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1. INTRODUÇÃO 

 
A princípio convém destacar que por força da Lei Complementar Municipal nº 206, de 

19 de março de 2013, o município de Brusque ratificou o Protocolo de Intenções, o 

qual tinha como fim precípuo a sua inclusão no Consórcio Público que instituiu a 

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

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

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

21 da Lei Federal nº 11.445/2007.   

 

Posteriormente, por meio da Lei n° 4090, de 18 de outubro de 2017, o município de 

Brusque ratificou o Novo Protocolo de Intenções da AGIR, delegando a regulação, o 

controle e a fiscalização dos serviços públicos municipais de saneamento básico. 

 

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

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

natureza técnica e subordinada à Diretoria Administrativa e Institucional. 

 

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

Fiscalização de Saneamento Básico:  

 

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

prestação dos serviços de saneamento básico nos municípios consorciados, em 

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

legislação vigente; 

 

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

entidades reguladas, atendendo a legislação vigente e estimulando práticas de 

estreitamento da relação prestador/usuário; 

 

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

grau de eficácia no desempenho das funções de todos os agentes envolvidos; 
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IV - organizar e controlar atividades de capacitação, objetivando a padronização das 

ações de fiscalização no setor do saneamento básico; 

 

V - sugerir e elaborar propostas de normas de regulação para os serviços regulados 

pela respectiva Gerência; 

 

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

solicitação da Diretoria Administrativa e Institucional; e 

 

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

 

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

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

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

cumprimento às Resoluções do CONAMA, CONSEMA e também aquelas editadas 

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

Saúde e Vigilância Sanitária. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA AGIR 

 

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

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

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

interessados em uma única entidade reguladora, otimizando assim recursos e 

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

conta com a participação de 14 municípios do Médio Vale do Itajaí no consórcio: 

Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, 

Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. 

 

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

públicos municipais do setor de saneamento básico, sendo os serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 
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sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A sua constituição 

lastreou-se nos princípios do Direito Regulatório, assegurando-lhe para tanto 

independência administrativa, financeira e orçamentária. 

 

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

efetuado junto aos municípios consorciados se dá também através de 05 (cinco) 

Resoluções Normativas editadas pela AGIR. Estas normativas visam estabelecer os 

requisitos mínimos de qualidade, regularidade, continuidade e também aqueles 

relativos aos produtos oferecidos, e principalmente quanto ao atendimento aos 

usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas; tudo de acordo 

com as normas regulamentares e contratuais aplicáveis como já mencionado.  

 
Quadro 01: Resoluções Normativas editadas pela AGIR. 

Resolução Normativa Descrição 

Resolução Normativa Nº 

001/2013 

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

Resolução Normativa Nº 

002/2013 

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

Resolução Normativa Nº 

003/2013 

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

Resolução Normativa Nº 

004/2013 

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

Resolução Normativa Nº 

005/2015 

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

Fonte: AGIR (2017). 
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Enfim, todas as informações sobre a AGIR, incluindo suas decisões e relatórios de 

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

publicidade visa apenas o cumprimento de um dos princípios básicos e inerentes aos 

serviços públicos em geral, isto é, a transparência. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque - SAMAE 

Rua Dr. Penido, n° 297 – Centro. 

Parque da Caixa D'água  

CEP: 88.350-000 – Brusque/SC 

Fone: (47) 3255-0500  

 

4. EQUIPE TÉCNICA DA AGIR 

 

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

Básico. 

Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo. 

 

5. CONTROLE, CRONOGRAMA E PARTICIPANTES DA FISCALIZAÇÃO  

 

A AGIR por meio da sua equipe técnica, realizou nos dias 23/08, 24/08, 25/08 e 01/09 

do ano de 2017, a 3ª etapa de fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água – 

SAA do Município de Brusque, sob a responsabilidade do SAMAE. 

 

Por meio do Ofício nº 203/2017 – Técnico/AGIR comunicou-se o SAMAE e a 

municipalidade (Prefeitura e Vigilância Sanitária de Brusque) acerca da realização de 

vistoria técnica no SAA, com início na sede da SAMAE, às 09h30min do dia 23/08/17, 

sendo oportunizada a participação de representantes do município e do prestador de 

serviços para que acompanhassem a fiscalização, em respeito aos princípios da 

transparência e da publicidade. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Após a reunião de abertura, acompanharam todo o processo de vistoria técnica  

a Sra. Luiza Sarah Thomsen – Engenheira Civil do SAMAE, Sr. Ricardo Bortolotto – 

Químico do SAMAE, Sr. Marcio Cardoso – Químico do SAMAE, Sr. Diego Ribeiro 

Pena – Engenheiro Eletricista do SAMAE. 

 

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

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

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

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

reservatórios de distribuição; bem como, sistemas elevatórios intermediários 

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

almoxarifados, oficinas e setor comercial. Na pesquisa de campo realizou-se 

observação direta, pesquisa documental, pesquisa em banco de dados e em projetos, 

como também entrevistas aos responsáveis pelos sistemas de tratamento e 

distribuição de água do município. 

 

6. FISCALIZAÇÃO DO SAA – BRUSQUE 

 

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

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

Reguladora, apontando os resultados das verificações realizadas em campo. O citado 

relatório contém registros fotográficos das verificações de campo e ao seu final 

encontra-se um “Cronograma de Melhorias e Ações Corretivas das Não 

Conformidades”, o qual pode ser verificado no referido documento. No caso do 

SAMAE Brusque, este primeiro documento foi denominado “Relatório de Fiscalização 

005-2014/SAA SAMAE Brusque”. 

 

Em 2015 foi realizada a segunda etapa de fiscalizações, no qual foi verificado “in 

loco” o cumprimento, por parte dos prestadores, das ações do “Cronograma de 

Melhorias e Ações Corretivas das Não Conformidades” do ano de 2014, contido no 

relatório da primeira etapa de fiscalizações da AGIR, bem como possíveis novas não 

conformidades.  

 

http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
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Esta segunda etapa de fiscalização gerou o “Relatório de Fiscalização 005-2015/SAA 

SAMAE Brusque”, o qual contém o resultado das verificações citadas acima. Neste 

documento apresentou-se num quadro a comparação entre as situações registradas 

na primeira e segunda etapas de fiscalizações com indicação quanto ao cumprimento 

do cronograma de melhorias e correções apontadas no primeiro relatório de 

fiscalização (2014). Após o quadro comparativo foram apresentadas novas 

constatações evidenciadas na segunda fiscalização (2015) e, por fim, foram 

apresentadas recomendações para a continuidade deste trabalho. 

 

Durante o ano de 2016, a equipe técnica da AGIR atuou por meio de fiscalização 

indireta, solicitando da prestadora de serviços de saneamento o envio das 

informações referentes às ações corretivas indicadas no relatório de fiscalização do 

ano de 2015. Foram solicitadas comprovações e complementações para evidenciar o 

andamento e/ou as correções das não conformidades. Cabe destacar que a última 

manifestação apresentada pelo SAMAE Brusque, atendendo todas as solicitações 

anteriores da AGIR, ocorreu por meio do Ofício nº 02/2017 – Engenharia/SAMAE, 

datado de 16/01/2017. 

 

Por fim, a terceira fiscalização programada, realizada nos dias 23/08, 24/08, 25/08 e 

01/09 do ano de 2017, pauta do presente relatório, teve como objetivo verificar as 

ações corretivas realizadas no SAA quanto às não conformidades apontadas no 

“Relatório de Fiscalização 005-2015/SAA SAMAE Brusque”. Assim, conforme Quadro 

02 a seguir, denominada “Acompanhamento do Cronograma de Melhorias e 

Correções das Não Conformidades do SAA – Brusque”, apresenta-se o 

acompanhamento e os resultados da terceira etapa de fiscalização, assim como de 

forma complementar possíveis respostas remetidas pela SAMAE. Cabe destacar que 

a numeração das não conformidades foi readequada a fim de proporcionar a 

organização dos itens conforme a ordem sequencial do sistema de abastecimento em 

comento. De forma complementar, na coluna “Descrição da Situação Verificada na 

Fiscalização em 2017”, foram inseridas observações em cada linha, contendo a 

numeração dos itens das não conformidades correspondentes à tabela 01 e 02, do 

Capítulo 6 ou 8, do Relatório de Fiscalização 005-2015/SAA SAMAE Brusque. 

http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
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QUADRO 02 - ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA – BRUSQUE. 

DESCRIÇÃO DAS NÃO 
CONFORMIDADES E MELHORIAS 
RECOMENDADAS NO RELATÓRIO 

DE 2015 

EVIDÊNCIA DA NÃO 
CONFORMIDADE 

IDENTIFICADA EM 2015 

EVIDÊNCIA DA SITUAÇÃO 
VERIFICADA NA 

FISCALIZAÇÃO EM 2017 

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO 
VERIFICADA NA 

FISCALIZAÇÃO EM 2017 

STATUS/ 
2017 

ETA CENTRAL 

01 

Não Conformidade: 
Ausência de Licença 
Ambiental de Operação da 
ETA Central. 
 
