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1. INTRODUÇÃO 

 
A princípio convém destacar que por força da Lei Municipal nº 7.502 de 10 de março de 2010, 

o município de Blumenau ratificou o Protocolo de Intenções firmado por este aos 04 de 

fevereiro de 2010, o município de Blumenau ratificou o Protocolo de Intenções, o qual tinha 

como fim precípuo a sua inclusão no Consórcio Público que instituiu a 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. 

 

Dentre as atribuições e responsabilidades da AGIR, está a fiscalização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA) e Esgotamento Sanitário (SES) no âmbito e abrangência dos 

municípios consorciados.  

 

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

Blumenau, assim o foram feitos com escólio na legislação aplicável, dentre as quais a Lei 

Federal nº 11.445/2007, e também em cumprimento às Resoluções do CONAMA, CONSEMA 

e também aquelas editas pela AGIR e por fim, nas normativas técnicas da ABNT e Portarias do 

Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA 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 conta com a participação de 14 municípios do 

Médio Vale do Itajaí no consórcio. 

 

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

municipais do setor de saneamento básico, sendo os serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 



 

   

águas pluviais urbanas. A sua constituição lastreou-se nos princípios do Direito Regulatório, 

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

 

Os trabalhos de fiscalização e regulação perante os 14 municípios abrangidos pela AGIR estão 

pautados no que dispõe a legislação aplicável à matéria, entre as quais a Lei Federal nº 

11.445/2007 e o Decreto Federal nº 7.217/2010, e subsidiariamente pelas normas editadas pela 

ABNT, Portarias ministeriais e outros instrumentos aplicáveis à regulação dos serviços de 

saneamento básico. 

 

A atuação e cumprimento do honroso mister fiscalizatório efetuado junto aos municípios 

consorciados se dá também através de 04 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. 

 

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 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 

 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau - SAMAE 

Rua Bahia, nº 1.530 – Salto. 

CEP: 89031-001 - Blumenau/SC 

CNPJ 83 779 462/0001-86  

Fone (47) 3331 8400  

 

 

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/


 

   

 

4. EQUIPE TÉCNICA DA AGIR 

 

Ricardo Hübner – Diretor Técnico 

Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo 

Jennifer Thayse Geisler – Estagiária de Engenharia Civil 

 

5. CONTROLE, CRONOGRAMA E PARTICIPANTES DA FISCALIZAÇÃO  

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR), por meio da sua equipe técnica, realizou entre os 

dias 19 e 23 de janeiro de 2015, a 2ª etapa de fiscalização do Sistema de Abastecimento de 

Água - SAA do Município de Blumenau, sob a responsabilidade do Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. 

 

Por meio do Ofício nº 551/2014 – AGIR comunicou-se ao SAMAE e a municipalidade 

(Vigilância Sanitária de Blumenau) acerca da realização de vistoria técnica no SAA, com início 

na sede do SAMAE de Blumenau, às 09h00min, 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. 

 

Após a reunião de abertura acompanhou todo o processo de vistoria técnica  

o Sr. Maurício Laus – Diretor de Operações do SAMAE Blumenau. 

 

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, projetos e entrevistas aos 

responsáveis pelos sistemas de tratamento e distribuição de água do município. 

 



 

   

 

6. FISCALIZAÇÃO DO SAA BLUMENAU 

 

No ano de 2014 foi realizada a primeira etapa de fiscalização da AGIR, que gerou um 

“Relatório de Fiscalização” para cada município consorciado à referida Agência Reguladora, 

apontando os resultados das verificações realizadas em campo. O citado relatório contém 

registros fotográficos das verificações de campo e ao seu final encontra-se um “Cronograma de 

Melhorias e Ações Corretivas das Não Conformidades”, o qual pode ser verificado no ANEXO 

I deste documento. Este relatório denominado “Relatório de Fiscalização 001-2014/SAA 

SAMAE Blumenau” está disponível em: 

 http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao 

 

Em 2015 foi realizada a segunda etapa de fiscalizações no qual foi verificado “in loco” o 

cumprimento, por parte da Autarquia, das ações do “Cronograma de Melhorias e Ações 

Corretivas das Não Conformidades”, contido no relatório da primeira etapa de fiscalizações da 

AGIR bem como possíveis novas não conformidades.  

 

Esta segunda etapa de fiscalizações gerou o presente relatório que apresenta na tabela 1 a 

seguir a comparação entre as situações registradas na primeira e segunda fiscalização, com 

indicação quanto ao cumprimento do cronograma de melhorias e correções apontadas no 

primeiro relatório de fiscalização. Após a tabela comparativa são apresentadas novas 

constatações evidenciadas na segunda fiscalização e por fim são apresentadas recomendações 

para a continuidade deste trabalho.  

 

Cabe salientar ainda que o SAMAE Blumenau enviou o Ofício nº. 112/2015/PRES a AGIR, 

datado de 06 de março de 2015, o qual apresenta um cronograma das medidas adotadas pela 

Autarquia para atender os apontamentos do primeiro relatório de fiscalização da AGIR. O 

referido documento foi considerado na elaboração da Tabela 01, denominada 

“Acompanhamento do Cronograma de Melhorias e Correções das Não Conformidades do 

SAA-SAMAE Blumenau” e pode ser observada a seguir.  

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao


 

   

TABELA 01: ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA-BLUMENAU 
DESCRIÇÃO DAS NÃO 

CONFORMIDADES E MELHORIAS 
RECOMENDADAS NO RELATÓRIO 

DE 2014 

EVIDÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE 
IDENTIFICADA EM 2014 

EVIDÊNCIA DA SITUAÇÃO VERIFICADA NA 
FISCALIZAÇÃO EM 2015 

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO 
VERIFICADA NA 

FISCALIZAÇÃO EM 2015 
STATUS/2015 

1. SEGURANÇA 

1.1 

Não Conformidade: 
ETA III: Sem portão de 
acesso, sinalização e 
segurança contra 
estranhos  
 
Estação Elevatória Rua 
Bahia: Vista geral. 
Ausência de placa de 
identificação da autarquia  
 
Reservatório R9: Ausência 
de placa de identificação 
da autarquia 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Instalação de sinalizações 
e placas da autarquia nas 
Captações, Reservatórios, 
ETAs, Estações 
Elevatórias e Boosters 

  

Não foi providenciada a 
instalação das sinalizações 
e placas da autarquia nas 
Captações, Reservatórios, 
ETAs, Estações Elevatórias 
e Boosters. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:   
ETA II - captação: 6 meses 
(set/2015)  
 
ETA IV - Captação: 90 dias 
(jun/2015)   
 
ETA II: 12 meses 
(mar/2016) - Figura  
 
ETA III: 3 meses (jun/2015) 
 
Estação Elevatória: 60 dias 
(mai/2015) 
 
Reservatórios: 90 dias 
(jun/2015) 
 

Não Realizada 



 

   

1.2 

Não Conformidade: 
Reservatório R9: Ausência 
de cercamento adequado 
permite o acesso de 
estranhos e animais do 
terreno vizinho 
 
ETA II: Vista geral dos 
fundos. Ausência de 
cercamento adequado, 
fácil acesso de estranhos 
aos ambientes da ETA  
 
 Reservatório: Vista geral. 
Ausência de  
escada fixa com gaiola de 
proteção. Cerca de 
isolamento inadequada. 
 
 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reforma e implantação de 
cercamentos de proteção 
das Captações, 
Reservatórios e ETAs 

  

Reservatório R9: 
Solicitação encaminhada 
ao setor de Segurança. 
 
ETA II: O SAMAE reitera 
que estão sendo 
realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a 
reforma e pintura das 
estruturas, substituição 
das placas, colocação de 
cercas, guarda-corpos e 
placas de sinalização.  
 
Reservatório: Constatou-
se que a cerca de 
isolamento inadequada foi 
reformada. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (maio/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Reservatório R9: 90 dias 
(jun/2015) 
 
ETA II: 12 meses 
(mar/2016) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

1.3 

Não Conformidade: 
ETA II: Vista geral dos 
decantadores. Não existe 
passarela com guarda-
corpo para proteção dos 
operadores 
 
Captação ETA III: 
Ausência de  
corrimão e guarda-corpo. 
  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Implantação, melhorias e 
substituição dos guarda-
corpos e corrimões das 
Captações, Reservatórios 
e ETAs (floculadores, 
decantadores e filtros) 

  

ETA II: O SAMAE reitera 
que estão sendo 
realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a 
reforma e pintura das 
estruturas, substituição 
das placas, colocação de 
cercas, guarda-corpos e 
placas de sinalização.  
 
Captação ETA III: De 
acordo com o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
de implantação de 
corrimão e guarda-corpo 
para o setor de 
Eletromecânica. 
 
ETA III: Segundo o 
SAMAE, conserto e 
pintura do guarda-corpo 
foram efetuados. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (maio/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
ETA II: 12 meses 
(mar/2016) 
Captação ETA III: 90 dias 
(jun/2015) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

1.4 

Não Conformidade: 
ETA II: Ausência de 
acesso adequado a 
cisterna. Escadas e 
passarelas em madeira. 
 
ETA III: Passarela com 
placas de concreto 
danificadas, soltas e sem 
suporte satisfatório  
 
ETA III: Passarela 
metálica em estado 
avançado de oxidação 
sem capacidade de 
suporte ao operador  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Implantação, reforma e 
substituição das 
passarelas e passadiços 
das ETAs 

 

 

ETA II: O SAMAE reitera 
que estão sendo 
realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a 
reforma e pintura das 
estruturas, substituição 
das placas, colocação de 
cercas, guarda-corpos e 
placas de sinalização.  
 
ETA III: O SAMAE reitera 
que as placas de concreto 
foram substituídas. 
(mar/2015) 
 
ETA III: Segundo o 
SAMAE, solicitação 
encaminhada ao setor de 
Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (maio/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
ETA II: 12 meses 
(mar/2016) 
 
ETA III: 3 meses 
(jun/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.5 

Não Conformidade: 
ETA II: Escada de limpeza 
dos  
decantadores em estado 
avançado de oxidação 
 
Reservatório R3: Escada 
de acesso sem gaiola de 
proteção  
 
Reservatório ETA IV: 
Detalhe da escada de 
acesso rompida e com 
fixação improvisada  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Substituição, manutenção 
e fixação das escadas de 
acesso aos reservatórios, 
decantadores, casa de 
química, cisterna e 
reservatórios  

  

ETA II: Segundo o SAMAE, 
solicitação encaminhada ao 
setor de Eletromecânica. 
Reservatório R3: Segundo 
o SAMAE, solicitação 
encaminhada ao setor de 
Eletromecânica. 
Reservatório R9: Segundo 
o SAMAE, solicitação 
encaminhada ao setor de 
Eletromecânica. 
Reservatório ETA IV: 
Segundo o SAMAE, 
solicitação encaminhada ao 
setor de Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
ETA II: 30 dias (mai/2015) 
 
Reservatório R9: 90 dias 
(jun/2015) 
 
Reservatório ETA IV: 60 
dias (mai/2015) 
 
Reservatório R3: 180 dias 
(set/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.6 

Não Conformidade: 
Reservatório: Cadeado da 
tampa de inspeção 
quebrado  
 
Reservatório: Cadeado do 
portão de acesso 
quebrado  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Substituição de correntes 
e cadeados oxidados nas 
Captações, Reservatórios 
e ETAs  

 

 

Constatou-se ausência de 
substituição de correntes e 
cadeados oxidados nas 
Captações, Reservatórios 
e ETAs.  
 
O SAMAE reitera que 
encaminhou solicitação ao 
setor de Segurança. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
15 dias (mar/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.7 

Não Conformidade: 
Reservatório R9: Ausência 
de cadeado na tampa de 
inspeção e passagem de 
águas pluviais para o 
interior do reservatório. 
 
Reservatório R1: Tampa 
de inspeção sem cadeado, 
oxidada e com problemas 
nas dobradiças. 
 
ETA II: Ausência de 
tampas,  
higienização e limpeza da 
laje da cisterna. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Fechamento e vedação 
das tampas dos 
Reservatórios e ETAs 
(Cisterna e válvulas) 

 

 

Constatou-se ausência de 
fechamento e vedação das 
tampas dos Reservatórios 
e ETAs (Cisterna e 
válvulas) durante 
fiscalização programada. 
 
Reservatório R9: 
Solicitação encaminhada 
ao setor de Segurança. 
Reservatório R1: 
Solicitação encaminhada 
ao setor de 
Eletromecânica. 
ETA II - Cisterna: O 
SAMAE reitera que 
encaminhou solicitação de 
confecção das tampas 
faltantes ao setor de 
Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Reservatório R9: 15 dias 
(mar/2015) 
Reservatório R1: 60 dias 
(mai/2015) 
ETA II - Cisterna: 90 dias 
(jun/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.8 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Presença 
de orifício na laje superior 
do reservatório 
ocasionado escoamento 
das águas pluviais 
(lavagem da laje) para o 
interior do tanque 
 
ETA IV: Presença de 
orifício central na laje 
superior do tanque de 
contato, sem vedação e 
ocasionado escoamento 
das águas pluviais 
(lavagem da laje) para o 
interior do tanque  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Eliminação dos orifícios e 
aberturas nas laje de 
cobertura dos 
Reservatórios (evitar 
entrada de águas pluviais) 

 
 

Não foi providenciada 
eliminação dos orifícios e 
aberturas nas laje de 
cobertura dos 
reservatórios. 
 
