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1 . IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Casa Branca 

Prefeito: Marco César de Paiva Aga 

Vice-Prefeito: Antônio Eduardo Marçon Nogueira 

Endereço: Praça Barão de Mogi-Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca/SP 

Telefone: (19) 3671-1272 

E-mail: gabinete@casabranca.sp.gov.br 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.634, de 06/12/2019 

 1.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS 

             Águas de Casa Branca SPE LTDA 

             CNPJ: 29.313.891/0001-18 

             Rua Luis Piza, 96, Jardim Paulista. Casa Branca – SP 

             CEP 13700-000 

             Telefone: 3674-0023 

 

 2. EQUIPE TÉCNICA 

 2.1 AGÊNCIA REGULADORA 

Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe do Departamento Técnico 

 

2.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Guilherme Fernandes - Gestor Operacional 

 

3 . CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 

 

             Fiscalização do tipo programada, com foco na qualidade do serviço de esgotamento sanitário 

municipal realizaço pela concessionária. Foram abrangidas nesse fiscalização as redes de esgoto, 

estações elevatórias e a estação de tratamento. 
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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, no âmbito do Município de Casa Branca, 

os serviços públicos passíveis de concessão, permissão ou autorização. 

 

O município de Casa Branca firmou contrato de concessão com ÁGUAS DE CASA BRANCA 

SPE LTDA através do Processo Administrativo nº 120/2017 de 20/11/2017. Em 

26/01/2018 foi assinado o Contrato de Concessão/Programa vigente entre o município e 

o prestador de serviços. 

 

5 . OBJETIVO 

 

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

itens constantes no Programa 4 de fiscalização de campo (rede de esgoto, estações 

elevatórias de esgoto bruto e estação de tratamento de esgoto), 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). 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. Rede de Esgoto 

 

De acordo com a concessionária, há um total de 10204 ligações na rede de esgoto, que abrangem 

todo o município. Os tipos e extensões aproximadas são descritas abaixo: 

 

- Casa Branca: 

 - Concreto de 600 mm de diâmetro; 4486 metros. 

- PVC de 300 mm de diâmetro; 3228,25 metros. 

- PVC de 150 mm de diâmetro; 2836 metros. 

- PVC de 110 mm de diâmetro; 126 metros. 

- Cerâmica de 300 mm de diâmetro; 8180,5 metros.  

- Cerâmica de 250 mm de diâmetro; 4225 metros.  

- Cerâmica de 200 mm de diâmetro; 2262,1 metros.  

- Cerâmica de 150 mm de diâmetro; 119236,5 metros.  

 

- Distrito Lagoa Branca: 

- Cerâmica de 150 mm de diâmetro; 8032 metros.  

 

- Distrito Venda Branca: 

- Cerâmica de 150 mm de diâmetro; 4932,6 metros 

- Cerâmica de 200 mm de diâmetro; 500 metros.  

 

Os únicos acessórios à rede são os Pontos de Visita (PV). Na cidade de Casa Branca existem 989 

PVs na rede de esgoto. Mais 56 no Distrito Lagoa Branca e 52 no Distito Lagoa Branca. Foi realizada uma 

análise amostral, e encontramos um PV com sinais de entupimento. A concessionária informou que 

realiza inspeções periódicas, mas alguns PVs tendem a acumular mais sujeira que outros. A limpeza e 

manutenção da rede é relizada apenas na situação de entupimento e/ou vazamentos. A Figura 1  mostra 

alguns dos PVs inspecionados: 
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Figura 1 – Pontos de Vista (PVs): a) Cruzamento das Ruas José Lima Horta e Bitencourt; b) Cruzamento das Ruas Família Machado e 

Sergipe; c) Rua Família Magdalena: d) Avenida José Beni. 

 

 
 

 

Nenhum dos PVs tinha escada embutda. Na necessidade, os funcionários trazem a escada para 

fazer a manutenção. Escadas de fibra, próprias para a função. 

A concessionária informou acreditar haver ligações indevidas de águas pluviais na rede de esgoto 

devido ao aumento no volume que chega na Estação de Tratamento no período de chuvas. O Decreto 

Estadual 12342/78, em seu artigo 19, proíbe a introdução direta ou indireta de águas pluviais na rede de 

esgoto. Não há um projeto por parte da concessionária para se localizar essas irregularidades, apenas a 

inspeção em novos projetos de edificações para que não hajam novas ocorrências. É imprenscindível que 

haja um esforço por meio da concessionária para que essa situação seja resolvida, pois podem ocorrer 

os seguintes cenários: O esgoto bruto pode cair indevidamente em rios e lagoas sem o tratamento 

adequado, causando dano ambiental, ou o excesso de volume na rede de esgoto causar extravasamentos 

e/ou interferir no tratamento do mesmo devido à diluição. 
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Em sua maioria, o transporte do esgoto bruto pela rede se dá por gravidade. Com exceção da 

região próxima à rodovia SP-340, onde há necessdade de estações elevatórias para bombear o esgoto 

até onde a gravidade possa levá-lo até a estação elevatória dentro da Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE). 

 

7.2 Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEBs) e Linha de Recalque 

 

Há no total três EEEBs no município. A EEEB Papagaio I fica localizada em uma estrada de terra 

vicinal à SP-340, proxima à APAN (Associação de Proteção aos Animais). O local estava cercado com 

grade, e havia um portão com cadeado. O local é aberto, tendo apenas uma área coberta para proteger 

o quadro de força, trancada com cadeado. Não havia placa indicando o local como uma estação 

elevatória. Não observamos a presença de extintor de incêndio no local.  A Figura 2 mostra as 

condições da EEEB. 

 

Figura 2 – EEEB Papagaio II: a) Vista geral; b) bombas submersas; c) painel de força. 
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As bombas são do tipo submersas. Todo o processo é automatizado. Em caso de defeito, o 

quadro de força faz a mudança da bomba automaticamente. O quadro de força estava em perfeitas 

condições, com sistema de proteção contra variações de correntes, mas não tinha a placa de aviso de 

risco à saúde. A partida dos motores é do tipo inversor. O local não possui transformador próprio nem 

gerador para caso de emergências. 

O poço de sucção é coberto por placas de metal. Há visita diária de funcionários no local para 

vistoria e remoção de sólidos retidos no gradeamento. Os resíduos são levados até o leito de secagem 

localizado na EEEB Congonhas, e depois de secos são coletados para descarte apropriado em aterro 

sanitário. 

