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1 . IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Prefeito: José Francisco Martha 

Vice-Prefeito: Sebastião Braz Júnior 

Endereço: Praça das Águas, 100, Jardim São Domingos – São Sebastião da Grama/SP 

Telefone: (19) 3646-9700 

Lei Municipal de definição do ente regulador: Convênio No 007/21 

 1.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS 

             Águas de São Sebastião da Grama SPE S.A. 

             CNPJ: 26.220.946/0001-57 

             Rua Ambrósio Rodrigues, 58, Centro – São Sebastião da Grama/SP 

             CEP 13790-000 

             Telefone: (19) 3646-0540 

 

 2. EQUIPE TÉCNICA 

 2.1 AGÊNCIA REGULADORA 

Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe do Departamento Técnico 

 

2.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Leonardo Porto Chaves – Supervisor Operacional 

João Carlos da Silva – Supervisor Operacional 

 

3 . CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 

 

             Fiscalização do tipo programada, com foco nos mananciais, captação de água superficial e adução 

e captação subterrânea (poços semi-artesianos), baseada nas legislações e normas vigentes. 
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4 . INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Lei Complementar nº 3.634 de 06 de dezembro de 2019, que criou a Agência 

Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB, a mesma tem 

como competência regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos passíveis de 

concessão, permissão ou autorização. 

 

O município de São Sebastião da Grama firmou contrato de concessão com ÁGUAS DE 

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA SPE LTDA através da Licitação de Concorrência Pública nº 

002/2015 – Processo no07/2015. Em 29/09/2016 foi assinado o Contrato de 

Concessão/Programa vigente entre o município e o prestador de serviços (Contrato no 

025/2016). 

 

5 . OBJETIVO 

 

Este relatório tem por objetivo apresentar as condições verificadas in loco a respeito dos 

itens constantes nos Programas 1 e 2 de fiscalização de campo (mananciais, captação e 

adução, poços semi-artesianos, tratamento e reservação), e avaliar a qualidade do serviço 

no momento em que a fiscalização era realizada. 

             

 6. METODOLOGIA 

 

A metodologia de fiscalização aqui proposta está sistematizada em formulário específico 

desenvolvido para aquisição de dados (checklist). Os itens avaliados encontram-se 

divididos em três categorias: Manancial, Captação superficial e adução, Captação 

subterrânea. 

 

O preenchimento do checklist proporciona um diagnóstico da prestação de serviços e o 

conhecimento das não-conformidades, descritas no relatório de fiscalização. 
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7. INFORMAÇÕES COLETADAS DURANTE VISTORIA 
 

 

7.1. MANANCIAL 

 

No dia da inspeção, a prestadora de serviços entregou aos inspetores o licenciamento ambiental 

e a outorga da captação. O manancial está enquadrado na Classe II de captação e tratamento, com 

captação máxima instantânea outorgada de 130 m3/h, um total de 1560 m3 por dia, por um período de 

10 anos. 

Na data de 11/08/2021 estiveram presentes no sistema de manancial e captação denominado 

“Córrego da Anhuma” a equipe técnica da ARESPCAB e representantes da prestadora. Fica localizada na 

zona rural do município (Estrada Vicinal de Terra SSG-300, Km 1,9), dentro de uma propriedade privada 

chamada “Fazenda Bela Vista”, localizada a aproximadamente 1059 metros de altitude. Há um portão na 

entrada que estava aberto no momento da inspeção. O local apresenta relativa dificuldade acesso a 

veículos e máquinas devido a um declive acentuado dentro da propriedade. O local se encontra em um 

terreno mais alto em relação à área urbana do município.  

Averiguou-se que há apenas uma barragem, alimentada por um manancial, usado 

exclusivamente para abastecimento público. Fomos informados que durante o período normal, o mesmo 

é o suficiente para atender a demanda do município. Porém, durante o período de estiagem, é necessário 

complemento com a coleta por caminhão pipa em uma solução alternativa. Um barramento localizado 

dentro de uma Fazenda denominada “Fazenda Império”. 

A nascente se encontra em um local de difícil acesso, e nem mesmo o representante da 

concessionária soube dizer exatamente onde fica, apenas estimando. Por consequência não há 

monitoramento da perenidade. Observou-se uma pequena quantidade de mata no entorno da barragem. 

É de extrema importância que a nascente seja localizada e protegida para evitar a sua degradação, assim 

como a mata clilar que a protege, para que ela garanta o abastecimento ao longo do tempo. A Figura 1  

mostra as fotos e imagem por satélite da barragem. 
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Figura 1 – Barragem para a captação da água e vista aérea por satelite 

  

 

 

O volume total da lagoa da barragem é de 31270 m3 . Não foi apresentado o memorial do 

projeto. Todo o espaço estava devidamente limpo e organizado. Havia uma placa antiga indicando que 

ali é uma barragem para captação de água, mas não havia nenhuma placa da concessionária no local, 

nem placas de advertência para os riscos no local. Não foram observados resíduos ou sujeiras na água, 

mas foi observado um crescimento de taboas na região onde a nascente deságua na barragem, no sentido 

oposto à captação. Foi informado pela concessionária que uma limpeza já está planejada. Também há 

indícios de assoreamento, e da mesma forma, foi informado que há um projeto para limpeza da 

barragem. 

Havia uma régua próxima à captação para se fazer o controle do nível da barragem. Foi 

informado que ela é usada também para se fazer um histórico do nível. A Figura 2 mostra a régua para 

controle de nível. 
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 Figura 2 – Régua de nível 

 

 

 O controle da altura da água é realizada por tábuas de madeira localizadas no vertedor da 

captação, que são removidas e adicionadas, dependendo da necessidade no momento. Esse processo 

apresenta risco a quem o faz, pois a pessoa tem que ficar sobre uma grade. Há o risco de queda na 

barragem ou no sistema de adução. É necessário aumentar a segurança alterando para uma superfície 

mais firme, ou automatizando o processo. A Figura 3 mostra o vertedor de captação. 

Figura 3 – Vertedor de captação 
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Observamos a presença de luminárias no entorno da barragem, mas nenhuma delas estava 

apontada diretamente para o ponto de captação, o que dificulta no caso de ter que se fazer um serviço 

no período noturno. 

A estrutura da barragem aparentava estar íntegra, sem sinais aparentes de trincos ou 

infiltrações. Ela estava coberta com uma cobertura natural de grama. A Figura 4 mostra a estrutura da 

barragem de captação. 

Figura 4 – Estrutura da barragem coberta de grama 

 

 

Observou-se a presença de extravasador e de um canal de escoamento livre na barragem. Porém 

eles não estavam em uso no momento porque o nível da água está abaixo do limite devido á estiagem. 

Isso implica que também não há como se manter o curso mínimo do manancial. Toda a água disponível 

está sendo direcionada para o tratamento. A Figura 5 mostra o extravasador seco da barragem. 
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Figura 5 – Extravasador da barragem 

 

 

Como não há presença constante de funcionários no local, não há equipamento de salvaguarda 

mantido no local. Na necessidade de uma manutenção, os funcionários trazem os EPIs junto e os levam 

quando vão embora. 

Foi oberservado que existem fazendas no entorno da nascente, focadas especialmente na 

cultura do café. A própria barragem se encontra dentro de uma dessas fazendas. Fomos informados pelo 

representante da empresa que há um acordo com os proprietários para se evitar o uso de agrotóxicos 

que possam contaminar a nascente. Além disso. É realizado o monitoramento por meio de análises de 

laboratório, feitas semestralmente.  

A mais recente foi a análise realizada no dia 12/05/2021 pelo laboratório Proágua Ambiental 

Ltda., CNPJ 11.402.521/0001-91, localizado na Rua Dorvalino Resende, 1433, Jardim Alvorada. Município 

de Franca/SP. 

 A análise da água bruta mostrou a presença dos seguintes contaminantes acima do limite 

estabelecido: Fenol total, sulfeto de hidrogênio, ferro dissolvido, Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex), 

Endrin, Gution, Hexaclorobenzeno, DDT e Bifenilas Policloradas. A análise da água após o tratamento não 

apresentou análises acima do padrão estabelecido. A presença destes pesticidas mostra que é necessário 

que a concessionária amplie seu projeto, aumentando a averiguação, conscientização, e se necessário 

tomar as atitudes cabíveis para que não haja contaminação do manancial. 
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Também foram realizadas análises de monitoramento de E.coli e Cianobactérias no manancial. 

As duas estavam abaixo do limite. Porém, recomenda-se que as análises de E.coli passem a ser mensais, 

pois é o que determina do Artigo 31 do Anexo XX da Portaria MS No. 5/17. Essa análise deve ser usada 

para saber se é necessário fazer o monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryprosporidium 

spp. nos pontos de captação, de acordo com o Parágrafo 1o- do mesmo artigo. O monitoramento das 

cianobactérias, de acordo com o Anexo 12 da Portaria GM/MS No. 888/21 deve ser feito trimestralmente 

caso do número caso a contagem seja menor ou igual a 10000 células/mL, e semanal caso o número seja 

maior. 

 

7.2. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E ADUÇÃO 

 

A captação superficial do manancial Córrego da Anhuma está outorgada em uma vazão de 130 

m3/h. O representante da consessionária informou que nos períodos normais, a captação chega a 32 L/s, 

ou seja, 115,2 m3/h. Porém, no período de estiagem, esse valor foi reduzido para 25 L/s (90 m3/h). Essa 

vazão reduzida, de acordo com o respresentante da concessionária, é o suficiente para atender a 

populção, porém a ETA precisa ser mantinda em funcionamento por 24 horas. 

Não há guarda-corpo na área de captação, apenas uma grade que protege o vertedor. Também 

não há placas de avertência sobre os riscos e perigos no local. 