Reservatórios: Segundo o 
SAMAE, solicitação 
encaminhada ao setor de 
Obras Civis e 
Eletromecânica. 
 
ETA IV: O SAMAE reitera 
que encaminhou 
solicitação ao setor de 
Obras Civis. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
ETA IV: 3 meses 
(jun/2015) 
 
Reservatórios: 180 dias 
(set/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.9 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Tubulação 
de ventilação sem tela de 
proteção 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Instalar telas de proteção 
nas tubulações de 
ventilação dos 
reservatórios 

 

 

Constatou-se ausência de 
instalação das telas de 
proteção nas tubulações 
de ventilação dos 
reservatórios. 
 
Reservatório R1: Segundo 
o SAMAE, solicitação 
encaminhada ao setor de 
Obras Civis. 
 
Reservatórios: Segundo o 
SAMAE, solicitação 
encaminhada ao setor de 
Obras Civis e 
Eletromecânica. 
 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Reservatório R1: 90 dias 
(jun/2015) 
 
Reservatórios: 180 dias 
(set/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.10 

Não Conformidade: 
Reservatório R1: Tampa 
de inspeção sem cadeado, 
oxidada e com problemas 
nas dobradiças  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Substituição e 
manutenção das 
dobradiças das Tampas 
metálicas das Captações, 
Reservatórios e ETAs 

 
 

Constatou-se substituição 
e manutenção das 
dobradiças das tampas 
metálicas. 
 
Reservatório R1: O 
SAMAE reitera que 
encaminhou solicitação ao 
setor de Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
60 dias (mai/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.11 

Não Conformidade: 
ETA II: Tampa de concreto 
danificada  
 
ETA III: Passarela com 
placas de concreto 
danificadas, soltas e sem 
suporte satisfatório  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Substituição e 
manutenção das Tampas 
de concretos das 
passarelas das ETAs 

 

 
ETA II: Foi providenciada 
substituição da tampa de 
concreto danificada. 
 
ETA III: Segundo o 
SAMAE foram substituídas 
algumas placas 
danificadas, porém 
constatou-se em campo 
passarela com placas de 
concreto deterioradas, 
soltas e sem suporte 
satisfatório. 
 
O SAMAE reitera que as 
placas de concreto foram 
substituídas. (mar/2015) 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Sem previsão 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

1.12 

 
Não Conformidade: 
Captação ETA I: Guarita 
do Segurança com 
ausência de manutenção 
e limpeza  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reforma e manutenção da 
guarita de vigilante na 
captação ETA I  

 

 

ETA I: Constatou-se 
reforma e manutenção da 
guarita do vigilante na 
captação. 

Realizada 

1.13 

Não Conformidade: 
ETA III: Sem portão de 
acesso, sinalização e 
segurança contra 
estranhos  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Implantação de guarita na 
ETA III 

 
 

ETA III: Não foi 
providenciada implantação 
de guarita na via de 
acesso, sinalização e/ou 
segurança contra 
estranhos. 
 
O SAMAE reitera que 
encaminhou solicitação ao 
setor de Segurança.  
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
3 meses (jun/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.14 

Não Conformidade: 
Captação ETA III: 
Instalações 
elétricas aparentes. 
 
ETA II - Cisterna: 
Instalações elétricas 
aparentes, ausência de 
proteção e controle da 
oxidação das partes 
elétricas. 
 
Reservatório ETA IV: 
Instalações elétricas 
aparentes. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reforma e melhoria das 
instalações elétricas das 
Captações, Reservatórios, 
ETAs e Cisterna (ETA II) 

 

 

Constatou-se durante 
fiscalização programada 
ausência de reforma e 
melhorias das instalações 
elétricas de alguns 
setores. 
 
Captação ETA III: 
Segundo o SAMAE, 
tampões de proteções 
foram recolocados. 
Instalações elétricas 
protegidas. (mar/2015) 
 
ETA II - Cisterna: O 
SAMAE reitera que 
encaminhou solicitação ao 
setor de Eletromecânica. 
 
Reservatório ETA IV: Foi 
providenciada proteção 
das instalações elétricas 
aparentes. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
Prazo solicitado SAMAE:  
Captação ETA III: 
ETA II - Cisterna: 90 dias 
(jun/2015) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

1.15 

Não Conformidade: 
Captação ETA III: Quadro 
de comando com fundo 
aberto  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Fechamento quadros de 
comando e de força das 
Captações, ETAs e 
Estações Elevatórias 

 

 

Constatou-se durante 
fiscalização programada o 
fechamento dos quadros 
de comando e de força 
das Captações, ETAs e 
Estações Elevatórias em 
conformidade. 

Realizada 

1.16 

Não Conformidade: 
ETA II: Kit de emergência 
para reparos do cloro-gás 
com ausência de itens. 
Grande parte dos itens 
apresenta-se oxidada e 
sem manutenção  
 
ETA III: Kit de emergência 
para reparos do cloro-gás 
com ausência de itens. 
Grande parte dos itens sem 
manutenção adequada  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reforma e manutenção do 
Kit de emergência para 
reparos do cloro-gás 
(inclusive controle de itens 
faltantes) 

 

 

Constatou-se durante 
fiscalização programada 
ausência de reforma e 
manutenção dos Kits de 
emergência para reparos 
do cloro-gás das ETAs 
mencionadas.  
 
O SAMAE reitera que 
encaminhou solicitação ao 
setor de Segurança. 
Status: em cotação. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE: 
6 meses (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.17 

Não Conformidade: 
ETA II: Kit de emergência 
– máscara sem aparelho 
autônomo de respiração a 
ar comprimido  
 
ETA III: Kit de emergência 
– máscara sem aparelho 
autônomo de respiração a 
ar comprimido  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Adquirir EPI adequado 
para manutenção do cloro 
gás (máscara com 
aparelho autônomo de 
respiração a ar 
comprimido) 

 

 

Não foi providenciada 
aquisição de EPI 
adequado para 
manutenção do cloro gás 
(máscara com aparelho 
autônomo de respiração a 
ar comprimido) nas ETAs 
mencionadas. 
 
O SAMAE reitera que 
encaminhou solicitação ao 
setor de Segurança. Itens 
especificados e em 
cotação. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE: 
6 meses (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.18 

Não Conformidade: 
Captação ETA III: 
Ausência de extintor de 
incêndio 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Adquirir e instalar os 
extintores de incêndio na 
ETA III (captação)  

 

 

ETA III (captação): 
Constatou-se 
instalação/presença de 
1(um) extintor de incêndio 
no local.  Quantidade 
insuficiente. 
 
O SAMAE reitera que 
encaminhou solicitação de 
extintor de incêndio ao 
setor de Segurança. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
60 dias (mai/2015) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

1.19 

Não Conformidade:  
ETA II: Ambos os 
exaustores estavam 
desativados e sem 
manutenção  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reforma e/ou instalação 
dos exaustores da casa de 
química na ETA II 

 

 

ETA II: Ausência de 
reforma e/ou instalação 
dos exaustores da casa de 
química. 
 
O SAMAE reitera que 
estão sendo realizadas 
obras de recuperação 
estrutural da ETA II. Estas 
obras contemplam desde 
a reforma e pintura das 
estruturas, substituição 
das placas, colocação de 
cercas, guarda-corpos e 
placas de sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 
 
 
 

Não Realizada 



 

   

1.20 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória ETA II: 
Ausência de proteção 
mecânica nas 
motobombas  
 
Estação Elevatória Rua 
Bahia: Ausência de 
proteção mecânica nas 
motobombas  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Realizar a proteção de 
segurança mecânica das 
bombas-hidráulicas 

 

 

Constatou-se ausência de 
proteção de segurança 
mecânica das bombas-
hidráulicas durante 
fiscalização programada. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao Setor de 
Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
90 dias (jun/2015) 

Não Realizada 



 

   

1.21 

Não Conformidade: 
Reservatório R9: Ausência 
do cabo do para-raios  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Instalar o cabo do para-
raios no Reservatório R9 

 

 

Reservatório R9: 
Constatou-se ausência de 
instalação do cabo do 
para-raios. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao Setor de 
Eletromecânica.  
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
90 dias (jun/2015) 

Não Realizada 

1.22 

Não Conformidade: 
ETA IV: Estocagem 
incorreta de material 
abaixo do extintor de 
incêndio  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Retirar o depósito de 
materiais abaixo do 
extintor de incêndio (sala 
de estocagem ETA IV) 

  

Constatou-se ausência de 
materiais abaixo do 
extintor de incêndio (sala 
de estocagem ETA IV). 

Realizada 

 

 

 



 

   

2. ACESSOS 

2.1 

Não Conformidade: 
Captação ETA IV: Dificuldade 
de acesso  ao ponto de 
captação (acesso por 
propriedade particular)  
 
Melhorias Recomendadas: 
Melhoria nas condições de 
acesso ao ponto de captação 
ETA IV (evitar passagem em 
propriedade particular) 

  

Não foram providenciadas as 
melhorias nas condições de 
acesso ao ponto de captação 
ETA IV (propriedade 
particular). 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação ao 
setor de Patrimônio. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
30 dias (abr/2015) 

Não Realizada 



 

   

2.2 

Não Conformidade: 
Adução ETA II: Dificuldade de 
acesso para manutenção ao 
longo da linha de adução  
 
Melhorias Recomendadas: 
Melhoria de acesso para 
manutenção ao longo da linha 
de adução de água bruta da 
ETA II 

 

 

Não foram providenciadas 
melhorias de acesso para 
manutenção ao longo da linha 
de adução de água bruta da 
ETA II. 
 
Segundo o SAMAE, há um 
plano de vistoria periódica da 
adutora de água, o qual é 
realizado mensalmente pelo 
setor de monitoramento de 
válvulas. Ainda assim, foi 
entregue e aprovado junto ao 
Ministério das Cidades, um 
financiamento de 
aproximadamente R$ 
10.000.000,00 (Dez Milhões 
de Reais), o qual contempla a 
instalação de uma nova 
adutora de água bruta de DN 
1200 mm em novo local. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
3 anos (mar/2018) 

Em Andamento 



 

   

2.3 

Não Conformidade: 
Adução ETA II: Adutora de 
água tratada localizada próxima 
a Rua Bahia com passagem 
em propriedade particular  
 
Melhorias Recomendadas: 
Melhoria do acesso da adução 
água tratada da ETA II (a 
adutora de água tratada 
localizada próxima a Rua Bahia 
com passagem em propriedade 
particular) 

 

Sem registro fotográfico 

Não foram providenciadas 
melhorias de acesso para 
manutenção ao longo da linha 
de adução de água bruta da 
ETA II. 
 
Segundo o SAMAE, há um 
plano de vistoria periódica da 
adutora de água, o qual é 
realizado mensalmente pelo 
setor de monitoramento de 
válvulas. Ainda assim, foi 
entregue e aprovado junto ao 
Ministério das Cidades, um 
financiamento de 
aproximadamente R$ 
10.000.000,00 (Dez Milhões 
de Reais), o qual contempla a 
instalação de uma nova 
adutora de água bruta de DN 
1200 mm em novo local. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
dez/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
3 anos (mar/2018) 

Em Andamento 



 

   

2.4 

Não Conformidade: 
Reservatório R1: Vista geral. 
Estrada de acesso para 
veículos com problemas de 
conservação do pavimento  
 
Melhorias Recomendadas: 
Melhoria do acesso ao 
Reservatório R1 (Estrada de 
acesso para veículos com 
problemas de conservação do 
pavimento) 

  

Reservatório R1: Constatou-
se durante fiscalização 
programada reparo do acesso 
danificado. 

Realizada 

2.5 

Não Conformidade: 
Reservatório ETA IV: 
Dificuldade de acesso 
 
Melhorias Recomendadas: 
Melhoria do acesso ao 
Reservatório da ETA IV 
(acesso se fez com veículo 
4x4) 

 

Sem registro fotográfico 

ETA IV: Não foram 
providenciadas as melhorias 
do acesso ao Reservatório. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Sem previsão 

Não Realizada 

 

 

 



 

   

 

3. TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, REGISTROS E TALHAS 

3.1 

 
Não Conformidade:  
Ausência de manutenção em 
válvulas, registros e talhas 
(combate à oxidação e 
vazamentos). 
 
Melhorias Recomendadas: 
Implementação de um 
programa de manutenção em 
válvulas, registros e talhas 
(combate à oxidação e 
vazamentos) 

Sem registro fotográfico Sem registro fotográfico 

Constatou-se em 
execução/andamento 
programa de manutenção em 
válvulas, registros e talhas 
(combate à oxidação e 
vazamentos). 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Em andamento 

Em Andamento 



 

   

3.2 

Não Conformidade: 
Captação ETA III: Registro de  
manobra travado/oxidado. 
Captação ETA III: Talha para 
manobra do sistema de 
captação com falta de 
manutenção. 
ETA II: Vazamento contínuo 
das tubulações ocasionado 
lavagem da laje e 
direcionando para a cisterna. 
ETA III: Presença de 
vazamentos nas válvulas e 
acelerando o processo de 
oxidação do conjunto. 
ETA IV: Presença de 
vazamentos nos registros e 
válvulas. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Substituição e/ou melhorias 
das válvulas, registros e talhas 
oxidadas da ETAs (Captação e 
Filtros da ETA III, tubulações 
da Cisterna ETA II e válvulas 
dos filtros da ETA IV). 