Melhorias Recomendadas:  
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação da 
ETA Central. 

Sem registro fotográfico. Sem registro fotográfico. 

ETA Central: Constatou-se que não 
foi providenciada a Licença Ambiental 
de Operação da ETA Central. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. O SAMAE está 
realizando o licenciamento da ETA 
Volta Grande e seguirá os trabalhos 
para licenciamento das demais ETAs. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 10.1 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque.  

 

Não 
Realizada. 
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02 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória de água 
bruta - 001: Ausência de talha 
e escada interna para 
operação/ manutenção do 
poço de bombeamento.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Implantar sistema de talha na 
Captação da Estação 
Elevatória de água bruta – 
001. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Estação Elevatória de água bruta - 
001: Constatou-se que não foi 
providenciada a instalação do 
sistema de talha na parte externa da 
instalação, onde estão localizados os 
conjuntos moto bombas de captação 
de água bruta, junto a barragem de 
nível do manancial. Segundo 
informações dos colaboradores do 
SAMAE, quando se faz necessária a 
operação e manutenção destes 
equipamentos, contam com o auxílio 
de um Caminhão Munck. Verificou-se 
ainda a presença de talha mecânica 
na parte interna da instalação onde 
estão os conjuntos moto bombas do 
poço de armazenamento da estação 
elevatória. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 3.3 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 



 

  11 

03 

Não Conformidade: 
Captações: Ausência de 
escada com corrimão e 
guarda-corpo de segurança 
para os operadores.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Captações: implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escadas de acesso na estação 
elevatória de água bruta – 
001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Captações:  
Constatou-se que o SAMAE 
providenciou anteriormente a 
implantação de guarda-corpos de 
segurança, corrimões e escadas de 
acesso na Estação Elevatória de 
água bruta – 001, porém verificou-se 
que alguns dispositivos de segurança 
não estavam instalados no momento 
da fiscalização programada devido 
realização de manutenções nesses 
locais. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. As melhorias foram 
implantadas na estação elevatória de 
água bruta (EAB-001). 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.13 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada 
Parcialmente. 
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04 

Não Conformidade: 
Captação ETA Central: 
Registro de saída de tanque 
de contenção encontrado 
aberto comprometendo a sua 
função de reter vazamento de 
produtos químicos  
(Combustível do gerador de 
energia). 
 
Melhorias Recomendadas:  
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 

 
 

 

 
 

 
Captação ETA Central (Estação 
Elevatória de água bruta – 001): 
Constatou-se que o registro de saída 
do tanque de contenção estava 
aberto durante a fiscalização 
programada. Solicitou-se de imediato 
aos técnicos do SAMAE o 
fechamento do referido registro, bem 
como alertou-se novamente sobre a 
importância dessa medida na 
prevenção de vazamentos de 
produtos químicos. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. Registro fechado.  

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada.  
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05 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória de 
água bruta - 001: 
Ausência de extintores de 
incêndio e placa de 
alerta/identificação de 
inflamável. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Instalação de sinalizações 
de inflamáveis e extintores 
de incêndio na 
planta/reservatório do 
gerador da Estação 
Elevatória de água bruta – 
001.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Estação Elevatória de água bruta - 
001: Constatou-se que foram 
instaladas sinalizações de 
identificação e advertência de 
armazenagem de líquido inflamável. 
Verificou-se que os extintores de 
incêndio instalados próximos ao 
tanque de armazenamento de 
combustível do gerador de energia 
estavam com os prazos de 
manutenção em conformidade.  
 
Nesse sentido, como medida de 
segurança, recomenda-se ao 
SAMAE reavaliar todo o seu sistema 
preventivo de incêndio, sistema 
preventivo de descargas 
atmosféricas e adequação das 
simbologias de advertência 
conforme especificações 
estabelecidas pelo Corpo de 
Bombeiros e Normas Técnicas 
Brasileiras aplicáveis.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.5 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 

 

Realizada. 
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06 

Não Conformidade: 
Adutora de Água Bruta 
(Rua Henrique 
Deichman): Adutoras de 
água bruta (ETA Central), 
ausência de proteção. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Adutora de Água Bruta 
(Rua Henrique 
Deichman): Instalar 
proteções (idem ao lado 
esquerdo) ou realocá-la 
para baixo da ponte 
(evitar risco de 
rompimentos e/ou 
acidentes).   

Sem registro fotográfico. 

  

 
Adutora de Água Bruta (Rua 
Henrique Deichman): Verificou-se 
que não foram instaladas proteções 
e/ou executado o reposicionamento 
das adutoras para baixo da ponte. 
 
Recomenda-se reavaliação por 
parte do SAMAE, haja vista o 
grande risco de rompimentos e/ou 
acidentes que possam comprometer 
em grande escala o abastecimento 
do município de Brusque.   
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Após avaliação pela parte técnica, 
considera-se inviável a execução 
desta obra. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.30 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Não 
Realizada. 
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07 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
placas de identificação de 
armazenagem líquido 
inflamável e extintores de 
incêndio. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Instalação de 
sinalizações de 
inflamáveis e extintores 
de incêndio na 
planta/reservatório do 
gerador da ETA Central. 
 

 
 

  
 

 

 
ETA Central: Constatou-se que foram 
instaladas sinalizações de 
identificação e advertência de 
armazenagem de líquido inflamável. 
Verificou-se que os extintores de 
incêndio instalados próximos ao 
tanque de armazenamento de 
combustível do gerador de energia 
estavam com os prazos de 
manutenção vencidos. 
 
Nesse sentido, como medida de 
segurança, recomenda-se ao SAMAE 
reavaliar todo o seu sistema 
preventivo de incêndio, sistema 
preventivo de descargas atmosféricas 
e adequação das simbologias de 
advertência conforme especificações 
estabelecidas pelo Corpo de 
Bombeiros e Normas Técnicas 
Brasileiras aplicáveis.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Serão instalados 
até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
30 dias (06/01/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.6 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 

Realizada 
Parcialmente. 



 

  16 

08 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
guarda-corpo de 
segurança para proteção 
dos operadores nas 
passarelas dos 
decantadores.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
ETA Central: Implantação 
de guarda-corpos e 
corrimões nas passarelas 
dos decantadores. 

 
 
 
 

  

 

 
ETA Central: Constatou-se que não 
foram implantados os guarda-corpos 
e corrimões nas passarelas dos 
decantadores. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.16 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque.  

 

Não 
Realizada. 

09 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
guarda-corpo de 
segurança para proteção 
dos operadores nas 
passarelas dos filtros.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
ETA Central: Implantação 
de guarda-corpos e 
corrimões nas passarelas 
dos filtros. 

 
 

 

 
ETA Central: Verificou-se que não 
foram implantados os guarda-corpos 
e corrimões nas passarelas dos 
filtros. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.17 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 



 

  17 

10 

Não Conformidade: 
ETA Central: 
Passarelas/grades de 
proteção dos filtros com 
presença de oxidação e 
com ausência de 
manutenção. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
ETA Central: Reforma 
e/ou substituição da 
grade de 
proteção/passarela 
localizado na 
passarela/grade de 
proteção dos filtros. 

 
 

 

 
ETA Central: Constatou-se que foi 
providenciada reforma e/ou 
substituição das passarelas/grades de 
proteção dos filtros. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.20 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  18 

11 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
manutenção (madeiras) e 
limpeza dos tanques de 
floculação. 
  
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Reformar e/ou 
substituir as barreiras de 
madeira dos tanques de 
floculação.  
(muitas apresentavam-se 
deterioradas) 

 
 

 

 

 

 
ETA Central: Conforme informado 
pela SAMAE, constatou-se durante a 
fiscalização programada a 
substituição de muitas madeiras dos 
tanques de floculação que estavam 
deterioradas por estruturas metálicas. 
  
Contudo, verificou-se ainda a 
utilização e presença de madeiras 
sem a devida manutenção nos 
tanques de floculação.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 

Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 8.1 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada 
Parcialmente. 



 

  19 

12 

Não Conformidade: 
ETA Central: Passarelas e 
comportas metálicas com 
presença de oxidação e 
ausência de manutenção.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Reforma e/ou 
substituição das passarelas e 
comportas metálicas da 
entrada de água bruta nos 
floculadores (combate à 
oxidação). 

 
 

 
 

 
ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se a 
execução de reforma e/ou 
substituição das passarelas nos 
floculadores. Contudo, verificou-se 
ainda a presença de comportas 
metálicas com oxidação e ausência 
de manutenção. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Algumas foram 
substituídas. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.21 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada 
Parcialmente. 