A captação é realizada diretamente na barragem, por meio de um vertedor que envia a água 

para alimentar a Estação de Tratamento de Água do município. Todo o processo ocorre por gravidade, 

sem necessidade de motores para bombeamento. A Figura 6 mostra o trajeto da água em direção à 

adutora. 
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Figura 6 – Caminho da água em direção à adutora 

 

 

A água é levada até a estação por meio de adutora em um trajeto de 2000 metros. A adutora é 

fomrada por duas tubulações de 6 polegadas e uma de quatro polegadas. Dentro, há três pontos de 

gradeamento para evitar a passagem de sujeiras. A limpeza é feita duas vezes por semana. Há no total 

três pontos de descarga na adutora. A Figura 7 mostra a adutora em direção à Estação de Tratamento de 

Água. 

Figura 7 – Adutora 
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O controle da vazão é realizado na estação de tratamento, por meio de uma calha parshall. 

Porém a calha parshall serve para controle instantâneo do volume que chega, e não para calcular o 

volume que chegou em um determinado período de tempo. 

  

7.3. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

 

A Concessionária não possui poços para captação subterrânea sob sua responsabilidade. Há o 

projeto para perfuração de um dentro das dependências da Estação de Tratamento de Água, mas ele 

ainda não foi iniciado. 

 

7.4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

 A Estação de Tratamento de Água (ETA) se localiza na Rua José Cassiano de Mesquita, No295. A 

concessionária apresentou as licenças ambental e sanitária para funcionamento. O terreno possui uma 

área total de 5886,10 m2. Durante o período de estiagem a ETA está em operação 24 horas para 

compensar o volume reduzido de água vindo da captação. A Figura 8 mostra uma visão geral da frente 

da ETA. 

Figura 8 – Estação de Tratamento de Água 
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A entrada do local está identificada com o logotipo da concessionária no portão. O acesso se 

dá por meio de um portão eletrônico. Toda a área está cercada e protegida do acesso de estranhos. 

Não foram observadas sujeiras ou mato alto no interior das dependências da estação. Observamos a 

presença de luminárias que permitem atividades no período noturno sem riscos. Fomos informados 

que a concessionária oferece equipamentos de proteção individual (EPIs)a todos os funcionários. O 

local pode ser dividido nos seguintes setores: Tratamento, reservatórios e reuso. 

O acesso à área interna do tratamento se dá através de uma escada. No interior se encontra o 

laboratório, as bombas dosadoras de produtos, as caixas de mistura de cal hidratada, registros e 

manobra, bombas que mandam água para uma das caixas d’água, o chuveiro e o lavador de olhos em 

caso de acidentes. O chuveiro não estava funcionando no momento da inspeção. A Figura 9 mostra as 

salas com as caixas de mistura, as dosadoras de produtos químicos e os chuveiros. 

 

Figura 9 – Caixas de mistura de Cal (1), chuveiro e lava olhos (2) e bombas dosadoras (2) e (3) 
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Os produtos químicos são armazenados em dois locais. Os sacos com cal hidratada em pó são 

mantidos no interior da estação, aos lados das caixas de mistura. Eles são mantidos sobre um pallet de 

madeira, afastados do chão. A sala tem janelas para ventilação. 

Os outros produtos, que são líquidos, são armazenados em tambores em um anexo ao 

tratamento, devidamente murado, ventilado e coberto. Há placas para indicar qual o tambor de cada 

produto, assim como o risco que eles oferecem. Fomos informados pela concessionária que todos os 

funcionários receberam treinamento para manipulação dos produtos químicos. Quando há a necessidade 

de reposição, os caminhões de produtos químicos não entram na estação. O processo pode ser realizado 

passando-se a mangueira sobre a parede da ETA, com o caminhão ficando parado na rua. O representante 

da concessionária informou que é realizado o controle de qualidade dos produtos químicos que chegam. 

A Figura 10 mostra os tambores que servem como reservatório para os produtos químicos. 

 

Figura 10 – Reservatórios para produtos químicos 

 
 

Por meio de um encanamento no fundo dos tanques, os produtos são levados até caixas com 

boias de nível, onde as bombas dosadoras os jogam no tratamento. Não foram observados problemas de 

manutenção, bem como trincos e vazamentos em todo o sistema de dosagem de produtos químicos. 

O tratamento se inicia com a adição de Sulfato de Alumínio à água. A adição se dá por meio das 

bombas dosadoras automáticas, com o auxílio de um fluxo de água. O Sulfato de Alumínio é o coagulante 

que auxilia na remoção das impurezas da água. O processo ocorre do lado externo, onde ficam o 

floculador, o decantador, e os filtros. A Figura 11 mostra a chegada da água bruta no tratamento e a 

adição dos produtos químicos. 
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Figura 11 – Tubulação de água bruta e encanamento para carreamento do produto químico 

   

 

A área possui o piso em concreto. Não foram observados sinais de falta de limpeza ou 

manutenção, bem como vazamentos, por todo o processo de tratamento. O entorno, assim como o 

floculador, os decantadores e os filtros, tinham guarda-corpo pintado com tinta amarela para evitar 

quedas acidentais. 

A floculação é do tipo rápida, auxiliada por pás movidas por motores elétricos que agitam a água 

suavemente. Não foi observado o crescimento de plantas aquáticas na superfície da água. A formação de 

flocos era visível durante o processo. A Figura 12 mostra o floculador da ETA. 

 
 

Figura 12 – Floculador 
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O processo continua no decantador, que é composto de duas partes de 300 m3 com módulo. 

Não observamos o crescimento de plantas aquáticas no local. O responsável não soube informar qual é 

a taxa de decantação do processo. A água segue por vertedores em direção ao filtro. Os vertedores 

estavam aparentemente nivelados. 

A limpeza dos decantadores é realizada uma vez por mês. O lodo resultante da lavagem é 

enviado para o leito de secagem localizado no reuso e depois de seco é coletado para descarte apropriado 

por empresa especializada. A água é reaproveitada depois do lodo ser decantado, retornando para o 

tratamento. A Figura 13 mostra os decantadores da ETA. 

 

Figura 13 – Decantadores 

 

 

De acordo com o representante da concessionária, há três filtros no tratamento. Dois em 

concreto com blocos do tipo “Leopold” e um do tipo “crepina”. Todos funcionam de maneira 

descendente. O material filtrante consiste em camadas de carvão ativado, areia fina, areia grossa, 

pedregulhos e pedras. 

O sistema de filtragem aparenta estar em bom estado de conservação de operação. Não foi 

observada a presença de crescimento de vegetações aquáticas. Por causa da estiagem, um dos filtros não 

estava sendo usado. Porém, observou que a vedação da comporta não estava perfeita, permitindo que 

um pouco de água passasse por ele. A lavagem dos filtros é realizada a cada 24 horas. A água utilizada 

passa pelo mesmo processo da água da lavagem dos decantadores. Enviada para o reuso e depois da 

remoção da sujeira decantada, enviada de volta ao tratamento. A Figura 14 mostra um dos filtros de 

concreto da ETA. 
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Figura 14 – Filtro de concreto 

 
 

O reuso se localiza dentro das dependências da ETA, formado por diversas caixas de 

sedimentação, por onde a sujeira resultante do tratamento se deposita no fundo, removendo o excesso 

de sujeira antes da água ser bombeada novamente para o tratamento. A Figura 15 mostra as caixas de 

decantação do reuso 

Figura 15 – Reuso 

  

 

Após a filtração, a água é enviada para uma caixa de contato subterrânea, onde são adicionados 

os outros produtos. Cal hidratada para correção de pH, hipoclorito de sódio para desinfecção e ácido 

fluossilícico para reduzir o surgimento de cáries e fortalecer o esmalte dentário em crianças e 

adolescentes. Todos os produtos são adicionados por meio de dosadoras automáticas para de manter o 

padrão estabelecido de quantidade dessas substâncias na água tratada.  

 

 



18 

 

 

Após a adição, a água tem dois destinos. Ser enviada ao reservatório semi enterrado que se 

encontra nas dependências da ETA ou ser bombeada para o reservatório que atente a bairros mais 

elevados do município. 

Havia dois conjuntos de motobombas de 7,5 CV localizados no andar inferior da estação. Um em 

funcionamento e um reserva. O painel eletrônico está funcionando normalmente, e tinha o aviso de risco 

à saúde. A ativação se dá por meio de chave de boia elétrica. A motobomba partida é do tipo direta, e a 

tubulação tem a dimensão de 60 mm. Não observamos manômetro, horímetro, ou dispositivo antigolpe. 

O local possuía ventilação natural, mas mesmo assim pode ser sentido um forte odor de cloro no local. A 

Figura 16 mostra os conjuntos de motobombas dentro da ETA. 

 

Figura 16 – Conjuntos de Motobombas no andar inferior da ETA 

 

 

O laboratório dentro da estação estava limpo. Havia uma bancada de granito com todos os 

aparelhos usados para análise, e um computador para adicionar e armazenar os dados colhidos nas 

análises. O local é ventilado naturalmente, e possui um destilador de água para preparação dos 

reagentes. Em anexo havia um quarto com armário para vidrarias e uma geladeira para reagentes. Não 

encontramos reagentes fora do prazo de validade. A Figura 17 mostra os aparelhos de análise no 

laboratório e o quarto onde ficam os armários e a geladeira para reagentes. 
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Figura 17 – Bancada de aparelhos, geladeira e armários 

   

 

Os operadores foram treinados para realizar a calibração dos aparelhos, que é feita uma vez por 

semana. Foi pedido à operadora que estava de plantão realizar uma amostra da água tratada no 

momento da inspeção. Os valores obtidos foram os seguintes: Cor 1,4 uC. Flúor 0,65 mg/L. Turbidez <0,1 

NTU. Cloro 1,28 mg/L. pH 7,2. Todos os valores estão dentro dos padrões definidos para potabilidade da 

água pelo Ministério da saúde. Esses valores são comparados com as análises realizadas pelo laboratório 

creditado e pela Vigilância Sanitária confirmar sua validade. Duas vezes por semana também são 

realizadas análises bacteriológicas. Não é realizado teste de jarros no local. 

