada na sua totalidade pela 

ERAB, sendo o excedente descartado atualmente na referida lagoa. Relataram ainda 

que há uma notificação do órgão ambiental para que a CASAN execute adequações 

porque está prejudicando a área do entorno com alagamentos. 

 

Quanto ao item 06.3. Providenciar substituição do extintor de incêndio com prazo de 

manutenção vencido, recomenda-se, como medida de segurança, a realização de um 

diagnóstico de todas as instalações e equipamentos do SAA CASAN Luiz Alves,  

visando adequar os sistemas preventivos de incêndio, sistemas preventivos de 

descargas atmosféricas e adequação das simbologias de advertência conforme 

especificações estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e Normas Técnicas 

Brasileiras aplicáveis. 
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7.4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA 

 

08 
ETA:  
a)Ausência de Licença Ambiental de Operação do SAA Luiz Alves. 

Determinações  Prazo 

08.1. Apresentar andamento do processo junto ao órgão ambiental ou 
providenciar licenciamento ambiental de operação do SAA Luiz Alves. 

*30 dias 

 

09 
ETA:  
a)Presença de cerca de isolamento somente em parte do terreno da ETA - Ineficaz contra o 
acesso de pessoas não autorizadas e animais. 

 

Figura 23 – Estrada de acesso pavimentada. 

 

Figura 24 – Placa de identificação, portão 
de acesso e cerca de isolamento. 

 
Figura 25 – ETA Convencional Compacta: 
Vista Geral. 

 

Figura 26 – ETA Convencional Compacta: 
Vista Geral. 

 

 
 

Determinações Prazo 

09.1. Providenciar isolamento total da ETA (cerca e/ou muro) contra o acesso de 
pessoas não autorizadas e animais. 
 

*30 dias 
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10 

ETA: 
a)Medidor de vazão de água bruta desativado no momento da fiscalização eventual; 
b)Ausência de régua graduada interna para a leitura da vazão na calha Parshall. 
 

 
Figura 27 – Entrada de água bruta – Calha 
Parshall. 

.  

Figura 28 – Detalhe da calha Parshall com 
medidor de vazão de água bruta. 

 

Figura 29 – Tanques dos Floculadores.

 

Figura 30 – Decantador de alta taxa.

 

 
 

Determinações Prazo 

10.1. Providenciar manutenção do painel de controle e ativação do medidor de 
vazão de água bruta; 
10.2. Providenciar instalação da régua graduada interna para a leitura da vazão 
na calha Parshall; 
10.3. Informar marca e modelo do medidor de vazão de água bruta; 
especificações técnicas; data de instalação e últimas operações relevantes 
(manutenções, calibrações, etc). 
 

*30 dias 
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11 

ETA: 
a) Ausência de manutenção e/ou substituição do leito filtrante dos filtros descendentes; 
b)Atuadores pneumáticos da ETA desativados - operação manual no momento da 
fiscalização eventual; 
c)Ausência de sistema de tratamento de efluentes (água de lavagem de filtros e descarte do 
lodo dos decantadores).  

Figura 31 – Tanques dos filtros 
descendentes. 

 

Figura 32 – Atuadores pneumáticos da ETA 
desativados. 

 
Figura 33 – Estrutura da ETA em bom estado 
de conservação e limpeza. 

 

Figura 34 – Agua de lavagem dos filtros e 
lodo dos decantadores descartados na 
drenagem pluvial. 

 

 

Determinações Prazo 

11.1. Providenciar manutenção e/ou substituição do leito filtrante dos filtros 
descendentes; 
11.2. Providenciar manutenção e ativação dos atuadores pneumáticos da ETA 
(compressor de ar desativado); 
11.3. Implantar sistema de tratamento de efluentes (água de lavagem de filtros e 
descarte do lodo dos decantadores).  
 

*30 dias 
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12 

ETA:  
a) Compressor de ar desativado (Equipamento necessário para funcionamento dos atuadores 
pneumáticos da ETA); 
b)Tanque de dosagem de produto químico sem placa de identificação (PAC); 
c)Ausência de bacia de contenção contra vazamentos de produtos químicos; 
d)Ausência de bomba dosadora reserva e em paralelo para acionamento imediato em casos 
de emergência. 
 

Figura 35 – ETA Convencional Compacta: 
Vista Geral. 

 

Figura 36 – Compressor de ar desativado. 

 

Figura 37 – Tanque de dosagem do 
Policloreto de Alumínio (PAC) - coagulante 
com bomba dosadora. 

 

Figura 38 – Vista interna do tanque de 
dosagem do Policloreto de Alumínio (PAC).

 

 

Determinações Prazo 

12.1. Providenciar manutenção e/ou substituição do compressor de ar 
desativado; 
12.2. Providenciar a placa de identificação do produto químico (PAC); 
12.3. Instalar bacia de contenção contra vazamentos de produtos químicos; 
12.4. Instalar bomba dosadora reserva e em paralelo para acionamento 
imediato em casos de emergência (PAC). 
 

*30 dias 



 

25 

13 

ETA:  
a)Ausência de bacia de contenção contra vazamentos de produtos químicos (Vazamento de 
produto químico – Cloro – descartado na drenagem pluvial durante a fiscalização eventual);  
b)Ausência de bomba dosadora reserva e em paralelo para acionamento imediato em casos 
de emergência (Flúor e Cloro); 
c)Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 
 

 
Figura 39 – ETA: Casa de química. 

 

Figura 40 – ETA: Casa de química. 

 

Figura 41 – Tanques de dosagem de Flúor e 
Cloro com bomba dosadora. 

 

Figura 42 – Detalhe do vazamento de 
produto químico (Cloro) descartado na 
drenagem pluvial. 

  

Determinações Prazo 

13.1. Instalar bacia de contenção contra vazamentos de produtos químicos; 
13.2. Instalar bomba dosadora reserva e em paralelo para acionamento 
imediato em casos de emergência (Flúor e Cloro); 
13.3. Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. 
 

*30 dias 
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14 

ETA:  
a) Ausência das sinalizações de advertência e das Fichas de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) no local; 
b)Ausência dos resultados dos testes de qualidade dos produtos químicos. 

 
Figura 43 – Embalagem de Hipoclorito de 
Cálcio Granulado (Cloro) em uso com 
controle do lote, fabricação e prazo de 
validade em dia. 

 

Figura 44 – Embalagem de Fluossilicato de 
sódio (Flúor) em uso com controle do lote, 
fabricação e prazo de validade em dia. 

 

Figura 45 – Registro manual do controle do 
uso de produtos químicos e lavagem dos 
filtros. 

 

 
Figura 46 – Bancada de análises 
laboratoriais. 

  

Determinações Prazo 

14.1. Instalar as sinalizações de advertência e disponibilizar FISPQ atualizada em 
local visível na área de uso dos produtos químicos. 
14.2. Disponibilizar cópia dos resultados dos testes de qualidade dos produtos 
químicos (fornecidos pelo fabricante) utilizados na ETA no ano de 2019. 
 

*30 dias 
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15 

ETA:  
a)Equipamento em uso para análise laboratorial de cloro contendo etiqueta de calibração 
dentro do prazo de validade (Próxima calibração: 28/12/19); 
b)Equipamento em uso para análise laboratorial de cor em uso contendo etiqueta de 
calibração dentro do prazo de validade (Próxima calibração: 12/01/20); 

 
Figura 47 – Equipamento em uso para análise 
laboratorial de cloro. 

 

Figura 48 – Etiqueta com prazos de 
calibração. 

 

Figura 49 – Equipamento em uso para análise 
laboratorial de cor. 

 

Figura 50 – Etiqueta com prazos de 
calibração. 

 

 

Determinações Prazo 

15.1. Informar marca e modelo dos equipamentos laboratoriais (cloro e cor); 
especificações técnicas; data de aquisição e últimas operações relevantes 
(manutenções, calibrações, etc). 
 