13 

Não Conformidade: 
ETA Central:  
Instalações elétricas aparentes.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Reforma e 
melhoria das instalações 
elétricas dos floculadores. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
ETA Central: Constatou-se a 
execução de reforma e melhoria das 
instalações elétricas dos floculadores. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento.  Material já adquirido, 
aguardando entrega para instalação. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 30 
dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.28 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  20 

14 

Não Conformidade: 
ETA Central: Motor dos 
floculadores mecânicos com 
misturadores de eixo horizontal 
com ausência de proteção 
mecânica.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Realizar a 
proteção de segurança 
mecânica no motor dos 
floculadores mecânicos com 
misturadores de eixo 
horizontal. 
 

 
 

 
 

 

 
ETA Central: Constatou-se durante a 
fiscalização programada a presença 
das proteções de segurança nos 
motores dos floculadores mecânicos 
com misturadores de eixo horizontal. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizada. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.41 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  21 

15 

Não Conformidade: 
ETA Central: Instalações 
elétricas aparentes e 
desprotegidas. 
  
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Melhoria das 
instalações elétricas aparentes 
da sala de válvulas das saídas 
dos filtros.  

 
 

 

 
ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se a 
execução de melhorias nas 
instalações elétricas da sala de 
válvulas das saídas dos filtros. 
 
Nesse aspecto, recomenda-se ao 
SAMAE verificar o atendimento da 
Norma Regulamentadora - NR 10 que  
estabelece um conjunto de 
procedimentos e requisitos de 
segurança em instalações elétricas e 
serviços com eletricidade. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizada. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.33 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  22 

 

 

16 

Não Conformidade: 
ETA Central: Presença de 
vazamentos e ausência de 
manutenção da válvula de 
manobra do filtro.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Reparo dos 
vazamentos e/ou substituição 
da válvula de manobra do filtro.  

 
 

 

 
ETA Central: Verificou-se que foi 
providenciada a substituição da 
válvula de manobra do filtro que 
apresentava vazamentos.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizada. 

 
 

Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 6.1 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  23 

17 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
manutenção, presença de 
infiltrações e vazamentos nas 
paredes dos filtros.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central:  
Realizar manutenção de 
impermeabilização das 
paredes de todos os filtros 
(presença de infiltrações). 
 

 
 
 

 

 
ETA Central: Apesar da reforma 
efetuada na instalação em pauta, 
constatou-se novamente durante a 
fiscalização programada, a presença 
de infiltrações e vazamentos 
deteriorando as paredes dos filtros.  
 
Conforme informado pelo SAMAE, 
verificou-se que não tinha sido 
executada até aquela ocasião a 
substituição dos fundos dos filtros e a 
manutenção da impermeabilização. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
Está sendo elaborado um estudo para 
substituição dos fundos dos filtros e a 
impermeabilização dos filtros será 
contemplada na reforma. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.9 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

 

Não 
Realizada. 
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18 

Não Conformidade: 
ETA Central: Coleta de 
amostras dos filtros com 
ausência de identificação de 
origem.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Identificar os 
pontos de coleta das amostras 
dos filtros. 

 
 
 
 
 

 

 
ETA Central: Foi providenciada a 
identificação dos pontos de coleta das 
amostras dos filtros. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.11 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 



 

  25 

19 

Não Conformidade: 
ETA Central: Estrutura 
danificada e com ausência de 
manutenção das paredes de 
saída dos filtros.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Reforma/reparo da 
estrutura da laje e paredes da 
sala de válvulas das saídas dos 
filtros.  

 
 

 

 

 
ETA Central: Constatou-se a 
execução de reforma/reparo da 
estrutura da laje e paredes da sala 
de válvulas das saídas dos filtros. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 9.1 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 
 

Realizada. 



 

  26 

20 

Não Conformidade: 
ETA Central: Pintura 
desgastada. 
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Recuperar a 
pintura da sala de válvulas das 
saídas dos filtros.  

 
 

 

  
ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, verificou-se que foi 
recuperada a pintura da sala de 
válvulas das saídas dos filtros. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 9.2 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  27 

21 

Não Conformidade: 
ETA Central: Instalações 
elétricas aparentes e 
desprotegidas. 
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Melhoria das 
instalações elétricas aparentes 
da subestação e distribuição de 
energia elétrica.  
 

 
 

 

 

 
ETA Central: Constatou-se a 
melhoria das instalações elétricas 
aparentes da subestação e 
distribuição de energia elétrica.  
 
Nesse aspecto, recomenda-se ao 
SAMAE, verificar o atendimento da 
Norma Regulamentadora - NR 10 
que estabelece um conjunto de 
procedimentos e requisitos de 
segurança em instalações elétricas 
e serviços com eletricidade. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.34 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  28 

22 

Não Conformidade: 
ETA Central: Depósito de 
materiais inadequado, ausência 
de organização e limpeza das 
instalações. 
  
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Melhoria da 
organização e limpeza da 
subestação e distribuição de 
energia elétrica. (depósito 
inadequado de materiais). 
 

 
 

 

 
ETA Central: Foi providenciada a 
melhoria da organização e limpeza 
da sala da subestação e distribuição 
de energia elétrica.  
 
Nesse aspecto, recomenda-se ao 
SAMAE, verificar o atendimento da 
Norma Regulamentadora - NR 10 
que estabelece um conjunto de 
procedimentos e requisitos de 
segurança em instalações elétricas 
e serviços com eletricidade. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.8 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 



 

  29 

23 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
sistema de exaustão e/ou 
ventilação.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Melhoria do 
sistema de exaustão e/ou 
ventilação da planta do cloro-
gás. 

 
 

 

 
ETA Central: Considerando normas 
nacionais e internacionais sobre o 
tema em pauta, substitui-se essa 
solicitação pelo item 40 desse 
quadro 02. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Não há previsão para 
realização da melhoria. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.36 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 
 
 
 
 

Não  
Realizada 

- 
Justificada. 



 

  30 

 

 

24 

Não Conformidade: 
ETA Central: Kit de emergência 
para reparos do cloro-gás: 
Ausência de itens, oxidação 
dos itens e ausência de 
manutenção.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Reforma e 
manutenção do kit de 
emergência para reparos do 
cloro-gás (inclusive controle de 
itens faltantes). 

 
  

 
ETA Central: Constatou-se que o kit 
de emergência para reparos do 
cloro-gás estava em condições 
insatisfatórias de manutenção 
durante a fiscalização programada, 
bem como a ausência de controle 
dos componentes necessários. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Solicitado à 
empresa que fornece os cilindros. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
30 dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.37 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não  
Realizada. 



 

  31 

25 

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

 
 

 

 

 
ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se a 
aquisição de uma máscara com 
aparelho autônomo de respiração a ar 
comprimido. Contudo, restava 
pendente o armazenamento 
adequado do equipamento de 
proteção individual. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizada.  

  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.38 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 
Realizada. 



 

  32 

26 

Não Conformidade: 
Ausência de bacia de 
contenção e manejo adequado 
dos vazamentos oriundos dos 
tanques de dosagem. 
  
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Construir bacia de 
contenção e eliminar os 
vazamentos oriundos dos 
tanques de dosagem, inclusive 
realizar destinação adequada 
dos despejos dos reagentes. 
  

 
 

 
 

 
ETA Central: O SAMAE executou 
reforma e adequações nas 
instalações da ETA Central, inclusive 
construiu nova casa de química em 
outro local, porém não providenciou a 
construção das bacias de contenção 
no entorno dos tanques de dosagem. 
Constatou-se a ausência de 
vazamentos de produtos químicos 
durante a fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Os reagentes são 
destinados de forma correta, porém 
as bacias de contenção não foram 
construídas. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.5 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 

 

Realizada 
Parcialmente. 



 

  33 

27 

Não Conformidade: 
ETA Central: Presença de 
infiltrações e ausência de 
manutenção das paredes da 
instalação. Depósito 
inadequado de materiais, 
ausência de organização, 
higiene e limpeza. 
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Melhoria da 
organização, higienização e 
limpeza da sala do 
Equipamento de dosagem de 
PAC (polímero). 

 
 

 
 
 
 

 

 
ETA Central: O SAMAE executou 
reforma e adequações nas 
instalações da ETA Central, bem 
como realocou o equipamento de 
dosagem de PAC (polímero) em novo 
local. Constatou-se durante a 
fiscalização programada que as 
condições de organização, 
higienização e limpeza eram 
satisfatórias.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
30 dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 5.9 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  34 

28 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
tampa, limpeza e manutenção 
dos tanques de dosagem. 
  
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Instalar tampa de 
cobertura nos tanques de 
dosagem, inclusive realizar a 
limpeza/higienização dos 
tanques (presença de 
partículas de fundo e 
suspenso). 