As análises realizadas de hora em hora, tomada em quatro pontos do tratamento. Água bruta, 

floculada, filtrada e tratada, totalizando 96 amostras por dia. 

A concessionária possui no total quatro reservatórios. Dois reservatórios semi enterrados, em 

alvenaria, pintados com tinta azul e branca, que ficam dentro das dependências da ETA. Um com 500 e 

um com 350 m3 de capacidade. Não foram observados sinais de deterioração, como 

rachaduras/vazamentos, bolor nas paredes, ou ferrugem.  A Figura 18 mostra os reservatórios localizados 

dentro das dependências da ETA. 
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Figura 18 – Reservatórios semi enterrados 

   

 

Um dos reservatórios tem cobertura plana e outro cobertura cônica. Os dois reservatórios estão 

interligados, e um extravasador serve para ambos. Caso seja necessário, a água descartada é jogada na 

galeria pluvial do município. No topo de um dos reservatórios há uma régua para monitorar o nível 

visualmente. Não há dispositivos para controlar a vazão de entrada e saída. 

Ambos os reservatórios tinham uma câmara de inspeção com tampa, assim como tubulação para 

saída de ar. Observou-se a presença da tubulação de descarga no fundo. Foi informado que a limpeza das 

caixas é realizada uma vez por ano. 

Observamos a presença dois conjuntos de motobombas de 20 CV para encher a caixa d´água 

utilizada na lavagem dos filtros em um anexo ao lado dos reservatórios. A ativação se dá por meio de 

chave de boia elétrica. A partida é do tipo direta, e a tubulação tem a dimensão de 110 mm. Não 

observamos manômetro e horímetro na rede. Havia um para-raios na parte superior desta caixa para 

lavagem dos filtros. A Figura 19 mostra os conjuntos de motobombas. 
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Figura 19 – Conjuntos de motobombas ao lado dos reservatórios 

 

 

O segundo reservatório semi enterrado alimentado pelas bombas na caixa de contato. Feito em 

alvenaria e com capacidade de 150 m3. Fica localizado em um local de difícil acesso, em uma encosta 

íngreme sem estrada. Não há placas indicando a presença de um reservatório de água no local. 

O último reservatório é alimentado por uma estação elevatória. A água chega até ela por 

gravidade. A tubulação de 50mm sai dos reservatórios dentro da ETA. Da elevatória, a água é bombeada 

até o reservatório. Não havia nenhuma placa indicando a presença de uma estação elevatória de água 

no local. Por sua localização, é um local com poucas chances de ser afetado por enchentes. A elevatória 

estava cercada com grades e muros. Não foi observado sinais de falta de manutenção, como sujeira ou 

tinta descascada, nem sinais de deterioração no reservatório, como rachaduras ou vazamentos. A Figura 

20 mostra a estação elevatória. 
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Figura 20 – Estação elevatória 

 

  

Havia uma estação de cloro no local, com uma dosadora e um tambor com hipoclorito de sódio, 

para garantir que a concentração de cloro na água continue dentro dos padrões estabelecidos.  

A sala de bombas tinha dois conjuntos de motobombas de 6 CV. Um em funcionamento e um 

reserva. A ativação se dá por meio de chave de boia elétrica. A partida é do tipo direta, e a tubulação tem 

a dimensão de 50mm. Não observamos manômetro, horímetro, ou dispositivo antigolpe. O local era 

pequeno, com ventilação natural. Isso pode dificultar os serviços de conserto e manutenção dos 

conjuntos. O quadro de força estava em perfeito funcionamento, mas sem nenhum aviso de risco de 

choque elétrico. Observamos a presença de iluminação artificial caso seja necessária uma manutenção 

no período noturno. A Figura 21 mostra os conjuntos de motobombas da elevatória e a estação de cloro. 
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Figura 21 – Conjuntos de motobombas e estação de cloro 

   

 

O reservatório é feito de aço, pintado com tinta branca, com capacidade para 100 m3, e alimenta 

os bairros Santa Terezinha e Estância Modelo. Não havia placa indicando a presença de um reservatório 

de água no local. Estava cercado um muro com portão para acesso dos funcionários. Não foram 

observados sinais de deterioração, como ferrugem ou vazamentos. 

 Havia uma escada fixa para acessar a parte superior, com guarda corpo de segurança. Ele 

também se localiza em uma área sem acesso por estadas, mas foi possível alcançá-lo por caminhada. A 

Figura 22 mostra o reservatório alimentado pela estação elevatória. 
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Figura 22 – Reservatório da estação elevatória 

   

  

Todos os reservatórios alimentam a população por gravidade, sem a necessidade de 

bombeamento. Fomos informados pelo responsável pela concessionária que, mesmo no período de 

estiagem, o sistema é capaz de atender à demanda máxima diária do município. Porém ele é mantido em 

funcionamento por 24 horas ininterruptas. 

Fomos informados pelo representante que toda a manutenção realizada no sistema de 

motobombas é realizada de forma emergencial, não tendo manutenção periódica preventiva 

 

8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES E RECOMENDAÇÕES 
 

Durante a fiscalização foram encontrados itens do checklist que podem ser caracterizados como 

não conformes à legislação vigente. A tabela abaixo enumera estes itens e os prazos determinados para 

adequação da prestadora de serviços. Algumas não conformidades (NC) merecem destaque, em virtude 

da importância que representam para o equilíbrio de todo o sistema, como também para o equilíbrio 

financeiro da prestadora e por fim para a saúde e segurança de funcionários, colaboradores e 

consumidores. 
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PROGRAMA 1 – 001 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BARRAGEM 

 

Não foi apresentado pela concessionária os documentos de licença de operação da barragem 

emitido pela CETESB, de acordo com o Artigo 10 da Lei Federal 6938. A concessionária deve apresentar 

este documento, ou similar que desobrigue a necessidade de haver licenciamento no local. 

 

PROGRAMA 1 – 023 - MONITORAMENTO DAS NASCENTES E SUA PERENIDADE 

 

O checklist de fiscalização programada 1 estabelece no item 023 a obrigatoriedade de 

identificação de nascentes e monitoramento de sua perenidade. O representante da prestadora declarou 

não saber a localização exata da nascente, o que implica que há monitaramento da perenidade do 

mesmo. 

É altamente importante este monitoaramento, pois ele identifica qualquer problema que possa 

causar dano ao sistema logo no início. Seja por poluição, por desmatamento ou ainda por intermitência 

no seu afloramento. As nascentes são bens e patrimônios público, as quais devem ser cuidadas para que 

se matenham perenas. No caso dos mananciais em questão, são fontes primárias de manutenção dos 

recursos hídricos usados no abastecimento público municipal, portanto, de vital importância para o 

município. 

 

PROGRAMA 1 - 037 - CURSO MÍNIMO À JUSANTE 

 

A Portaria DAEE 717/96, art 9º, inciso IV,  estabelece que toda contenção de água deve respeitar 

o curso mínimo à jusante. Foi verificado que isso não estava ocorrendo no momento da inspeção. O 

representante da concessionária alegou que não é possível manter o curso mínimo durante o período de 

estiagem ou isso acarretaria em desabastecimento para a população.  

 

PROGRAMA 1 – 039 – QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A análise mais recente da água bruta do manancial indicou a presença de agrotóxicos em nível 

acima do recomedado pela legislação. A presença desses contanimantes é um grande risco à saúde 

pública. 
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 Isso mostra que a concessionária precisa fazer um monitoramento mais ostensivo em busca de 

fontes poluidoras. Isso casa com a já destacada necessidade de localizar e monitorar a nascente. É de 

extrema necessidade que a nascente e o manancial sejam protegidos por serem a fonte primária de 

abastecimento do município. 

 

PROGRAMA 1 – 046 – PROTEÇÃO NO VERTEDOR DE CAPTAÇÃO 

 

A grade aparenta não ser uma superfície segura para uma pessoa ficar em pé sobre, e isso 

aumenta o risco de acidentes de trabalho. A NBR 12214/92, em seu item 5.13.1 diz que deve haver guarda 

corpo em locais com potencial risco que queda.  É importante aumentar a segurança de quem faz o 

processo de manobra das tábuas de madeira que controlam o nível da barragem. 

 

PROGRAMA 2 – 127 – CONTROLE DE VAZÃO NOS RESERVATÓRIOS 

 

O item 5.7 da NBR 12217/94 diz que é necessário que haja um instrumento de medição de vazão 

na entrada e na saída de reservatórios de água para abastecimento público. E nenhum dos reservatórios 

sob responsabilidade da concessionária possui um destes.  

 

8.1. Tabela de não conformidades e prazos 

 
Na fiscalização realizada nos dias 11 e 12/08/2021 foram encontradas as NC apontadas nas 

Tabelas 2 e 3 a seguir, na oportunidade apresenta-se os prazos afixados para a adequação de cada item, 

ressalta-se que após prescritos os prazos, nova vistoria será realizada com a finalidade de confirmação 

da concordância com o enquadramento legal. 
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Tabela 1 - Itens não conformes do checklist (Programada 1 – Manancial e captação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Item DESCRIÇÃO Prazo 

001 
Não apresentou a documentação do Licenciamento ambiental da 

Barragem, ou documento desobrigando a necessidade. 
30 dias 

004 
Não há placas identificando a área dos mananciais de captação de 

água. 
30 dias 

021 A operação das comportas apresenta risco a quem realiza o processo 60 dias 

022 Não observamos mata ciliar preservada no entorno do manancial. 60 dias 

023 Não há localização da nascente, nem monitoramento da mesma.  30 dias 

024 Há indícios de assoremamento na barragem 60 dias 

027 Não apresentou memorial do projeto de barragem 60 dias 

030 Não apresentou o plano de segurança da barragem 60 dias 

035 
Não há placas de advertência para riscos referentes à captação da 

água nas nascentes 
30 dias 

036 Não existe preocupação em manter o curso mínimo dos mananciais 60 dias 

038 
Observou-se a presença de agrotóxicos na análise realizada na água da 

barragem. 
60 dias 

045 Não existe guarda-corpo de segurança na área de captação 30 dias 

052 
Não há placas de advertência para riscos referentes à captação no 

vertedor 
30 dias 

054 Não há iluminação satisfatória na área do vertedor 60 dias 

071 e 
073 

Não existe controle da quantidade de água captada diariamente 60 dias 
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Tabela 2 - Itens não conformes do checklist (Programada 2 – Estação de Tratamento) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Recomendações 
 

É valido esclarecer que os itens listados em Recomendações, são itens que estão técnicamente 

em conformidade com o enquadramento legal, contudo, aponta-se que é necessário algumas melhorias 

ou adaptações para que a excelência na prestação do serviço seja sempre a melhor. 