*30 dias 
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16 

ETA:  
a)Equipamento em uso para análise laboratorial da turbidez contendo etiqueta dentro do 
prazo de validade (Próxima calibração: 12/01/20); 
b)Equipamento em uso para análise laboratorial do flúor contendo etiqueta de calibração 
dentro do prazo de validade (Próxima calibração: 28/12/19). 

 
 

Figura 51 – Equipamento em uso para análise 
laboratorial da turbidez. 

 

Figura 52 – Etiqueta com prazos de 
calibração. 

 

Figura 53 – Equipamento em uso para análise 
laboratorial do flúor. 

 

Figura 54 – Etiqueta com prazos de 
calibração. 

 

 

Determinações Prazo 

16.1. Informar marca e modelo dos equipamentos laboratoriais (turbidez e flúor); 
especificações técnicas; data de aquisição e últimas operações relevantes 
(manutenções, calibrações, etc). 
 

*30 dias 
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17 

ETA:  
a)Equipamento em uso para análise laboratorial do pH contendo etiqueta de calibração dentro 
do prazo de validade (Próxima calibração:12/01/20); 
b)Reagente utilizado nas análises laboratoriais contendo etiqueta com controle do lote, 
fabricação e prazo de validade em dia (Validade: 10/2020); 
c)Ausência de comprovação sobre o descarte dos reagentes utilizados nas análises 
laboratoriais. 

 
Figura 55 – Equipamento em uso para análise 
laboratorial de pH. 

 

Figura 56 – Etiqueta com prazos de 
calibração. 

 
Figura 57 – Reagente utilizado nas análises 
laboratoriais. 

 

Figura 58 – Etiqueta com controle do lote, 
fabricação e prazo de validade. 

 
  

 
 

Determinações Prazo 

17.1. Informar marca e modelo dos equipamentos laboratoriais(pH); 
especificações técnicas; data de aquisição e últimas operações relevantes 
(manutenções, calibrações, etc); 
17.2. Encaminhar documento comprobatório sobre a destinação ambientalmente 
correta dos efluentes utilizados nas análises laboratoriais durante o ano de 2019. 
 

*30 dias 
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18 

ETA:  
a) Ausência de registros da utilização do equipamento para teste de jarros (Jar Test); 
b) Resultados das análises diárias da água tratada na saída do tratamento (Flúor e pH), no 
mês agosto/2019, em desconformidade com a Portaria de Consolidação nº 05/2017 do 
Ministério da Saúde; 
c) Presença de calcificação na parede interna do tanque de contato. 

 
Figura 59 – Equipamento para teste de jarros 
(Jar Test). 

 

Figura 60 – Registro manual dos resultados 
das análises laboratoriais da ETA.

 

Figura 61 – Tampa de inspeção do tanque de 
contato. 

 

Figura 62 – Detalhe do tanque de contato – 
Presença de calcificação na parede interna. 

 

 

Determinações Prazo 

18.1. Disponibilizar cópia dos registros de utilização do equipamento para teste 
de jarros (Jar Test) desde janeiro/2019; 
18.2. Providenciar controle de qualidade e adequações dos processos do 
potabilização e distribuição da água tratada do SAA Luiz Alves, visando atender 
os requisitos da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde; 
18.3. Providenciar limpeza da calcificação na parede interna do tanque de 
contato. 

*30 dias 
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19 
ETA: 
a) Painel de controle do macromedidor de água bruta e da ETA compactada danificado. 
 

 
Figura 63 – Painel elétrico.

 

Figura 64 – Detalhe painel elétrico. 

 
Figura 65 – Painel de controle do 
macromedidor de água bruta e da ETA 
compactada danificado. 

 

Figura 66 – Painel de controle do 
macromedidor de água tratada. 

 
 

Determinações Prazo 

19.1. Providenciar manutenção e/ou substituição do painel de controle do 
macromedidor de água bruta e da ETA compactada. 
 

*30 dias 
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20 
ETA:  
a) Ausência de estrado de madeira para correta armazenagem dos boosters reservas. 
 

 
Figura 67 – Almoxarifado. 

 

Figura 68 – Almoxarifado. 

 

Figura 69 – Equipamentos reservas dos 
boosters.

 

Figura 70 – Dispositivo Pig para limpeza 
interna de adutora de água bruta.  

  

Determinações Prazo 

20.1. Providenciar estocagem adequada dos boosters reservas (estrado de 
madeira); 
20.2. Informar marca e modelo dos boosters titulares e reservas; especificações 
técnicas; data de aquisição e últimas operações relevantes (manutenções). 

 
 

*30 dias 
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21 

ETA: 
a)Ausência de estrado de madeira para correta armazenagem das tubulações no pátio; 
b)Tubulações no pátio expostas incorretamente às intempéries; 
c)Recalque do solo ao lado da estrada de acesso da ETA. 
 

 
Figura 71 – Depósito de tubulações no pátio. 

 

Figura 72 – Depósito de tubulações no pátio. 

 
Figura 73 – Macromedidor de água tratada – 
Saída da ETA. 

 

Figura 74 – Recalque do solo ao lado da 
estrada de acesso da ETA.

 

 

Determinações Prazo 

21.1. Providenciar estocagem adequada dos tubos em local coberto e com 
estrado de madeira. 
21.2. Informar marca e modelo do medidor de vazão de água tratada; 
especificações técnicas; data de instalação e últimas operações relevantes 
(manutenções, calibrações, etc). 
21.3. Providenciar avaliação da estabilidade do talude e a execução de 
contenção do solo. 
 

*30 dias 
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22 
ETA: 
a)Ausência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s adequados aos produtos 
químicos utilizados na ETA. 

Determinações Prazo 

22.1. Providenciar a aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s 
adequados conforme orientações das Fichas de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ), realizar treinamento e fiscalizar o uso por parte dos  
colaboradores. 
 

*30 dias 

 

Observações: 

Constatou-se durante a fiscalização eventual que a CASAN estava executando a 

revitalização das instalações do SAA Luiz Alves. Neste sentido, solicita-se cópia do 

projeto de revitalização em pauta, bem como a relação dos investimentos 

executados. 

 

De acordo com as informações extraídas do relatório operacional mensal de água 

(sistema BADOP CASAN) da Agência Luiz Alves, durante os meses de janeiro a julho 

de 2019, destaca-se que a ETA operou aproximadamente 24 horas por dia,  porém a 

média da vazão operacional foi inferior à vazão de projeto. 
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7.5. BOOSTERS 

23 

Booster 1: 
a)Ausência de manutenção e conservação adequada das tubulações e equipamentos 
eletromecânicos (oxidações); 
b)Instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 
c)Extintor de incêndio com prazo de manutenção vencido; 
d)Ausência de travamento adequado (cadeado) no disjuntor geral da caixa de energia; 
e)Ausência de vedação e travamento adequado (cadeado) na tampa de cobertura do 
reservatório. 

Figura 75 – Edificação do Booster 1.

 

Figura 76 – Motores elétricos (titular e 
reserva).

 
Figura 77 – Painel elétrico. 

 
 

Figura 78 – Extintor de incêndio. 

 
 

Determinações Prazo 

23.1. Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, 
tubulações e equipamentos eletromecânico do booster 1; 
23.2. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 
23.3. Providenciar substituição do extintor de incêndio com prazo de manutenção 
vencido; 
23.4. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de 
energia; 
23.5. Comprovar a adequação das pressões de abastecimento conforme norma 
técnica vigente (NBR 12218/2017). 
23.6. Providenciar vedação e travamento adequado (cadeado) na tampa de cobertura 
do reservatório. 
 

*30 dias 
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24 

Booster 2: Rua Max Fritzke. 
a)Ausência de placa de identificação da CASAN; 
b)Ausência de manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos; 
c)Instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 
d)Ausência de travamento adequado (cadeado) no disjuntor geral da caixa de energia. 
e)Ausência de travamento adequado do booster. 
f)Ausência de vedação e travamento adequado (cadeado) na tampa de cobertura do 
reservatório. 