  

Captação ETA III: Segundo o 
SAMAE, encaminhou-se 
solicitação de 
destravamento/lubrificação ao 
setor de eletromecânica. 
 
Captação ETA III: O SAMAE 
reitera que a monovia e talha 
estão em desuso. 
 
Cisterna ETA II: Segundo o 
SAMAE, foram substituídas as 
tubulações de reversão dos 
filtros, assim como eliminação 
dos vazamentos. 
 
ETA III: Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação  ao 
setor de eletromecânica 
 
ETA IV: Constatou-se durante 
fiscalização programada 
ausência de vazamentos nos 
registros e válvulas. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
ETA III: 30 dias (abr/2015) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

3.3 

Não Conformidade: 
Reservatório R9: Presença de 
registros de manobra oxidados 
e ausência de manutenção. 
 
Reservatório R1: Registros de 
manobra oxidados. 
 
Reservatório: Caixa de 
descarga de fundo e tubo 
extravasor. Registro de 
manobra  
oxidado. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Substituição e/ou melhorias  
das válvulas e registros dos 
Reservatórios (todos 
apresentaram não 
conformidades) 

 

 

Reservatório R9: Constatou-se 
manutenção e pintura dos 
registros de manobra 
oxidados. 
 
Reservatório R1: Ausência de 
manutenção dos registros de 
manobra oxidados. 
 
Reservatório: Constatou-se 
manutenção e pintura dos 
registros de manobra 
oxidados. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação ao 
setor de Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
60 dias (mai/2015) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

3.4 

Não Conformidade: 
Rede: Válvula Redutora de 
Pressão (VRP) com ausência 
de proteção  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar proteção das  
Válvulas Redutoras de Pressão 
(VRPs) com utilização de 
caixas de proteção ou barra 
em aço, para evitar choque de 
automóveis ao conjunto 

 

Sem registro fotográfico 

Não foi providenciada  
proteção das  Válvulas 
Redutoras de Pressão (VRPs) 
com utilização de caixas de 
proteção ou barra em aço, 
para evitar choque de 
automóveis ao conjunto. 
 
O SAMAE informa que não 
ocorre depredação nestes 
pontos e que também não há 
nenhum equipamento de 
grande valor que possa ser 
facilmente roubado. 
Consideramos ainda, que 
qualquer cobertura é mais 
investimento e depois mais 
custos de manutenção. 
Portanto, informamos que não 
há necessidade desta 
proteção sugerida. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Sem previsão 

Não Realizada 

 



 

   

3.5 

Não Conformidade: 
Rede: Detalhe da Válvula 
Redutora de Pressão (VRP) 
com manômetro danificado 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar manutenção dos 
manômetros instalados nas  
Válvulas Redutoras de 
Pressão (VRPs)  

 

  
 

Sem registro fotográfico 

Rede: Não foi providenciada 
manutenção dos manômetros 
instalados nas Válvulas 
Redutoras de Pressão 
(VRPs) vistoriadas. 
 
De acordo com o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
setor de Monitoramento de 
Válvulas. 
 
*Não foram fiscalizados em 
2015 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
30 dias 

Não Realizada 

 

 

 

 

 



 

   

 

4. ILUMINAÇÃO 

4.1 

Não Conformidade: 
Captação ETA IV: Vista geral 
da captação.  Ausência de 
sistema de iluminação para 
trabalhos noturnos. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalação de iluminação no 
sistema de captação da ETA VI  

 

 

ETA V: Não foi providenciada 
instalação de iluminação no 
sistema de captação. 
 
O SAMAE reitera que em 
caso de trabalhos noturnos, a 
Autarquia dispõe de 
iluminação móvel através de 
moto-gerador e lanternas para 
visita. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 

Não Realizada - 
Justificada 



 

   

4.2 

Não Conformidade: 
ETA II: Vista geral da cisterna. 
Ausência de iluminação 
adequada  
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalação de iluminação na 
cisterna ETA II 

 

 

ETA II: Não foi providenciada 
instalação de iluminação 
adequada na cisterna. 
 
O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da ETA 
II. Estas obras contemplam 
desde a reforma e pintura das 
estruturas, substituição das 
placas, colocação de cercas, 
guarda-corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não Realizada 



 

   

4.3 

Não Conformidade: 
Reservatório R9: Ausência de 
sistema de iluminação 
para trabalhos de manutenção 
noturnos. 
 
Reservatório: Ausência de 
iluminação (lâmpada quebrada) 
para trabalhos de manutenção 
noturnos  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reparo na iluminação dos 
reservatórios, inclusive 
instalação de tela de proteção 
das lâmpadas (presença de 
lâmpadas quebradas) 

  

Reservatório R9: O SAMAE 
reitera que a iluminação não 
se faz necessária, pois a 
Autarquia conta com 
iluminação autônoma e 
geradores de energia para 
casos de emergência. 
 
Reservatório: 
Constatou-se os reparos na 
iluminação danificada dos 
reservatórios. 

Realizada 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

5. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 

5.1 

Não Conformidade: 
ETA I: Macrófitas aderidas a 
saída do decantador  
 
Melhorias Recomendadas: 
Eliminação das macrófitas 
aderidas na saída do 
decantador ETA I 

 

 

ETA I: Foi providenciada 
eliminação das macrófitas 
aderidas na saída do 
decantador. 

Realizada 

5.2 

Não Conformidade: 
ETA I: Canal de saída do filtro. 
Ausência de higienização e 
limpeza  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar limpeza e higienização 
do canal de dosagem/saída 
dos filtros ETA I 

 

 

ETA I: Constatou-se limpeza 
e higienização satisfatórios do 
canal de dosagem/saída dos 
filtros.  

Realizada 



 

   

5.3 

Não Conformidade: 
ETA I: Casa de Química com 
tanque de contenção sem 
controle adequado de 
vazamentos  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar limpeza e fechamento 
do ralo da bacia de contenção 
do reagente hipoclorito de 
sódio (cloro) da ETA I  

  

ETA I: Não foi providenciado 
fechamento do ralo da bacia 
de contenção do reagente 
hipoclorito de sódio (cloro). 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação à 
Gerência da ETA I. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
30 dias (abr/2015) 

Não Realizada 

5.4 

Não Conformidade: 
ETA I: Despejo dos reagentes 
fora de bacia de contenção 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar destinação adequada 
do despejo dos reagentes 
hipoclorito de sódio (cloro) fora 
da bacia de contenção ETA I 

  

Constatou-se despejo dos 
reagentes hipoclorito de sódio 
(cloro) fora da bacia de 
contenção ETA I. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação à 
Gerência da ETA I. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE: 
30 dias (abr/2015) 

Não Realizada 



 

   

5.5 

Não Conformidade: 
ETA II: Ausência de limpeza 
das calhas vertedoras 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar a limpeza das calhas 
vertedoras dos decantadores 
da ETA II 

  

ETA II: Constatou-se durante 
fiscalização programada 
limpeza satisfatória das 
calhas vertedoras dos 
decantadores.  
 
O SAMAE reitera que a 
limpeza das calhas é efetuada 
periodicamente. 

Realizada 

5.6 

Não Conformidade: 
ETA IV: Ausência de limpeza e 
higienização das calhas 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar a limpeza das calhas 
vertedoras dos filtros da ETA 
IV 

  

ETA IV: Constatou-se durante 
fiscalização programada 
limpeza satisfatória das 
calhas vertedoras dos filtros.·. 

Realizada 



 

   

5.7 

Não Conformidade: 
ETA II: Excesso de material 
decantado indicando ausência 
de limpeza do decantador  
 
Melhorias Recomendadas: 
Limpeza do excesso de 
material decantado no 
decantador da ETA II 

  

ETA II: O SAMAE reitera que 
estão sendo realizadas obras 
de recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a reforma 
e pintura das estruturas, 
substituição das placas, 
colocação de cercas, guarda-
corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não Realizada 



 

   

5.8 

Não Conformidade: 
ETA II: Filtro com azulejos 
danificados e ausência de 
limpeza  
 
ETA III: Vista geral do filtro – 
Azulejos quebrados  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar limpeza, higienização 
e reforma dos azulejos dos 
filtros da ETA II e ETA III 

 
 

ETA II: O SAMAE reitera que 
a obra de reforma no filtro nº 
02 já foi concluída. (mar/2015) 
 
ETA III: Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação ao 
Setor de Obras Civis. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
ETA III: 6 meses (set/2015) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

5.9 

Não Conformidade: 
ETA II: Ausência de limpeza e 
manutenção dos pisos e 
bancadas da sala dos 
dosadores  
 
ETA IV: Ausência de 
conservação, limpeza do piso e 
vazamento nas tubulações das 
bombas dosadoras  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar limpeza e manutenção 
dos pisos e bancadas da sala 
dos dosadores ETA II e ETA IV 

 

 

ETA II: Constatou-se limpeza 
e manutenção dos pisos e 
bancadas da sala dos 
dosadores insatisfatórios 
durante fiscalização 
programada. 
 
ETA IV: Constatou-se limpeza 
e manutenção dos pisos e 
bancadas da sala dos 
dosadores satisfatórios 
durante fiscalização 
programada. 
 
Prazo estipulado AGIR:  
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
ETA II: 12 meses (mar/2016) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

5.10 

Não Conformidade: 
ETA II:  Contra piso rachado e 
danificado podendo afetar a 
estrutura da laje.  
 
ETA III: Ausência de 
conservação, limpeza do piso e 
vazamento nas tubulações das 
bombas dosadoras  
 
ETA IV: Ausência de limpeza 
do piso  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar limpeza e manutenção 
dos pisos da sala de química 
da ETA II, ETA III e ETA IV 

 

 

ETA II:  Não foi providenciada 
limpeza adequada e os 
reparos do contra piso 
danificado. 
 
O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a reforma 
e pintura das estruturas, 
substituição das placas, 
colocação de cercas, guarda-
corpos e placas de 
sinalização. 
 
ETA III: Limpeza do piso 
satisfatória durante 
fiscalização programada. 
 
ETA IV: Limpeza do piso 
satisfatória durante 
fiscalização programada. 
 
Prazo estipulado AGIR:  
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
ETA II: 12 meses (mar/2016) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

5.11 

Não Conformidade: 
ETA II: Vazamento nas 
tubulações dosadoras. 
Ausência de manutenção e 
limpeza  
 
Melhorias Recomendadas: 
Eliminar vazamentos de 
produtos e reagentes das 
tubulações e tanques da sala 
de química da ETA II 

 

 

ETA II: Constatou-se a 
presença de vazamentos de 
produtos e reagentes das 
tubulações e tanques da sala 
de química. 
 
O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a reforma 
e pintura das estruturas, 
substituição das placas, 
colocação de cercas, guarda-
corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2015) 

Não Realizada 



 

   

5.12 

Não Conformidade: 
ETA II: Vazamentos não 
contidos na calha 
transportadora e desviados 
diretamente para drenagem 
pluvial  
 
Melhorias Recomendadas: 
Eliminar o despejo irregular dos 
reagentes da sala de química 
da ETA II diretamente para 
drenagem pluvial  

 

 

Constatou-se durante 
fiscalização programada 
despejo irregular dos 
reagentes da sala de química 
da ETA II sem bacia de 
contenção e desviados 
diretamente para drenagem 
pluvial  
 
O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a reforma 
e pintura das estruturas, 
substituição das placas, 
colocação de cercas, guarda-
corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2015) 

Não Realizada 



 

   

5.13 

Não Conformidade: 
ETA II: Ausência de tampas, 
higienização e limpeza da laje 
da cisterna  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar higienização e limpeza 
da laje da cisterna ETA II 

 

 

 
ETA II: Não foram 
providenciadas as melhorias 
na higienação e limpeza da 
laje da cisterna. 
 
O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a reforma 
e pintura das estruturas, 
substituição das placas, 
colocação de cercas, guarda-
corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não Realizada 



 

   

5.14 

Não Conformidade: 
ETA II: Vazamento contínuo 
das tubulações ocasionado 
lavagem da laje e direcionando 
para a cisterna  
 
ETA II: Presença de drenos 
que permitem o escoamento de 
água suja para dentro da 
cisterna 
 
Melhorias Recomendadas: 
Eliminar os drenos que 
permitem o escoamento de 
água suja para dentro da 
cisterna da ETA II 

  

Não foi providenciada 
eliminação dos drenos que 
permitem o escoamento de 
água suja para dentro da 
cisterna da ETA II.  
 
Constatou-se durante 
fiscalização programada 
transbordamento do 
reservatório e 
lavagem da laje, bem como 
direcionando para a cisterna 
após operação. 
 
Segundo o SAMAE, foram 
substituídas as tubulações de 
reversão dos filtros, assim 
como os vazamentos. No 
entanto foi novamente 
transbordamento da cisterna 
de água tratada, inundando 
todo o subsolo da ETA acima 
do reservatório.  
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Sem previsão - Atendido 

Não Realizada 



 

   

5.15 

Não Conformidade: 
ETA III: Bombas dos reagentes 
com vazamentos  
 
Melhorias Recomendadas: 
Eliminar vazamentos das 
bombas e tubulações dos 
reagentes-PAC da ETA III 

 

 ETA III: Constatou-se a 
presença de vazamentos nas 
bombas e tubulações dos 
reagentes-PAC. 
 