 

 PROGRAMADA 1 

 

005 – Recomenda-se que o monitaremento de E.coli passe a ser mensal. 

007 – Recomenda-se que o monitaremento de Cianobactérias passe a ser mensal. 

008 – O representante da concessionária realiza conversas informais com os fazendeiros no 

entorno da área de captação. Recomenda-se criar planos e registrar formalmente estas inspeções. 

009 – Recomenda-se aumentar o cinturão verde em torno do manancial 

025 – Recomenda-se aumentar a iluminação na região da barragem 

 

PROGRAMADA 2 

 

003 – Recomenda-se a troca da calha parshall por outro medidor de vazão mais eficiente, e que 

permita um controle do volume captado. 

082 – Recomenda-se passar a fazer as análises de alumínio residual e coagulação junto às 

análises já realizadas. 

102 – Recomenda-se colocar placas de risco à saúde em todos os quadros de força. 

 

 

069 O chuveiro de emergência não está funcionando 15 dias 

084 e 
085 

Não há equipamento para realização do teste de jarros na estação de 
tratamento 

45 dias 

091 Não há placa de identificação na estação elevatória 30 dias 

097 Não há presença de manômetro nos conjuntos de motobombas 60 dias 

107 Não havia horímetro nos conjuntos de motobombas 60 dias 

113 Não há placa de identificação nos reservatórios fora da ETA 30 dias 

127 Não há medidor de vazão instalado nos reservatórios 60 dias 



29 

 

 

9. CONCLUSÃO 

 

Este relatório apresentou as constatações, não conformidades, recomendações e 

determinações levantadas na fiscalização dos Mananciais, Captação Superficial e Adução, Captação 

Subterrânea, Estação de Tratamento e Reservatórios localizados no município de Sâo Sebastião da 

Grama, a fim de avaliar os requisitos estabelecidos no Anexo I – Fundamentação Legal da Resolução 

021/2020 publicada em 03/05/21. 

Em relação ao Programa 1, destaca-se que a prestadora mantém a barragem e a área de 

captação limpa e organizada. A estrutura da barragem está íntegra. Todo o processo é feito por 

gravidade, sem a necessidade de uso de motores para bombeamento. Destaca-se negativamente o não 

conhecimento da localização exata na nascente que abastece o manancial, assim como a presença de 

agrtóxicos na análise realizada mais recentemente na água. O curso à jusante não está sendo mantido 

devido á estiagem. 

Em relação ao Programa 2, destaca-se a boa estrutura da Estação de Tratamento de Água. Todo 

o local estav a limpo, e organizado. O processo de tratamento ocorre sem maiores problemas. Os 

produtos ficam armazenados em locais apropriados, e o laboratório é aparelhado para realizar as 

análises, com exceção do teste de jarros. Destaca-se negativamente a falta de contole de volume 

captado e tratado na estação, tanto na chegada do tratamento, quanto na chegada aos reservatórios. É 

importante ter esse conhecimento para saber se está ocorrendo perda significativa de água durante o 

processo de tratamento 

 

Sugere-se à Superintendência da ARESPCAB que a prestadora de serviços, Águas de São 

Sebastião da Grama SPE LTDA, seja notificada destas. 

 

 
EQUIPE TÉCNICA 

 
Klaus Giovanelli Kirschbauer– Chefe da Divisão Técnica 
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10. ANEXO I – Checklist preenchido dos Programas 1 e 2 

 

 
 

  

 

                         

Itens Fiscalizados CONSTATAÇÃO 
Enquadramento 

Legal Serviço Adequado (A); Não Conforme (N); 
Recomendação (R) 

001 Licenciamento ambiental 
N – Não foi apresentado o licenciamento 

ambiental 

Lei Federal 6.938/81 
art. 10 e Res 

CONAMA 237/97 art. 
2º §1º - Anexo 1 – 

item 18 

002 Outorga de captação A – Foi apresentada a outorga de captação 
Lei Federal 9.433/97 

art. 12, inciso I 

003 
Classe de enquadramento do 
manancial está adequada com 

o tratamento 

A - O manancial apresenta virtualmente 
característica compatível com o tratamento 

Res CONAMA 
357/05 art. 38 § 1º e 

§ 6º e Dec Est 
8.468/76 art. 7º 

004 
Placa de identificação da área 

do manancial de captação. 
N – Não há placa da concessionária 

indicando a áres do manancial de captação 

Lei Federal nº 
11.445/07 art. 2º, 

inciso XI 

005 
Monitoramento de Escherichia 

coli nos pontos de captação 
R – O monitoramento é realizado 

semestralmente 

Portaria do MS nº 
5/17 – Anexo XX art. 

31 

006 

Monitoramento de cistos de 
Giardia spp. e oocistos de 
Cryptosporidium spp. nos 

pontos de captação 

O monitoramento deste padrão depende do 
monitoramento mensal do padrão E.coli 

Portaria do MS nº 
5/17 – Anexo XX art. 

31 § 1º 

007 
Monitoramento de 

Cianobactérias nos pontos de 
captação 

R- O monitoramento é realizado 
semestralmente 

Portaria do MS nº 
5/17 – Anexo XX – 

Anexo 11 

008 

Plano/registros de inspeções 
sanitárias na área de entorno 
do manancial para averiguar 
potenciais fontes poluidoras. 

R – O representante da concessionária 
realiza conversas informais com 

fazendeiros e sitiantes no entorno do 
manancial 

Portaria do MS nº 
5/17 – Anexo XX art. 

13, inciso IV 

009 

Fontes poluidoras (pontuais ou 
difusas) próximo à área de 

captação do manancial, apontar 
quais 

R - Observou-se lavouras de cultivo de 
café ativas, sem a devida separação do 

cinturão verde da área de captação 

Lei Est. 7.663/91 art. 
3º, inciso V e Portaria 

do MS nº 5/17 – 
Anexo XX art. 13, 
inciso IV alínea “a”  

  

São Sebastião da Grama, 11/08/2021 

ITENS DE FISCALIZAÇÃO DIRETA SANEAMENTO 

PROGRAMADA 1 - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E POÇOS ARTESIANOS 
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010 

Indícios de eutrofização do 
manancial, presença de (P total, 
N total, clorofila-a, clorofila-a [ ] 

máx 

A – Não foram observados indícios de 
eutrofização no manancial 

Res CONAMA 
357/05 art. 10 § 3º e 

art. 14, inciso II 

011 
Volume de água captado 
garante a manutenção do 

manancial 

A – O volume de água captado permite a 
manutenção do manancial 

Lei Federal 9.433/97 
art. 3º, inciso I 

012 
Em potencial colapso do 

manancial, quais as alternativas 
do prestador 

A – Em caso de colapso, há fontes 
alternativas de captação 

Lei Federal 
11.445/07 art. 19, 

inciso IV e inciso V § 
3º  

013 

O manancial preenche os 
requisitos mínimos de qualidade 
do ponto de vista físico-químico 

e microbiológico 

A – São realizadas análises de cor, pH e 
turbidez de hora em hora na água bruta 

Res CONAMA 
357/05 art. 8º § 1º e 

§ 2º 

014 
Existe acesso de pessoas, 

animais ou veículos que não 
pertençam a empresa 

A – Há portão que restringe o acesso. 
Ressalta-se que ele estava aberto no 

momento da inspeção 

Lei Federal 
11.445/07 art. 2, 

inciso XI 

015 
Há presença de resíduos 

visíveis indesejáveis na água 
A – Não observou-se a presença de 

resíduos indesejáveis 

Res CONAMA 
357/05 art. 14, inciso 

I alíneas “b,c,d,f” 

016 

Há presença de algas, matos, 
braquiárias no manancial ou 

adjacentes, limpeza e 
organização dos locais de 
operação de comportas 

A – Não observou-se a presença de mato 
alto na operação das comportas 

NBR 12.211 itens 
5.5.2 e 5.5.3 

017 
Ocorre utilização do manancial 

para outros fins que não de 
abastecimento público 

A – A concessionária diz que mesmo 
dentro de uma propriedade privada, o uso 

da barragem é exclusivo para o 
abastecimento público 

NBR 12.211 item 
5.5.7 

018 
Há captação de água no 

manancial por caminhões pipas 
A – Não há captação por caminhões pipa 

NBR 12.211 item 
5.5.7 

019 
Existe marcação de nível e 
estimativa de volume dos 

mananciais (histórico) 
A – Há marcador de nível na barragem 

NBR 12.213 item 
4.1-e 

020 
Existe gerenciamento da 

quantidade e qualidade dos 
mananciais 

A – Há preocupação da concessionária 
com o gerenciamento e a qualidade 

Lei Federal 9.433/97 
art. 7º, inciso III e IV 

021 
Quais as condições de 

operação das comportas 
N – As condições de operação das 

comportas está inadequada 
NBR 12.213 item 

5.6.1 

022 
Preservação da mata ciliar e 
recomposição de vegetação 

N -  A mata clilar está minimamente 
preservada 

Lei Federal 
12.651/12 art. 4º, 

inciso III e IV 

023 
Há identificação das nascentes 

e monitoramento de sua 
perenidade 

N – O representante não soube informar a 
localização exata da nascente 

Lei Federal 

12.651/12 art. 5º 

024 
Há indícios de assoreamento e 

erosão dos mananciais 
N – Há indícios de assoreamento na 

barragem 
Lei Est. 7.663/91 art. 