A EEEB Papagaio II fica localizada na Rua Domingos V. Andrade. O local estava cercado com 

grade, e havia um portão com cadeado. O local é aberto, tendo apenas uma área coberta para proteger 

o quadro de força, trancada com cadeado. Não havia placa indicando o local como uma estação 

elevatória. Observamos a presença de luzes para lluminação noturna, mas não de extintor de incêndio 

no local.  A Figura 3 mostra as condições da EEEB. 

 

Figura 3 – EEEB Papagaio II: a) Vista geral; b) bombas submersas; c) painel de força. 
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As bombas são do tipo submersas. Todo o processo é automatizado. Em caso de defeito, o 

quadro de força faz a mudança da bomba automaticamente. O quadro de força estava em perfeitas 

condições, com sistema de proteção contra variações de correntes, mas não tinha a placa de aviso de 

risco à saúde. A partida dos motores é do tipo inversor. O local não possui transformador próprio nem 

gerador para caso de emergências. 

O poço de sucção é coberto por placas de metal. Há visita diária de funcionários no local para 

vistoria e remoção de sólidos retidos no gradeamento. Os resíduos são levados até o leito de secagem 

localizado na EEEB Congonhas, e depois de secos são coletados para descarte apropriado em aterro 

sanitário. 

A EEEB Congonhas é a mais importante do município por receber todo o esgoto bruto vindo da 

rede da sede antes de enviá-lo às lagoas de tratamento. Fica localizada junto à ETE, na Estrada 

Municipal Catetos. O local estava todo cercado com grade e arame farpado. Aparentava estar limpo e 

bem cuidado, mas não tinha uma placa de indentificação de que ali se tratava de estação elevatória. A 

Figura 4 mostra uma visão frontal da estação. 

 

Figura 4 – EEEB Congonhas. 

 

 

A única edificação no local é um galpão que é mantido trancado com com cadeado para manter 

o painel de força e o motor reserva protegidos. O chão é em sua maioria de terra, sem presença de 

mato alto ou se outros sinais de falta de manutenção.  
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Observamos a presença de luminárias de LED caso haja a necessidade de serviços noturnos. Não 

há funcionários fixos no local, mas há visitas diárias para verificar o andamento do processso de acordo 

com a concessionária. Durante as visitas eles trazem junto seus EPIs e materiais de serviço. Não 

observamos a presença de extintor de incêndio nas dependências. 

O volume estimado recebido pela EEEB é de 60 litros de esgoto bruto por segundo. A EEEB 

funciona 24 horas initerruptamente. Ao chegar, o esgoto bruto passa por um tratamento preliminar 

para remoção dos sólidos grosseiros. Dois gradeamentos, fino e grosso.  A Figura 5 mostra a área do 

tratamento preliminar e os gradeamentos na EEEB. O local possui guarda corpo pintado com tinta 

amarela para evitar acidentes e quedas. 

 

Figura 5 – Área do tratamento preliminar (a), e gradeamento (b). 

  

 

Periodcamente a sujeira é removida e as grades são limpas. O resíduio sólido é colocado em um 

leito de secagem e depois coletado e destinado para aterro sanitário. A Figura 6 mostra os leitos de 

secagem. 
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Figura 6 – Leitos de secagem dos resíduos sólidos. 

 

 

Após o gradeamento, o esgoto bruto enviado passa por uma calha parshall e um medidor de 

vazão ultrassônico antes de ser enviado por uma bomba submersa de 125 cv pela linha de recalque até 

as lagoas de tratamento da ETE. A Figura 7 mostra o medidor de vazão. 

 

Figura 7 – Medidor de vazão. 
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O poço de sucção, onde fica o motor, é coberto por blocos de concreto pintados, aparentando 

bom estado de conservação. Há apenas uma bomba instalada. A bomba reserva se encontra no local, 

mas guardada em um local trancando junto ao painel de força. Em caso de urgência, é necessário 

realizar a troca antes de retomar o processo. A Figura  8 mostra o poço de sucção coberto pelos blocos 

de concreto. 

Figura 8 – Poço de sucção. 

 

 
 

O painel de força aparentava estar em bom estado de conservação, com sistema para proteção 

contra variações de corrente na rede. Não havia sinalização de risco à saúdo no painel A partida dos 

motores é do tipo Inversor. A Figura 9 mostra o painel de força aberto e fechado. 
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Figura 9 – Painel de força. 

 

  

 

Do lado externo, protegido por grades, havia um gerador caso haja eventos de falta de energia. 

Há um transformador sob responsabilidade da concessionária nas dependências da EEEB. 

A linha de recalque sai da EEEB e leva o esgoto bruto por uma tubulação subterrânea de 250 

mm até a lagoa para tratamento. A rede possui uma válvula de retenção e dois registros para manobras 

em caso de necessidade de troca do motor. A rede passa por uma inspeção semanal em busca de 

vazamentos. A Figura 10 mostra a tubulação da linha de recalque. 
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Figura 10 – Linha de recalque. 

 

 

7.3 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) 

 

7.3.1 ETE Congonhas 
 

A ETE Congonhas é a principal estação de tratamento de esgoto do município, atendendo a toda 

a sede do município de Casa Branca. Foi apresentada pela concessionária a licença de funcionamento 

ambiental e a outorga de lançamento do efluente tratado. O acesso a ela se dá por meio de um portão 

trancado com cadeado. Todo entorno estava fechado com grade ou cerca de arame. Não havia placa 

identificando o local como uma ETE. Junto às lagoas há uma estada de terra e cascalho que leva à lagoa 

de recepção do esgoto bruto. A estada apresentava sinais de falta de manutenção. Mato alto e seco que 

dificultam o trajeto do veículo, assim como no entorno das lagoas. Ao lado da ETE observamos a presença 

se um sítio. A cerca de arame permite a passagem de animais pequenos (galinhas, cachorros) para o 

interior da estação. No momento da inspeção não observamos a presença de animais selavagens ou 

domesticados transitando ou morando dentro da ETE. 

Não há nenhum tipo de edificação no local, nem postes de iluminação. Apenas as lagoas de 

tratamento. A concessionária informou que é realizada uma inspeção diária no local para averiaguar o 

andamento do do processo. Os funcionários responsáveis usam os EPIs oferecidos pela empresa, e 

trazem seus equipamentos de serviço junto. 
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A ETE funciona 24 horas ininterruptamente. O esgoto bruto chega por meio da tubulação de 

recalque até a lagoa anaeróbia. De acordo com a Sabesp, o processo de tratamento anaeróbio se dá em 

duas etapas. Na primeira, as moléculas da matéria orgânica são quebradas e transformadas em 

estruturas mais simples. Na segunda, a matéria orgânica é convertida em metano, gás carbônico e água.  