 
Figura 79 – Edificação do Booster 2.

 

Figura 80 – Booster 2.

  

Determinações Prazo 

24.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; 
24.2. Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, 
tubulações e equipamentos eletromecânicos do booster 2; 
24.3. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas; 
24.4. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de 
energia; 
24.5. Comprovar a adequação das pressões de abastecimento conforme norma 
técnica vigente (NBR 12218/2017); 
24.6. Fixar/chumbar adequadamente o booster garantido a estática do conjunto. 
24.7. Providenciar vedação e travamento adequado (cadeado) na tampa de 
cobertura do reservatório. 
 

*30 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

25 

Booster 3:  
a)Ausência de manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos (oxidações); 
b)Instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 
c)Sistema de medição para controle da pressão de sucção indicando aproximadamente 30 
mca (metro de coluna d'água) e recalque 30 mca; 
d)Ausência de travamento adequado (cadeado) no disjuntor geral da caixa de energia. 

 
Figura 81 – Booster 3. 

 

Figura 82 – Booster 3.

 

Figura 83 – Quadro de energia e Inversor de 
frequência. 

 

Figura 84 – Detalhe pressões de sucção e 
recalque

  

Determinações Prazo 

25.1. Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, 
tubulações e equipamentos eletromecânicos do booster 3; 
25.2. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas; 
25.3. Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017); 
25.4. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de 
energia. 
 

*30 dias 
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Booster 4:  
a)Ausência de manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos; 
b)Instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 
c)Sistema de medição para controle da pressão de sucção indicando aproximadamente 08 
mca (metro de coluna d'água) e recalque 60 mca; 
d)Ausência de travamento adequado do booster; 
e)Presença de vazamento no booster. 

 
 

Figura 85 – Booster 4. 

 

Figura 86 – Booster 4. 

 

Figura 87 – Detalhe da pressão de sucção.

 

Figura 88 – Detalhe da pressão de 
recalque.

  

Determinações Prazo 

26.1. Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, 
tubulações e equipamentos eletromecânicos do booster 4; 
26.2. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas; 
26.3. Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 
26.4. Fixar/chumbar adequadamente o booster garantido a estática do conjunto. 
26.5. Providenciar manutenção do vazamento no booster. 
 

*30 dias 
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27 

Booster 5:  
a)Ausência de manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos (oxidações);  
b)Ausência de travamento adequado (cadeado) no disjuntor geral da caixa de energia; 
c)Sistema de medição para controle da pressão de sucção indicando aproximadamente 02 
mca (metro de coluna d'água) e recalque 30 mca; 
d)Carreamento do solo na base de assentamento do booster. 

 

 
Figura 89 – Booster 5.

 

Figura 90 – Booster 5.

 
Figura 91 – Quadro de energia e Inversor de 

frequência. 

 

Figura 92 – Detalhe pressões de recalque e 
sucção

  

Determinações Prazo 

27.1. Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, 
tubulações e equipamentos eletromecânicos do booster 5; 
27.2. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de 
energia; 
27.3. Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017); 
27.4. Reparar o solo na base de assentamento do booster 5. 
 

*30 dias 
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28 

Booster 6:  
a)Ausência de manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos (oxidações); 
b)Ausência de travamento adequado (cadeado) no disjuntor geral da caixa de energia;  
c)Ausência de travamento adequado do booster. 
 

 
Figura 93 – Booster 6.

 

Figura 94 – Booster 6.

 

Figura 95 – Quadro de energia e Inversor de 
frequência. 

  

Figura 96 – Quadro de energia e Inversor 
de frequência. 

    

Determinações Prazo 

28.1. Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, 
tubulações e equipamentos eletromecânicos do booster 6; 
28.2. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de 
energia. 
28.3. Comprovar adequação das pressões de abastecimento conforme norma 
técnica vigente (NBR 12218/2017). 
28.4. Fixar/chumbar adequadamente o booster garantido a estática do conjunto. 
 

*30 dias 
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29 

Booster 7: Rua Padre Susser. 

a)Ausência de placa de identificação da CASAN; 

b)Ausência de travamento adequado (cadeado) no disjuntor geral da caixa de energia; 
c)Sistema de medição para controle da pressão de sucção indicando aproximadamente 01 
mca (metro de coluna d'água) e recalque 05 mca. 
 

 

Figura 97 – Booster 7: Vista Geral.

 

Figura 98 – Booster 7. 

 

Figura 99 – Quadro de energia e Inversor de 
frequência. 

 

Figura 100 – Detalhe das pressões de 
sucção e recalque.

 
 

Determinações Prazo 

29.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; 
29.2. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de 
energia; 
29.3. Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

 

*30 dias 
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7.6. RESERVATÓRIOS 

30 

Reservatório R1:  
a)Ausência de escada de acesso com gaiola de proteção; 
b)Ausência de guarda-corpos de segurança na laje de cobertura do reservatório ou no entorno 
da tampa de inspeção; 
c)Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado); 
d)Presença de vazamento no registro de manobra. 

 
 

Figura 101 – Reservatório R1: Vista Geral 

 

Figura 102 – Reservatório R1: Escada de 
acesso. 

 

Figura 103 – Reservatório R1: Vista Superior. 

 

Figura 104 – Vazamento no registro de 
manobra.

  

Determinações Prazo 

30.1. Providenciar instalação da escada de acesso com gaiola de proteção;  
30.2. Providenciar instalação de guarda-corpos de segurança na laje de 
cobertura do reservatório ou no entorno da tampa de inspeção; 
30.3. Providenciar travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; 
30.4. Providenciar manutenção do vazamento no registro de manobra. 

*30 dias 

 

 

 

 



 

43 

31 

Reservatório R1:  
a)Ausência de tela de proteção nos tubos de ventilação;  
b)Tampa de inspeção do reservatório oxidada e com dobradiças quebradas; 
c)Escada de acesso interna oxidada; 
d)Ferragem do lado interno da laje de cobertura oxidada e exposta; 

 
Figura 105 – Tubo de ventilação. 

 

Figura 106 – Tubo de ventilação. 

 
Figura 107 – Tampa de inspeção. 

 

Figura 108 – Escada de acesso interna.

 
Figura 109 – Laje de cobertura.

 

Figura 110 – Medidor de nível. 

  
 

Determinações Prazo 

31.1. Instalar tela de proteção nos tubos de ventilação; 
31.2. Providenciar manutenção e/ou substituição da tampa de inspeção do 
reservatório; 
31.3. Providenciar manutenção e/ou retirada da escada de acesso interna; 
31.4. Providenciar avaliação estrutural e manutenção da laje de cobertura; 
31.5. Disponibilizar histórico de leitura do nível do reservatório desde jan/2019. 
 

*30 dias 
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32 

Reservatório R2:  
a)Ausência de placa de identificação da CASAN; 
b)Ausência de portão de acesso e cerca/muro de isolamento no entorno do reservatório; 
c)Tampa de cobertura danificada; 
d)Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado); 
e)Nível crítico de reservação durante a fiscalização eventual; 
f)Limpeza e higienização inadequadas no momento da fiscalização eventual (Presença de 
sedimentos nas paredes e fundo interno do reservatório); 
g)Ausência da base de assentamento do reservatório. 

 
 

Figura 111 – Reservatório R2: Estrada de 
acesso. 

 

Figura 112 – Reservatório R2: Vista Geral.  

 

Figura 113 – Reservatório R2: Vista Geral.  

 

Figura 114 – Reservatório R2: Vista interna.  

  

Determinações Prazo 

32.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; 
32.2. Instalar portão de acesso e cerca/muro de isolamento no entorno do 
reservatório; 
32.3. Providenciar substituição e/ou manutenção da tampa de cobertura; 
32.4. Providenciar o travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; 
32.5. Apresentar manifestação sobre o nível crítico do reservatório; 
32.6. Providenciar limpeza e higienização do reservatório; 
32.7. Construir a base de assentamento do reservatório. 
 