3º, inciso V 

025 
Há iluminação nos mananciais 

durante a noite 
R – A luminação na barragem é insuficiente 

NBR 12.214 item 
5.11.1 e NR 10 item 

10.3.10 

026 
Existe contenção de água por 

barragem (documentos da 
barragem) 

Há contenção de água por barragem 
Portaria DAEE 
717/96 art. 14 

027 Memorial do Projeto 
N – Não foi apresentado memorial do 

projeto 
NBR 12.213 
Item 5.3.3 
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028 
O alteamento (barramento) tem 

cobertura vegetal 
A – O barramento tem cobertura  

Lei Federal 
12.334/10  

art. 1º, inciso IV 

029 

Quais as condições das 
barragens, trincas, infiltrações, 

vazamentos, vegetação 
indesejável 

A – As condições da barragem são 
satisfatórias 

Lei Federal 
12.334/10  

art. 1º, inciso IV 

030 
Existe Plano de Segurança da 

Barragem 
N – Não foi apresentado o plano de 

segurança da barragem 
Lei Federal 

12.334/10 art. 8º 

031 
Há monitoramento de resíduos 

agrícolas no manancial 
A – Há monitoramento de resíduos 

agrícolas 

Res CONAMA 
357/05 art. 14, inciso 

II – Tabela I 
(Parâmetros 

Orgânicos) e NBR 
12.211 item 5.5.3 

032 
Existe saída de extravasamento 

de segurança (vertedor) 
A – Exister saída de extravasamento de 

segurança 
NBR 12.213 item 

5.3.4 

033 
Existe ladrão de sangria, 

funcionando 
A – Existe ladrão de sangria 

NBR 12.213 item 
5.3.4 

034 
Há equipamento de salvaguarda 

nas proximidades das lagoas 
(coletes, boias salva-vidas) 

Não é necessário manter equipamento de 
salvaguarda nas proximidades da 

barragem 
NR 6 item 6.3 – a 

035 
Há placas de advertência para 

riscos e perigos de permanência 
de pessoas no local 

N – Não há placas de advertência sobre 
risco no local 

SSP/SP IT 20/2019  
Sinalização de 

Emergência - Corpo 
de Bombeiros - item 

6.1.2 

036 
Há preocupação de manter o 

curso mínimo do manancial nos 
períodos de estiagem 

N – O curso mínimo não está sendo 
mantido devido à estiagem 

Portaria DAEE 
717/96 art. 9º, inciso 

IV 

037 

É realizado monitoramento 
periódico das características 
físicas e químicas da água do 

manancial 

A – É realizado o monitoramento periódico 
NBR 12.213 item 

4.1-f 

038 
Análise de qualidade da água, 

parâmetros, periodicidade, 
resultados 

N – Foram encontrados agrotóxicos em 
valor acima do limite estabalelcido pela 

legislação 

Portaria do MS nº 
5/17 – Anexo XX art. 
3º e Res. CONAMA 
357/05 art. 8º § 1º e 

§ 2º 

039 
Qual o tipo de captação? 

(flutuante, tomada d’água, etc.) 
Captação do tipo supericial, por gravidade NBR 12.213 item 4.2 

040 
 

A vazão média captada (l/s)  

32 L/s em período normal. 25 L/s duranta a 
estiagem 

Item Informativo 

041 A vazão outorgada (l/s) A vazão outorgada é de 36 L/s (130 m3/h) 
Portaria DAEE 

717/96 art. 9º, inciso 
IV 

042 
A vazão média captada atende 

à demanda da população. 
A – A vazão média captada é capaz de 

atender à demanda da captação 
Decreto Federal 
7.217/10 art. 17 

043 Existe outorga de captação A – Foi apresentada a outorga da captação 

Lei Federal nº 
9.433/97 art. 12, 
inciso I e Portaria 

DAEE 717/96 art. 5º, 
inciso I 
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044 
A área de captação está 

cercada e/ou protegida do 
acesso de estranhos. 

A – A área de captação está protegida do 
acesso de estranhos 

Lei Federal 
11.445/07 art. 2º, 

inciso XI 

045 
Existe guarda-corpo de 

segurança na área da captação 
N – Não há guarda-corpo de segurança na 

área de captação 
NBR 12.214 item 

5.13.1 

046 

Dispositivos existentes na 
captação (barragem de nível, 

tomada d’água, flutuador, crivo, 
grade, caixa de areia, etc.) 

Não é necessário na captação por 
gravidade 

NBR 12.213 item 3 

047 
Existe gradeamentos (fino e 
tela), há limpeza periódica 

A – Há três gradeamentos na adutora 
NBR 12.213 itens 

6.2.1 e 6.2.6 e 6.2.7 

048 
Existe a presença de 

desarenador 
Não há necessidade NBR 12.213 item 6.3 

049 

Existe dispositivo de controle 
para proteger a casa de bombas 

de eventuais inundações 
(comportas) 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 12.213 item 
5.3.4 

050 

Os dispositivos existentes 
(comportas) apresentam bom 

estado de limpeza, conservação 
e manutenção 

A – Os dispositivos existentes apresentam 
bom estado de conservação 

NBR 12.213 item 
5.5.1 e 

NBR 12.214 item 
5.5.2.4 

051 
Há placas de identificação na 

casa de bombas sobre riscos e 
perigos 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

SSP/SP IT 20/2019  
Sinalização de 

Emergência - Corpo 
de Bombeiros - item 

6.1.2 

052 
Há placas de identificação de 
riscos e perigos na captação 

N – Não há placa de identificação de riscos 
na captação 

SSP/SP IT 20/2019  
Sinalização de 

Emergência - Corpo 
de Bombeiros - item 

6.1.2 

053 

Existe equipamentos de 
salvaguarda nas proximidades 

da captação (coletes, boias 
salva-vidas) 

Não é necessário por não haver presença 
constante de pessoas no local 

NR 6 item 6.3 – a 

054 
Há iluminação satisfatória na 

captação 
N – Não há iluminação satisfatória na 

captação 

NBR 12.214 item 
5.11.1 e 

NR 10 item 10.3.10 

055 
Há iluminação satisfatória na 

sala de bombas 
Não compete por não haver motores no 

processo de adução 

NBR 12.214 item 
5.11.1 e  

NR 10 item 10.3.10 

056 
O diâmetro da tubulação de 

captação é suficiente 
A – O diâmetro da tubulação de captação é 

suficiente 
NBR 12.214 item 

5.5.1 

057 
Quais outros componentes 

fazem parte do sistema sucção 
a jusante da bomba 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 12.214 item 
5.5.2.1 

058 
Há manômetro ou vacuômetro 

na instalação de sucção 
(funcionando) 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 12.214 item 
5.8.4 

059 
Há sistema de bombeamento 

reserva em pleno 
funcionamento 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 12.214 item 
5.3.2 

060 
As condições de manutenção e 
organização da sala de bombas 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 12.214 item 
5.10 

061 
Há projetos das instalações 

elétricas 
Não compete por não haver motores no 

processo de adução 
NR 10 item 10.3.7 
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062 
As instalações elétricas da sala 
de bombas estão adequadas 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 14.039 item 
6.1.5 

063 
O quadro de comando está 
funcionando normalmente 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 14.039 item 6.1 

064 

Qual o sistema de partida das 
motobombas (estrela triângulo, 

soft starter, inversor de 
frequência, etc) 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 17094-1 item 
8.2 e 

NBR 17094-2 item 
8.2 

065 
Existe sistema de proteção 

contra sobrecorrentes e 
sobretensões 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 14.039 itens 
4.1.3 e 4.1.4 

066 

Existe manutenção frequente do 
sistema elétrico que alimenta a 

casa de máquinas, tem 
documentos comprobatórios 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 14.039 itens 
4.4 e 8.2 

067 
Existe transformador no local de 

responsabilidade da empresa 
de saneamento 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 14.039 item 
6.5.1 

068 
Em potencial falta de energia, 

quais as iniciativas do prestador 
Não compete por não haver motores no 

processo de adução 

Lei Federal 
11.445/07 art. 2º, 

inciso XI 

069 
Há sinalização de segurança 

das instalações elétricas 
Não compete por não haver motores no 

processo de adução 
NR 10 item 

10.10.1 

070 
Há medidor de vazão, com 

indicação local ou com 
equipamento de telemetria 

O medidor de vazão de encontra na 
Estação de tratamento de água (Calha 

parshall).  