A primeira lagoa possui dimensões de 54 por 79 metros, com 4,5 metros de profundidade útil. 

O tempo de retenção estimado é de 3 dias. A Figura 11 mostra a lagoa anaeróbia que recebe o esgoto 

bruto vindo da EEEB. 

 

Figura 11 – Lagoa de tratamento anaeróbia. 

 

 

 A etapa seguinte do processo são as lagoas de sedimentação. Duas lagoas em formato 

retangular. A primeira mede 116 por 223 metros, com profundidade útil de 2 metros. A segunda mede 

103 por 210 metros, com profundidade útil de 2 metros. O tempo de retenção estimado é de 20 dias. A 

concessionária informou que as lagoas são limpas a cada 5 anos, e o lodo removido é enviado para 

descarte apropriado em aterro sanitário. A Figura 12 mostra as lagoas de retenção e sedimentação. 
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Figura 12 – Lagoas de retenção e sedimentação. 

  

 

 

Após esse processo, o efluente é lançado no Ribeirão Congonhas, sem realização de correção de 

pH ou controle biológico. O Ribeirão Congonhas é classificado como Classe III. A Figura 13 mostra o 

lançamento do efluente no momento da inspeção. Observa-se que o efluente possui uma tonalidade 

cinza, além apresentar espuma, o que está em desacordo com o parágrafo I do artigo 12 do decreto 

municipal 8468/76.  

Figura 13 – Lançamento do efluente no Ribeirão Congonhas 

 

  
 

A concessionária informou que realiza monitoramentos periódicos do esgoto bruto, do efluente 

tratado, e à montante e à jusante do lançamento no corpo receptor para saber se o tratamento está 

sendo eficiente e se a qualidade do efluente lançado está compatível, pois a qualidade do efluente 

lançado precisa ser compatível com a classe do corpo receptor de acordo com o Artigo 3o da Resolução 

CONAMA 430/11. As análises são realizadas de três em três meses, de acordo com o responsável da 

concessionária, alternando entre básicas e completas.  
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A análise mais recente apresentada pela concessionária, realizada no dia 12/04 pela Proágua 

Ambiental LTDA, mostrou que o tratamento não está sendo eficiente para cumprir as normas 

estabelecidas no Artigo 12 Decreto Estadual 8468/76 e na Resolução CONAMA 357/05. A Tabela 1 mostra 

o valor determinado pela legislação em comparação com os valores obtidos em análise. 

 

Tabela 1 – Comparativo de valores entre o máximo permitido e o valor obtido em análise (ETE Congonhas) 

 Valor permtido (Classe III) Valor obtido em análise do 

efluente tratado 

Coliformes totais Até 20000 NMP/100mL 141000 NMP/100mL 

Coliformes fecais (E.coli) Até 4000 NMP/100mL 68700 NMP/100mL 

Demanda química de Oxigênio (DBO) Até 10 mg/L 80 mg/L 

Oxigênio dissolvido Maior que 4 mg/L 5,9 mg/L 

Cor Até 75 uC 222 uC 

pH 6,0 a 9,0 7,7 

Nitrogênio Amoniacal 5,6 mg/L (Para pH maior que 

7,5 e menor ou igual a 8,0) 

32,87 mg/L 

 

A concessionária alega ter uma eficiência de 84% no tratamento do efluente, mas o mesmo não 

está sendo o suficiente para que se cumpra a legislação vigente. A concessionária precisa rever o seu 

processo de tratamento e encontrar meios para torná-lo mais eficiente 

 

  7.3.2 ETE Venda Branca 

 

A ETE Venda Branca é responsável por receber e tratar o esgoto produzido no Distrito Venda 

Branca. Ela fica localizada na Rua Família Paiva, s/n. Foi apresentada pela concessionária a licença de 

funcionamento ambiental, ainda a título precário (quando ainda se está testando a eficiência do sistema), 

e a outorga de lançamento do efluente tratado. A  O acesso a ela se dá por meio de um portão trancado 

com cadeado. Todo entorno estava fechado com grade, impedindo a entrada de animais no local. Não 

havia placa identificando o local como uma ETE. A Figura 14 mostra uma visão geral da estação de 

tratamento. 
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Figura 14 – ETE Venda Branca.  

 

 

Não há lagoas. De acordo com a concessionária, o tratamento se dá por meio de um reator UASB 

(em português, Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente). O chão estava coberto de cascalho. Não havia 

indícios de falta de manutenção.  

Não há nenhum tipo de edificação de apoio no local, nem postes de iluminação. Apenas um 

galpão para cobrir os motores A concessionária informou que é realizada uma inspeção diária no local 

para averiaguar o andamento do do processo e fazer a limpeza do gradeamento. Os funcionários 

responsáveis usam os EPIs oferecidos pela empresa, e trazem seus equipamentos de serviço junto. A 

parte superior da ETE possui guarda corpo pintado com tinta amarela para evitar acidentes e quedas. A 

Figura 15 mostra a parte superior da ETE. 
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Figura 15 – Visão superior da ETE 

 

 

A ETE funciona 24 horas ininterruptamente. O esgoto bruto chega por meio da rede de esgoto 

diretamente. Depois de passar por tratamento prévio de gradeamento e caixa de gordura, ele é enviado 

para dentro do reator de fluxo ascendente. A Figura 16 mostra a caixa de gordura da ETE. 

 

Figura 16 – Caixa de gordura 
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Há uma calha parshall para medir a vazão do esgoto bruto recebido. O volume estimado é de 

1,7 L/s. Os sólidos grosseiros são colocados em uma caçamba com fundo falso, por onde qualquer líquido 

restante escorre e depois é reenviado para o tratamento por meio  de bombas de recirculação. O material 

sólido é recolhido periodicamente, e enviado para descarte em aterro sanitário. A Figura 17 mostra as 

caçambas para recolher sólidos e as bombas de recirculação. 

 

Figura 17 – Caçambas de coleta e bombas de recirculação 

  

 

No reator, o material orgânico decomposto por microorganismos em um processo anaeróbio. 