 
 

 

 

 

 
ETA Central: O SAMAE executou 
reforma e adequações nas 
instalações da ETA Central, inclusive 
construiu nova casa de química em 
outro local. Constatou-se que todos 
os tanques de dosagem foram 
substituídos, bem como possuíam 
tampas de cobertura. A limpeza e 
higienização dos mesmos estavam 
satisfatórias no momento da 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
30 dias (06/01/2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Obs.: Referente ao Item 5.10 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 

 



 

  35 

 

29 

Não Conformidade: 
ETA Central: Tanque de 
dosagem de produtos químicos 
sem bacia de contenção de 
vazamentos.  
  
Melhorias Recomendadas:  
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ETA Central: O SAMAE executou 
reforma e adequações nas 
instalações da ETA Central, 
inclusive construiu nova casa de 
química em outro local, porém não 
providenciou a construção das 
bacias de contenção no entorno dos 
tanques de dosagem.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Está em reforma. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Não 
Realizada.  
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30 

Não Conformidade: 
ETA Central: Presença de 
vazamentos e infiltrações nas 
paredes das instalações das 
bombas dosadoras. 
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Realizar 
manutenção e correção dos 
vazamentos e infiltrações das 
paredes da sala das bombas 
dosadoras.  

 
 
 
 
 

 

 

 
ETA Central: O SAMAE executou 
reforma e adequações nas 
instalações da ETA Central, 
inclusive foi providenciada a 
realização da manutenção /correção 
dos vazamentos e infiltrações das 
paredes do referido local. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.10 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

 

Realizada. 



 

  37 

31 

Não Conformidade: 
ETA Central: Fiação de 
instalações elétricas dispostas 
de forma inadequada com 
situações de risco.   
 
Melhorias Recomendadas:  
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
ETA Central: O SAMAE realizou 
reforma e adequações das 
instalações da ETA Central, bem 
como providenciou a adequação 
das instalações elétricas 
identificadas anteriormente em 
situações de risco. 
 
Nesse aspecto, recomenda-se ao 
SAMAE, verificar o atendimento da 
Norma Regulamentadora - NR 10 
que estabelece um conjunto de 
procedimentos e requisitos de 
segurança em instalações elétricas 
e serviços com eletricidade. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado.  

 
 

Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada.  



 

  38 

32 

Não Conformidade: 
ETA Central: Presença de 
infiltrações e ausência de 
manutenção das paredes da 
instalação.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Recuperar a 
pintura da sala do 
Equipamento de dosagem de 
PAC (polímero).  

 
 

 

 

 
ETA Central: O SAMAE executou 
reforma e adequações nas 
instalações da ETA Central, bem 
como realocou o equipamento de 
dosagem de PAC (polímero) em 
novo local.  
 
Constatou-se que a pintura das 
instalações estava em condições 
satisfatórias durante a fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 9.4 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 

 

Realizada. 



 

  39 

33 

Não Conformidade: 
ETA Central: Vazamento de 
Hipoclorito de Sódio contido 
na bacia contenção do interior 
da instalação. 
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Eliminar 
infiltrações/impermeabilizar a 
bacia de contenção do 
reagente Hipoclorito de Sódio, 
inclusive conter vazamento 
das tubulações (verificado 
vazamentos/perdas).  

 
 
 

 

 
ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se que 
não foi executada a 
impermeabilização da bacia de 
contenção do reagente Hipoclorito 
de Sódio. Verificou-se ausência de 
infiltrações e vazamentos no 
momento da fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Deverá ser feita a 
impermeabilização.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016).    
 
Obs.: Referente ao Item 7.19 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 
 
 
 
 

Não 
Realizada. 



 

  40 

34 

Não Conformidade: 
ETA Central: Tanque de 
produtos químicos sem bacia 
de contenção de vazamentos. 
                                     
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 
  

 
 

 

 

ETA Central: Constatou-se a 
construção da bacia de contenção 
no entorno dos tanques de 
produtos químicos, porém 
ausência dos registros de vedação 
nas tubulações de saída de fundo. 
 
Solicitou-se de imediato aos 
técnicos do SAMAE a vedação 
das referidas tubulações, bem 
como alertou-se novamente sobre 
a importância dessa medida na 
prevenção de vazamentos de 
produtos químicos. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Está em reforma. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 

 

Realizada 
Parcialmente.

  



 

  41 

35 

Não Conformidade: 
ETA Central: Equipamentos 
de análise com ausência de 
etiqueta de controle de 
calibração e prazo de 
validade. 
   
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Realizar a 
gestão e controle das 
calibrações dos aparelhos de 
análise. 
 

 
 

 
 

ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se a 
presença de equipamentos novos 
com a etiqueta de controle de 
calibração dentro do prazo de 
validade. 
 
Contudo não foi possível identificar 
a gestão e controle das 
calibrações dos demais aparelhos 
de análises laboratoriais durante a 
fiscalização programada. 
 
Nesse aspecto, solicita-se ao 
SAMAE o envio da relação de 
todos os aparelhos de análises 
laboratoriais utilizados na ETA 
Central, onde constem as datas de 
aquisição, metodologia de 
calibração e o controle das 
aferições desde 2017 até o 
presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Novos 
equipamentos adquiridos, porém a 
calibração dos restantes se dará 
em 2017. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.17 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque.  
 

Realizada 
Parcialmente. 



 

  42 

36 

Não Conformidade: 
ETA Central: Presença de 
infiltrações nas paredes do 
laboratório.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Eliminar 
infiltrações e recuperar a 
pintura do laboratório. 
 

 
 

 

 

 
ETA Central: O SAMAE realizou 
reforma e adequações nas 
instalações da ETA Central, 
inclusive construção de um novo 
espaço para o laboratório.  
Constatou-se que as instalações 
estavam em boas condições no 
momento da fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.5 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 



 

  43 

37 

Não Conformidade: 
ETA Central: Presença de 
alimentos, ausência de 
organização, higiene e 
limpeza do armário do 
laboratório utilizado pelo 
operador.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Utilizar de forma 
organizada os armários do 
laboratório, eliminando/ 
proibindo estoque de 
alimentos e relocar o 
eletrodoméstico para o 
vestiário. 

 
 
 

 

 

ETA Central: O SAMAE realizou 
reforma e adequações nas 
instalações da ETA Central, 
inclusive construção de um novo 
espaço para o laboratório. 
Constatou-se durante fiscalização 
programada que a organização 
dos armários e gavetas do 
laboratório ainda necessitavam de 
melhorias, bem como identificou-
se a presença de alimentos no 
refrigerador da geladeira utilizada 
para preservação das amostras 
microbiológicas. Nesse aspecto, 
solicitou-se de imediato aos 
técnicos do SAMAE a retirada 
desse material do referido local.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

  
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.20 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 



 

  44 

38 

Não Conformidade: 
ETAs: Reagentes com 
ausência de identificação, 
controle do lote e data de 
validade. 
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Realizar o 
controle dos vencimentos dos 
reagentes (grande quantidade 
de reagentes vencidas, 
destinar os vencidos de forma 
ambientalmente correta). 
Inclusive providenciar rótulos 
de identificação nos frascos de 
vidro. 
 

 
 

 

 

 

 
ETA Central: Constatou-se 
durante a fiscalização programada 
que os frascos dos reagentes 
presentes na bancada e utilizados 
nas análises laboratoriais 
possuíam etiqueta de 
identificação, controle do lote e as 
datas de fabricação/validade em 
conformidade. Contudo, 
presenciou-se reagente estocado 
no armário com o prazo de 
validade vencido. De forma 
complementar, verificou-se a 
presença de uma planilha de 
controle dos reagentes utilizada 
pelos técnicos da autarquia. Nesse 
aspecto, solicita-se ao SAMAE o 
envio da referida planilha onde 
consta a relação de informações 
sobre todos os reagentes 
utilizados/estocados na ETA 
Central desde 2017 até o presente 
momento. 
  
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.23 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada 
Parcialmente. 

 



 

  45 

 

 

 

39 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
etiquetas com tradução para o 
português em embalagem de 
produtos químicos. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015.  

 
 
 

 
Sem registro fotográfico. 

ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se 
durante a fiscalização programada 
que o produto químico em pauta 
foi substituído.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. (Item 4) 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

 

 Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

 



 

  46 

40 

 
Não Conformidade: 
ETA Central: Detalhe da 
ausência de informações de 
data de fabricação e lote nas 
etiquetas de identificação de 
produtos químicos.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 
  

 
 

Sem registro fotográfico. 

 
ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se 
durante a fiscalização programada 
que o produto químico em pauta 
foi substituído. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. (Item 5) 
Produtos químicos substituídos. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

 

41 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
estrado de madeira e bacia de 
contenção para isolamento 
entre produtos químicos e o 
piso.  
                                      
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015.  
 