NBR 12.214 item 
5.8.1 e  

NBR 12.215 item 
5.6.6 

071 
Há dispositivos para aferição 

periódica do medidor de vazão. 
N – Não há dispositivo de medidor de 

vazão 
NBR 12.215 item 

5.6.7 

072 
Existe controle da quantidade 

de horas trabalhadas pelas 
máquinas 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 12.214 item 
5.8.2 

073 
Existe controle da quantidade 

captada diariamente 
N – Não há dispositivo de medidor de 

vazão 
NBR 12.214 item 

5.8.2 

074 
Existe vazamentos aparentes 

nas tubulações e bombas 
A – Não há vazamentos aparentes 

Lei Federal 
11.445/07 art. 2º, 

inciso XII 

075 
Há dispositivo de proteção 

contra golpe de aríete 
(antigolpe) 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 12.215 item 5.5 

076 Existem estações pitométricas 
Não compete por não haver motores no 

processo de adução 
NBR 12.215 item 

5.6.6 

077 
Qual a dimensão e comprimento 
da tubulação deste a bomba até 

a torre de equilíbrio 
2000 metros Informativo 

078 

Na tubulação deste a bomba até 
a torre de equilíbrio existe 
instalação de válvulas de 
retenção e registros, qual 

quantidade 

Não há necessidade de torre de equilibrio 
NBR 12.215 item 

5.3.4 

079 
Há manômetro instalado após a 
bomba (recalque) funcionando 

Não compete por não haver motores no 
processo de adução 

NBR 12.214 item 
5.8.4 
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080 

Qual a capacidade de 
armazenamento da torre de 

equilíbrio e quais suas 
condições, vazamentos, 

transferência hídrica 

Não há necessidade de torre de equilíbrio 
NBR 12.214 item 

5.3.1 

081 
Qual a dimensão e comprimento 

da tubulação deste a torre de 
equilíbrio até a ETA 

Não há necessidade de torre de equilíbrio Informativo 

082 

No trecho entre a torre de 
equilíbrio e a ETA existe 
instalação de válvulas de 

retenção e registros, qual a 
quantidade 

Não há necessidade de torre de equilíbrio 
NBR 12.215 item 

5.3.4 

083 

Quais as condições de 
manutenção da torre de 

equilíbrio, quanto a trincas, 
vazamentos, aberturas, etc 

Não há necessidade de torre de equilíbrio 
NBR 12.217 itens 

5.13 e 5.15 

084 

O tempo de equilíbrio do vaso 
comunicante, os funcionários 
envolvidos na operação têm 

essa informação 

Não compete a este caso 
NBR 12.218 item 

5.7.1 

085 
Existência de ventosa, 

imediatamente antes e logo 
após as descargas de água. 

Não compete a este caso 
NBR 12.215 item 

5.6.1 

086 
Existência de dispositivos de 
descarga de água nos pontos 

baixos da adutora. 
Existem três (3) dispositivos de descarga 

NBR 12.215 item 
5.6.2 

087 

É realizada manutenção 
preventiva nas adutoras 

(dispositivos de descarga, 
ventosas, limpeza)? Qual a 

frequência? 

Duas vezes por semana 
NBR 12.215 item 

5.6.5 

088 
As caixas de proteção dos 

componentes estão em boas 
condições? 

Não há necessidade 
NBR 12.215 item 

5.6.8 

089 

Dificuldade de acesso para 
trabalhos de instalação ou 

manutenção ao longo da linha 
de adução 

A – Não há dificuldade de acesso ao longo 
da linha de adução 

NBR 12.215 item 
5.1.2 

090 
Existem problemas recorrentes 

de vazamento? Verificar 
ocorrências operacionais. 

A – Não há problemas recorrentes de 
vazamento 

Lei Federal 
11.445/07 art. 2º, 

inciso XII 
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Itens Fiscalizados 

CONSTATAÇÃO 
Enquadramento 

Legal Serviço Adequado (A); Não Conforme (N); 
Recomendação (R) 

001 
A ETA possui licenciamento 

ambiental para funcionamento? 
A – A ETA possui licença ambiental para 

funcionmaneto 
Lei Federal n° 

6.938/81 - Art. 10º 

002 
Qual a vazão média de 

operação (l/s)? 
32 L/s durante o período normal. 25 L/s 

durante a estiagem 
Informativo 

003 
Existe dispositivo de medição 

de vazão na entrada e na saída 
da ETA? Especificar. 

R – Há uma calha parshall no início do 
tratamento, que não é um instrumento de 

medição de vazão adequado 

NBR 12214 NB590 – 
Itens 5.8.1 e 5.8.2 

004 
Qual o tempo médio de 
funcionamento (h/dia)? 

A ETA está trabalhando 24 horas por dia 
para compensar a vazão reduzida 

Informativo 

005 
Existe de placa de identificação 

da área da ETA? 
A – Há placa de identificação na área da 

ETA 
 

006 
O perímetro da ETA está 

cercado ou murado, impedindo 
o acesso de estranhos? 

A – O perímetro da ETA está murado 
NBR 12216/92 - item 

5.2.3.3 

007 
A área no entorno da ETA está 
limpa, sem sujeira ou mato alto 

e organizada? 

A – O local está limpo, sem sujeira 
aparente 

 

008 
Há iluminação externa 

satisfatória para atividades 
noturnas 

A – Há iluminação externa satisfatória  

009 
Existe acesso de pessoas, 

animais ou veículos que não 
pertençam a empresa 

A – O perímetro está fechado com portão 
eletrônico 

 

010 
Quais os produtos químicos 

utilizados durante do tratamento 
da água? 

Sulfato de Alumínio. Cal Hidratada. Ácido 
Fluorssilícico e Hipoclorito de Sódio 

 

011 
Há medição/controle de vazão 

para fins de dosagem de 
produtos químicos 

A – Os produtos químicos são 
adicicionados com dosadora mecânica 

para controle 
 

012 
A dispersão na unidade de 

mistura rápida é realizada de 
forma mecânica ou hidráulica?  

Hidráulica  

013 
Qual a taxa de detenção hídrica 

nas câmaras de floculação 
O responsável não soube informar a taxa 

de redenção. 
 

  

São Sebastião da Grama, 11/08/2021 

ITENS DE FISCALIZAÇÃO DIRETA SANEAMENTO 

PROGRAMADA 2 – TRATAMENTO E RESERVAÇÃO 
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014 

A unidade de mistura rápida 
apresenta bom estado de 

limpeza, conservação, 
manutenção e operação? 

A – A unidade apresenta bom estado de 
conservação 

 

015 
É realizada correção de pH da 

água bruta antes da floculação? 
Se sim, especificar. 

Não é reallizada correção de pH.  

016 Qual coagulante é utilizado?  Sulfato de Alumínio. Informativo 

017 
De que forma é realizada a 
dosagem do coagulante, 
manual ou automática? 

Dosagem automática com bomba dosadora  

018 Qual o tipo de floculação? Floculação rápida. Informativo 

019 

A unidade de floculação 
apresenta bom estado de 

limpeza, conservação, 
manutenção e operação?  

A – A unidade apresenta bom estado de 
conservação 

 

020 
Há presença de desarenador 
antecedendo os floculadores? 

Não há desarenador antes dos floculadores  

021 
Há a presença de guarda-corpo 

de proteção no local de 
circulação dos floculadores? 

A – Há guarda corpo em toda a área de 
circulação de pessoas 

NBR 12216/92 - item 
5.21.1 

022 
Há a presença de vazamento(s) 

aparente(s) no floculador? 
A – Não há vazamentos aparentes no 

floculador 
 

023 
Existe o crescimento de 
vegetações aquáticas no 

floculador? 

A – Não há crescimento de vegetações 
aquáticas no floculador 

 

024 A formação de flocos é visível? A – A formação de flocos é visível 
 
 

025 
São coletadas amostras para 

análises durante o processo de 
floculação? Qual periodicidade? 

Amostras são coletadas de hora em hora  

026 

Os decantadores apresentam 
bom estado de limpeza, 

conservação, manutenção e 
operação?  

A – Os decantadores estavam em bom 
estado de conservação 

 

027 
Existe o crescimento de 
vegetações aquáticas no 

decantador? 

A – Não há crescimento de vegetações 
aquáticas no decantador 

 

028 
Quais as características 

estruturais do decantador? 
Duas unidades de 300 m3 com módulo 

NBR 12216/92 – 
Item 5.10 

029 
Há a presença de vazamento(s) 
aparente(s) nos decantadores? 

A – Não há vazamentos aparentes no 
decantador 

 

030 
Qual a taxa de decantação? 

Está adequada para a vazão de 
trabalho? 

O respresentante são soube informar a 
taxa de decantação 

 

031 
Os vertedores de água 

decantada estão nivelados 
A – Os vertedores estão nivelados 

NBR 12216/92 - item 
5.10.8 

032 
Qual a frequência de limpeza 

dos decantadores? 
Os decantadores são limpos uma vez por 

mês 
 

033 
Qual é o destino do lodo dos 

decantadores? 

A – O lodo é enviado para um leito de 
secagem e depois recolhido para descarte 

por empresa especializada. 

NBR 12216/92 - item 
5.10.13 
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034 

Há a presença de guarda-corpo 
de proteção no local de 

circulação de pessoas dos 
decantadores? 

A – Há guarda-corpo em toda a área de 
circulação de pessoas 

NBR 12216/92 - item 
5.21.1 

035 
Existe a passagem significativa 

de flocos para os filtros? 
Não há passagem significativa de flocos. 

 
 

036 

São coletadas amostras para 
análises durante o processo de 

decantação? Qual a 
periodicidade? 

Amostras são coletadas de hora em hora.  

037 
Quantos filtros existem na 

estação? Eles atendem a vazão 
de trabalho? 

Existem três filtros na estação. Um deles 
está isolado por causa do volume reduzido. 

 

038 
Qual a composição do material 

filtrante? Existe leito de 
suporte? 

Carvão ativado, areia fina, areia grossa, 
pedregulhos e pedras. 

 

039 
Quais as características 
estruturais dos filtros? 

Todos os filtros são descendentes. Um do 
tipo “crepina” e dois de concreto com 

blocos “Leopold” 
 

040 

A unidade de filtração apresenta 
bom estado de limpeza, 

conservação, manutenção e 
operação?  

A – A unidade apresenta bom estado de 
conservação 

 

041 
Há a presença de vazamentos 

aparentes nas tubulações e 
registros dos filtros? 

A – Não foram observados vazamentos 
aparentes 

 

042 
Há a presença de guarda-corpo 

de proteção de pessoas nas 
instalações da filtração? 

A – Há guarda-corpo em toda a área de 
circulação de pessoas 

NBR 12216/92 - item 
5.21.1 

043 
Existe o crescimento de 

vegetações aquáticas nos 
filtros? 

A – Não foi observado o crescimento de 
vegetações aquáticas nos filtros 

 

044 

Em caso de filtração rápida, 
existe saída de cada filtro para 
coleta de água e determinação 

de turbidez? 