Segundo o SAMAE, a limpeza 
e conserto dos vazamentos 
foram efetuados. (mar/2015) 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Atendido 

Não Realizada 



 

   

5.16 

Não Conformidade: 
ETA III: Ausência de 
conservação, limpeza do piso e 
vazamento nas tubulações das 
bombas dosadoras  
 
ETA IV: Ausência de 
conservação, limpeza do piso e 
vazamento nas tubulações das 
bombas dosadoras  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar a manutenção 
(limpeza do piso e vazamento 
das tubulações) das bombas 
dosadoras ETA III e ETA IV 

 

 

ETA III: Verificou-se 
problemas de conservação e 
manutenção dos 
equipamentos, limpeza do 
piso insatisfatória e 
vazamento nas tubulações 
das bombas dosadoras. 
 
ETA IV: Constatou-se 
conservação, limpeza do piso 
e ausência de vazamento nas 
tubulações das bombas 
dosadoras no momento da 
fiscalização programada. 
 
Segundo o SAMAE, a limpeza 
e conserto dos vazamentos 
foram efetuados. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Atendido 

 Realizada 
Parcialmente 



 

   

5.17 

Não Conformidade: 
ETA III: Ausência de tampa, 
limpeza e manutenção dos 
tanques de dosagem  
 
ETA III: Presença de sujeira no 
fundo do tanque de dosagem 
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalar de tampa de cobertura 
nos tanques de dosagem, 
inclusive realizar a limpeza de 
partículas de fundo e 
suspensas (ETA III) 

 

 

ETA III: Verificou-se durante 
fiscalização programada 
ausência das tampas de 
cobertura nos tanques de 
dosagem, assim como 
limpeza de partículas de 
fundo e suspensas 
insatisfatórias. 
 
Segundo o SAMAE, a limpeza 
e colocação das tampas 
foram efetuados. (mar/2015) 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Atendido  

Não Realizada 



 

   

5.18 

Não Conformidade: 
Reservatório R9: Vista geral. 
Pintura desgastada. Limpeza e 
roçado em não conformidade.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar a limpeza e roçado do 
entorno dos Reservatórios 

 

 

Reservatórios:  
Constatou-se durante 
fiscalização programada 
limpeza e roçado adequados 
no entorno das instalações. 

Realizada 



 

   

5.19 

Não Conformidade: 
Reservatório R9: Acúmulo de 
lâmina de água na parte 
superior do reservatório. 
Possível local de proliferação 
de mosquitos transmissores, 
indicando ausência de 
manutenção/limpeza dos 
drenos  
 
Reservatório ETA I: Ausência 
de manutenção dos drenos  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar limpeza e 
desentupimento dos drenos 
pluviais de todos os 
Reservatórios (acúmulo de 
lâmina de água na parte 
superior do reservatório. 
Possível local de proliferação 
de mosquitos transmissores 

 

 

Reservatórios: Realizar 
limpeza e desentupimento 
dos drenos pluviais de todos 
os Reservatórios (acúmulo de 
lâmina de água na parte 
superior do reservatório. 
Possível local de proliferação 
de mosquitos transmissores. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
60 dias (mai/2015) 

Não Realizada 



 

   

5.20 

Não Conformidade: 
Ausência de higienização e 
limpeza do reservatório 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar limpeza, higienização 
e raspagem do lodo dos 
Reservatórios  

 

 

Reservatórios: Constatou-se 
durante a fiscalização 
programa limpeza, 
higienização e raspagem do 
lodo insatisfatórios. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação à 
Gerência  
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
60 dias (mai/2015) 

Não Realizada 



 

   

5.21 

Não Conformidade: 
Reservatório ETA IV: Falta de 
manutenção e limpeza da parte 
superior (vegetação) do 
reservatório. Ausência dos 
tubos de ventilação  
 
Melhorias Recomendadas: 
Eliminar vegetação e arbustos 
na laje superior dos 
reservatórios 

 

 

Reservatório ETA IV: 
Constatou-se a presença de 
vegetação e arbustos na laje 
superior durante a 
fiscalização programada. 
 
O SAMAE reitera que não há 
necessidade de instalação de 
tubos de ventilação, pois o 
extravasor superior propicia a 
ventilação necessária. Outro 
fato é que não se deve furar 
laje executada, devido a 
problemas estruturais. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Sem previsão 

Não Realizada 



 

   

5.22 

Não Conformidade: 
Reservatório ETA III: 
Impermeabilização interna do 
reservatório danificada e 
descarte inadequado da fibra 
de vidro  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar a limpeza de entorno 
do Reservatório ETA III, pois 
apresenta descarte inadequado 
da fibra de vidro  

  

Reservatório ETA III: Não 
foram providenciadas as 
melhorias da 
impermeabilização interna e 
constatou-se presença de 
fibra da fibra de vidro 
descartada inadequadamente 
no entorno do local. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
180 dias (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

5.23 

Não Conformidade: 
ETA II: Descarte de lodo dos 
decantadores e filtros 
diretamente na rede de 
drenagem sem tratamento e 
disposição adequada  
 
Melhorias Recomendadas: 
Destinar de forma correta o 
lodo das lavagens de filtros e 
decantadores 

  

ETAs: Constatou-se ausência 
de tratamento e destinação 
correta do lodo das lavagens 
de filtros e decantadores. 
 
Segundo o SAMAE,  
encaminhou-se solicitação ao 
Departamento Técnico para 
estudo e elaboração de 
projeto. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não Realizada 

6. CONTROLE DE PERDAS E VAZAMENTOS 



 

   

6.1 

Não Conformidade: 
Adução ETA II: Vazamento na 
adutora.  Em janeiro de 2013 já 
foi comunicado a direção de 
operações esta não 
conformidade. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Corrigir os vazamentos na 
adutora de água bruta  

 

 

Adução ETA II: Segundo o 
SAMAE, há um plano de 
vistoria periódica da adutora 
de água, o qual é realizado 
mensalmente pelo setor de 
monitoramento de válvulas. 
Ainda assim, foi entregue e 
aprovado junto ao Ministério 
das Cidades, um 
financiamento de 
aproximadamente R$ 
10.000.000,00 (Dez Milhões 
de Reais), o qual contempla a 
instalação de uma nova 
adutora de água bruta de DN 
1200 mm em novo local. Foi 
comunicado de imediato o 
setor de manutenções para 
conter o vazamento. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
3 anos (mar/2018) 
 
*Encaminhar 
plano/comprovantes de 
manutenção da adutora de 
água bruta ETA II 

Em Andamento 



 

   

6.2 

Não Conformidade: 
Adução ETA II: Adutora em 
avançado estado de 
deterioração e oxidação. 
Presença de vazamentos, 
fissuras e inúmeros reparos 
paliativos  
 
Melhorias Recomendadas: 
Priorizar ações de manutenção 
e substituição de redes 
obsoletas na adutora de água 
tratada da Rua Bahia, presença 
de vazamentos, fissuras e 
inúmeros reparos paliativos  

 

Sem registro fotográfico 

Adução ETA II: Segundo o 
SAMAE, há um plano de 
vistoria periódica da adutora 
de água, o qual é realizado 
mensalmente pelo setor de 
monitoramento de válvulas. 
Ainda assim, foi entregue e 
aprovado junto ao Ministério 
das Cidades, um 
financiamento de 
aproximadamente R$ 
10.000.000,00 (Dez Milhões 
de Reais), o qual contempla a 
instalação de uma nova 
adutora de água bruta de DN 
1200 mm em novo local. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
3 anos (mar/2018) 

Em Andamento 



 

   

6.3 

Não Conformidade: 
ETA II: Detalhe das tubulações 
do filtro com vazamentos e 
reparo inadequado causando 
oxidação das válvulas e 
tubulações 
  
ETA II: Vazamento contido de 
forma não técnica  
 
Melhorias Recomendadas: 
Eliminar os inúmeros 
vazamentos nas tubulações da 
cisterna ETA II 

  

ETA II: Constatou-se a 
substituição das tubulações de 
reversão dos filtros, assim 
como eliminação dos 
vazamentos da cisterna. 

Realizada 



 

   

6.4 

Não Conformidade: 
ETA III: Paredes externas com 
presença de vazamentos  
 
Melhorias Recomendadas: 
Corrigir vazamentos e 
problemas com a 
impermeabilização do 
floculador hidráulico da ETA III 

 

 

ETA III: Constatou-se 
ausência de correção dos 
vazamentos e problemas com 
a impermeabilização do 
floculador hidráulico.  
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação ao 
setor de Obras Civis. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

6.5 

Não Conformidade: 
ETA III: Paredes externas com 
presença de vazamentos  
 
Melhorias Recomendadas: 
Corrigir vazamentos e 
problemas com a 
impermeabilização do 
decantador da ETA III 

 

 

ETA III: Não foi providenciada 
correção dos vazamentos e 
problemas com a 
impermeabilização dos 
decantadores. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação ao 
setor de Obras Civis. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

6.6 

Não Conformidade: 
Reservatório R3: Rachaduras e 
fissuras causando vazamentos 
na parede do reservatório  
 
Reservatório R1: Rachaduras e 
vazamentos nas paredes do 
reservatório  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reparos das rachaduras e 
fissuras para conter os 
vazamentos de todos os 
Reservatórios  

 

 

Reservatórios: Constatou-se 
ausência de reparos das 
rachaduras e fissuras para 
conter os vazamentos de 
todos os Reservatórios. 
 
De acordo com o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação ao 
setor de Obras Civis. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
nov/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
180 dias (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

6.7 

Não Conformidade: 
Ausência de programas 
específicos de combate as 
perdas em todas as áreas de 
sua abrangência 
 
Melhorias Recomendadas: 
Implantar um controle de 
perdas de forma contínua 

Sem registro fotográfico 

 

Verificou-se que o SAMAE 
possui em implantação um 
programa de controle de 
perdas de forma contínua 
através da aquisição 
equipamentos específicos e 
atividades programadas em 
campo. 

Em Andamento 



 

   

6.8 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória: Vazamento 
na motobomba  
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar a substituição da 
gaxeta/selo mecânico das 
bombas-hidráulicas (foi 
verificado grande quantidade 
de vazamentos, inclusive 
causando oxidação do 
conjunto). 
 

 

 

Estação Elevatória: 
Constatou-se durante 
fiscalização programada 
vazamento excessivo na 
gaxeta/selo mecânico das 
bombas-hidráulicas 
vistoriadas. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação ao 
setor de eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
90 dias (jun/2015) 

Não Realizada 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

7. CONTROLE DE VAZÃO 

7.1 

Não Conformidade: 
ETA III: Macromedidor 
desativado e instalações 
elétricas desprotegidas 
  
Melhorias Recomendadas: 
Reativar os macromedidores 
da ETA III 

 

 

ETA III: Constatou-se a 
reativação/instalação de novo 
macromedidor de inserção 
(jan/2015) e reforma das 
instalações elétricas 
desprotegidas. 

Realizada 

7.2 

Não Conformidade: 
Ausência de macromedição 
em todas as ETAs 
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalar macromedidores nas 
demais ETAs 

Sem registro fotográfico 

 

  
 

Verificou-se durante a 
fiscalização programada a 
aquisição de novos 
macromedidores e processo 
de instalação em andamento 
nas demais ETAs. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 

Em Andamento 

 



 

   

8. SERVIÇOS MELHORIAS 

8.1 

Não Conformidade: 
ETA III: Dosagem de produto 
sem precisão  
 
Melhorias Recomendadas: 
Implantar melhoria do processo 
de dosagem da ETA III 
(eliminar o uso da caneca) 

 

 

 
 

ETA III: Não foram 
implantadas as melhorias do 
processo de dosagem dos 
reagentes. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação à 
Gerência da ETA III. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
30 dias (abr/2015) 

Não 
Realizada 



 

   

8.2 

Não Conformidade: 
ETA III: Reservatório de 
reagente PAC adquirido há 
cerca de 1 ano sem instalação 
para os devidos fins 
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalar os reservatórios de 
reagente-PAC da ETA III 
(patrimônio adquirido há cerca 
de 1 ano sem instalação para 
os devidos fins) 

  

ETA III: Constatou-se durante 
a fiscalização programada, 
ausência de instalação dos 
reservatórios de reagente-
PAC da ETA III. 
 
O SAMAE reitera que a obra 
de substituição dos 
reservatórios de reagentes 
está em andamento. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Em andamento (mar/2015) 

Não 
Realizada 

8.3 

Não Conformidade: 
ETA IV: Vista geral da 
estocagem. Dificuldade de 
circulação e restrição do 
espaço de trabalho 
  
Melhorias Recomendadas: 
Melhorar a estocagem de 
produtos na ETA IV, visando 
otimizar a circulação e ampliar 
o espaço de trabalho 

  

ETA IV: Constatou-se 
melhorias satisfatórias na 
estocagem de produtos, 
circulação e espaço de 
trabalho. 

Realizada 



 

   

8.4 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória: Ausência 
de motobomba reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência  
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalar bomba-hidráulica 
reserva em paralelo na estação 
elevatória (Figura 300) 

  

Estação Elevatória: 
Constatou-se instalação da 
bomba-hidráulica reserva em 
paralelo. 