Na etapa seguinte o efluente passa por um biofiltro aerado. O motor de aeração possui 3cv. Por fim, há 

um processo de decantação do lodo antes do efluente tratado ser lançado no Ribeirão Cachoeirinha. O 

lodo produzido é limpo a cada 15 dias. A estação possui um sistema de bypass que permite isolar o 

sistema a ser limpo sem que o processo seja interrompido. O lodo também é descartado em aterro 

sanitário. A Figura 18 mostra o biofiltro, e o decantador e o motor de aeração. 

 

Figura 18 – a) motor de aeração; b) biofiltro e decantador 
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O efluente é lançado sem a realização de correção de pH ou controle biológico. A Figura 19 mostra 

o lançamento do efluente e o corpo receptor.  

 

Figura 19 – Lançamento do efluente no corpo receptor. 

 

 
 

O Ribeirão Congonhas é classificado como Classe II. A concessionária informou que realiza 

monitoramentos periódicos do esgoto bruto, do efluente tratado, e à montante e à jusante do 

lançamento no corpo receptor para saber se o tratamento está sendo eficiente e se a qualidade do 

efluente lançado está compatível, pois a qualidade do efluente lançado precisa ser compatível com a 

classe do corpo receptor como de acordo com o Artigo 3o da Resolução CONAMA 430/11.  

Análises são realizadas de três em três meses, de acordo com o responsável da concessionária, 

alternando entre básicas e completas. A análise mais recente apresentada pela concessionária, realizada 

no dia 12/04 pela Proágua Ambiental LTDA,  mostrou que, assim como na ETE Congonhas, os parâmetros 

não estão dentro dos limites estabelecidos pelo Artigo 11 Decreto Estadual 8468/76, e no Artigo 15o da 

Resolução CONAMA 357/05. A Tabela 2 mostra os valores obtidos pela análise em compraração com os 

valores permitidos pela legislação 
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Tabela 2 – Comparativo de valores entre o máximo permitido e o valor obtido em análise (ETE Venda Branca) 

 Valor máximo permtido 

(Classe II) 

Valor obtido em análise do 

efluente tratado 

Coliformes totais Até 5000 NMP/100mL 27600000 NMP/100mL 

Coliformes fecais (E.coli) Até 1000 NMP/100mL 598000 NMP/100mL 

Demanda química de Oxigênio (DBO) Até 5 mg/L 106 mg/L 

Oxigênio dissolvido Maior que 5 mg/L 4,9 mg/L 

Cor Até 75 uC 294 uC 

pH 6,0 a 9,0 7,1 

Nitrogênio Amoniacal 3,7 mg/L (Para pH menor ou 

igual a 7,5) 

36,12 mg/L 

 

A concessionária declarou que como a ETE Venda Branca iniciou as operações recentemente, as 

colônias de bactérias que realizam o processo de tratamento ainda estão em período de maturação, 

então ainda não conseguiu atingir a eficiência exigida. Esta agência irá requisitar uma análise depois que 

esse processo estiver concluído para tomar conhecimento da real eficiência do processo. 

 

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. 

 

 

005 – LIGAÇÕES PLUVIAIS INDEVIDAS NA REDE DE ESGOTO 

 

Como já apresentado no relatório, é terminantemente proibido que haja lançamento de águas 

pluviais na rede de esgoto, pois isso pode causar sobrecarga do sistema de esgoto, ou despejo indevido 

de esgoto bruto em rios. A concessionária precisa localizar e sanar essas possíveis irregularidades. Caso 

necessário, predir auxíluo da prefeitura municipal para identificação dessas ligações irregulares. 
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009, 038 – IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

 

Não há placas de identificação nas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e nas Estações de 

Tratamento de Esgoto, o que pode causar desconhecimento dos riscos à segurança e à saúde. 

 

013, 016 – PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SINALIZAÇÃO DE CHOQUE ELÉTRICO 

 

  Não foi apresentado o projeto das instalações elétricas das Estações elevatórias e da ETE Venda 

Branca. Nenhum dos painéis de força tinham a placa de aviso sobre risco de choques elétricos. 

 

045 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS ETEs 

 

Não observamos nas ETEs um sistema de iluminação que seja satisfatório caso haja necessidade 

de realizar trabalhos noturnos de emergência. 

 

075, 076 – EFLUENTE TRATADO NÃO ATENDE AOS PADRÕES FÍSICO-QUÍMICOS E BIOLÓGICOS 

 

As análises entregues pela concessionária mostram tanto padrões físico-químicos quanto 

biológicos fora dos padrões estabelecidos em legislações vigentes, indicando que o tratamento realizado 

nas estações de tratamento está sendo ineficiente 

 

À parte desta fiscalização, deve-se destacar também que o Distrito Lagoa Branca não é atendido 

pou nenhuma Estação de Tratamento de Esgoto, o que implica que todo o esgoto gerado no distrito é 

despejado em corpo receptor sem tratamento. A concessionária informou que há um projeto pronto, 

aguardando apenas a cessão do terreno por parte da prefeitura. 

 

 

8.1. Tabela de não conformidades e prazos 

 
Na fiscalização realizada nas datas de 16 e 17/09/2021 foram encontradas as NC apontadas nas 

Tabela a seguir. Também 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 3 - Itens não conformes do checklist de fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Item DESCRIÇÃO Prazo 

005 
O representante da concessionária diz haver ligações indevidas de 

águas pluviaia na rede de esgoto 
180 dias 

009 Não há placas identificando as Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 30 dias 

013 
Não foam apresentados os projetos de instalação elétrica das Estações 

Elevatórias de Egoto Bruto 
60 dias 

016 
Não há sinalização de risco de choque elétrico nos painéis de força nas 

Estações Elelvatórias  
20 dias 

020 
Não há sistema de detecção de anomalia na Estação Elevatóra 

Congonhas 
30 dias 

031 Não há extintor de incêndio nas Estações Elevatórias 20 dias 

038 Não há placas de identificação nas Estações de Tratamento de Esgoto  30 dias 

045 Não há iluminação noturna nas Estações de Tratamento de Esgoto 60 dias 

048 Não há extravasador na entrada das ETEs 60 dias 

075 
O efluente tratado não atende a todos os padrões físico-químicos 

estabelecidos em legislação vigente 
90 dias 

076 
O efluente tratado não atende a todos os padrões micriobiológicos 

estabelecidos em legislação vigente 
90 dias 

086 O efluente lançado no corpo receptor apresenta aspecto inadequado  90 dias 

087 
A ETE Congonhas apresentou leve odor desgradável no lançamento do 

corpo receptor 
90 dias 

089 
O efluente lançado não está adequado à classe do corpo receptor nas 

duas ETEs 
90 dias 
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   040 – A estrada de acesso às lagoas dentro da ETE Congonhas apresentavam mato alto e seco, o 

que dificultava o trânsito de veículos. Recomenda-se que a manutenção seja mais constante. 