*30 dias 
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33 

Reservatório R4A/R4B:  
a)Ausência de placa de identificação da CASAN; 
b)Ausência de portão de acesso e cerca/muro de isolamento no entorno dos reservatórios; 
c)Tampas de inspeção sem travamento adequado (cadeado); 
d)Nível crítico de reservação durante a fiscalização eventual; 
e)Limpeza e higienização inadequadas no momento da fiscalização eventual (Presença de 
sedimentos nas paredes e fundo interno do reservatório); 
f)Ausência da base de assentamento dos reservatórios. 
g)Limpeza e roçado do entorno em condições insatisfatórias durante a fiscalização eventual; 

 
 

Figura 115 – Reservatórios R4A/R4B. 

 

Figura 116 – Reservatório R4A: Tampa de 
cobertura. 

 
Figura 117 – Reservatório R4/A: Vista 
interna.

 

 

 

Determinações Prazo 

33.1.  Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; 
33.2. Instalar portão de acesso e cerca/muro de isolamento no entorno dos 
reservatórios; 
33.3. Providenciar o travamento adequado (cadeado) nas tampas de inspeção; 
33.4. Apresentar manifestação sobre o nível crítico dos reservatórios; 
33.5. Providenciar limpeza e higienização dos reservatórios; 
33.6. Construir a base de assentamento dos reservatórios; 
33.7. Providenciar a limpeza e roçado no entorno dos reservatórios. 
 

*30 dias 
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34 

Reservatório R5 (Booster 6): 
a)Ausência de placa de identificação da CASAN; 
b)Ausência de travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
c)Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado); 
d)Nível crítico de reservação durante a fiscalização eventual; 
e)Limpeza e higienização inadequadas no momento da fiscalização eventual (Presença de 
sedimentos nas paredes e fundo interno do reservatório); 

 
 

Figura 118 – Reservatório R5 (Booster 6): 
Vista Geral. 

 

Figura 119 – Reservatório R5: Vista interna. 

 

Figura 120 – Reservatório R5: Vista interna. 

 

Figura 121 – Reservatório R5: Vista interna. 

 

 

Determinações Prazo 

34.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; 
34.2. Providenciar o travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
34.3. Providenciar o travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; 
34.4. Apresentar manifestação sobre o nível crítico do reservatório; 
34.5. Providenciar limpeza e higienização do reservatório. 
 

*30 dias 
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35 

Reservatório R7 (Booster 7): 
a)Ausência de placa de identificação da CASAN; 
b)Ausência de travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
c)Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado); 
d)Nível crítico de reservação durante a fiscalização eventual; 
e)Limpeza e higienização inadequadas no momento da fiscalização eventual (Presença de 
sedimentos nas paredes e fundo interno do reservatório); 

 
 

Figura 122 – Reservatório R7 (Booster 7): 
Vista Geral. 

 

Figura 123 – Reservatório R7 (Booster 7): 

Vista Geral.

 
Figura 124 – Reservatório R7: Vista interna.

 

 

 

Determinações Prazo 

35.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; 
35.2. Providenciar o travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
35.3. Providenciar o travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; 
35.4. Apresentar manifestação sobre o nível crítico do reservatório; 
35.5. Providenciar limpeza e higienização do reservatório. 
 

*30 dias 

 

 

 



 

48 

 

Observações: 

 

No que tange a limpeza e higienização inadequadas dos reservatórios durante a 

fiscalização eventual, solicitou-se de forma preliminar, por parte da CASAN, a tomada 

de medidas corretivas urgentes, bem como averiguação dos demais reservatórios 

não vistoriados,  visando garantir a qualidade da água distribuída à população. Em 

resposta, a CASAN encaminhou por meio de correio eletrônico, os certificados de 

limpeza e higienização dos reservatórios, realizados no dia 02/09/2019, anexados no 

Anexo 2, bem como destacou que providenciaria também a substituição das tampas e 

a instalação dos dispositivos de travamento (cadeado) para as unidades de 

reservação. 

 

De acordo com as informações extraídas do relatório operacional mensal de água 

(sistema BADOP CASAN) da Agência Luiz Alves, durante o mês de julho/2019, 

extrai-se que a reservação necessária seria de 317m3, enquanto a reservação total 

atualmente do SAA é de aproximadamente 204 m3. Portanto, constata-se que o 

sistema de reservação atual não atende a demanda. 
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7.7. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

36 Ausência do mapa de pressão da rede de distribuição de água do SAA Luiz Alves. 

Determinações Prazo 

36.1. Apresentar o mapa de pressão da rede de distribuição de água. *30 dias 

 

37 
Ausência de Válvulas Redutoras de Pressão – VRP´s e ventosas instaladas na rede de 
distribuição de água do SAA Luiz Alves. 

Determinações Prazo 

37.1. Providenciar análise da rede de distribuição, bem como instalação das 
VRP´s e ventosas. 

*30 dias 

 

38 

Medição 1: Rua Francisco Schmitz, próximo da residência nº 2145, bairro Braço Elza. 
 
a)Pressão dinâmica disponível - 4.7 mca, às 12h:02min, dia 23/08/2019. 
b)Pressão de abastecimento medida em desconformidade com a norma técnica vigente (NBR 
12218/2017). 

 
 

Figura 125 – Local da medição. 

  

Figura 126 – Pressão de abastecimento 
medida. 

 
  

 

Determinações Prazo 

38.1. Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). *30 dias 
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39 

Medição 2: Rua Francisco Gesser, residência nº 15, bairro Vila do Salto. 
(Próximo do Booster 5 e ETA) 
 
a)Pressão dinâmica disponível - 13.1 mca, às 10h08min, dia 23/08/2019. 

 
 

Figura 127 – Local da medição. 

 

Figura 128 – Pressão de abastecimento 
medida. 

  

Determinações Prazo 

39.1. Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). *30 dias 

 

40 

Medição 3:  Rua Faustino Martini, próximo residência nº 149, bairro Rio do Peixe. 

 
a)Pressão dinâmica disponível - 7.6 mca, às 14h55min, dia 23/08/2019. 
b)Pressão de abastecimento medida em desconformidade com a norma técnica vigente (NBR 
12218/2017). 

 
 

Figura 129 – Local da medição. 

 

Figura 130 – Pressão de abastecimento 
medida. 

  

Determinações Prazo 

40.1. Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). *30 dias 
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41 Ausência de cadastro técnico atualizado das unidades do SAA Luiz Alves. 

 
Figura 131 – Planta baixa do cadastro 
técnico do SAA.

 
 

Figura 132 – Planta baixa do cadastro 
técnico do SAA.

 
 

Determinações Prazo 

41.1. Providenciar atualização do cadastro técnico do SAA, preferencialmente 
georreferenciado. *30 dias 

 

42 
a) Índice de perdas totais do SAA Luiz Alves – 36% em Julho/2019. 
b) Índice de perdas de faturamento do SAA Luiz Alves – 18,50% em Julho/2019. 
Fonte: BADOP CASAN. 

Determinações Prazo 

42.1. Disponibilizar cópia ou providenciar elaboração do programa de controle e 
redução de perdas do SAA Luiz Alves. 

*30 dias 

 

 

7.8. QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA E DISTRIBUÍDA 

 

43 
Resultados das análises laboratoriais da água tratada e distribuída do SAA Luiz Alves 
em desconformidade com a Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da 
Saúde. 

Determinações Prazo 

43.1. Providenciar controle de qualidade e adequações dos processos do 
potabilização e distribuição da água tratada do SAA Luiz Alves, visando atender 
os requisitos da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde. 
43.2. Apresentar setorização para descarga de redes de distribuição de água; 
43.3. Encaminhar relatório de descargas realizadas em 2019. 
 