 
 

Sem registro fotográfico. 

ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se 
durante a fiscalização programada 
que o produto químico em pauta 
foi substituído e não havia mais 
nenhum estoque de material no 
local. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. (Item 6) 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

 



 

  47 

42 

Não Conformidade: 
ETA Central:  
Bombonas com produtos 
químicos armazenados fora do 
tanque de contenção.  
                                      
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015.  

 
 

 

 

 

 

 

 
ETA Central:  
Nas instalações do sistema de 
dosagem do cloro gás, constatou-
se durante a fiscalização 
programada presença de 
bombonas com produtos químicos 
(Soda Cáustica 50%) 
armazenadas fora do tanque de 
contenção.  
  
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. (Item 19) 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada.  

 

 

 

 

 



 

  48 

43 

Não Conformidade: 
ETA Central: 
a) Instalações para 
abastecimento de cloro gás 
(tubos de cobre) desprotegida 
e aparente; 
 
b)        Ausência de sistema de 
contenção contra vazamentos 
e neutralizador de gás.  
                                      
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015.  

 
 

 

 

ETA Central: 
a) Constatou-se que as 
instalações para abastecimento de 
cloro gás (tubos de cobre) 
permanecem desprotegidas e 
aparentes; 
 
b) Verificou-se que não foi 
providenciada a implantação do 
sistema de contenção contra 
vazamentos e neutralizador de 
gás. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. (Item 17)  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  49 

44 

Não Conformidade: 
ETA Central: Ausência de 
sistema de tratamento de 
efluentes (água de lavagem de 
filtros e descarte de 
decantadores).  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Destinar de 
forma correta o lodo das 
lavagens de filtros e 
decantadores. 
 

 
Sem registro fotográfico. 

 
Sem registro fotográfico. 

 
ETA Central: Constatou-se que 
não foi providenciada a destinação 
de forma correta do lodo das 
lavagens de filtros e descarte dos 
decantadores. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Está sendo 
implantado um sistema piloto para 
tratamento dos efluentes da ETA 
Volta Grande. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.20 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  50 

45 

Não Conformidade: 
Elevatória ETA Central (EAT 
004): Porta de acesso à casa 
de bombas danificada. 
 
Melhorias Recomendadas:  
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 
 

 
 
 
 

 

Elevatória ETA Central (EAT 004): 
Não foi providenciada a reforma 
da porta de acesso danificada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 Não 
Realizada. 

46 

Não Conformidade: 
Elevatória ETA Central (EAT 
004): Estação Elevatória 
permite parcialmente a livre 
circulação dos operadores 
devido uso das instalações 
para depósito de materiais.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Elevatória ETA Central (EAT 
004): Eliminar o depósito de 
materiais, depositar/alocar no 
almoxarifado (melhoria da 
organização, operação e 
segurança). 

 
  

Elevatória ETA Central (EAT 004): 
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que a 
instalação ainda é utilizada como 
depósito de materiais 
/almoxarifado. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizada. 
  
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.26 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 



 

  51 

47 

Não Conformidade: 
ETA Central: Pintura 
desgastada.  
 
Melhorias Recomendadas:  
ETA Central: Recuperar a 
pintura da sala do reservatório 
de contato 01 (cisterna). 

 
 

 

 
ETA Central: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se a 
recuperação da pintura da sala do 
reservatório de contato 01, porém 
esta não adere adequadamente ao 
reboco por se tratar de um antigo 
reservatório de Hipoclorito de 
Sódio. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado, todavia por se tratar de 
um antigo reservatório de 
Hipoclorito de Sódio, a pintura não 
adere ao reboco.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 



 

  52 

48 

Não Conformidade: 
ETA Central: Vestígio de água 
de lavação de veículos 
lançada diretamente em rede 
de drenagem.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 

 
 

 

 
ETA Central:Constatou-se durante 
a fiscalização programada vestígio 
de água de lavação de veículos 
lançada diretamente em rede de 
drenagem.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. O SAMAE licitou 
empresa para lavação de veículos. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
Realizada.  



 

  53 

49 

Não Conformidade: 
ETA Central: 
Materiais de obra da ETA 
dispostos inadequadamente 
no entorno da estação.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 

 
 

 

 
ETA Central: Constatou-se que o 
SAMAE finalizou a reforma da 
ETA, assim como providenciou a 
retirada dos materiais de obra 
dispostos inadequadamente no 
entorno da estação. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado (Item 3). 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 Realizada. 



 

  54 

50 

Não Conformidade: 
ETA Central:  
Materiais novos para adutoras 
de água dispostos no pátio 
externo diretamente no solo. 
 
Melhorias Recomendadas:  
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015. 

 
 

 

 

ETA Central: Constatou-se que 
não foi providenciada a 
organização e armazenagem 
adequada dos materiais dispostos 
no pátio externo. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. (Item 8) 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 Não 
Realizada. 
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51 

Não Conformidade: 
Reservatório ETA Central: 
Ausência de registro de 
manutenção e limpeza dos 
reservatórios de lavagem 
dos filtros.  
                                      
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e 
correções das novas 
constatações e/ou não 
conformidades, determinou-
se o prazo de cento e 
oitenta (180) dias a partir da 
data de entrega do relatório 
em 2015.  

 
   

Reservatório ETA Central:  
Constatou-se que foi realizada 
reforma e manutenção dos 
reservatórios de lavagem dos 
filtros. Contudo, apresentava ainda 
fissuras nas paredes e infiltrações 
que degradaram a pintura de 
proteção.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 Realizada 
Parcialmente. 

 

 

 



 

  56 

52 

Não Conformidade: 
ETA Central: Passarela 
entre reservatórios de água 
de retrolavagem dos filtros 
sem guarda-corpo de 
segurança. 
                                      
Melhorias 
Recomendadas:  
Para as melhorias e 
correções das novas 
constatações e/ou não 
conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega 
do relatório em 2015. 

 
 

 
 
 

 
ETA Central: Não foi 
providenciada a instalação de 
guarda-corpo de segurança na 
passarela entre os reservatórios 
de água de retrolavagem dos 
filtros.  Constatou-se que a 
estrutura inferior da passarela 
estava danificada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. (Item 20) 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 Não 
Realizada. 

53 

Não Conformidade: 
Reservatório ETA Central: 
Cerca de isolamento 
danificada e com ausência 
de manutenção.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reforma do cercamento de 
proteção dos Reservatórios 
ETA Central.  

 
 

 

 

Reservatório ETA Central: 
Constatou-se a manutenção da 
cerca de isolamento danificada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Em fase de 
instalação. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.11 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não  
Realizada. 
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54 

Não Conformidade: 
Reservatórios: 
Escada de acesso sem 
gaiola de proteção.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Reservatórios: Implantação 
de guarda-corpos, 
corrimões e escadas 
(marinheiro/gaiola) de 
acesso na ETA Central. 

 
 

 
 

 

 

Reservatórios ETA Central:  
Não foram instalados os guarda-
corpos, corrimões e escadas de 
acesso com gaiola de proteção. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não Realizado. Prazo até Jul/17.  
  
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.15 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
 Realizada. 
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55 

Não Conformidade: 
Reservatório ETA Central: 
Ausência de tubos de 
ventilação. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório ETA Central: 
instalar tubulações de 
ventilação com telas de 
proteção. 

 
 
 

 
 
 

 
Reservatório ETA Central: 
Não foi providenciada a instalação 
dos tubos de ventilação com tela 
de proteção. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
60 dias (05/02/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.26 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Não  
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Reservatório ETA Central: 
Armazenamento 
inadequado de materiais.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório ETA Central: 
Eliminar o depósito de 
materiais (curvas, válvulas, 
registros, flanges) no 
entorno dos reservatórios e 
depositar/alocar no 
almoxarifado. 

 
 

 
 
 

Reservatório ETA Central:  
Constatou-se que não foram 
providenciadas melhorias e/ou 
eliminado o depósito de materiais 
no entorno dos reservatórios. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Atualmente não há 
espaço físico. O SAMAE estudará 
a viabilização de um novo espaço. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
  
Obs.: Referente ao Item 7.27 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não  
Realizada. 
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57 

Não Conformidade: 
Reservatório: Tampa de 
inspeção sem travamento 
adequado (cadeado).  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório ETA Central: 
instalar cadeados nas 
tampas.  
 

 
 

 

 

Reservatório ETA Central:  
Constatou-se a presença de 
tampa de inspeção sem 
travamento adequado (cadeado) 
durante a fiscalização 
programada.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.25 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 
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58 

Não Conformidade: 
Reservatórios: 
Ausência de placas de 
identificação da autarquia. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatórios: Instalar 
placas da autarquia e 
sinalizações nos 
reservatórios da ETA 
Central. 