Existe saída para coleta de água 
NBR 12216/92 - item 

5.12.22 

045 
Qual a frequência de limpeza 

dos filtros (horas)? 
Uma vez a cada 24 horas  

046 
Qual o volume de lavagem dos 
filtros? É menor ou igual a 5% 

do total produzido na ETA? 

O volume utilizado nas lavagens é menor 
que 5% da produção diária 

 

047 
Qual o destino da água de 

lavagem dos filtros? 
A água de lavagem é enviada para o reuso  

048 
Há carreamento do leito 

filtrante? (observar na caixa de 
descarga de lavagem) 

Não há carreamento do leito filtrante  

049 

Em caso de filtração 
ascendente, os filtros possuem 
tampas de proteção inteiriças e 

em boas condições? 

Não se aplica  

050 
Em caso de filtração 

ascendente, há presença de 
bolhas na filtração? 

Não se aplica  

051 
São coletadas amostras para 

análises durante o processo de 
filtração? 

São coletadas amostrar uma vez a cada 
hora 
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052 
Qual o tipo de desinfecção 

utilizada? 
Hipoclorito de Sòdio  

053 
Como é realizada a adição de 

flúor, manual ou automatizada?  
O flúor é adicionado por bombas 

dosadoras automáticas 
 

054 

O funcionamento da fluoretação 
ocorre normalmente, sem 

apresentar problemas 
operacionais? 

A fluoretação acontece na caixa de contato 
após a filtração, sem apresentar problemas 

operacionais 
 

055 

A casa de química apresenta 
bom estado de limpeza, 

conservação, manutenção e 
organização? 

A – A casa de química apresenta com 
estado de conservação 

 

056 
Existe placas de identificação e 

risco físico e ambiental dos 
produtos? 

A – Há placas de identificação e riscos 
físico e ambiental nos reservatórios de 

produtos químicos 

NR 26 – Itens 
26.2.2.1, 26.2.2.2 e 

2.26.3.4 

057 

A área de depósito de produtos 
químicos permite livre acesso 

entre as pilhas de 
sacarias/tambores, com 

ventilação conveniente, de 
forma a evitar excesso de 

umidade? 

A – A área de depósito permite o trânsito 
de pessoas, e há ventilação apropriada  

NBR 12216/92 - item 
5.15.4.2 

058 

Os sacos de produtos químicos 
estão empilhados em local 

coberto, seco e isolados das 
paredes e do piso? 

A – Os sacos estão empilhados em local 
seco, sobre pallets de madeira 

NBR 12216/92 - item 
5.17.2.3 e NBR 
12216/92 - item 

5.18.3 

059 

O piso do depósito de produtos 
químicos está 1m acima da área 
de estacionamento dos carros 

transportadores?  

Os produtos químicos são recebidos por 
mangueira pelo lado de fora da ETA 

NBR 12216/92 – 
Item 5.15.4 

060 
Há uma plataforma de 1,50m 

para recebimento dos produtos 
químicos?  

Os produtos químicos são recebidos por 
mangueira pelo lado de fora da ETA 

NBR 12216/92 – 
Item 5.15.4 

061 
O depósito possui uma porta de 

largura mínima de 1,20m, de 
correr ou que se abre para fora? 

Os produtos químicos são recebidos por 
mangueira pelo lado de fora da ETA 

NBR 12216/92 – 
Item 5.15.4.1 

062 
Existe algum tipo de alojamento 
dentro do depósito de produtos 

químicos? 

A – Não há alojamento no depósito de 
produtos químicos 

NBR 12216/92 – 
Item 5.15.3.2 

063 

É realizado controle de 
qualidade dos produtos 

químicos (validade e 
identificação)? 

A – É realizado o controle de qualidade dos 
produtos 

 

064 

Os tanques de dosagem de 
produtos químicos e bomba 

dosadora estão em boas 
condições de manutenção? 

A – O sistema de dosagem aparenta estar 
em bom estado de conservação 

 

065 

As condições de segurança no 
depósito são as ideais? 

(ventilação natural e forçada; 
interruptores dos aparelhos do 

lado de fora do recinto; cilindros 
protegidos da incidência direta 

da luz solar) 

A – As condições no depósito de produtos 
químicos estão dentro do ideal 

NBR 12216/92 - item 
5.19.6 

066 
A empresa oferece os 

equipamentos de proteção 
individual (EPIs)? 

A – A empresa oferece EPIs aos 
funcionários 

NR 6 – Item 6.3a e 
6.4 
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067 

Os operadores utilizam 
equipamento de proteção 

individual (luvas, óculos de 
proteção)? 

A – Os operadores utilizam os EPIs 
oferecidos 

 

068 
Existe kit de emergência 

disponível no local? 
A – Existe kit de emergência no local  

069 
Há a presença de lava-olhos e 

chuveiro de emergência? 
N – O chuveiro não estava funcionando no 

momento da inspeção 

NBR 12216/92 - Item 
5.21.4 e NBR 13035 

– Item 5.18.3 

070 
Os operadores recebem 

treinamento para manipulação 
dos produtos químicos? 

A – Os funcionários receberam treinamento 
por parte da concessionária 

NR 26 – Item 26.2.4 

071 

O laboratório apresenta bom 
estado de limpeza, 

conservação, manutenção e 
organização? 

A – O laboratório está em boas condições 
de consevação e organização 

NBR 12216/92 – 
Item 5.20 

072 
O laboratório é iluminado e/ou 

ventilado natural ou 
artificialmente? 

O laboratório é ventilado naturalmente 
NBR 12216/92 - item 

5.20.4 

073 
As condições ambientais são 
adequadas às atividades de 

laboratório 

A – As condições ambientais estão 
adequadas 

NBR 17025/17 – 
Item 6.3.1 

074 
Os equipamentos de análises 

estão em bom estado de 
conservação? 

A – Os equipamentos de análise 
aparentam estar em bom estado de 

consevação 

NBR 17025/17 – 
Item 6.4.1 

075 
Os equipamentos de análises 

estão calibrados? 
A – Os aparelhos de análise estão 

calibrados 
NBR 17025/17 – 

Item 6.4.6 

076 
Existe um programa de 

calibração? 
A – A calibração dos aparelhos é realizada 

uma vez por semana 
NBR 17025/17 – 

Item 6.4.7 

077 
Existem armários para guardar 

reagentes e vidrarias? 
A – Há um armário para guardar reagentes 

e vidrarias 
 

078 
Os reagentes estão dentro do 

prazo de validade? 
A – Não encontramos reagentes fora do 

prazo de validade 
NBR 17025/17 – 

Item 6.6.1 

079 

O operador está apto para 
realizar análises no laboratório 
da ETA, inclusive calibrá-los 

quando necessário? 

A – Os operadores estão aptos a realizar 
as análises, e foram treinados para realizar 

a calibração dos aparelhos 

NBR 17025/17 – 
Item 6.2.3 

080 
São realizadas análises 
bacteriológicas? Qual a 

frequência? 

A – Análises bacteriológicas são realizadas 
duas vezes por semana 

NBR 12216/92 – 
Item 5.20.1.1 

081 
Existem registros sobre as 

etapas de tratamento de água 
analisadas? 

A – São analisadas as águas bruta, 
floculada, decantada e após o final do 

tratamento 

NBR 17025/17 – 
Item 7.5.1 

082 

Há a realização de controle de 
parâmetros mínimos do 

processo no laboratório? (pH; 
alcalinidade; turbidez; cor; cloro; 

flúor; alumínio residual e 
coagulação). 

R – Cor 1,4 uC. pH 7,2. Flúor 0,65 mg/L. 
Turbidez >0,1 NTU. Cloro 1,28 mg/L. Não 

são realizadas análises de alumínio 
residual e coagulação. 

NBR 12216/92 - item 
5.20.1.3 

083 
Existe procedimento para 
monitorar a validade dos 
resultados analisados? 

A – Análises são comparadas com as 
realizadas pela Vigilância Sanitária 

Estadual e pelo Laboratório creditado pela 
concessionária 

NBR 17025/17 – 
Item 7.7.1 

084 

Existe equipamento para 
realização de teste de jarros ou 
similar? O equipamento está em 

bom estado de conservação? 

N – Não há equipamento de teste de jarros 
no laboatório 

NBR 17025/17 – 
Item 6.4.1 
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085 
É realizado o teste de jarros ou 

metodologia similar para 
adequação da coagulação? 

N – Não é realizado o teste de jarros 
NBR 12216/92 - item 

5.20.1.3 

086 

Os padrões de potabilidade da 
água na saída da ETA 

estabelecidos na Portaria do 
Ministério da Saúde vigente 

estão sendo cumpridos? 

A – Os padrões de potabilidade estão 
sendo cumpridos 

Portaria 5/17 do MS 
– Anexos 1 e 12 do 

Anexo XX 

087 

Está sendo cumprido o número 
mínimo de amostras para 

controle da qualidade da água 
na saída da ETA? 

A – O número mínimo de amostras está 
sendo realizado 

Portaria 5/17 do MS 
– Anexos 12 e 13 do 

Anexo XX 

088 
Qual o número de amostras 

diárias coletadas para controle 
de qualidade? 

São realizadas 96 amostras diárias no 
laboaratório 

Informativo 

089 

Está sendo cumprida a 
frequência mínima de coleta 
para análise da qualidade da 

água na saída da ETA? 

A – As análises são coletadas de hora em 
hora 

Portaria 5/17 do MS 
– Anexos 12 e 13 do 

Anexo XX 

090 

O parâmetro turbidez está 
sendo monitorado na saída do 

filtro, antes da adição de 
produtos químicos? 