Imediato 
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Observações: 

Verificou-se o controle e os resultados das análises de qualidade da água na saída da 

ETA, entre o período de 31/07/2019 a 23/08/2019, conforme registros efetuados 

durante fiscalização eventual. Constatou-se que alguns resultados para flúor e pH 

não atenderam os padrões definidos pela Portaria MS nº 05/2017 e pela Portaria 

GABS/DIVS/SES 421/2016, conforme Quadro 05. 

 

Quadro 05: Resultados fora do padrão de qualidade da água na saída do 
tratamento. 

Fonte: CASAN (2019). 

 

Cabe registrar que os operadores de Luiz Alves realizam a cada duas horas de 

funcionamento da ETA, as análises laboratoriais para os parâmetros: Cloro, pH, 

Turbidez (filtro), Turbidez (saída) e Flúor. Demais parâmetros exigidos pela legislação 

vigente são realizados pelo laboratório regional da CASAN (Piçarras) e laboratórios 

terceirizados. 

Limites 
0,7<F<1,0 

(Portaria GABS/DIVS/SES 
421/2016) 

6,0<pH,9,0 
(Portaria MS 
nº 05/2017) 

 Nome 
Data da 
coleta 

Procedência da 
coleta 

Fluoreto (mg/L)  pH 

SAA LUIZ 
ALVES 

01/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

0,65 Conforme 

SAA LUIZ 
ALVES 

01/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

0,68 Conforme 

SAA LUIZ 
ALVES 

06/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

Conforme 5,78 

SAA LUIZ 
ALVES 

06/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

Conforme 5,98 

SAA LUIZ 
ALVES 

09/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

1,25 Conforme 

SAA LUIZ 
ALVES 

15/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

0,58 Conforme 

SAA LUIZ 
ALVES 

15/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

0,18 Conforme 

SAA LUIZ 
ALVES 

18/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

0,64 Conforme 

SAA LUIZ 
ALVES 

19/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

0,19 Conforme 

SAA LUIZ 
ALVES 

19/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

0,68 Conforme 

SAA LUIZ 
ALVES 

21/08/2019 
ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

0,14 Conforme 
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De forma complementar, o Laboratório Central da Vigilância Sanitária de Santa Catarina (LACEN/SC) realiza mensalmente análises 

de qualidade da água na rede de distribuição e na saída da ETA, bem como disponibiliza os resultados em seu sítio eletrônico, na 

forma de boletins. Verificou-se também que alguns resultados não atenderam aos padrões definidos pelas supracitadas Portarias, 

conforme Quadro 06. 

Quadro 06: Resultados fora do padrão de qualidade da água das análises do LACEN da Vigilância Sanitária. 

Limites 

VMP Ausência 
em 100ml 

(Portaria MS 
nº 05/2017) 

VMP Ausência 
em 100ml 

(Portaria MS 
nº 05/2017) 

0,20<Cl<5,0 
(Portaria MS 
nº 05/2017) 

T<5,0 
(Portaria MS 
nº 05/2017) 

0,7<F<1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SES 
421/2016) 

6,0<pH,9,0 
(Portaria MS 
nº 05/2017) 

 Nome 
Data da 
coleta 

Procedência da 
coleta 

Descrição do local 
Coliformes 

totais 
E.coli  

Cloro 
Residual 

Livre (mg/L) 
Turbidez (uT) Fluoreto (mg/L)  pH 

SAA LUIZ 
ALVES 28/01/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO 

RIBEIRAO DO 
PADRE Ausente Ausente 1,52 0,35 1,7 6,98 

SAA LUIZ 
ALVES 28/01/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO CENTRO Ausente Ausente 1,42 1,92 1,8 7,02 

SAA LUIZ 
ALVES 28/01/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,46 0,33 1,6 6,91 

SAA LUIZ 
ALVES 28/01/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO RIO DO PEIXE Presente Presente 0,12 0,81 2,8 7,1 

SAA LUIZ 
ALVES 28/01/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO CENTRO Ausente Ausente 1,45 3,92 1,7 6,99 

SAA LUIZ 
ALVES 13/02/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO RIO DO PEIXE Presente Ausente 0,1 0,17 3 7 

SAA LUIZ 
ALVES 13/02/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO 

RIBEIRÃO DO 
PADRE Presente Ausente 0,09 0,57 3 6,9 

SAA LUIZ 
ALVES 13/02/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO VILA DO SALTO Ausente Ausente 0,09 0,36 Não realizada 7,05 

SAA LUIZ 
ALVES 13/02/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO VILA DO SALTO Ausente Ausente 6,95 0,2 Não realizada 6,95 

SAA LUIZ 
ALVES 13/02/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO BRAÇO SERAFIM Ausente Ausente 0,78 0,63 1,1 6,85 

SAA LUIZ 
ALVES 10/04/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO RIO DO PEIXE Presente  Presente 0,12 0,37 2,4 8,2 
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Limites 

VMP Ausência 
em 100ml 

(Portaria MS 
nº 05/2017) 

VMP Ausência 
em 100ml 

(Portaria MS 
nº 05/2017) 

0,20<Cl<5,0 
(Portaria MS 
nº 05/2017) 

T<5,0 
(Portaria MS 
nº 05/2017) 

0,7<F<1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SES 
421/2016) 

6,0<pH,9,0 
(Portaria MS 
nº 05/2017) 

 Nome 
Data da 
coleta 

Procedência da 
coleta 

Descrição do local 
Coliformes 

totais 
E.coli  

Cloro 
Residual 

Livre (mg/L) 
Turbidez (uT) Fluoreto (mg/L)  pH 

SAA LUIZ 
ALVES 10/04/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO 

RIBEIRAO DO 
PADRE Presente  Ausente 0,1 0,27 Não realizada 8,2 

SAA LUIZ 
ALVES 10/04/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO VILA DO SALTO Ausente Ausente 0,95 2,85 1 7 

SAA LUIZ 
ALVES 10/04/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO VILA DO SALTO Ausente Ausente 0,2 6,77 1,1 7,7 

SAA LUIZ 
ALVES 15/05/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO VILA DO SALTO Presente Ausente 0,27 1,53 Não realizada 7,02 

SAA LUIZ 
ALVES 15/05/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO RIO DO PEIXE Ausente Ausente 0,02 0,16 0,9 7,7 

SAA LUIZ 
ALVES 15/05/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO 

RIBEIRAO DO 
PADRE Ausente Ausente 0,03 0,26 0,9 7,5 

SAA LUIZ 
ALVES 15/05/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO VILA DO SALTO Ausente Ausente 0,09 0,87 Não realizada 7 

SAA LUIZ 
ALVES 15/05/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO BRACO SERAFIM Ausente Ausente 0,01 0,21 1 7 

SAA LUIZ 
ALVES 11/06/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO 

RIBEIRAO DO 
PADRE Ausente Ausente 0,23 0,25 1,3 7,3 

SAA LUIZ 
ALVES 11/06/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO CENTRO Ausente Ausente 1,42 0,42 1,3 7 

SAA LUIZ 
ALVES 11/06/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,6 0,79 1,3 6,9 

SAA LUIZ 
ALVES 11/06/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO BRACO SERAFIM  Ausente Ausente 1 0,17 1,4 7,4 

SAA LUIZ 
ALVES 11/06/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO CENTRO Ausente Ausente 1,45 0,51 1,3 7,1 

SAA LUIZ 
ALVES 15/07/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO 

RIBEIRAO DO 
PADRE Presente Ausente 0,07 0,59 Não realizada 7,1 

SAA LUIZ 
ALVES 15/07/2019 

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇAO RIO DO PEIXE Presente Ausente 0,07 0,53 0,9 7,3 

Fonte: LACEN/SC (2019).



 

55 

7. 9. ESCRITÓRIO OPERACIONAL E ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

44 
Escritório Operacional/Atendimento ao Cliente:  
a)Atendimento ao Cliente: Ausência de senhas para atendimento normal e preferencial. 

 

Figura 133 – Agência Luiz Alves: Condições 
satisfatórias de conservação e limpeza.

 

Figura 134 – Atendimento ao Cliente: 
Placa informativa de horário de 
atendimento e telefone de contato.