041 – Na ETE Congonhas, algumas áreas cercadas permitem o trânsito de animais pequenos para 

dentro da área da estação. Recomenda-se que se faça um cercamento mais eficiente. 

062 – A ETE Congonhas apresentou sinais de falta de manutenção. Recomenda-se que a 

manutenção seja mais constante. 

   078 e 088 – A concessionária alega estar cumprindo a legislação ao realizar análises trimestrais 

para acompanhar a eficiência do traramento. Porém, recomenda-se diminuir o tempo entre as análises 

para ser ter um monitoramento mais contínuo e completo do tratamento, com a finalidade de identificar 

possíveis problemas e saná-los antes que possam causar danos ao meio ambiente. 

 

9. CONCLUSÃO 

 

Este relatório apresentou as constatações, não conformidades, recomendações e 

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

Subterrânea, localizados no município de Casa Branca, a fim de avaliar os requisitos estabelecidos no 

Anexo I – Fundamentação Legal da Resolução 006/20 publicada em 17/07/20. 

Como um todo, o serviço de tratamento de esgoto oferecido pela concessionária apresenta 

deficiências. A rede de coleta não apresenta grandes falhas em sua função de carrear o esgoto bruto até 

a estação de tratamento. Porém, deve-se atentar ao problema das ligações indevidas de águas pluviais, 

que são irregulares sem contestação. 

As Estações Elevatórias cumprem bem o seu papel de carrear o esgoto bruto até pontos mais 

altos do município, precisando apenas de melhoras em suas estruturas para que o trabalho dos 

operários seja mais seguro e eficiente. 

A Estação de Tratamento de Esgoto Congonhas é que a apresenta mais preocupações. Aparente 

falta de manutenção com mato alto e seco na estrada e no entorno das lagoas de tratamento. Mais 

grave, o aspeto indequado do efluente no ponto de lançamento, reforçado pela análise apresentada, 

mostrando parâmetros fora do padrão.  

O  processo, o mesmo não está sendo eficiente o bastante para que o efluente esteja 

apropriado para ser lançado no corpo receptor. É preciso que a concessionária reveja seu processo de 

tratamento, assim como é preciso fazer um monitoramento mais contínuo do processo, diminiuindo o 

tempo entre as coletas e análises. 
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A Estação de Tratamento Venda Branca aparenta estar em melhores condições de manutenção. 

As análises também apresentaram parâmetros fora do padrão, mas com o atenuante de que de acordo 

com a concessionária, as colônias de bactérias que realizam o tratamento dentro do Reator USAB ainda 

não estão completamente maturadas, o que interfere na eficiência do processo. Esta agência irá 

requerer uma análise mensal de densidade celular para saber o andamento desta maturação e depois 

requerer uma nova análise.  

O Reator USAB é uma excelente forma de tratamento de esgoto, mas devido ao grande número 

de variáveis que podem interferir no processo, o mesmo demanda uma atenção para que o mesmo se 

mantenha eficiente. Apenas com a presença diária e contínua de operador qualificado que a 

concessionária irá conseguir um funcionamento pleno e eficiente para este tipo de tratamento. 

Também sugiro mais estudos para determinar se o corpo receptor está apropriado para receber 

o volume de efluente produzido na ETE. 

Destaca-se a necessidade urgente da criação de um sistema de tratamento que possa atender 

o Distrito Lagoa Branca. Não é aceitável que este Distrito do município não tenha seu esgoto tratado e 

seja despejado diretamente no corpo receptor. 

 

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

SPE LTDA, seja notificada destas. 

 

 
EQUIPE TÉCNICA 

 
Klaus Giovanelli Kirschbauer  – Chefe da Divisão Técnica 
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10. ANEXO I – Checklist preenchido dos Programa 4. 

 

 
 

  

 

                         

 
 

Itens Fiscalizados CONSTATAÇÃO 
Enquadramento 

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

 I. REDE DE ESGOTO    

001 
Existe cadastro técnico 

atualizado da rede? (Verificar 
quanto da rede está atualizado) 

A – O cadastro técnico está atualizado 
Resolução 02/2020 

Arespcab 

002 
Qual a quantidade de ligações 

na rede de esgoto? 
10204 ligações 

Resolução 02/2020 
Arespcab 

003 
Qual a frequência de limpeza da 

rede? 
A limpezas ocorrem apenas em situações 

de emergência/entupimento Informativo 

004 
São realizadas inspeções 

periódicas nos coletores? (ver 
os registros) 

A - São realizadas inspeções periódicas Informativo 

005 

Existem ligações indevidas de 
águas pluviais na rede de 

esgoto? Em caso afirmativo, 
quais medidas de controle 

adotadas? 

N – O representante da concessionária diz 
haver ligações indevidas na rede de esgoto 

Decreto Estadual 
12342/78 - Artigo 

19 

006 

Os acessórios (PV, TIL, CP, TL) 
apresentam adequadas 

condições de funcionamento? 
(verificar por amostragem) (PV 
– ponto de visita; TIL – tubo de 
inspeção e limpeza; CP – caixa 
de passagem; TL – terminal de 

limpeza) 

A – Os PVs selecionados para inspeção 
apresentavam sinais adequados de 

funcionamento. Um apresentava um leve 
sinal de entupimento 

Norma Técnica 
SABESP 025 - 
Itens 4.3 e 5 

007 

 Existem programas para 
detecção de despejos não 

permitidos? Pluviais, industriais, 
etc. 

Não há progrmas de detecção, apenas 
inspeção em novos projetos 

Informativo 

  

Casa Branca, 16/09/2021 

ITENS DE FISCALIZAÇÃO DIRETA SANEAMENTO 

PROGRAMADA 4 – REDE DE ESGOTO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 
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008 

 As escadas dos poços de visita 
são feitas em material 

adequado? (resistente à 
corrosão) 

A – Não há escadas fixas, os funcionários 
levam na hora da manutenção. Escadas de 

fibra 
Art. 5.16 da NBR 

12217/1994 

 
II. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

(EE) 
   

 II.1. Conservação e limpeza    

009 
 Existe identificação da estação 

elevatória (EEEB)? 
N – Não há placas de identificação nas 

Estações Elevatórias 

Lei Federal 
11445/07 - Art 2o, 

Inciso XI 

010 
 A EEEB está em adequado 

estado de conservação? 
A – As Estações Elevatórias estão em bom 

estado de conservação 

Lei Federal 
11445/07 - Art 2o, 

Inciso XI 

011 
 A EEEB está 

protegida/isolada? 
A -  As Estações Elevatórias estão 

protegidas com cercas 

Lei Federal 
11445/07 - Art 2o, 

Inciso XI 

 II.2. Operação e manutenção    

012 

 As instalações da EEEB 
permitem facilidade para 

realização de trabalhos dos 
operadores e funcionários de 

manutenção? 