 
 

 

 

 
 
 

 
Reservatórios: Constatou-se que 
não foram instaladas as placas de 
identificação da autarquia e 
sinalizações nos reservatórios da 
ETA Central. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Serão instalados 
até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias  
(05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Reservatório ETA Central: 
Rede de amianto. 
 
 Melhorias 
Recomendadas:  
Priorizar ações de 
manutenção e substituição 
de redes obsoletas de 
adução de água tratada 
(substituir as redes de 
amianto). 

 
 

 

Sem registro fotográfico. 
 

 
Reservatório ETA Central: 
Conforme informado pelo SAMAE, 
a substituição de redes obsoletas 
de adução de água tratada (redes 
de cimento amianto) está em 
andamento.  
 
Nesse aspecto, solicita-se o envio 
de documentos comprobatórios 
onde constem pelo menos 
cronograma de manutenção e a 
quantidade de redes executadas/ a 
executar. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. A substituição da 
rede de cimento amianto está em 
andamento. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 6.4 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Em 
Andamento. 
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60 

 
 
 
 
Não Conformidade: 
Reservatório: Cerca de 
isolamento e portão de 
acesso danificados e com 
ausência de manutenção. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Reforma e fechamento do 
cercamento de proteção do 
a) Reservatório Jardim 
Maluche, 
 
b) Reservatório Planalto: 
implantar cercamento e 
portão com cadeado.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
a)Reservatório Jardim Maluche: 
Constatou-se a instalação de 
portão de acesso e travamento 
adequado (cadeado) durante a 
fiscalização programada. Verificou-
se que no entorno do reservatório 
há um muro de isolamento em 
condições satisfatórias. 
 
b) Reservatório Planalto:  
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se a instalação de 
cercamento de proteção e portão 
de acesso com travamento 
adequado (cadeado).  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento.  O reservatório do 
bairro Planalto foi cercado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.12 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada. 



 

  64 

 

61 

Não Conformidade: 
Reservatório Jardim 
Maluche: Presença de 
ninho de pássaro no tubo 
de ventilação. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório Jardim 
Maluche: instalar 
tubulações de ventilação 
com telas de proteção 
(eliminar ninho de pássaro). 
 

 

 
 

 
 

 

Reservatório Jardim Maluche:  
Conforme informado pelo SAMAE, 
não é possível a instalação de 
tubos de ventilação por ser um 
reservatório antigo. Constatou-se 
durante a fiscalização programada 
a instalação de um tubo de 
proteção na saída do extravasor do 
reservatório, bem como a 
eliminação do ninho de pássaro 
anteriormente presenciada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. Por ser um reservatório 
antigo, o SAMAE considera que 
uma intervenção possa ser 
inadequada. Para tanto, o 
extravasor é utilizado como 
ventilação.    
  
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.26 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 
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Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
manutenção e pintura.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório Jardim 
Maluche: Manutenção e 
recuperação da pintura. 
 

 
 

 

 

Reservatório Jardim Maluche: 
Constatou-se a manutenção e 
recuperação da pintura dos 
reservatórios, assim como 
apresentavam condições 
satisfatórias durante a fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Realizado no 
reservatório Zantão. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.11 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

       

Realizada. 



 

  66 

63 

 
 
 

Não Conformidade: 
Reservatórios:  
Ausência de manutenção e 
limpeza satisfatória do 
entorno das instalações. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar a limpeza e roçado 
do entorno das instalações 
do Reservatório Jardim 
Maluche. 
 

 

 
 

 

Reservatório Jardim Maluche: 
Verificou-se que a limpeza e o 
roçado do entorno das instalações 
estavam em condições 
satisfatórias durante a fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. A licitação para 
limpeza foi realizada em 06/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias  
(06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 5.13 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 
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Não Conformidade: 
Reservatórios:  
Ausência de higiene e 
limpeza do interior do 
reservatório. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Realizar limpeza, 
higienização e raspagem do 
lodo do Reservatório Jardim 
Maluche. 
 

 
 

 

Reservatório Jardim Maluche: 
Constatou-se que a limpeza, 
higienização e raspagem do lodo 
do Reservatório Jardim Maluche 
estavam em condições 
insatisfatórias durante a 
fiscalização programada.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Elaborado o Plano 
de Limpeza dos Reservatórios. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.18 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Reservatório Parque (R4): 
Presença de pequenas 
fissuras, infiltrações e 
vazamentos e sem 
identificação. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório Parque (R4): 
Reforma de 
impermeabilização e 
recuperação da pintura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
 
Reservatório Parque (R4): 
Constatou-se que não tinha sido 
providenciada a reforma da 
impermeabilização do 
reservatório.  
 
Verificou-se a presença de 
pequenas fissuras, infiltrações e 
vazamentos danificando a pintura 
da parede do reservatório. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Aguardando 
conclusão do R5 para que haja 
possibilidade de impermeabilizar o 
reservatório.   
  
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 9.10 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 



 

  69 

 

 

 

66 

Não Conformidade: 
Estações de 
Elevatórias/recalque: 
Ausência de placas de 
identificação da autarquia.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Estações de 
Elevatórias/recalque: 
Providenciar sinalizações e 
placas da autarquia na 
Estação Elevatória Lot. 
Hoffmann, Elevatória Lot. 
Hoffmann Baixada, Estação 
Elevatória Escola, Estação 
Elevatória Planalto (EAT 
009). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
Estações de Elevatórias/recalque: 
Na fiscalização programada de 
2017, inspecionaram-se as 
instalações das estações 
elevatórias EAT 009 (Planalto) e 
EAT 014, sendo que ambas 
possuíam as placas de 
identificação da autarquia.  
 
Segundo informações do SAMAE, 
estava em andamento a instalação 
das placas nas demais estações 
elevatórias. Nesse aspecto, 
solicita-se o envio de documento 
comprobatório. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Serão instalados 
até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
  
Obs.: Referente ao Item 1.4 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Em 
andamento. 
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Não Conformidade: 
Estação Elevatória:  
Cerca de isolamento 
danificada e com ausência 
de manutenção.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Implantar o cercamento e 
portão de proteção na 
Estação Elevatória Lot. 
Hoffmann, Estação 
Elevatória (EAT 009), 
Estação Elevatória (EAT 
005).  
 

 

 

 
 

 

Estação Elevatória: Na 
fiscalização programada de 2017, 
inspecionou-se as instalações das 
estações elevatórias EAT 009 
(Planalto) e EAT 014. a) EAT 009  
(Planalto): O portão de acesso não 
possuía travamento adequado 
(cadeado) e a cerca de isolamento 
estava danificada. b) EAT 014: A 
cerca de isolamento estava em 
condições satisfatórias, porém 
constatou-se que não possuía 
portão de acesso. Nesse aspecto, 
solicita-se o envio de documento 
comprobatório sobre as demais 
estações elevatórias.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.10 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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68 

Não Conformidade: 
Vestiário: Alojamento dos 
funcionários em condições 
insatisfatórias de 
conservação, higiene e 
limpeza.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Vestiário: Melhoria das 
instalações do alojamento 
dos funcionários, inclusive 
conservação, higiene e 
limpeza. 

 
 

 

 

 

Vestiário: Constatou-se que não 
foram realizadas melhorias nas 
instalações do vestiário, visando 
dar o adequado suporte a 
quantidade de colaboradores 
existentes no SAMAE. 
Adicionalmente, verificou-se que 
as condições de conservação, 
higiene e limpeza eram 
insatisfatórias no momento da 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.22 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 
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69 

Não Conformidade: 
Vestiário: Banheiros em 
condições insatisfatórias de 
conservação, higiene e 
limpeza.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Vestiário: Melhoria das 
instalações dos banheiros, 
inclusive conservação, 
higiene e limpeza. 

 
 

 

 
 

 
Vestiário: Constatou-se que não 
foram realizadas melhorias nas 
instalações do vestiário, visando 
dar o adequado suporte a 
quantidade de colaboradores 
existentes no SAMAE. 
Adicionalmente, verificou-se que 
as condições de conservação, 
higiene e limpeza eram 
insatisfatórias no momento da 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 9.23 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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70 

Não Conformidade: 
Almoxarifado: Espaço físico 
do almoxarifado limitado, 
hidrômetros e mangueiras 
depositadas na área 
externa.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Almoxarifado: Ampliação e 
reforma do espaço físico do 
almoxarifado (muitos 
materiais/produtos 
estocados no pátio da 
autarquia, nas passagens e 
corredores). 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
Almoxarifado: Constatou-se que não 
foi providenciada a ampliação e 
reforma do espaço físico do 
almoxarifado central. Verificou-se, 
novamente, materiais/produtos 
estocados no pátio da autarquia, nas 
passagens e corredores das 
instalações. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. O SAMAE estudará a 
viabilização de um novo espaço para 
o almoxarifado.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 9.12 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Almoxarifado Central: 
Armazenagem de grande 
quantidade de tintas e 
solventes com ausência de 
extintor de incêndio nas 
proximidades.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Almoxarifado:  
Disponibilizar maior 
quantidade/capacidade de 
extintores de incêndio nas 
dependências do 
almoxarifado. 
 