Realizada 



 

   

8.5 

Não Conformidade: 
Laboratório com equipamentos 
de análise sem controle da 
próxima calibração 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar o controle das 
próximas calibrações dos 
aparelhos das ETAs 

 

 

ETAs: Segundo o SAMAE, a 
calibração dos equipamentos 
está em licitação. Status: 
cotação dos preços. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não 
Realizada 



 

   

8.6 

Não Conformidade: 
ETA II: Dos 4(quatro) pHmetro, 
3(três) apresentavam erro e 
descalibração  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA II: Calibração dos 
pHmetros (dos 4 pHmetro, 3 
apresentam erro e 
descalibração) 

 
 

ETA II: Segundo o SAMAE, a 
calibração dos equipamentos 
está em licitação. Status: 
cotação dos preços. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não 
Realizada 

8.7 

Não Conformidade: 
ETA II: Analisador de cloro com 
calibração vencida  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA II: Realizar a calibração do 
analisador de cloro 

 

 

ETA II: ETA II: Segundo o 
SAMAE, a calibração dos 
equipamentos está em 
licitação. Status: cotação dos 
preços. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não 
Realizada 



 

   

8.8 

Não Conformidade: 
ETA II: Calibração do autoclave 
desatualizada  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA II: Realizar a calibração do 
autoclave (laboratório) 

 

 

ETA II: Segundo o SAMAE, a 
calibração dos equipamentos 
está em licitação. Status: 
cotação dos preços. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não 
Realizada 

8.9 

Não Conformidade: 
ETA III: Ausência de controle 
das calibrações  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA III: Realizar um controle 
mais eficaz da gestão e 
controle das calibrações  

 
 

ETA III: Segundo o SAMAE, a 
calibração dos equipamentos 
está em licitação. Status: 
cotação dos preços. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não 
Realizada 



 

   

8.10 

Não Conformidade: 
ETA III: Planilha de controle de 
vencimento de calibração 
desatualizada 
  
Melhorias Recomendadas: 
ETA III: Atualizar a planilha de 
controle de vencimento das 
calibrações 

  

ETA III: Segundo o SAMAE, a 
calibração dos equipamentos 
está em licitação. Status: 
cotação dos preços. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não 
Realizada 

8.11 

Não Conformidade: 
ETA III: Ausência do controle 
do vencimento dos materiais 
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA III: Realizar o controle dos 
vencimentos dos materiais  

  

ETA III: Constatou-se durante 
a fiscalização programada 
etiquetas dos frascos dos 
reagentes com ausência do 
controle dos vencimentos dos 
materiais. 
 
O SAMAE reitera que a 
solicitação foi encaminhada à 
Gerência da ETA III. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
30 dias (abr/2015) 

Não 
Realizada 



 

   

8.12 

Não Conformidade: 
ETA III: Geladeira para 
reagentes com presença de 
garrafas de água para consumo 
humano  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA III: Utilizar a geladeira 
apenas para reagentes, 
eliminar a presença de garrafas 
de água para consumo humano  

  

ETA III: Constatou-se 
geladeira para reagentes em 
condições de armazenamento 
adequadas durante a 
fiscalização programada. 

Realizada 

9. ETA - EFICIÊNCIA DE TRATAMENTO 

9.1 

Não Conformidade: 
ETA I: Armazenamento dos 
reagentes com exposição direta 
ao Sol e sem identificação  
 
Melhorias Recomendadas: 
Providenciar cobertura no 
armazenamento dos reagentes 
ETA I (Figura 86), inclusive 
identificação dos reagentes 

 

 

ETA I: Constatou-se ausência 
de cobertura no 
armazenamento dos 
reagentes, inclusive 
identificação dos reagentes. 
 
Segundo o SAMAE, 
comunicado por meio de 
ofício, após a fiscalização, os 
tanques de armazenamento 
de reagentes foram relocados 
para interior da ETA I. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
out/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Imediato (mar/2015). 

Não 
Realizada 



 

   

9.2 

Não Conformidade: 
ETA II: Dosagem de reagente 
sem identificação e controle de 
vazão  
 
ETA II: Reservatório do 
reagente sem controle de nível 
e vazão  
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalar dosadores no tanque do 
reagente situado no canal de 
entrada da ETA II, inclusive 
instalar tampa de vedação 

 

 

ETA II: Não foi providenciada 
instalação dos dosadores no 
tanque do reagente situado no 
canal de entrada da ETA II, 
inclusive instalar tampa de 
vedação. 
 
O SAMAE reitera que serão 
identificados os tanques com 
os devidos produtos. Quanto 
ao controle de vazão este é 
manual e acompanhado pelos 
ensaios em amostras no 
laboratório, não necessitando 
de controle eletrônico. 
Informamos aqui que somente 
é utilizado para níveis de 
turbidez elevada.  
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Sem previsão 

Não 
Realizada 



 

   

9.3 

Não Conformidade: 
ETA II: Vista geral do Floculador 
Mecânico. Do total de 4 (quatro) 
floculadores apenas  2(dois)  
estavam operando normalmente 
  
Melhorias Recomendadas: 
Instalar e/ou realizar 
manutenção dos floculadores 
mecânicos da ETA II (do total 
de 4 (quatro) floculadores 
apenas  2 (dois)  estavam 
operando normalmente)  

  

ETA II: Constatou-se durante a 
fiscalização programada o 
funcionamento dos 04 
floculadores mecânicos da 
ETA II. 

Realizada 



 

   

9.4 

Não Conformidade: 
ETA II: Floculador hidráulico 
com dosagem de reagente sem 
identificação e controle de 
vazão. Ausência de tampa de 
vedação.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalar dosadores no tanque do 
reagente situado no floculador 
hidráulico da ETA II, inclusive 
instalar tampa de vedação e 
identificação 

 

 

ETA II: Constatou-se ausência 
de dosadores no tanque do 
reagente situado no floculador 
hidráulico da ETA II, inclusive 
tampa de vedação e 
identificação. 
 
O SAMAE reitera que serão 
identificados os tanques com 
os devidos produtos. Quanto 
ao controle de vazão este é 
manual e acompanhado pelos 
ensaios em amostras no 
laboratório, não necessitando 
de controle eletrônico. 
Informamos aqui que somente 
é utilizado para níveis de 
turbidez elevada.  
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Sem previsão 

Não 
Realizada 



 

   

9.5 

Não Conformidade: 
ETA II: Decantador operando 
com excesso de material 
oriundo dos floculadores. 
 
ETA II: Detalhe do arraste dos 
flocos de forma desordenada 
prejudicando a eficiência do 
decantador e acarretando 
rápida colmatação dos filtros.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reduzir e/ou controlar o arraste 
dos flocos de forma 
desordenada para o decantador 
da ETA II 

 

 
 

 

ETA II: Não foi possível 
detectar evidências de 
melhorias na redução e/ou 
controle do arraste dos flocos 
de forma desordenada para o 
decantador da ETA II. 
 
O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da ETA 
II. Estas obras contemplam 
desde a reforma e pintura das 
estruturas, substituição das 
placas, colocação de cercas, 
guarda-corpos e placas de 
sinalização  e instalação de 
ETA compacta adicional. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não 
Realizada 



 

   

9.6 

Não Conformidade: 
ETA II: Inexistência de 
manutenção das barreiras de 
madeira dos tanques de 
floculação e decantação 
causando excesso de 
passagem de flocos e perda de 
eficiência  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reformar e substituir as 
barreiras de madeira dos 
tanques de floculação e 
decantação para evitar perda de 
eficiência no processo e 
sobrecarregar/colmatar os filtros 
da ETA II 

  

ETA II: Não foram reformados 
e/ou substituídas as barreiras 
de madeira dos tanques de 
floculação e decantação. 
 
O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da ETA 
II. Estas obras contemplam 
desde a reforma e pintura das 
estruturas, substituição das 
placas, colocação de cercas, 
guarda-corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não 
Realizada 



 

   

9.7 

Não Conformidade: 
ETA II: Calhas vertedoras 
desalinhadas e não operando 
 
ETA II: Calhas vertedoras 
danificadas 
 
Melhorias Recomendadas: 
Fixar, alinhar e restaurar as 
calhas vertedoras dos 
decantadores de placas 
laminares da ETA II (as 
mesmas apresentam-se 
desalinhadas e não operando 
de forma correta - perda de 
eficiência) 

 
 

ETA II: Não foram 
providenciados os reparos nas 
calhas vertedoras dos 
decantadores laminares. 
 
O SAMAE reitera que a 
solicitação das calhas 
vertedoras foi encaminhada ao 
setor de Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
60 dias (mai/2015) 

Não 
Realizada 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

10. PARTE CIVIL - ESTRUTURAS, PINTURAS E CONSERVAÇÃO 

10.1 

 
Não Conformidade: 
ETAs: Ausência de 
conservação, manutenção e 
limpeza das instalações 
 
Melhorias Recomendadas: 
ETAs: Iniciar um programa de 
conservação, manutenção e 
limpeza das instalações 

Sem registro fotográfico Sem registro fotográfico 

ETAs: Constatou-se que 
estava em andamento 
programas e ações para 
efetuar as melhorias 
solicitadas. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 

Em Andamento 



 

   

10.2 

Não Conformidade: 
ETA II: Problemas de 
conservação e limpeza das 
instalações. Pintura em 
estado avançado de 
deterioração. 
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA II: Realizar pintura das 
instalações internas (cisterna, 
vestiário e demais 
dependências) 

 
 

ETA II: Durante a 
fiscalização programada 
constatou-se em locais 
pontuais evidências de obras 
visando melhorias das 
estruturas danificadas das 
instalações mencionadas. 
 
 O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a reforma 
e pintura das estruturas, 
substituição das placas, 
colocação de cercas, 
guarda-corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Em Andamento 



 

   

10.3 

Não Conformidade: 
ETA II: Estrutura dos tanques 
com grandes partes oxidadas. 
Tanque de contenção não 
satisfatório. 
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA II: Reforma/substituição 
da estrutura dos tanques e 
melhorias no sistema de 
contenção dos reagentes 
(Figura 142)  

 

 
 

 

ETA II: Constatou-se a 
presença de tanques com 
estruturas em estado 
avançado de oxidação. 
 
Ausência de bacias de 
contenção adequadas contra 
vazamentos de produtos 
químicos.  
 
 O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a reforma 
e pintura das estruturas, 
substituição das placas, 
colocação de cercas, 
guarda-corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não Realizada 



 

   

10.4 

Não Conformidade: 
ETA II - Casa de Química: 
Contra piso rachado e 
danificado podendo afetar a 
estrutura da laje. 
  
Melhorias Recomendadas: 
ETA II: Reforma do contra 
piso da casa de química 

  

ETA II: Não foi providenciada 
a reforma do contra piso da 
casa de química.  
 
 O SAMAE reitera que estão 
sendo realizadas obras de 
recuperação estrutural da 
ETA II. Estas obras 
contemplam desde a reforma 
e pintura das estruturas, 
substituição das placas, 
colocação de cercas, 
guarda-corpos e placas de 
sinalização. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não Realizada 



 

   

10.5 

Não Conformidade: 
ETA II - Casa de Cloro: 
Ferragem da laje exposta e 
oxidada. Rachaduras e viga 
visíveis. 
 
ETA II - Cisterna: Ausência de 
conservação, manutenção e 
limpeza da cisterna. Regiões 
úmidas danificando pintura e 
estrutural  
 
ETA II - Escritório 
Operacional: As instalações 
encontram-se em estado 
inadequado conservação e 
pintura. 
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA II: Reformar e reparo dar 
parte estrutural e alvenaria 
(casa de cloro, cisterna e 
escritório operacional)  

 

 

ETA II - Casa de Cloro e 
Cisterna: O SAMAE reitera 
que estão sendo realizadas 
obras de recuperação 
estrutural da ETA II. Estas 
obras contemplam desde a 
reforma e pintura das 
estruturas, substituição das 
placas, colocação de cercas, 
guarda-corpos e placas de 
sinalização. 
 
ETA II - Escritório 
Operacional: Segundo o 
SAMAE, encaminhou-se 
solicitação ao setor de Obras 
Civis. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE: 
ETA II - Casa de Cloro e 
Cisterna: 12 meses 
(mar/2016) 
 
ETA II - Escritório 
Operacional: 180 dias 
(set/2015) 
 
  

Em Andamento 



 

   

10.6 

Não Conformidade: 
ETA III: Floculador hidráulico 
com placas de concreto em 
estágio avançado de 
deterioração  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA III: Reforma do floculador 
hidráulico (placas de concreto 
em estágio avançado de 
deterioração)  

 

 

ETA III: Não foi 
providenciada a reforma do 
floculador hidráulico 
danificado. 
 
De acordo com o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Obras Civis. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

10.7 

Não Conformidade: 
ETA III: Floculador hidráulico 
com impermeabilização 
danificada  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA III: Reforma da 
impermeabilização do 
floculador hidráulico  

 

 

ETA III: Ausência de reparos 
da impermeabilização do 
floculador hidráulico. 
 
De acordo com o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Obras Civis. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
6 meses (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

10.8 

Não Conformidade: 
Ausência de conservação, 
manutenção e limpeza 
periódica dos reservatórios 
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatórios: Iniciar um 
programa de conservação, 
manutenção e limpeza das 
reservatórios 

 
 

Reservatórios: Constatou-se 
durante a fiscalização 
programada, processo em 
andamento no que tange a 
recuperação das instalações 
dos reservatórios como, por 
exemplo, a restauração da 
pintura danificada, 
manutenção do roçado do 
entorno e reparo/instalação 
dos cercamentos de 
proteção. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jun/2014 

Em Andamento 



 

   

10.9 

Não Conformidade: 
Reservatório R1: 
Impermeabilização da laje 
com desprendimento da fibra 
de vidro. 
 