A -  As instalações permitem a realização 
dos trabalhos pelos operadores 

Art. 5.10 da 
12214/1992 - Art. 
5.6 e 5.7 da NBR 

12208/1992 

013 
Há projeto da instalação 

elétrica? 

N – Não foram apresentados os projetos 
de instalação elétrica das Estações 

Elevatórias NR 10 - Item 10.3.7 

014 
 Existem dispositivos para 

detecção de anormalidades de 
operação da EEEB? 

Não há dispositivos para detecção de 
anomalidades 

Informativo 

015 

 As condições de manutenção 
do quadro de força são 

adequadas? (Verificar as 
condições de limpeza, 

funcionamento dos 
sinalizadores de bombas etc.) 

A – Os quadros de força estavam em 
condições adequadas 

NBR 12208/92 – 
Item 5.16.6 

016 
 Há sinalização de risco de 

choque elétrico nos painéis de 
comando/quadro de força? 

N – Não havia sinalizações para o risco de 
choques elétricos nos quadros de força 

NR 10 - Item 
12.3.5b 

017 
Existe sistema de proteção 

contra sobrecorrentes e 
sobretensões 

A – Existe sistema de proteção contra 
variações na corrente 

NBR 14039 - Itens 
4.1.3 e 4.1.4 

018 
Existe transformador no local 

sob responsabilidade da 
concessionária? 

A EEEB Congonhas possui um 
transformador NBR 14039 - Item 

6.5.1 As EEEB Papagaio I e II não possuem 
transformador 

019 
 Existe bomba reserva 

instalada? 

A – Há bomba reserva no local, mas ela 
não está instalada na EEEB Congonhas 

NBR 12208/20 – 
Item 5.10.4.6 

A – Há bomba reserva instalada nas ETEs 
Papagaio I e II 

020 

 Em caso de ausência de 
bomba reserva, existe 

mecanismo eficiente de 
detecção de anomalia? Qual? 

N – Não há mecanismo de detecção de 
anomalia na ETE Congonhas NBR 12208/20 – 

Item 5.13.2 
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021 

 Há no ponto de entrada de 
energia elétrica, dispositivo que 
permita a ligação de gerador de 

emergência? 

Há gerador de emergência na EEBB 
Congonhas 

NBR 12208/20 – 
Item 5.29.3 

Não há geradores nas EEEB Papagaio I e 
II 

022 
 Existe extravasor no poço de 

entrada da EEEB? 
A – Existe extravasador nas Estações 

Elevatórias 
NBR 12208/20 – 

Item 5.21.13 

023 
 Existe mecanismo de remoção 
de sólidos grosseiros? De que 

tipo? 
Gradeamento fino e grosso NBR 12209/11 – 

Item 6.1.1 

024 

 Os mecanismos de remoção de 
sólidos grosseiros estão em 

adequado estado de 
conservação e limpeza? 

A – Os grademantos aparentam bom 
estado de conservação e impeza 

NBR 12209/11 – 
Item 6.1.4 

025 
 Existe um plano de 

gerenciamento dos resíduos 
sólidos? 

Após remoção, os resíduos sólidos são 
colocados em leito de secagem, e depois 
coletados e enviados para descarte em 

aterro 

Lei Nacional 
12305/10 - Art. 20, 
Item I. Art. 13, Item 

I-e) 

026 
 Como é realizado o controle de 

acionamento das bombas? É 
automatizado? 

O acionamento das bombas é no painel de 
força. Tipo inversor 

NR 10 - Item 12.4.1 

027 

 O poço de sucção está 
adequadamente coberto com 

tampas em adequado estado de 
conservação e manutenção? 

A – O poço de sucção está coberto com 
tampas de concreto pintadas 

 NBR 12208/92 
Itens 5.7.3.3e), f), 

g), h) 

028 
 A iluminação na EEEB é 

adequada? 
A iluminação nas Estações Elevatórias 

está adequada 
NBR 12208/92 – 

Item 5.16.2 

029 
 O edifício da EEEB é ventilado 

por meio de janelas, portas, 
exaustores ou outros meios? 

Nas EEEB Papagaio I e II as edificações 
são apenas para os paineis de força. Na 
EEEB Congonhas, a edificação é para 

armazenar e proteger a bomba reserva, 
painel de força e gerador, ventilado por 

janelas. 

NBR 12208/92 – 
Item 5.16.2 

030 

Caso exista, o mecanismo de 
ventilação está em adequado 

estado de manutenção e 
conservação? 

Não há mecanismo de ventilação 
NBR 12208/92 – 

Item 5.16.1  

031 
Existe extintor de incêndio na 

EEEB? 
N – Não há extintores de incêndio nas 

Estações Elevatórias 

NR 10/04 – Item 
10.9, NR 23/11 – 

Item 23.1.1 

032 
Ocorrem transbordamentos 

regularmente na EEEB? 
Não ocorrem transbordamentos nas EEEB Informativo 

 
III. LINHA DE RECALQUE DE 

ESGOTO 
   

 III.1. Operação e manutenção    

033 
Qual a frequência de inspeção 

na linha de recalque? 
Inspeção semanal. Informativo 

034 
Existe facilidade de acesso ao 

longo da linha de recalque? 
A linha de recalque é enterrada. 

Norma Técnica 
SABESP 025 - Item 

4.3 

035 
Existem componentes 

instalados ao longo da linha de 
recalque? Quais e quantos? 

Uma válvula de retenção e dois registros. 

Norma Técnica 
SABESP 025 - Item 

4.3.1 a 4.3.7 
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036 

As caixas de inspeção desses 
componentes estão em 

adequadas condições de 
manutenção? 