 
 

 

 

 
Almoxarifado: Verificou-se novamente 
a presença de grande quantidade de 
tintas e solventes (materiais 
inflamáveis) no interior do 
almoxarifado central.  
 
Constatou-se que os extintores de 
incêndio presentes nos arredores do 
almoxarifado estavam com a 
passagem obstruída e/ou com prazo 
de manutenção vencido. 
 
Nesse sentido, como medida de 
segurança, recomenda-se ao SAMAE 
reavaliar todo o seu sistema 
preventivo de incêndio, sistema 
preventivo de descargas atmosféricas 
e adequação das simbologias de 
advertência conforme especificações 
estabelecidas pelo Corpo de 
Bombeiros e Normas Técnicas 
Brasileiras aplicáveis.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
O SAMAE fará a compra de novos 
extintores até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 9.15 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Almoxarifado Central:  
Extintor de Incêndio de 
pequena capacidade, com 
presença de matérias 
abaixo e no entorno 
(dificuldade de acesso ao 
mesmo).  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Almoxarifado: Instalar 
placas de alerta/sinalização 
acima dos extintores de 
incêndio, inclusive pintura 
horizontal de limitação de 
área "proibido colocar 
materiais". 
 

 
 

 

Almoxarifado Central: Verificou-se 
que não foram instaladas as placas 
de alerta/sinalização acima dos 
extintores de incêndio, inclusive 
pintura horizontal de limitação de área 
"proibido colocar materiais". 
 
Constatou-se que os extintores de 
incêndio presentes nos arredores do 
almoxarifado estavam com a 
passagem obstruída e/ou com prazo 
de manutenção vencido. 
 
Nesse sentido, como medida de 
segurança, recomenda-se ao SAMAE 
reavaliar todo o seu sistema 
preventivo de incêndio, sistema 
preventivo de descargas atmosféricas 
e adequação das simbologias de 
advertência conforme especificações 
estabelecidas pelo Corpo de 
Bombeiros e Normas Técnicas 
Brasileiras aplicáveis.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento.  
Serão executados até Dez/2016. 
Licitação dia 18/11.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 9.16 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Almoxarifado Central: 
Ausência de extintor de 
incêndio.   
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Almoxarifado: Disponibilizar 
extintor de incêndio no 
interior do escritório do 
almoxarifado.  

Sem registro fotográfico. Sem registro fotográfico. 

 
Almoxarifado Central:  
Durante a fiscalização programada, 
constatou-se a ausência dos 
extintores de incêndio no interior das 
instalações do almoxarifado central. 
 
Nesse sentido, como medida de 
segurança, recomenda-se ao SAMAE 
reavaliar todo o seu sistema 
preventivo de incêndio, sistema 
preventivo de descargas atmosféricas 
e adequação das simbologias de 
advertência conforme especificações 
estabelecidas pelo Corpo de 
Bombeiros e Normas Técnicas 
Brasileiras aplicáveis.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
O SAMAE fará a compra de novos 
extintores até Dez/2016.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 9.17 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não 
Realizada. 



 

  77 

74 

Não Conformidade: 
Almoxarifado Central:  
Armazenamento de 
recipientes com substâncias 
inflamáveis (gasolina) em 
local e forma 
inadequada/não segura. 
Ausência de rótulos visíveis 
onde consta o conteúdo e 
alerta quanto aos possíveis 
riscos. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Almoxarifado: Eliminar a 
armazenagem de 
inflamáveis do interior do 
almoxarifado 
(caracterizando o 
almoxarifado como área de 
risco - NR 16 / 
periculosidade). Adequar os 
recipientes e rótulos para 
esta atividade. 
 

 
 

 

 

Almoxarifado: 
Constatou-se novamente o depósito 
inadequado de recipientes com 
líquidos inflamáveis no interior das 
instalações do almoxarifado, bem 
como ausência de rótulos visíveis de 
identificação e alerta quanto aos 
possíveis riscos. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
O SAMAE estudará a viabilização de 
um novo espaço para o almoxarifado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias (06/01/2016).   
  
 Obs.: Referente ao Item 9.18 da Tabela 01 do 

Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 



 

  78 

75 

Não Conformidade: 
Almoxarifado Central: 
Depósito das válvulas em 
contato direto com o piso 
podendo ocasionar avarias 
a pintura de revestimento 
externo e danificar o piso 
(ausência de estrado de 
madeira).  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Almoxarifado: Disponibilizar 
estrado de madeira para 
armazenagem de peças, 
válvulas, registros de ferro. 

 
 

 

  

Almoxarifado: Constatou-se a 
armazenagem de peças, válvulas, 
registros em contato direto com o 
piso. Ausência de estrados de 
madeira. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
O SAMAE estudará a viabilização 
de um novo espaço para o 
almoxarifado.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 9.19 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
Realizada. 



 

  79 

76 

Não Conformidade: 
Almoxarifado: Ausência de 
manutenção e organização 
da sala de equipamentos.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Almoxarifado: Organizar, 
ordenar e agrupar os 
materiais da sala dos 
equipamentos, inclusive 
manutenção dos mesmos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Almoxarifado: Constatou-se que 
não foram providenciadas 
melhorias de manutenção e 
organização dos materiais 
presentes na sala de 
equipamentos. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
O SAMAE estudará a viabilização 
de um novo espaço para o 
almoxarifado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60dias (05/02/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 9.20 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não 
Realizada. 



 

  80 

 

MICRO SISTEMA LIMEIRA 

77 

Não Conformidade: 
Ausência de Licença 
Ambiental de Operação da 
ETA Limeira. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação da 
ETA Limeira. 
 

Sem registro fotográfico. Sem registro fotográfico. 

MICRO SISTEMA LIMEIRA:  
Constatou-se que não foi 
providenciada a Licença Ambiental de 
Operação da ETA Limeira. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. O SAMAE está 
realizando o licenciamento da ETA 
Volta Grande. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016).  
 

Obs.: Referente ao Item 10.1 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não  
Realizada. 

 



 

  81 

 

 

78 

Não Conformidade:  
Captações: Ausência de 
placas de identificação da 
autarquia.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Captações: Instalação de 
sinalizações e placas da 
autarquia nas captação do 
micro sistema Limeira. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

MICRO SISTEMA LIMEIRA:  
Constatou-se que não providenciada 
instalação de sinalizações e placas de 
identificação da autarquia na 
captação. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Serão instalados até 
Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 60 
dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.1da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 

 

Não  
Realizada. 

 



 

  82 

 

79 

Não Conformidade: 
Captações: Ausência de 
escada com corrimão e 
guarda-corpo de segurança 
para os operadores.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Captações: Implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escadas de acesso na 
captação do micro sistema 
Limeira. 
 

 
 

 

 

 

 
MICRO SISTEMA LIMEIRA:  
Constatou-se que não foi 
providenciada a implantação de 
corrimões na escada de acesso 
e guarda-corpo de segurança na 
captação. Recomenda-se a 
implantação de guarda-corpo 
móvel na barragem de nível. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE 
(16/01/2017): 
Em Andamento.  
As melhorias foram implantadas 
na estação elevatória de água 
bruta (EAB001). 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016).  
   
Obs.: Referente ao Item 1.13 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não 
Realizada. 



 

  83 

80 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Motor do sistema de 
agitação do tanque de 
dosagem com presença de 
oxidação e ausência de 
manutenção. 
  
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Realizar a manutenção e 
pintura para combate à 
oxidação do motor/bomba do 
misturador do tanque de 
dosagem. 

 
 
 

 

 

 

MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Constatou-se que foi realizada a 
substituição do motor do sistema 
de agitação do tanque de 
dosagem (Polímero) que 
apresentava oxidação e ausência 
de manutenção. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.7 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 

 

Realizada. 

 

 

 



 

  84 

81 

Não Conformidade: 
ETA MICRO SISTEMA 
LIMEIRA: Tanque de Cloro 
com ausência de controle 
de dosagem adequada 
(utilizado balde).  
 
Melhorias Recomendadas:  
Instalar as bombas para 
retirar o cloro do 
reservatório (eliminar o uso 
de balde). 
 

 
 

 

 
MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Constatou-se que foi não 
substituído o uso de balde para 
retirada/dosagem do cloro 
(Hipoclorito de Sódio). 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizada. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

82 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Ausência de bomba 
dosadora reserva (flúor e 
cloro) em paralelo para 
acionamento imediato em 
casos de emergência. 
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Instalar as bombas 
dosadoras reserva do 
hipoclorito e flúor. 