Reservatório R1: Vista geral. 
Pintura desgastada  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório R1: Reforma da 
impermeabilização da laje de 
cobertura e pintura geral  

 

 

Reservatório R1: Verificou-se 
a restauração da pintura 
danificada. Não foram 
providenciadas as melhorias 
na impermeabilização da laje 
de cobertura do reservatório. 
 
De acordo com o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Obras Civis. 
 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
90 dias (jun/2015) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

10.10 

Não Conformidade: 
Reservatório R3: Escada de 
acesso sem gaiola de 
proteção  
 
Reservatório R3: pintura 
desgastada 
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório R3: Melhoria das 
escada de acesso e pintura 
geral  

 

 

Reservatório R3: Constatou-
se a restauração da pintura 
danificada. Não foi 
providenciada a instalação 
de escada de acesso com 
gaiola de proteção. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Obras Civis e 
Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
180 dias (set/2015) 

Realizada 
Parcialmente 



 

   

10.11 

Não Conformidade: 
Reservatório R3: Presença de 
antena parabólica acoplada 
ao duto de ventilação do 
reservatório  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório R3: Retirada da 
antena parabólica que 
encontra-se acoplada ao duto 
de ventilação do reservatório 

 

 

Reservatório R3: Não foi 
providenciada a retirada da 
antena parabólica que se 
encontra acoplada ao duto 
de ventilação do 
reservatório. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de  Obras Civis e 
Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
180 dias (set/2015) 

Não Realizada 

10.12 

Não Conformidade: 
Reservatório R9: Vista geral. 
Pintura desgastada.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório R9: Realizar 
pintura geral  

  

Reservatório R9: Constatou-
se a restauração da pintura 
deteriorada.  
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 

Realizada 



 

   

10.13 

Não Conformidade: 
Reservatório: Detalhe da 
fissura com vazamentos. 
Estrutura de concreto da laje 
danificada  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório Coripós (anexo a 
casa de bombas): Reforma da 
estrutura de concreto 
danificada (laje de cobertura) 

 

 

Reservatório Coripós (anexo 
a casa de bombas): 
Ausência de reforma da 
estrutura de concreto 
danificada (laje de 
cobertura). 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de  Obras Civis e 
Eletromecânica. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
180 dias (set/2015) 

Não Realizada 



 

   

10.14 

Não Conformidade: 
ETA II: Instalações 
apresentam falta de 
manutenção e limpeza  
 
ETA II: Estocagem de peças 
nos corredores  
 
Melhorias Recomendadas: 
Almoxarifado: Melhorias da 
manutenção, limpeza e 
conservação 

 

 

Almoxarifado: Não foi 
possível constatar evidências 
das melhorias de 
manutenção, limpeza e 
conservação periódica das 
instalações. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Almoxarifado. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (mai/2014) 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Imediato (mar/2015) 

Não Realizada 



 

   

10.15 

Não Conformidade: 
ETA II: Ausência de partes da 
cobertura. Materiais expostos 
as intempéries (chuva e raios 
solares)  
 
Melhorias Recomendadas: 
Almoxarifado: Reforma e 
instalação dos telhados de 
cobertura (grande parte 
destes apresentavam-se 
ausentes e sem a devida 
manutenção) 

 

 

Almoxarifado: Não foram 
providenciadas a reforma e 
instalação dos telhados de 
cobertura danificados. 
 
De acordo com o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Patrimônio e 
Almoxarifado para 
providências. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
jul/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não Realizada 



 

   

10.16 

Não Conformidade: 
ETA II: Tubulações expostas 
aos raios solares. A 
descoloração indica exposição 
por longos períodos  
 
Melhorias Recomendadas: 
Almoxarifado: Evitar 
armazenagem das tubulações 
com exposição ao sol por 
longos períodos (providenciar 
cobertura) 

 
 

ETA II - Almoxarifado 
Central: Constatou-se 
durante fiscalização 
programada a presença de 
tubulações expostas 
incorretamente as 
intempéries. 
 
De acordo com o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Patrimônio e 
Almoxarifado para 
providências. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
12 meses (mar/2016) 

Não Realizada 



 

   

10.17 

Não Conformidade: 
ETA II - Almoxarifado Central: 
Depósito das válvulas em 
contato com o solo/brita 
podendo ocasionar avarias ao 
revestimento externo  
 
ETA II: Empilhamento correto 
das tubulações, porém 
ausência de estrado de 
madeira 
 
Melhorias Recomendadas: 
Almoxarifado: Providenciar 
estrado de madeira para 
armazenagem das 
tubulações, válvulas e 
registros 

 
 

ETA II - Almoxarifado 
Central: Não foram 
providenciados estrados de 
madeira para armazenagem 
das tubulações, válvulas e 
registros. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Almoxarifado. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
set/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Imediato (mar/2015) 

Não Realizada 



 

   

10.18 

Não Conformidade: 
ETA II - Almoxarifado Central: 
Ausência de etiquetas de 
identificação dos materiais  
 
ETA II - Almoxarifado Central: 
Etiquetas desatualizadas e/ou 
danificadas  
 
Melhorias Recomendadas: 
Almoxarifado: Providenciar 
etiquetagem dos locais de 
armazenamento das peças 

 

 

ETA II - Almoxarifado 
Central: Constatou-se 
ausência de etiquetas/fichas 
de identificação nos locais de 
armazenamento das peças. 
 
Segundo o SAMAE, 
encaminhou-se solicitação 
ao setor de Almoxarifado e 
Qualidade/ISO. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
out/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE: 
Imediato (mar/2015)  

Não Realizada 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

11. LICENÇAS 

11.1 

Não Conformidade: 
Ausência de Licenças 
Ambientais de Operação do 
SAA 
 
Melhorias Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação das 
ETAs 

Sem registro fotográfico Sem registro fotográfico 

Não foram providenciadas as 
Licenças Ambientais de 
Operação da ETAs. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
dez/2014 
 
Prazo solicitado SAMAE:  
Sem previsão 

Não 
Realizada 



 

   

 

A Tabela 02, a seguir, apresenta a compilação qualitativa/quantitativa no que tange o 

acompanhamento do cronograma de melhorias e correções das não conformidades do SAA-

SAMAE BLUMENAU.  

 

Tabela 02: Melhorias e correções das não conformidades do SAA- SAMAE BLUMENAU 

 

TOTAL DE NÃO-CONFORMIDADES 106 

  Melhorias Realizadas 17 

  Melhorias Em Andamento 11 

  Melhorias Não Realizadas 64 

  Melhoria Não Realizada Justificada (Inviabilidade de execução) 01 

 Melhoria Realizada Parcialmente 03 

 

 

Figura 01 - Melhorias e correções das não conformidades do SAA- SAMAE Blumenau 

 

A Figura 01 acima representa, em porcentagem, o atendimento às melhorias e correções 

resultantes do 1º processo de fiscalizações realizadas pela AGIR no município de Blumenau, 

Estado de Santa Catarina. 

 

Mediante o exposto, de todas as solicitações requisitadas pela equipe técnica da AGIR no que 

tange o Cronograma de Melhorias e Correções das Não Conformidades do SAA - SAMAE 

BLUMENAU/2014, em porcentagem, tem-se: 

16% 

11% 

60% 

1% 12% 

Melhorias Realizadas

Melhorias Em Andamento

Melhorias Não Realizadas

Melhoria Não Realizada
Justificada (Inviabilidade
de execução)

Melhoria Realizada
Parcialmente



 

   

 

- Melhorias realizadas = 16 % 

- Melhorias em andamento = 11% 

- Melhorias realizadas parcialmente = 12% 

- Melhorias não realizadas = 60% 

- Melhorias não realizadas justificadas (inviabilidade de execução) = 01% 

 

7. CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO 

CONFORMIDADES DO SAA-BLUMENAU/2015 

 

RESUMO - CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO 
SAA - Blumenau 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

P
R

A
Z

O
 P

A
R

A
 

A
T

E
N

D
IM

E
N

T
O

  
  
 

(E
M

 D
IA

S
) 

1 Segurança  

1.1 Instalação de sinalizações e placas da autarquia nas Captações, Reservatórios, ETAs, 
Estações Elevatórias e Boosters 

60 

1.2 Reforma e implantação de cercamentos de proteção das Captações, Reservatórios e 
ETAs 

180 

1.3 Implantação, melhorias e substituição dos guarda-corpos e corrimões das Captações, 
Reservatórios e ETAs (floculadores, decantadores e filtros) 

180 

1.4 Implantação, reforma e substituição das passarelas e passadiços das ETAs 60 

1.5 Substituição, manutenção e fixação das escadas de acesso aos reservatórios, 
decantadores, casa de química, cisterna e reservatórios 

180 

1.6 Substituição de correntes e cadeados oxidados nas Captações, Reservatórios e ETAs 30 

1.7 Fechamento e vedação das tampas dos Reservatórios e ETAs (Cisterna e válvulas) 60 

1.8 Eliminação dos orifícios e aberturas nas laje de cobertura dos Reservatórios (evitar 
entrada de águas pluviais) 

180 

1.9 Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação dos reservatórios 180 

1.10 Substituição e manutenção das dobradiças das Tampas metálicas das Captações, 
Reservatórios e ETAs 

60 

1.11 Substituição e manutenção das Tampas de concretos das passarelas das ETAs 270 

1.13 Implantação de guarita na ETA III 60 

1.14 Reforma e melhoria das instalações elétricas das Captações, Reservatórios, ETAs e 
Cisterna (ETA II) 

30 

1.16 Reforma e manutenção do Kit de emergência para reparos do cloro-gás (inclusive 
controle de itens faltantes) 

180 

1.17 Adquirir EPI adequado para manutenção do cloro gás (máscara com aparelho 
autônomo de respiração a ar comprimido) 

30 

1.18 Adquirir e instalar os extintores de incêndio na ETA III (captação) 60 

1.19 Reforma e/ou instalação dos exaustores da casa de química na ETA II 180 



 

   

1.20 Realizar a proteção de segurança mecânica das bombas-hidráulicas 30 

1.21 Instalar o cabo do para-raio no Reservatório R9 60 

2.1 Melhoria nas condições de acesso ao ponto de captação ETA IV (evitar passagem em 
propriedade particular) 

60 

2.2 Melhoria de acesso para manutenção ao longo da linha de adução de água bruta da 
ETA II 

270 

2.3 Melhoria do acesso da adução água tratada da ETA II (a adutora de água tratada 
localizada próxima a Rua Bahia com passagem em propriedade particular) 

270 

2.5 Melhoria do acesso ao Reservatório da ETA IV (acesso se fez com veículo 4x4) 270 

3.1 Implementação de um programa de manutenção em válvulas, registros e talhas 
(combate à oxidação e vazamentos) 

60 

3.2 Substituição e/ou melhorias das válvulas, registros e talhas oxidadas da ETAs 
(Captação e Filtros da ETA III, tubulações da Cisterna ETA II e válvulas dos filtros da 
ETA IV) 

30 

3.3 Substituição e/ou melhorias  das válvulas e registros dos Reservatórios (todos 
apresentaram não conformidades) 

60 

3.4 Realizar proteção das  Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs) com utilização de 
caixas de proteção ou barra em aço, para evitar choque de automóveis ao conjunto 

270 

3.5 Realizar manutenção dos manômetros instalados nas  Válvulas Redutoras de Pressão 
(VRPs) 

30 

4.2 Instalação de iluminação na cisterna ETA II 60 

5.3 Realizar limpeza e fechamento do ralo da bacia de contenção do reagente hipoclorito 
de sódio (cloro) da ETA I 

30 

5.4 Realizar destinação adequada do despejo dos reagentes hipoclorito de sódio (cloro) 
fora da bacia de contenção ETA I 

30 

5.7 Limpeza do excesso de material decantado no decantador da ETA II 30 

5.8 Realizar limpeza, higienização e reforma dos azulejos dos filtros da ETA II e ETA III 180 

5.9 Realizar limpeza e manutenção dos pisos e bancadas da sala dos dosadores ETA II e 
ETA IV 

180 

5.10 Realizar limpeza e manutenção dos pisos da sala de química da ETA II, ETA III e ETA 
IV 

180 

5.11 Eliminar vazamentos de produtos e reagentes das tubulações e tanques da sala de 
química da ETA II 

180 

5.12 Eliminar o despejo irregular dos reagentes da sala de química da ETA II diretamente 
para drenagem pluvial 

30 

5.13 Realizar higienização e limpeza da laje da cisterna ETA II 30 

5.14 Eliminar os drenos que permitem o escoamento de água suja para dentro da cisterna 
da ETA II 

30 

5.15 Eliminar vazamentos das bombas e tubulações dos reagentes-PAC da ETA III 60 

5.16 Realizar a manutenção (limpeza do piso e vazamento das tubulações) das bombas 
dosadoras ETA III e ETA IV 

60 

5.17 Instalar de tampa de cobertura nos tanques de dosagem, inclusive realizar a limpeza 
de partículas de fundo e suspensas (ETA III) 