 
Figura 135 – Escritório operacional e 
atendimento ao cliente. 

 

Figura 136 – Extintor de incêndio.  

  

Determinações Prazo 

44.1. Implantar/instalar dispositivo para processamento de senhas para 
atendimento para atendimento normal e preferencial (Caso não haja demanda, 
afixar aviso de atendimento prioritário às pessoas com deficiência física, idosos, 
gestantes, lactantes e, ainda, pessoas acompanhadas por crianças de colo); 
 
44.2. Manter organizado e atualizado o cadastro relativo a cada unidade usuária, 
com informações que permitam a identificação do usuário, sua localização, os 
valores faturados e o histórico de consumo dos últimos cinco anos, bem como 
quaisquer outros dados exigidos por lei, contrato de programa ou concessão, ou 
regulamento dos serviços; 
 
44.3. Manter registro atualizado do funcionamento das instalações e das 
ocorrências no sistema de abastecimento de água; 
 
 

*30 dias 
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45 

Escritório Operacional/Atendimento ao Cliente:  
a)Atendimento ao Cliente: Ausência de banheiro exclusivo para os usuários. 
b)Atendimento ao Cliente: Placa informativa da CASAN constando o nome da antiga agência 
reguladora. 

 

Figura 137 – Placa informativa da CASAN 
constando o nome da antiga agência 
reguladora.

 

Figura 138 – Banheiro coletivo 
(masculino/feminino) em boas condições 
de conservação e limpeza. 

 
Figura 139 – Cozinha em condições 
satisfatórias de conservação e limpeza.

 

Figura 140 – Cozinha em condições 
satisfatórias de conservação e limpeza.

  

Determinações Prazo 

45.1. Projetar o layout e/ou disponibilizar banheiro exclusivo para os usuários; 
 
45.2. Manter à disposição dos usuários, em locais acessíveis e visíveis, no 
escritório de atendimento: o livro para manifestação de reclamações; as normas 
e padrões do prestador de serviços; a tabela com as tarifas vigentes; 
a tabela com os serviços cobráveis e prazo para sua execução; as resoluções 
da AGIR compiladas, disponibilizadas aos prestadores; 
o telefone do prestador de serviços e da AGIR. 
 

*30 dias 
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7.10. SAA CASAN LUIZ ALVES 

 

46 
Ausência de manual de operação, controle e manutenção das unidades do SAA Luiz 
Alves. 

Determinações Prazo 

46.1. Disponibilizar cópia e/ou providenciar manual de operação, controle e 
manutenção atualizado das unidades do SAA Luiz Alves. 

*30 dias 

 

47 Ausência de plano de emergência e contingência atualizado para o SAA Luiz Alves. 

Determinações Prazo 

47.1. Disponibilizar cópia e/ou providenciar plano de emergência e contingência 
atualizado para o SAA Luiz Alves. 

*30 dias 

 

48 
Ausência de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS para o SAA Luiz 
Alves. 

Determinações Prazo 

48.1. Disponibilizar cópia e/ou providenciar elaboração de PGRS, visando 
controlar e gerenciar os resíduos sólidos gerados no SAA Luiz Alves, conforme 
NBR 10.004 e demais normas correlatas, em especial o lodo gerado nas ETA´s e 
efluentes originários das análises laboratoriais.  

 

*30 dias 

 

49 Inexistência de alvará sanitário das instalações do SAA Luiz Alves. 

Determinações Prazo 

49.1. Disponibilizar cópia e/ou providenciar o alvará sanitário das instalações do 
SAA Luiz Alves. 

*30 dias 

 

50 Ausência do plano de limpeza dos reservatórios de água tratada do SAA Luiz Alves. 

Determinações Prazo 

50.1. Disponibilizar cópia e/ou providenciar o plano de limpeza de reservatórios 
de água tratada do SAA; 
50.2. Disponibilizar cópia dos registros das últimas limpezas realizadas, para os 
anos de 2018 e 2019, dos reservatórios do SAA. 

 

*30 dias 
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51 
Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Anotação de Função 
Técnica (AFT) atualizada, junto ao conselho de classe, do técnico responsável pelo 
SAA Luiz Alves. 

Determinações Prazo 

51.1. Disponibilizar cópia e/ou providenciar ART/AFT atualizada do técnico 
responsável pelo SAA Luiz Alves. 

*30 dias 

 

 
52 

a)Dispor de pessoal técnico, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e 
devidamente capacitado, para a operação e manutenção das instalações de 
abastecimento de água, comprovado através de documento hábil; 
 
b)Prestar serviços de atendimento comercial somente através de pessoal com a devida 
identificação e o devido treinamento e capacitação, comprovado através de documento 
hábil; 
 

Determinações Prazo 

52.1. Apresentar relação dos servidores lotados em Luiz Alves, bem como 
disponibilizar cópia dos comprovantes de treinamento e capacitação para exercer 
os respectivos cargos.  

 

*30 dias 
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Instalações e equipamentos do SAA CASAN Luiz Alves em propriedades particulares 
sem a devida regularização. 

Determinações Prazo 

53.1. Providenciar a regularização dos terrenos que possuam instalações e 
equipamentos do SAA CASAN Luiz Alves. 

 
*30 dias 
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 Investimentos realizados na revitalização do SAA CASAN Luiz Alves em 2019. 

Determinações Prazo 

54.1. Disponibilizar cópia do projeto de revitalização realizado em 2019, bem 
como a relação dos investimentos executados no SAA CASAN Luiz Alves. 

 
*30 dias 
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Projetos e investimentos previstos para o SAA CASAN Luiz Alves. 

Determinações Prazo 

55.1. Encaminhar para análise desta Agência Reguladora, a relação de todos os 
projetos de investimentos previstos para o SAA CASAN Luiz Alves. 

 
*30 dias 
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8. CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO 
CONFORMIDADES DO SAA CASAN LUIZ ALVES. 

 

No quadro 05, a seguir, listaram-se as determinações e prazos estabelecidos para 

regularização das não conformidades identificadas no SAA CASAN Luiz Alves. 

Quadro 05: RESUMO - CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO 
CONFORMIDADES DO SAA – LUIZ ALVES 

DETERMINAÇÕES 

P
R

A
Z

O
 P

A
R

A
 

A
T

E
N

D
IM

E
N

T
O

 

(E
M

 D
IA

S
) 

MANANCIAL 

01.1. 
Cumprir as normas de gestão dos mananciais de abastecimento e das respectivas áreas 
de proteção; 

*30 

01.2. 
Disponibilizar cópia ou elaborar o Plano de Segurança da Água (PSA), conforme Decreto 
Estadual nº 1846 de 20 de dezembro de 2018 e orientações do Ministério da Saúde (MS); 

*30 

01.3. 
Apresentar cópia das análises laboratoriais semestrais da água bruta captada no Rio Luiz 
Alves, conforme Portaria de Consolidação nº 5/2017 do MS, desde janeiro/2018. 

 

*30 

02.1. 
Apresentar andamento do processo junto ao órgão responsável ou cópia da outorga de 
direito de uso do manancial de captação – Rio Luiz Alves. 

*30 

CAPTAÇÃO 

03.1. Providenciar a instalação de sinalizações e placa de identificação da CASAN; *30 

03.2. Providenciar travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; *30 

03.3. 
Disponibilizar bomba reserva em paralelo para acionamento imediato em casos de 
emergência e/ou no almoxarifado da Agência Luiz Alves; 

*30 

03.4. 
Implantação de guarda-corpos móveis na plataforma de acesso dos operadores ao ponto 
de captação; 

*30 

03.5. Disponibilizar EPIs adequados contra os riscos de acidentes no local; *30 

03.6. Implantar sistema de talha/monovia na captação. *30 

04.1. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e desprotegidas; *30 

04.2. 
Instalar sistema de iluminação para trabalhos noturnos; 

 
*30 

04.3. Providenciar ancoragem adequada da adutora de água bruta; *30 
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04.4. 
Providenciar reparo e travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de 
energia. 