A – As caixas de inspeção estão em 
condições adequadas de manutenção 

Norma Técnica 
SABESP 025 - Item 

5 

037 
Há vazamentos na linha de 

recalque? 
Ocorrem vazamantos ocasionais Informativo 

 
IV. ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO 
(ETE) 

   

 IV.1. Área da ETE    

038 A ETE está identificada? 
N – As duas ETEs não possuem placa de 

identificação 
Art. 2º da Lei 

Federal 
11.445/2007 

039 
A ETE está isolada (cerca, 

muro)? 
A – As duas ETEs estão isoladas, com 

portão trancado com cadeado e cercadas 

Art. 2º da Lei 
Federal 

11.445/2007 

040 
O acesso à ETE está em 
condições adequadas? 

R – As estradas de acesso às lagoas 
dentro da ETE apresentam mato alto e 

seco  NBR 12208/20 - 
Item 5.1e) 

A – A estrada de terra de acesso à ETE 
Venda Branca está em boas condições 

041 
Existe trânsito de 

pessoas/animais alheios às 
atividades executadas no local? 

R – Parte da cerca da ETE Congonhas 
permite a passagem de animais 

domésticos pequenos 
Lei Federal 

11445/07 - Art 2o, 
Inciso XI A – Não há trânsito de pessoas e animais 

na ETE Venda Branca 

042 
As condições de limpeza do 

pátio externo são adequadas? 
Mato alto, sujeira acumulada? 

Não há pátio externo nas ETAs Informativo  

043 
Existem animais habitando ou 
transitando dentro dos limites 

da ETE? 

A – Não observamos animais habitando ou 
transitando nas ETEs 

Lei Federal 
11445/07 - Art 2o, 

Inciso XI 

044 

Existe edificação de apoio para 
os operadores, com água 

potável, material de higiene, 
sanitários, local de descanso? 

Não há edificações de apoio porque não 
há presença constante de funcionários no 

local 

Portaria SERPT 
1066/19 

045 
Existe iluminação adequada 

para trabalhos/operações 
noturnas? 

N – Não há iluminação para operações 
noturnas nas ETEs 

Art. 5.11.1 da NBR 
12214/1992 

046 

Os operadores estão 
adequadamente protegidos 

contra riscos de contaminação 
biológica? (EPIs e vacinação, 

mostrar carteirinha) 

A – Os operadores recebem EPIs para 
proteção contra contaminação biológica 

NR 15/ art. 5.18.4 
da NBR 13035/93 - 

NR 6/18, Art.6.3 

047 

No caso de tratamento por 
lagoas, existe vegetação que 

coloque em risco a estabilidade 
dos taludes? 

Não foi observada vegetação que coloque 
em risco a estabilidade dos taludes Lei Federal 

12334/10 - Art 1o, 
inciso IV 

Na ETE Venda Branca não ha tratamento 
por lagoas 

 IV.2. Tratamento    

048 
Existe extravasor no Poço de 

entrada da ETE? 
N – Não há extravasador na entrada das 

ETEs 
Art. 5.10 da NBR 

12217/1994 
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049 

As tubulações de chegada do 
esgoto bruto estão em 

adequadas condições de 
manutenção e operação? 

A – As tubulações estão em condições 
adequadas 

Norma Técnica 
SABESP 025 - Item 

5 

050 
 As condições de limpeza das 
caixas de recepção do esgoto 

bruto são adequadas? 

A – As condições das caixas de recepção 
estão adequadas 

Informativo  

051 
 Existe tratamento preliminar na 

ETE? 
O tratamento preliminar ocorre nas 

Estações Elevatórias 
NBR 12209/11 - 

Item 5.6.7 

052 

 As condições de 
funcionamento e o estado de 

conservação e limpeza do 
tratamento preliminar são 

adequados? 

O tratamento preliminar ocorre nas 
Estações Elevatórias 

NBR 12208/92 - 
Item 5.3 

053 
 Qual o destino final do material 
retido no tratamento preliminar? 
Qual a frequência de remoção? 

O tratamento preliminar ocorre nas 
Estações Elevatórias 

NBR 12208/92 - 
Item 5.6.9 

054 
 A área de tratamento preliminar 

apresenta bom estado de 
conservação? 

O tratamento preliminar ocorre nas 
Estações Elevatórias 

Informativo 

055 
 Existe dispositivo de medição 
de vazão na entrada da ETE? 

Qual? 

O dispositivo de medição fica na Estação 
Elevatória NBR 12209/92 - 

Item 5.5 
Há uma calha parshall na entrada da ETE 

056  Qual o volume recebido? 
ETE Congonhas – 60 L/s 

ETE Venda Branca – 1,7 L/s 
Informativo 

057 
 Qual o tempo de detenção 

hídrica durante o tratamento? 
O responsável não soube dizer o tempo de 

retenção 
Informativo 

058 
 É feito o monitoramento da 

vazão afluente? 
A – É feito o monitoramento da vazão 

afluente 

NBR 12209/92 - 
Item 5.5 

059 
 Quais as características 

técnicas das moto-bombas de 
transporte? 

ETE Congonhas - A moto-bomba de 
transporte fica na Estação Elevatória. 

Bomba submersa de 125 cv NBR 12209/11 – 
Item 7.2.1 

ETE Venda Branca – O transporte do 
esgoto se dá por gravidade 

060 
 Existe bombas reservas 

instaladas? 

ETE Congonhas - A moto-bomba de 
transporte fica na Estação Elevatória. A 
bomba reserva não fica instalada, mas 

está no local 

Art. 4.2.3.4 da NBR 
12208/1992 

ETE Venda Branca – O transporte do 
esgoto se dá por gravidade 

061 
 Os dispositivos ou tubulações 
de saída estão adequadamente 

conservados? 

A – Os dispositivos e tubulações estão em 
boas condições de conservação nas duas 

ETEs 
 Informativo 

062 

 As condições gerais de 
operação, manutenção e 
conservação da ETE são 

adequadas? 

R- A ETE Congonhas apresentou sinais de 
falta de manutenção 

Informativo  
A – As condições gerais estão adequadas 

na ETE Venda Branca 

063 
 Existem dispositivos de 

manobras operacionais? Quais? 

A ETE Congonhas não apresenta 
dispositivos de manobra operacional 

 Informativo A ETE Venda Branca possui sistema 
Bypass, que permite isolar parte do 

sistema para manutenção/limpeza sem 
interromper o processo 
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064 

 As caixas de proteção, 
inspeção ou passagem 

existentes possuem tampas 
adequadas? 

A – As caixas existentes possuem tampas 
adequadas 

Informativo  

065 
Foram observados vazamentos 

nas instalações? (Tubos, 
registros etc.) 

A – Não foram observados vazamentos 
durante a inspeção 

Informativo 

066 
 Existe meio de comunicação do 

operador da ETE com outras 
unidades do sistema? 