30 

5.19 Realizar limpeza e desentupimento dos drenos pluviais de todos os Reservatórios 
(acúmulo de lâmina de água na parte superior do reservatório. Possível local de 
proliferação de mosquitos transmissores 

60 

5.20 Realizar limpeza, higienização e raspagem do lodo dos Reservatórios 60 

5.21 Eliminar vegetação e arbustos na laje superior dos reservatórios 30 

5.22 Realizar a limpeza de entorno do Reservatório ETA III, pois apresenta descarte 
inadequado da fibra de vidro 

180 

5.23 Destinar de forma correta o lodo das lavagens de filtros e decantadores 270 



 

   

6.1 Corrigir os vazamentos na adutora de água bruta 30 

6.2 Priorizar ações de manutenção e substituição de redes obsoletas na adutora de água 
tratada da Rua Bahia, presença de vazamentos, fissuras e inúmeros reparos paliativos 

270 

6.4 Corrigir vazamentos e problemas com a impermeabilização do floculador hidráulico da 
ETA III 

180 

6.5 Corrigir vazamentos e problemas com a impermeabilização do decantador da ETA III 180 

6.6 Reparos das rachaduras e fissuras para conter os vazamentos de todos os 
Reservatórios 

180 

6.7 Implantar um controle de perdas de forma contínua xxx 

6.8 Realizar a substituição da gaxeta/selo mecânico das bombas-hidráulicas (foi verificado 
grande quantidade de vazamentos, inclusive causando oxidação do conjunto) 

60 

7.2 Instalar macromedidores nas demais ETAs 270 

8.1 Implantar melhoria do processo de dosagem da ETA III (eliminar o uso da caneca) 30 

8.2 Instalar os reservatórios de reagente-PAC da ETA III (patrimônio adquirido há cerca de 
1 ano sem instalação para os devidos fins) 

180 

8.5 Realizar o controle das próximas calibrações dos aparelhos das ETAs 60 

8.6 ETA II: Calibração dos pHmetros (dos 4 pHmetro, 3 apresentam erro e descalibração) 60 

8.7 ETA II: Realizar a calibração do analisador de cloro 60 

8.8 ETA II: Realizar a calibração do autoclave (laboratório) 60 

8.9 ETA III: Realizar um controle mais eficaz da gestão e controle das calibrações 60 

8.10 ETA III: Atualizar a planilha de controle de vencimento das calibrações 60 

8.11 ETA III: Realizar o controle dos vencimentos dos materiais 30 

9.1 Providenciar cobertura no armazenamento dos reagentes ETA I (Figura 86), inclusive 
identificação dos reagentes 

30 

9.2 Instalar dosodores no tanque do reagente situado no canal de entrada da ETA II, 
inclusive instalar tampa de vedação 

60 

9.4 Instalar dosodores no tanque do reagente situado no floculador hidráulico da ETA II, 
inclusive instalar tampa de vedação e identificação 

60 

9.5 Reduzir e/ou controlar o arraste dos flocos de forma desordenada para o decantador 
da ETA II 

180 

9.6 Reformar e substituir as barreiras de madeira dos tanques de floculação e decantação 
para evitar perda de eficiência no processo e sobrecarregar/colmatar os filtros da ETA 
II 

270 

9.7 Fixar, alinhar e restaurar as calhas vertedoras dos decantadores de placas laminares 
da ETA II (as mesmas apresentam-se desalinhadas e não operando de forma correta - 
perda de eficiência) 

60 

10.1 ETAs: Iniciar um programa de conservação, manutenção e limpeza das instalações 60 

10.2 ETA II: Realizar pintura das instalações internas (cisterna, vestiário e demais 
dependências) 

270 

10.3 ETA II: Reforma/substituição da estrutura dos tanques e melhorias no sistema de 
contenção dos reagentes (Figura  142) 

270 

10.4 ETA II: Reforma do contra piso da casa de química 270 

10.5 ETA II: Reformar e reparo dar parte estrutural e alvenaria (casa de cloro, cisterna e 
escritório operacional) 

270 

10.6 ETA III: Reforma do floculador hidráulico (placas de concreto em estágio avançado de 
deterioração) 

180 

10.7 ETA III: Reforma da impermeabilização do floculador hidráulico 180 

10.8 Reservatórios: Iniciar um programa de conservação, manutenção e limpeza dos 
reservatórios 

60 



 

   

10.9 Reservatório R1: Reforma da impermeabilização da laje de cobertura e pintura geral 180 

10.10 Reservatório R3: Melhoria das escada de acesso e pintura geral 180 

10.11 Reservatório R3: Retirada da antena parabólica que encontra-se acoplada ao duto de 
ventilação do reservatório 

180 

10.13 Reservatório Coripós (anexo a casa de bombas): Reforma da estrutura de concreto 
danificada (laje de cobertura) 

180 

10.14 Almoxarifado: Melhorias da manutenção, limpeza e conservação 30 

10.15 Almoxarifado: Reforma e instalação dos telhados de cobertura (grande parte destes 
apresentavam-se ausentes e sem a devida manutenção) 

60 

10.16 Almoxarifado: Evitar armazenagem das tubulações com exposição ao sol por longos 
períodos (providenciar cobertura) 

180 

10.17 Almoxarifado: Providenciar estrado de madeira para armazenagem das tubulações, 
válvulas e registros 

30 

10.18 Almoxarifado: Providenciar etiquetagem dos locais de armazenamento das peças 30 

11.1 Providenciar licenciamento ambiental de operação das ETAs 270 

 

8. NOVAS CONSTATAÇÕES  

8.1 DESCRIÇÕES DAS NOVAS CONSTATAÇÕES 

 

ETA I 

 
Figura 02 – Captação: Ausência de ancoragem adequada da bomba flutuante ocasionando captação de 

água bruta muito próxima das margens do Rio Itajaí-Açu com sucção de lodo – não conformidade  

 



 

   

 
Figura 03 – ETA: Floculador hidráulico com dosagem de reagente por meio bombona plástica com troneira 

adaptada, apoiada inadequadamente, sem controle de vazão adequado (bomba dosadora).  Ausência de 

tampa de vedação – não conformidade 

 

ETA II 

 
Figura 04 – Captação: Ausência de manutenção adequada dos equipamentos/instalações – não 

conformidade 

 

Constatou-se durante fiscalização programada extravasamento de água bruta sobre a passarela de acesso 

ao registro de manobra de operação da captação. Ausência de segurança adequada para os operadores – 

não conformidade 

 



 

   

 
Figura 05 – Captação: Detalhe do extravasamento de água bruta sobre a passarela de acesso ao registro de 

manobra de operação da captação. Ausência de segurança adequada para os operadores – não 

conformidade 

 

 

Figura 06 – ETA: Instalações inadequadas do sistema Cloro Gás – tubulações de cobre aparentes sobre o 

piso e ausência de sistema de contenção contra vazamentos e neutralizador de gás - não conformidade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
Figura 07 – ETA: Frasco com Solução de Amônia para teste de vazamentos do Cloro Gás sem prazo de 

validade do produto – não conformidade 

 

 
Figura 08 – ETA: Constatou-se extravasamento de água tratada da cisterna durante fiscalização – não 

conformidade 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
Figura 09 – ETA: Detalhe do extravasamento de água tratada da cisterna durante fiscalização – não 

conformidade 

 

 
Figura 10 – ETA: Ausência de bacias de contenção contra vazamentos de produtos químicos – não 

conformidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
Figura 11 – ETA: Tanque de contato com problemas de conservação e limpeza das instalações. Pintura e 

reboco em estado avançado de deterioração criando condições de evolução das patologias – não 

conformidade 

 

  
Figura 12 – ETA: Tanque de contato sem tampa de inspeção/proteção – não conformidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
Figura 13 – ETA - Escritório Operacional: Constatou-se deficiência de reservação no SAA com 

reservatórios em nível crítico – não conformidade 
 

ETA III 

 

 
Figura 14 – ETA: Instalações inadequadas do sistema Cloro Gás sem contenção contra vazamentos e 

neutralizador de gás e sensor/alarme de vazamentos danificado – não conformidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  
Figura 15 – ETA: Sensor/alarme de vazamentos do sistema Cloro Gás danificado – não conformidade 

 

 
Figura 16 – ETA: Frasco com Solução de Amônia para teste de vazamentos do Cloro Gás com prazo de 

validade do produto – não conformidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
Figura 17 – ETA: Constatou-se registro de manobra da bacia de contenção contra vazamentos de produtos 

químicos abertos durante fiscalização programada – não conformidade 

 

ETA IV 

 
Figura 18 – Captação: Ausência de proteção sanitária satisfatória (Acesso de gado a barragem de 

nível/ponto de captação) – não conformidade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
Figura 19 – ETA: Ausência de bacias de contenção contra vazamentos de produtos químicos – não 

conformidade 

 

8.2 CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NOVAS 

CONSTATAÇÕES DO SAA-BLUMENAU/2015 

 

Para as melhorias e correções das novas constatações e/ou não conformidades, determina-se o 

prazo de cento e oitenta (180) dias a partir da data de entrega do relatório. 

 

9. RECOMENDAÇÕES 

 

Como recomendações finais são citadas aqui ações que contribuirão com o bom desempenho 

da Companhia de Saneamento, objeto desta fiscalização, considerando o resultado dos 

trabalhos realizados em campo pelos técnicos da AGIR e que geraram este relatório. Entre 

estas ações se encontram medidas direcionadas para as áreas operacionais bem como aquelas 

esperadas por esta “Agência Reguladora” que visam resolver as indicações de não 

conformidade com requisitos legais, apontadas na Tabela 1 deste documento: 

 

a) Apresentar situação e prazos para finalização de todos os itens apontados como 

em andamento e como não realizado neste relatório. 

b) Corrigir no prazo determinado, ou apresentar plano de ação a ser 

avaliado/aprovado pela AGIR, para as novas constatações e/ou não 

conformidades apontadas no item 8 deste relatório.  



 

   

c) Apresentar comprovante de outorga de uso de água para as captações. 

d) Manter funcionários responsáveis em todos os sistemas de tratamento de água 

durante o período de funcionamento. 

e) Apresentar plano de manutenção preventiva de válvulas de operação da rede de 

distribuição de água. 

f) Apresentar ou um plano de limpeza de reservatórios de água tratada. 

g) Apresentar mapa de pressão da rede de distribuição de água. 

h) Apresentar manual de procedimentos emergenciais e comprovante de 

treinamento de funcionários para procedimentos e uso de kits de e emergência, 

se utilizado cloro gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fiscalização que gerou este relatório foi realizada em campo pelo setor técnico da AGIR 

durante os dias 19 e 23 de janeiro de 2015. Foram verificadas as ações realizadas para 

cumprimento das recomendações apontadas no primeiro relatório de fiscalização, a qual foi 

realizada no ano de 2014, e também não as conformidades no sistema de abastecimento de 

água do município de Blumenau. A tabela 01 apresentou o confrontamento da situação 

verificada na primeira fiscalização da AGIR no ano de 2014 com a encontrada em 2015, na 

segunda etapa de fiscalização.  

 

O relatório fotográfico da fiscalização apresentado anteriormente na Tabela 1 contém as fotos 

da vistoria técnica realizada em campo, assim como as não conformidades baseadas na 

publicação de Galvão Junior, A. C. et al., “Regulação - procedimentos de fiscalização em 

sistemas de abastecimento de água.” Fortaleza: Expressão Gráfica Ltda./Arce, 2006. 

 

No item 8 deste relatório foram apresentadas novas constatações e/ou não-conformidades 

verificadas na segunda etapa de fiscalização da AGIR realizada em 2015. 

 

Os principais resultados da fiscalização relacionam-se: à deficiência nas ações de proteção dos 

mananciais; às fragilidades no tratamento, reservação e distribuição de água; e segurança nas 

operações. 