*30 

ERAB 

05.1. 

 
Providenciar travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; *30 

05.2. 
Providenciar isolamento total da ERAB (cerca e/ou muro) contra o acesso de pessoas não 
autorizadas e animais. 

*30 

05.3. Providenciar ancoragem adequada da adutora de água bruta; *30 

05.4. Implantar guarda-corpo e corrimão na estrutura do desarenador. *30 

06.1. 
Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas da ERAB, 
tubulações e equipamentos eletromecânicos; 

*30 

06.2. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e desprotegidas; *30 

06.3. 
Providenciar substituição do extintor de incêndio com prazo de manutenção vencido. 

 
*30 

07.1. Providenciar macromedição da água bruta captada e recalcada para ETA; *30 

07.2. 
Providenciar adequações solicitadas pelo órgão ambiental na barragem de nível e lagoa ao 
lado da ERAB; 

*30 

ETA 

08.1. 
Apresentar andamento do processo junto ao órgão ambiental ou providenciar licenciamento 
ambiental de operação do SAA Luiz Alves. 

*30 

09.1. 
Providenciar isolamento total da ETA (cerca e/ou muro) contra o acesso de pessoas não 
autorizadas e animais. 

*30 

10.1. 
Providenciar manutenção do painel de controle e ativação do medidor de vazão de água 
bruta; 

*30 

10.2. 
Providenciar instalação da régua graduada interna para a leitura da vazão na calha 
Parshall; 

*30 

10.3. 
Informar marca e modelo do medidor de vazão de água bruta; especificações técnicas; 
data de instalação e últimas operações relevantes (manutenções, calibrações, etc). 

*30 

11.1. Providenciar manutenção e/ou substituição do leito filtrante dos filtros descendentes; *30 

11.2. 
Providenciar manutenção e ativação dos atuadores pneumáticos da ETA (compressor de 
ar desativado); 

*30 

11.3. 
Implantar sistema de tratamento de efluentes (água de lavagem de filtros e descarte do 
lodo dos decantadores). 

*30 

12.1. Providenciar manutenção e/ou substituição do compressor de ar desativado; *30 
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12.2. 
Providenciar a placa de identificação do produto químico (PAC); 

 
*30 

12.3. 
Instalar bacia de contenção contra vazamentos de produtos químicos (PAC); 

 
*30 

12.4. 
Instalar bomba dosadora reserva e em paralelo para acionamento imediato em casos de 
emergência (PAC); 

*30 

13.1. Instalar bacia de contenção contra vazamentos de produtos químicos (Flúor e Cloro); *30 

13.2. 
Instalar bomba dosadora reserva e em paralelo para acionamento imediato em casos de 
emergência (Flúor e Cloro); 

*30 

13.3. 
Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. 

 
*30 

14.1. 
Instalar as sinalizações de advertência e disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na 
área de uso dos produtos químicos. 

*30 

14.2. 
Disponibilizar cópia dos resultados dos testes de qualidade dos produtos químicos 
(fornecidos pelo fabricante) utilizados na ETA no ano de 2019. 

*30 

15.1. 
Informar marca e modelo dos equipamentos laboratoriais (cloro e cor); especificações 
técnicas; data de aquisição e últimas operações relevantes (manutenções, calibrações, 
etc). 

*30 

16.1. 
Informar marca e modelo dos equipamentos laboratoriais (turbidez e flúor); especificações 
técnicas; data de aquisição e últimas operações relevantes (manutenções, calibrações, 
etc). 

*30 

17.1 
Informar marca e modelo dos equipamentos laboratoriais (pH); especificações técnicas; 
data de aquisição e últimas operações relevantes (manutenções, calibrações, etc); 

*30 

17.2. 
Encaminhar documento comprobatório sobre a destinação ambientalmente correta dos 
efluentes utilizados nas análises laboratoriais durante o ano de 2019. 

*30 

18.1. 
Disponibilizar cópia dos registros de utilização do equipamento para teste de jarros  
(Jar Test) desde janeiro/2019; 

*30 

18.2. 
Providenciar controle de qualidade e adequações dos processos do potabilização e 
distribuição da água tratada do SAA Luiz Alves, visando atender os requisitos da Portaria 
de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde; 

*30 

18.3. Providenciar limpeza da calcificação na parede interna do tanque de contato. *30 

19.1. 
Providenciar manutenção e/ou substituição do painel de controle do macromedidor de água 
bruta e da ETA compactada. 

*30 

20.1. Providenciar estocagem adequada dos boosters reservas (estrado de madeira); *30 

20.2. 
Informar marca e modelo dos boosters titulares e reservas; especificações técnicas; data 
de aquisição e últimas operações relevantes (manutenções). 

 

*30 

21.1. Providenciar estocagem adequada dos tubos em local coberto e com estrado de madeira. *30 

21.2. 
Informar marca e modelo do medidor de vazão de água tratada; especificações técnicas; 
data de instalação e últimas operações relevantes (manutenções, calibrações, etc). 

*30 
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21.3. Providenciar avaliação da estabilidade do talude e a execução de contenção do solo. *30 

22.1. 

Providenciar a aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s adequados 
conforme orientações das Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ), realizar treinamento e fiscalizar o uso por parte dos  colaboradores. 
 

*30 

BOOSTERS 

23.1. 
Ausência de manutenção e conservação adequada das tubulações e equipamentos 
eletromecânicos (oxidadas) do booster 1; 

*30 

23.2. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e desprotegidas; *30 

23.3. Providenciar substituição do extintor de incêndio com prazo de manutenção vencido; *30 

23.4. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de energia; *30 

23.5. 
Comprovar a adequação das pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

*30 

23.6. 
Providenciar vedação e travamento adequado (cadeado) na tampa de cobertura do 
reservatório. 

*30 

24.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; *30 

24.2. 
Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos do booster 2; 

*30 

24.3. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e desprotegidas; *30 

24.4. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de energia; *30 

24.5. 
Comprovar a adequação das pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017); 

*30 

24.6. Fixar/chumbar adequadamente o booster garantido a estática do conjunto. *30 

24.7. 
Providenciar vedação e travamento adequado (cadeado) na tampa de cobertura do 
reservatório. 

*30 

25.1. 
Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos do booster 3; 

*30 

25.2. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e desprotegidas; *30 

25.3. 
Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente  
(NBR 12218/2017). 

*30 

25.4. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de energia. *30 
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26.1. 
Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos do booster 4; 

*30 

26.2. Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e desprotegidas; *30 

26.3. 
Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

*30 

26.4. 
Fixar/chumbar adequadamente o booster garantido a estática do conjunto. 

 
*30 

26.5. Providenciar manutenção do vazamento no booster. *30 

27.1. 
Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos do booster 5; 

 

*30 

27.2. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de energia; *30 

27.3. 
Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente (NBR 
12218/2017); 

*30 

27.4. 
Reparar o solo na base de assentamento do booster 5. 

 
*30 

28.1. 
Providenciar manutenção e conservação adequada das instalações físicas, tubulações e 
equipamentos eletromecânicos do booster 6; 

*30 

28.2. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de energia. *30 

28.3. 
Comprovar adequação das pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

*30 

28.4. Fixar/chumbar adequadamente o booster garantido a estática do conjunto. *30 

29.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; *30 

29.2. Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa de energia; *30 

29.3. 
Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

*30 

RESERVATÓRIOS 

30.1. Providenciar instalação da escada de acesso com gaiola de proteção; *30 

30.2. 
Providenciar instalação de guarda-corpos de segurança na laje de cobertura do 
reservatório ou no entorno da tampa de inspeção; 

*30 

30.3. Providenciar travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; *30 
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30.4. Providenciar manutenção do vazamento no registro de manobra. *30 