Não há meios de comunicação disponíveis 
porque não há funcionários nas ETEs em 

tempo integral 
Informativo 

067 
 Os procedimentos de operação 

buscam minimizar o gasto 
energético? 

Não existem projetos para redução de 
garsto de energia 

NBR 12209 – Item 
5.11.2.2  

068 
 Qual o tempo médio de 

operação da ETE? 
As duas ETEs funcionam 24 horas por dia Informativo 

069 
 O lodo gerado é tratado? 

(descrever) 
O lodo gerado não é tratado 

Lei Federal 
12305/10 - Art. 9o 

070 
 Existem leitos de secagem? 

Quantos? 

Não há leitos de secagem para o lodo, 
apenas para os sólidos retirados no 

tratamento preliminar 

NBR 12209/92 – 
Itens 7.6.3 e 7.6.4 

071 
 Qual o destino final do lodo 
fresco ou retirado do leito de 

secagem? 
Descarte apropriado em aterro sanitário 

Lei Federal 
12305/10 - Art. 9o 

072 
 Os subprodutos do tratamento 

são aproveitados de alguma 
forma? Como? 

Não há aproveitamento dos subprodutos 

Lei Federal 
12305/10 – Art. 8o 

Item VI 

073 
 É realizada correção de pH e 
controle biológico do efluente 

antes de seu lançamento? 

Não é realizada correção de pH e controle 
biológico antes do lançamento do efluente 

Decreto Estadual 
8468/76 - Art.12 

074 
 Existe Boletim Diário de 

Operação da ETE devidamente 
preenchido? 

Não há boleitm diário nas ETEs 
Informativo 

 

 IV.3. Qualidade do Efluente    

075 

 O efluente tratado atende aos 
padrões físico-químicos de 

lançamento preconizados pela 
legislação, licenças ambientais 

e/ou portaria de outorga? 

N – O efluente tratado não atente a todos 
os padrões físico-químicos estabelecidos 

Decreto Estadual 
8468/76 - Art.12 

076 

 O efluente tratado atende aos 
padrões microbiológicos 

estabelecidos pelas legislações, 
licenças ambientais e/ou 

portaria de outorga? 

N – O efluente tratado não atente a todos 
os padrões biológicos estabelecidos 

Decreto Estadual 
8468/76 - Art.12 

077 

 A eficiência do tratamento é 
igual ou superior à eficiência de 

projeto? (Apresentar 
comprovação) 

A eficiência declarada pela concessionária 
é de 84% na ETE Congonhas 

Informativo Por ainda estar ocorrendo processo de 
maturação das colônias, não é possível 

determinar a eficiência real do tratamento 
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078 

 É feito o monitoramento e 
controle de efluentes da ETE, 
conforme o estabelecido pela 

legislação, licenças ambientais 
e/ou portaria de outorga no 

período verificado? (Verificar os 
parâmetros e frequência de 

análises). É realizada análise 
periódica para avaliar a 
eficiência do processo? 

R – O monitoramento é trismestral (análise 
simples) e semestral (análise completa) 

Resolução 
CONAMA 430/11 - 

Art. 24, 25, 26 

079 

 É feito o monitoramento de 
lançamentos e descargas 

indevidos na rede de esgoto? 
(Ex: despejos industriais, 

caminhões limpa-fossa, etc.) 

Não é realizado o monitoramento de 
lançamentos indevidos. 

Informativo 

080 

 É feito o monitoramento do 
esgoto bruto e tratado para 

aferição da eficiência do 
tratamento? 

A – É realizado o monitoramento do esgoto 
bruto Dec. Federal 

7217/10 – Art. 22 

    

 IV.4. Equipamentos    

081 

Os operadores de campo usam 
roupas e/ou crachás que os 

identificam como funcionários 
próprios ou terceirizados da 

empresa? 

Os funcionários usam uniformes e EPIs 
para realizar os serviços de campo. As 

visitas às ETEs são diárias 
Informativo 

082 

 As ferramentas de trabalho 
estão dispostas em local 

adequado e seguro? (Picaretas, 
pás, enxadas, alavancas etc.) 

As ferramentas são mantidas na sede da 
empresa, e levados juntos para os serviços 

de campo 
Informativo 

083 

 Existem veículos para uso dos 
funcionários? (Carros, motos). É 

compartilhado com demais 
setores?  

Os funcionários possuem veículos 
oferecidos pela concessionária 

Informativo 

 
V. LICENÇA AMBIENTAL E 

PORTARIA DE OUTORGA DA 
ETE 

   

084 
A ETE possui licenciamento 

ambiental para funcionamento? 

A ETE Congonhas possui licença 
ambiental para funcionamento 

Resolução 
CONAMA 237 - Art. 
2o, parágrafo 1o. - 
Anexo 1, Item 18 

A ETE Venda Branca possui uma licença 
ambiental a título precário 

085 
Existe Portaria de Outorga para 
lançamento do efluente tratado? 

A – As duas ETEs possuem outorga para 
lançamento do efluente 

Documento 
necessário para 

obter o 
licenciamento 

 VI CORPO RECEPTOR    

086 
O local de descarga e sua área 
de influência apresenta aspecto 

inadequado? 

N – Na ETE Congolhas, o efluente possuía 
colocação acinzentada e apresntava 

espuma na superfície 
Decreto Estadual 
8468/76 - Art.12, 

item I-a A – Na ETE Venda branca, o efluente 
apresentava um aspecto adequado 

087 

O local de descarga exala 
odores desagradáveis ou 
apresenta proliferação de 

insetos e roedores? 

N – Na ETE Congonhas exala um leve 
odor, mas sem proliferação se insetos ou 

roedores 
Decreto Estadual 
8468/76 - Art.12, 

item I-c A – Na ETE Venda Branca não há odores 
ou proliferação de insetos ou roedores, 
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088 

É realizado monitoramento da 
qualidade da água do corpo 

receptor antes e após o 
lançamento? Qual a 

frequência? 

R – É realizada análise à montante e à 
jusante do lançamento do efluente nas 
duas ETEs. Monitoramento trismestral 
(análise simples) e semestral (análise 

completa) 

Informativo 

089 
A classe do corpo receptor está 
adequada às características do 

efluente lançado? 

N – O efluente lançado não está adequado 
às classe do corpo receptor nas duas 

ETEs 

Decreto Estadual 
10755/77. 
Resolução 

CONAMA 430/11 - 
Art. 3º 

 

 