A – A turbidez é monitorada antes da 
adição dos produtos qúimicos 

Portaria 5/17 do MS - 
Art. 30, e Anexo 2 do 

Anexo XX 

091 
Possui placa de identificação da 

área da estação elevatória? 
N – Não há placa de identificação na 

estação elevatória 

Lei Federal nº 
11.445/07 - Inciso XI 

do Art. 2º 

092 

A área da elevatória está 
cercada ou murada, impedindo 

o acesso o acesso de 
estranhos? 

A – A elevatória está cercada com muros e 
grades, além de um portão trancado com 

cadeado 

Lei Federal nº 
11.445/07 - Inciso XI 

do Art. 2º 

093 
A estação elevatória está sujeita 

a enchentes? 
A – A área da elevatória não está sujeita a 

enchentes 
NBR 12214/92 - item 

5.10.1.2 

094 

Há a presença de uma bomba 
reserva? No local ou 

armazenada em local seguro e 
próximo 

A – Há dois conjuntos de motobombas no 
local, sendo um deles reserva 

NBR 12214/92 - item 
5.3.2 

095 

A área da elevatória apresenta 
bom estado de limpeza, 

conservação, manutenção e 
organização? 

A – A área da elevatória aparenta bom 
estado de conservação 

 

096 
Há a presença de vazamento(s) 

aparente(s)? 
A – Não foram observados vazamentos na 

área da elevatória 

Lei Federal nº 
11.445/07 - Inciso XI 

do Art. 2º 

097 
Há a presença de manômetro 

individual nos conjuntos de 
recalque? 

N – Não foram observados manômetros na 
estação elevatória 

NBR 12214/92 - item 
5.8.4 

098 

A sala de bombas permite livre 
circulação de pessoas ou de 

equipamento, visando a 
manutenção, montagem, 

desmontagem, entrada e saída 
de equipamentos? 

A – A sala de bombas permite que sejam 
reazliadas as manutenções e consertos 

necessários 

NBR 12214/92 - item 
5.10.1 

099 
A iluminação natural e artificial é 

satisfatória? 
A – A iluminação no local é satisfatória 

NBR 12214/92 - item 
5.11.1 

100 
Há ventilação natural ou 

artificial? 
A – A ventilação é natural e satisfatória 

NBR 12214/92 - item 
5.11.2 
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101 
Os quadros de comando e de 

força estão funcionando 
normalmente?  

A – Os quadros de força estão funcionando 
normalmente 

 

102 
Os quadros de força possuem 
placas indicando risco à vida? 

R – Nem todos os quadros de força tinham 
a placa de aviso 

 

103 
Existem escadas de acesso? Se 

sim, são móveis ou fixas? 
Não há escada de acesso na elevatória  

104 
Caso sejam fixas, elas possuem 

guarda corpo? 
Não há escada de acesso na elevatória  

105 
As escadas estão em bom 
estado de conservação? 

Não há escada de acesso na elevatória  

106 
Existem dispositivos de 

proteção antigolpe? 
Não foi observado dispositivo antigolpe na 

estação elevatória 
 

107 
As bombas possuem horímetro 

(ou equivalente) individual 
funcionando normalmente? 

N – Não há a presença de um horímetro na 
estação elevatória 

 

108 
É realizada manutenção 

periódica? 
Não há manutenção periódica, apenas 

emergencial 
 

109 
É realizada a comunicação com 

a ETA? Quais os meios de 
comunicação? 

Não é necessário  

110 
Qual o tipo de reservatório e o 

material de construção? 

Dois reservatóris de alvenaria semi 
enterrados dentro da ETA. Um de alvenaria 
e um de aço que atendem as partes mais 

altas do município 

NBR 12217/94 – 
Item 5.3 

111 
Qual a capacidade do 

reservatório (m³)? E o volume 
útil? 

500 e 350 m3 (Reservatórios dentro da 
ETA), 150 m3 (alvenaria), e 100 m3 (aço) 

NBR 12217/94 – 
Item 5.1.4 

112 
O reservatório atende à 

demanda máxima diária? 
A – Os reservatórios são capazes de 

atender à demanda diária 
Decreto Federal 

7.217/10 - Art. 17º 

113 
Há placa de identificação da 

área do reservatório? 
N -  Não há placa de identificação nos 

reservatórios fora da ETA 

Lei Federal nº 
11.445/07 - Inciso XI 

do Art. 2º 

114 
A área do reservatório está 

fechada ao acesso de 
estranhos? 

A – Os reservatórios ficam fechados ao 
acesso de entranhos 

NBR 12217/94 - item 
5.16.8 

115 

As condições visíveis de 
conservação do reservatório 
(rachaduras, corrosão) são 

boas?  

A – Não foram observados danos 
estruturais nos resevatórios 

 

116 
Presença de vazamento(s) 

aparente(s) nas instalações do 
reservatório? 

A – Não foram observados vazamentos 
nos reservatórios 

Lei Federal nº 
11.445/07 - Inciso XI 

do Art. 2º  

117 
Há a presença do crescimento 

de plantas e/ou fungos no 
exterior do reservatório? 

A – Não foi observado o crescimento de 
plantas e fungos no exterior dos 

reservatórios 
 

118 
Há a presença do crescimento 

de plantas e/ou fungos no 
interior do reservatório? 

A – Não foi observado o crescimento de 
plantas e fungos no interior dos 

reservatórios 
 

119 
O revestimento interno está em 

boas condições? 
A – O revestimento está em boas 

condições 
 

120 

A cobertura permite o 
escoamento natural das águas 
pluviais e impeça a entrada de 

água, animais e corpos 
estranhos? 

A – A estrutura permite o escoamento das 
águas 

NBR 12217/94 - item 
5.12.1 
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121 
Há a presença de um tubo de 

extravasão?  
A – Há tubo de extravasão nos 

reservatórios 
NBR 12217/94 - item 

5.10.2 

122 
Onde é realizado o descarte da 

água de extravasão? 
O descarte é realizado na galeria pluvial  

123 

Há a presença de dispositivo 
limitador e controlador de nível 
máximo para evitar a perda de 

água pelo extravasor? 

A – Todos os reservatórios possuem 
dispositivo controlador de nível 

NBR 12217/94 - item 
5.10.4 

124 
Ocorre extravasamento do 

reservatório? Verificar 
ocorrências operacionais. 

Ocorrem extravasamentos ocasionais  

125 Há medidor de nível?  A – Há medidor de nível nos reservatórios 
NBR 12217/94 - item 

5.15.1 

126 
É realizado acompanhamento 

diário dos níveis? 
A – É realizado o acompanhamento visual 

do nível do reservatório 
NBR 12217/94 – 

Item 5.1.2 

127 

Existe instrumento permanente 
de medição e controle de vazão 

na entrada e/ou saída do 
reservatório? 

N – Não há instrumento de medição de 
vazão nos reservatórios 

NBR 12217/94 - item 
5.7 

128 

Existe pelo menos uma abertura 
de inspeção (por câmara) 

fechada com tampa inteiriça 
dotada de dispositivo de 

travamento? 

A – Existe abertura de inspeção nos 
reservatórios 

NBR 12217/94 - item 
5.13.1 

129 
Há a existência de tubulações 
de ventilação para entrada e 

saída de ar? 

A – Existem tubulações de ventilação nos 
reservatórios 

NBR 12217/94 - item 
5.14.1 

130 

As tubulações de ventilação são 
protegidas com tela e com 

cobertura que impeça a entrada 
de água de chuva e limite a 

entrada de poeira? 

A – As tubulações estão protegidas com 
tela de proteção 

NBR 12217/94 - item 
5.14.1 

131 
Há a presença de tubo de 

descarga de fundo? 
A – Há tubo de descarga no fundo dos 

reservatórios 
NBR 12217/94 - item 

5.11 

132 
Onde é realizado o descarte da 

água de lavagem? 
O descarte é realizado na galeria pluvial  

133 
Qual a frequência de inspeção 

sanitária? 
A inspeção é realizada de hora em hora  

134 

Há o monitoramento da 
presença de bactérias 

heterotróficas acima do 
preconizado pela Portaria do 
Ministério da Saúde vigente? 

A – É realizado o monitoramento de 
presença de bactérias heterotróficas 

Portaria do MS n° 
2.914/11 - §3º do Art. 

28º 

135 

São realizadas limpeza e 
desinfecção periódicas? 
Informar frequência de 

desinfecção. 

A limpeza é realizada uma vez por ano  

136 

A escada externa de acesso ao 
reservatório apresenta bom 
estado de conservação para 

uso? 

A – Apenas o reservatório de aço possui 
escada externa. Ela aperesenta bom 

estado de conservação, pintada com tinta 
branca 

 

137 

Existe guarda-corpo de 
proteção na escada externa de 

acesso à cobertura do 
reservatório elevado? 

A – Apenas o reservatório de aço possui 
escada externa. A escada possui guarda-

corpo de proteção 

NBR 12217/94 - item 
5.16.6 
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138 

Há dispositivo que impeça a 
subida de pessoas não 

autorizadas na escada externa 
de acesso à cobertura do 

reservatório elevado? 

A – Apenas o reservatório de aço possui 
escada externa. O local está cercado com 

mudo e portão com cadeado 

NBR 12217/94 - item 
5.16.6.2 

139 

Há guarda-corpo do ponto de 
chegada da escada na 

cobertura até a abertura de 
inspeção do reservatório 

elevado? 

A – Apenas o reservatório de aço possui 
escada externa. A escada possui guarda-

corpo de proteção 

NBR 12217/94 - item 
5.16.6.1 

140 

Há a presença de para-raios 
e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de 
reservatório elevado? 

A – Há um para-raios na ETA. Os outros 
reservatórios não atingem a altura 

necessária 

NBR 12217/94 - item 
5.16.7 

141 

A área do reservatório 
apresenta bom estado de 

limpeza, conservação, 
manutenção e organização? 

A – As áreas onde ficam os reservatórios 
apresentam bom estado de conservação 

 

142 
Existe estação de cloro no 

reservatório? 
Existe uma estação de cloro na elevatória  

 

 