31.1. Instalar tela de proteção nos tubos de ventilação; *30 

31.2. Providenciar manutenção e/ou substituição da tampa de inspeção do reservatório; *30 

31.3. Providenciar manutenção e/ou retirada da escada de acesso interna; *30 

31.4. Providenciar avaliação estrutural e manutenção da laje de cobertura. *30 

31.5. Disponibilizar histórico de leitura do nível do reservatório desde jan/2019. *30 

32.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; *30 

32.2. 
Instalar portão de acesso e cerca/muro de isolamento no entorno do reservatório; 

 
*30 

32.3. Providenciar substituição e/ou manutenção da tampa de cobertura; *30 

32.4. Providenciar o travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; *30 

32.5. Apresentar manifestação sobre o nível crítico do reservatório; *30 

32.6. Providenciar limpeza e higienização do reservatório; *30 

32.7. 
Construir a base de assentamento do reservatório. 

 
*30 

33.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; *30 

33.2. Instalar portão de acesso e cerca/muro de isolamento no entorno dos reservatórios; *30 

33.3. Providenciar o travamento adequado (cadeado) nas tampas de inspeção; *30 

33.4. Apresentar manifestação sobre o nível crítico dos reservatórios; *30 

33.5. Providenciar limpeza e higienização dos reservatórios; *30 

33.6. Construir a base de assentamento dos reservatórios; *30 

33.7. 
Providenciar a limpeza e roçado no entorno dos reservatórios. 
 

*30 
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34.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; *30 

34.2. 
Providenciar o travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; 
 

*30 

34.3. Providenciar o travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; *30 

34.4. Apresentar manifestação sobre o nível crítico do reservatório; *30 

34.5. Providenciar limpeza e higienização do reservatório. *30 

35.1. Providenciar instalação de placa de identificação da CASAN; *30 

35.2. Providenciar o travamento adequado (cadeado) no portão de acesso; *30 

35.3. Providenciar o travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; *30 

35.4. 
Apresentar manifestação sobre o nível crítico do reservatório; 
 

*30 

35.5. 
Providenciar limpeza e higienização do reservatório. 
 

*30 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

36.1. Apresentar o mapa de pressão da rede de distribuição de água. *30 

37.1. Providenciar análise da rede de distribuição, bem como instalação das VRP´s e ventosas. *30 

38.1. 
Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

*30 

39.1. 
Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

*30 

40.1. 
Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

*30 

41.1. Providenciar atualização do cadastro técnico do SAA, preferencialmente georreferenciado. *30 

42.1. 
Disponibilizar cópia ou providenciar elaboração do programa de controle e redução de 
perdas do SAA Luiz Alves. 

*30 

QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA E DISTRIBUÍDA 

43.1. 
Providenciar controle de qualidade e adequações dos processos do potabilização e 
distribuição da água tratada do SAA Luiz Alves, visando atender os requisitos da Portaria 
de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde. 

*30 

43.2. Apresentar setorização para descarga de redes de distribuição de água; *30 
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43.3 Encaminhar relatório de descargas realizadas em 2019. *30 

ESCRITÓRIO OPERACIONAL E ATENDIMENTO AO CLIENTE 

44.1. 
Implantar/instalar dispositivo para processamento de senhas para atendimento para 
atendimento normal e preferencial. 

*30 

44.2. 

Manter organizado e atualizado o cadastro relativo a cada unidade usuária, com 
informações que permitam a identificação do usuário, sua localização, os valores faturados 
e o histórico de consumo dos últimos cinco anos, bem como quaisquer outros dados 
exigidos por lei, contrato de programa ou concessão, ou regulamento dos serviços; 

*30 

44.3. 
Manter registro atualizado do funcionamento das instalações e das ocorrências no sistema 
de abastecimento de água; 

*30 

45.1. 
Projetar o layout e/ou disponibilizar banheiro exclusivo para os usuários; 
 

*30 

45.2. 

Manter à disposição dos usuários, em locais acessíveis e visíveis, no escritório de 
atendimento: o livro para manifestação de reclamações; as normas e padrões do prestador 
de serviços; a tabela com as tarifas vigentes;a tabela com os serviços cobráveis e prazo 
para sua execução; as resoluções da AGIR compiladas, disponibilizadas aos 
prestadores;o telefone do prestador de serviços e da AGIR. 

*30 

SAA CASAN LUIZ ALVES 

46.1. 
Disponibilizar cópia e/ou providenciar manual de operação, controle e manutenção 
atualizado das unidades do SAA Luiz Alves. 

*30 

47.1. 
Disponibilizar cópia e/ou providenciar plano de emergência e contingência atualizado para 
o SAA Luiz Alves. 

*30 

48.1. 
 

Disponibilizar cópia e/ou providenciar elaboração de PGRS, visando controlar e gerenciar 
os resíduos sólidos gerados no SAA Luiz Alves, conforme NBR 10.004 e demais normas 
correlatas, em especial o lodo gerado nas ETA´s e efluentes originários das análises 
laboratoriais. 

*30 

49.1. Disponibilizar cópia e/ou providenciar o alvará sanitário das instalações do SAA Luiz Alves. *30 

50.1. 
Disponibilizar cópia e/ou providenciar o plano de limpeza de reservatórios de água tratada 
do SAA; 

*30 

50.2. 
Disponibilizar cópia dos registros das últimas limpezas realizadas, para os anos de 2018 e 
2019, dos reservatórios do SAA. 

*30 

51.1. 
Disponibilizar cópia e/ou providenciar ART/AFT atualizada do técnico responsável pelo 
SAA Luiz Alves. 

*30 

52.1. 
Apresentar relação dos servidores lotados em Luiz Alves, bem como disponibilizar cópia 
dos comprovantes de treinamento e capacitação para exercer os respectivos cargos. 
 

*30 

53.1. 
Providenciar a regularização dos terrenos que possuam instalações e equipamentos do 
SAA CASAN Luiz Alves. 

*30 

54.1. 
Disponibilizar cópia do projeto de revitalização, bem como a relação dos investimentos 
executados no SAA CASAN Luiz Alves. 

*30 

55.1. 
Encaminhar para análise desta Agência Reguladora, a relação de todos os projetos de 
investimentos previstos para o SAA CASAN Luiz Alves. 

*30 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No dia 23 de agosto de 2019, a equipe técnica da AGIR realizou uma fiscalização 

eventual, a pedido da Prefeitura de Luiz Alves, com o objetivo de verificar a prestação 

dos serviços de abastecimento de água no município. Cabe destacar que esta foi a 

primeira vistoria realizada no sistema de abastecimento de água após a inclusão do 

citado município no consórcio.  

 
Assim, trata-se de um diagnóstico inicial e uma análise mais completa da situação 

atual do prestador depende ainda do envio de informações complementares. 

Contudo, identificaram-se não conformidades na fiscalização eventual em pauta, bem 

como foram definidas as determinações e estipulados os prazos para regularização 

por parte da CASAN, conforme quadro 05. 

 
Ressalta-se que o prestador de serviços terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data do recebimento do Relatório de Fiscalização, para manifestar-se sobre 

seu objeto, inclusive juntando todas as documentações comprobatórias que julgar 

conveniente a respeito das correções de todas as não conformidades identificadas 

e/ou proposição de um cronograma de melhorias para tratar os itens em 

desconformidade com a legislação pertinente apontados neste relatório, o qual será 

avaliado e ratificado posteriormente pela AGIR. 

 
Por fim, remete-se ao Diretor Geral e Assessoria Jurídica para análise e devidas 

providências. Disponibilizar também cópia do presente Relatório de Fiscalização ao 

Prefeito do município de Luiz Alves e CASAN, bem como para consulta pública 

no sítio eletrônico da AGIR. 

 
Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Gerente de Controle, Regulação e  

Fiscalização de Saneamento Básico 

CREA/SC nº. 045163-4 
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ANEXO 1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T 

(Engº Ricardo Hübner) 
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ANEXO 2 

Certificados de limpeza e desinfeção 

dos reservatórios do SAA  CASAN Luiz Alves 
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