 

A AGIR continuará o monitoramento das situações verificadas “in loco”, que apresentaram 

pendências apontadas na Tabela 01 e item 8 deste relatório, como medida de obtenção de 

soluções ainda não realizadas pelo SAMAE de Blumenau ou que se encontram em andamento, 

e na mesma tomará as medidas legais cabíveis quando julgar necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________ 

RICARDO HÜBNER 
Diretor Técnico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

CRONOGRAMA DE MELHORIAS  

E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES  

DO SAA-SAMAE BLUMENAU/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA - Blumenau 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Imediata 

Execução 

jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Segurança                                                           

1.1 
Instalação de sinalizações e placas da autarquia 
nas Captações, Reservatórios, ETAs, Estações 
Elevatórias e Boosters.                                                           

1.2 
Reforma e implantação de cercamentos de 
proteção das Captações, Reservatórios e ETAs.                                                           

1.3 
Implantação, melhorias e substituição dos guarda-
corpos e corrimões das Captações, Reservatórios 
e ETAs (floculadores, decantadores e filtros)                                                           

1.4 
Implantação, reforma e substituição das passarelas 
e passadiços das ETAs                                                           

1.5 
Substituição, manutenção e fixação das escadas 
de acesso aos reservatórios, decantadores, casa 
de química, cisterna e reservatórios.                                                            

1.6 
Substituição de correntes e cadeados oxidados nas 
Captações, Reservatórios e ETAs.  

                                                          

1.7 
Fechamento e vedação das tampas dos 
Reservatórios e ETAs (Cisterna e válvulas) 

                                                          

1.8 
Eliminação dos orifícios e aberturas nas lajes de 
cobertura dos Reservatórios (evitar entrada de 
águas pluviais)                                                           

 



 

   

CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA - Blumenau 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Imediata 

Execução 

jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Segurança                                                           

1.9 
Instalar telas de proteção nas tubulações de 
ventilação dos reservatórios                                                           

1.10 
Substituição e manutenção das dobradiças das 
Tampas metálicas das Captações, Reservatórios 
e ETAs.                                                           

1.11 
Substituição e manutenção das Tampas de 
concretos das passarelas das ETAs                                                           

1.12 
Reforma e manutenção da guarita de vigilante na 
captação ETA I                                                            

1.13 Implantação de guarita na ETA III                                                           

1.14 
Reforma e melhoria das instalações elétricas das 
Captações, Reservatórios, ETAs e Cisterna (ETA 
II).                                                           

1.15 
Fechamento quadros de comando e de força das 
Captações, ETAs e Estações Elevatórias.                                                           

1.16 
Reforma e manutenção do Kit de emergência para 
reparos do cloro-gás (inclusive controle de itens 
faltantes)                                                           

1.17 
Adquirir EPI adequado para manutenção do cloro 
gás (máscara com aparelho autônomo de 
respiração a ar comprimido)                                                           

1.18 
Adquirir e instalar os extintores de incêndio na 
ETA III (captação)  

  

  
 
 
                                                       



 

   

CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA - Blumenau 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Imediata 

Execução 

jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Segurança                                                           

1.19 
Reforma e/ou instalação dos exaustores da casa 
de química na ETA II                                                           

1.20 
Realizar a proteção de segurança mecânica das 
bombas-hidráulicas                                                           

1.21 Instalar o cabo do para-raios no Reservatório R9                                                           

1.22 
Retirar o depósito de materiais abaixo do extintor 
de incêndio (sala de estocagem ETA IV)                                                           

2 Acessos                                                           

2.1 
Melhoria nas condições de acesso ao ponto de 
captação ETA IV (evitar passagem em 
propriedade particular) 

  
                                                        

2.2 
Melhoria de acesso para manutenção ao longo da 
linha de adução de água bruta da ETA II 

  
                                                        

2.3 

Melhoria do acesso da adução água tratada da 
ETA II (a adutora de água tratada localizada 
próxima a Rua Bahia com passagem em 
propriedade particular)                                                           

2.4 
Melhoria do acesso ao Reservatório R1 (Estrada 
de acesso para veículos com problemas de 
conservação do pavimento)                                                           

2.5 
Melhoria do acesso ao Reservatório da ETA IV 
(acesso se fez com veículo 4x4)                                                           

 



 

   

CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA - Blumenau 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Imediata 

Execução 

jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Tubulações, Válvulas, Registros e Talhas                                                           

3.1 
Implementação de um programa de manutenção 
em válvulas, registros e talhas (combate à oxidação 
e vazamentos).                                                           

3.2 

Substituição e/ou melhorias das válvulas, registros 
e talhas oxidadas da ETAs (Captação e Filtros da 
ETA III, tubulações da Cisterna ETA II e válvulas 
dos filtros da ETA IV).                                                           

3.3 
Substituição e/ou melhorias das válvulas e registros 
dos Reservatórios (todos apresentaram não 
conformidades)                                                           

3.4 

Realizar proteção das Válvulas Redutoras de 
Pressão (VRPs) com utilização de caixas de 
proteção ou barra em aço, para evitar choque de 
automóveis ao conjunto.                                                           

3.5 
Realizar manutenção dos manômetros instalados 
nas Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs)  

                                                          

4 Iluminação                                                           

4.1 
Instalação de iluminação no sistema de captação 
da ETA VI                                                            

4.2 Instalação de iluminação na cisterna ETA II                                                           

4.3 
Reparo na iluminação dos reservatórios, inclusive 
instalação de tela de proteção das lâmpadas 
(presença de lâmpadas quebradas).                                                           
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5 Higienização e Limpeza                                                           

5.1 
Eliminação das macrófitas aderidas na saída do 
decantador ETA I                                                           

5.2 
Realizar limpeza e higienização do canal de 
dosagem/saída dos filtros ETA I                                                           

5.3 
Realizar limpeza e fechamento do ralo da bacia 
de contenção do reagente hipoclorito de sódio 
(cloro) da ETA I                                                            

5.4 
Realizar destinação adequada do despejo dos 
reagentes hipoclorito de sódio (cloro) fora da 
bacia de contenção ETA I                                                           

5.5 
Realizar a limpeza das calhas vertedoras dos 
decantadores da ETA II                                                           

5.6 
Realizar a limpeza das calhas vertedoras dos 
filtros da ETA IV                                                           

5.7 
Limpeza do excesso de material decantado no 
decantador da ETA II                                                           

5.8 
Realizar limpeza, higienização e reforma dos 
azulejos dos filtros da ETA II e ETA III.                                                           

5.9 
Realizar limpeza e manutenção dos pisos e 
bancadas da sala dos dosadores ETA II e ETA IV                                                           

5.10 
Realizar limpeza e manutenção dos pisos da sala 
de química da ETA II, ETA III e ETA IV.                                                           
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5 Higienização e Limpeza                                                           

5.11 
Eliminar vazamentos de produtos e reagentes das 
tubulações e tanques da sala de química da ETA II                                                           

5.12 
Eliminar o despejo irregular dos reagentes da sala 
de química da ETA II diretamente para drenagem 
pluvial                                                            

5.13 
Realizar higienização e limpeza da laje da cisterna 
ETA II                                                           

5.14 
Eliminar os drenos que permitem o escoamento de 
água suja para dentro da cisterna da ETA II                                                           

5.15 
Eliminar vazamentos das bombas e tubulações 
dos reagentes-PAC da ETA III                                                           

5.16 
Realizar a manutenção (limpeza do piso e 
vazamento das tubulações) das bombas 
dosadoras ETA III e ETA IV                                                           

5.17 
Instalar de tampa de cobertura nos tanques de 
dosagem, inclusive realizar a limpeza de partículas 
de fundo e suspenso (ETA III).                                                           

5.18 
Realizar a limpeza e roçado do entorno dos 
Reservatórios                                                           

5.19 

Realizar limpeza e desentupimento dos drenos 
pluviais de todos os Reservatórios (acúmulo de 
lâmina de água na parte superior do reservatório). 
Possível local de proliferação de mosquitos 
transmissores                                                           
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5 Higienização e Limpeza                                                           

5.20 
Realizar limpeza, higienização e raspagem do 
lodo dos Reservatórios.                                                            

5.21 
Eliminar vegetação e arbustos na laje superior dos 
reservatórios                                                           

5.22 
Realizar a limpeza de entorno do Reservatório 
ETA III, pois apresenta descarte inadequado da 
fibra de vidro.                                                            

5.23 
Destinar de forma correta o lodo das lavagens de 
filtros e decantadores                                                           

6 Controle de Perdas - Vazamentos                                                           

6.1 Corrigir os vazamentos na adutora de água bruta                                                            

6.2 

Priorizar ações de manutenção e substituição de 
redes obsoletas na adutora de água tratada da 
Rua Bahia, presença de vazamentos, fissuras e 
inúmeros reparos paliativos.                                                            

6.3 
Eliminar os inúmeros vazamentos nas tubulações 
da cisterna ETA II                                                           

6.4 
Corrigir vazamentos e problemas com a 
impermeabilização do floculador hidráulico da ETA 
III                                                           

6.5 
Corrigir vazamentos e problemas com a 
impermeabilização do decantador da ETA III                                                           
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6 Controle de Perdas - Vazamentos                                                           

6.6 
Reparos das rachaduras e fissuras para conter os 
vazamentos de todos os Reservatórios                                                            

6.7 Implantar um controle de perdas de forma contínua                                                           

6.8 

Realizar a substituição da gaxeta/selo mecânico 
das bombas-hidráulicas (foi verificado grande 
quantidade de vazamentos, inclusive causando 
oxidação do conjunto).                                                           

7 Controle de Vazão                                                           

7.1 Reativar os macromedidores da ETA III                                                           

7.2 Instalar macromedidores nas demais ETAs                                                           

8 Serviços Melhorias                                                           

8.1 
Implantar melhoria do processo de dosagem da 
ETA III (eliminar o uso da caneca)                                                           

8.2 
Instalar os reservatórios de reagente-PAC da ETA 
III (patrimônio adquirido há cerca de 1 ano sem 
instalação para os devidos fins)                                                           

8.3 
Melhorar a estocagem de produtos na ETA IV, 
visando otimizar a circulação e ampliar o espaço de 
trabalho                                                           

8.4 
Instalar bomba-hidráulica reserva em paralelo na 
estação elevatória (Figura 300)                                                           

8.5 
Realizar o controle das próximas calibrações dos 
aparelhos das ETAs                                                           
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8 Serviços Melhorias                                                           

8.6 
ETA II: Calibração dos pHmetros (dos 4 
pHmetros, 3 apresentam erro e descalibração)                                                           

8.7 
ETA II: Realizar a calibração do analisador de 
cloro                                                           

8.8 
ETA II: Realizar a calibração do autoclave 
(laboratório)                                                           

8.9 
ETA III: Realizar um controle mais eficaz da 
gestão e controle das calibrações                                                            

8.10 
ETA III: Atualizar a planilha de controle de 
vencimento das calibrações                                                           

8.11 
ETA III: Realizar o controle dos vencimentos dos 
materiais                                                            

8.12 
ETA III: Utilizar a geladeira apenas para 
reagentes, eliminar a presença de garrafas de 
água para consumo humano.                                                            

9 ETA - Eficiência de Tratamento                                                            

9.1 
Providenciar cobertura no armazenamento dos 
reagentes ETA I (Figura 86), inclusive 
identificação dos reagentes.                                                           

9.2 
Instalar dosodores no tanque do reagente situado 
no canal de entrada da ETA II, inclusive instalar 
tampa de vedação.                                                           
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9 ETA - Eficiência de Tratamento                                                            

9.3 

Instalar e/ou realizar manutenção dos floculadores 
mecânicos da ETA II (do total de 4 (quatro) 
floculadores apenas  2 (dois)  estavam operando 
normalmente)                                                            

9.4 
Instalar dosodores no tanque do reagente situado 
no floculador hidráulico da ETA II, inclusive instalar 
tampa de vedação e identificação.                                                           

9.5 
Reduzir e/ou controlar o arraste dos flocos de 
forma desordenada para o decantador da ETA II                                                           

9.6 

Reformar e substituir as barreiras de madeira dos 
tanques de floculação e decantação para evitar 
perda de eficiência no processo e 
sobrecarregar/colmatar os filtros da ETA II                                                           

9.7 

Fixar, alinhar e restaurar as calhas vertedoras dos 
decantadores de placas laminares da ETA II (as 
mesmas apresentam-se desalinhadas e não 
operando de forma correta - perda de eficiência).                                                           

10 
Parte Civil - Estruturas, Pinturas e 
Conservação                                                           

10.1 
ETAs: Iniciar um programa de conservação, 
manutenção e limpeza das instalações. 

                                                          

10.2 
ETA II: Realizar pintura das instalações internas 
(cisterna, vestiário e demais dependências).                                                           
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10 
Parte Civil - Estruturas, Pinturas e 
Conservação                                                           

10.3 
ETA II: Reforma/substituição da estrutura dos 
tanques e melhorias no sistema de contenção 
dos reagentes (Figura 142)                                                            

10.4 
ETA II: Reforma do contra piso da casa de 
química                                                           

10.5 
ETA II: Reformar e reparo dar parte estrutural e 
alvenaria (casa de cloro, cisterna e escritório 
operacional).                                                            

10.6 
ETA III: Reforma do floculador hidráulico (placas 
de concreto em estágio avançado de 
deterioração)                                                            

10.7 
ETA III: Reforma da impermeabilização do 
floculador hidráulico                                                            

10.8 
Reservatórios: Iniciar um programa de 
conservação, manutenção e limpeza dos 
reservatórios.                                                           

10.9 
Reservatório R1: Reforma da impermeabilização 
da laje de cobertura e pintura geral                                                            

10.10 
Reservatório R3: Melhoria da escada de acesso 
e pintura geral                                                            

10.11 
Reservatório R3: Retirada da antena parabólica 
que se encontra acoplada ao duto de ventilação 
do reservatório                                                           
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10 
Parte Civil - Estruturas, Pinturas e 
Conservação                                                           

10.12 Reservatório R9: Realizar pintura geral                                                            

10.13 
Reservatório Coripós (anexo a casa de bombas): 
Reforma da estrutura de concreto danificada 
(laje de cobertura)                                                           

10.14 
Almoxarifado: Melhorias da manutenção, 
limpeza e conservação.                                                           

10.15 
Almoxarifado: Reforma e instalação dos telhados 
de cobertura (grande parte destes apresentava-
se ausentes e sem a devida manutenção)                                                           

10.16 
Almoxarifado: Evitar armazenagem das 
tubulações com exposição ao sol por longos 
períodos (providenciar cobertura)                                                           

10.17 
Almoxarifado: Providenciar estrado de madeira 
para armazenagem das tubulações, válvulas e 
registros.                                                           

10.18 
Almoxarifado: Providenciar etiquetagem dos 
locais de armazenamento das peças                                                           

11 Licenças                                                           

11.1 
Providenciar licenciamento ambiental de 
operação das ETAs                                                           

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 