 
 

 

 
MICRO SISTEMA LIMEIRA:  
Não foi providenciada a instalação 
das bombas dosadoras reservas e 
em paralelo para acionamento 
imediato em casos de emergência.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.4 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não  
Realizada. 

 



 

  85 

 

83 

 
 
 
 
Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Organização e 
armazenagem dos materiais 
não satisfatória.  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Utilizar de forma organizada 
os armários do laboratório, 
reagentes junto a outros 
produtos e materiais. 

 
  

 
MICRO SISTEMA LIMEIRA:  
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que a 
organização dos armários e 
gavetas do laboratório carecia 
ainda de melhorias. Identificou-se 
o estoque inadequado de 
reagentes das análises 
laboratoriais junto à outros 
produtos e materiais. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.21 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não  
Realizada. 



 

  86 

84 

Não Conformidade: 
ETA Limeira: Ausência de 
sistema de tratamento de 
efluentes (água de lavagem 
de filtros e descarte de 
decantadores).  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA LIMEIRA: 
Destinar de forma correta o 
lodo das lavagens de filtros e 
decantadores. 
 

 

 

 

 

 
MICRO SISTEMA LIMEIRA:  
Constatou-se que não foi 
providenciada a destinação de 
forma correta do lodo das 
lavagens de filtros e descarte dos 
decantadores da ETA. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Está sendo 
implantado um sistema piloto para 
tratamento dos efluentes da ETA 
Volta Grande. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.20 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não  
Realizada. 

 

 



 

  87 

85 

Não Conformidade: 
Reservatórios:  
Escada de acesso sem 
gaiola de proteção. 
 
Melhorias Recomendadas:  
Reservatórios:  
Implantação de guarda-
corpos, corrimões e 
escadas (marinheiro/gaiola) 
de acesso ao Reservatório: 
Reservatório ETA Limeira. 
 

 
 

 

Reservatório ETA Limeira: 
Não foram instalados os guarda-
corpos, corrimões e escada de 
acesso com gaiola de proteção. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.15 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não  
Realizada. 

 

 

 

 



 

  88 

86 

Não Conformidade: 
Reservatório: Tampa de 
inspeção sem travamento 
adequado (cadeado). 
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório ETA Limeira: 
Instalar cadeados nas 
tampas.  
  

 

 

 

Reservatório ETA Limeira: 
Constatou-se a presença de 
travamento adequado (cadeado) 
na tampa de inspeção durante a 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.25 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  89 

87 

Não Conformidade: 
Reservatório ETA Limeira: 
Drenos com ausência de 
manutenção. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório ETA Limeira: 
Realizar limpeza e 
desentupimento dos drenos 
pluviais (todos).  
 

  

 

 

  
 
 
Reservatório ETA Limeira: 
Verificou-se que a limpeza e 
desentupimento dos drenos 
pluviais estavam em condições 
satisfatórias durante a fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizada. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias  
(05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 5.16 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

  90 

88 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não Conformidade: 
Reservatórios:  
Ausência de manutenção e 
pintura.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Reservatório ETA Limeira:  
Manutenção e recuperação 
da pintura. 
 

  

 

 

Reservatório ETA Limeira:  
Constatou-se que foi 
providenciada a manutenção e 
recuperação da pintura do 
reservatório, bem como estava em 
boas condições durante a 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Realizado no 
reservatório Zantão. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.11 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  91 

MICRO SISTEMA VOLTA GRANDE 

89 

Não Conformidade: 
Ausência de Licença 
Ambiental de Operação da 
ETA Volta Grande. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação da 
ETA Volta Grande. 
 

Sem registro fotográfico. 

 

Sem registro fotográfico. 

 

  
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Conforme informado 
anteriormente pelo SAMAE, 
constatou-se durante a 
fiscalização programada que não 
foi providenciada a Licença 
Ambiental de Operação da ETA 
Volta Grande.  
 
Nesse aspecto, solicita-se o envio 
de documentos comprobatórios 
sobre o início/andamento do 
processo de licenciamento 
ambiental no órgão competente.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. O SAMAE está 
realizando o licenciamento da ETA 
Volta Grande. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 10.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 



 

  92 

90 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Dificuldade de 
acesso impossibilitou visita 
técnica ao sistema de 
captação. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Melhoria nas condições de 
acesso ao ponto de 
captação do MICRO 
SISTEMA VOLTA 
GRANDE. 

Sem registro fotográfico. 

 

Sem registro fotográfico. 

 

 
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Na fiscalização 
programada de 2017, não foi 
possível vistoriar o sistema de 
captação devido à distância e 
dificuldade de acesso ao local.  
 
Nesse aspecto, conforme 
informado pelo SAMAE, solicita-se 
o envio de documentos 
comprobatórios sobre as 
manutenções preventivas 
/corretivas realizadas na captação 
desde 2017 até o presente 
momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. O acesso atual 
possibilita, manutenções 
preventivas e corretivas e, 
investimentos no acesso à 
captação se tornam inviáveis 
técnica e economicamente, haja 
vista a distância da captação até a 
ETA (1km). 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias  
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 2.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Não 
Realizada. 

 



 

  93 

 

91 

Não Conformidade: 
Captações: Ausência de 
escada com corrimão e 
guarda-corpo de segurança 
para os operadores.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Captações: implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escadas de acesso no 
micro sistema Volta Grande. 
 

 
 

Sem registro fotográfico. 

 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Brusque. 

SISTEMA VOLTA GRANDE:  
Na fiscalização programada de 
2017, não foi possível vistoriar o 
sistema de captação devido à 
distância e dificuldade de acesso 
ao local.  
 
Segundo informações do 
SAMAE, não foi providenciada a 
implantação de guarda-corpos, 
corrimões e escadas de acesso 
até aquela ocasião. Recomenda-
se a instalação de guarda-corpo 
móvel na barragem de nível. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE 
(16/01/2017): Em andamento. 
As melhorias foram implantadas 
na estação elevatória de água 
bruta (EAB-001). 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.13 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 



 

  94 

 

92 

 
 
 
Não Conformidade: 
Ausência de bacia de 
contenção e manejo 
adequado dos vazamentos 
oriundos dos tanques de 
dosagem. 
 
Melhorias Recomendadas: 
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Construir bacia 
de contenção nos tanques 
de dosagem.  
 
 

 
 

 

MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Não foi providenciada a 
construção da bacia de contenção 
no entorno dos tanques de 
dosagem. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017):  
Em andamento. Os reagentes são 
destinados de forma correta, 
porém as bacias de contenção não 
foram construídas. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias  
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 5.5 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  95 

93 

 
 
 
Não Conformidade: 
ETA Volta Grande: 
Ausência de bomba 
dosadora reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em caso de 
emergência.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Instalar as 
bombas dosadoras 
reservas e em paralelo 
para acionamento imediato 
em casos de emergência. 
 

 
 

 

 
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Não foi providenciada a 
instalação das bombas dosadoras 
reservas e em paralelo para 
acionamento imediato em casos 
de emergência. 
 
Nesse aspecto, conforme 
informado pelo SAMAE, solicita-se 
o envio de documentos 
comprobatórios sobre o 
andamento/finalização do 
processo de licitatório para 
aquisição das bombas dosadoras. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017):  
Em andamento. Aquisição em 
andamento através de processo 
licitatório. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
 Obs.: Referente ao Item 8.2 da Tabela 01 

do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  96 

 

 

 

94 

Não Conformidade: 
a) Banheiro em condições 
insatisfatórias de higiene e 
limpeza.  
 
b)Ausência de pia para 
processo de higienização 
do operador. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: instalar pia para 
lavagens das mãos.  
 

 

 
 

 

MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se que 
não foi providenciada a instalação 
da pia no banheiro para processo 
de higienização do operador. 
 
Adicionalmente, verificou-se que o 
banheiro estava em condições 
insatisfatórias de higiene e 
limpeza no momento da 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. O SAMAE 
necessita de um prazo maior para 
realização da obra, haja vista a 
falta de mão de obra atual e a 
definição de obra não prioritária. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 



 

  97 

 

 

95 

Não Conformidade: 
ETAs:  
a) Estocagem de material 
em local inadequado 
(Laboratório).  
 
b)Organização e 
armazenagem dos materiais 
não satisfatória. 
  
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Utilizar de forma 
organizada os armários e 
gavetas do laboratório, 
reagentes junto à outros 
produtos e materiais. 
 

 

 

MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Constatou-se durante a 
fiscalização programada que a 
organização dos armários e 
gavetas do laboratório carecia 
ainda de melhorias. Identificou-se 
o estoque inadequado de 
reagentes das análises 
laboratoriais junto à outros 
produtos e materiais. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Realizado na 
ETA Volta Grande e em estudo 
nos demais. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.22 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 

 

Não  
Realizada. 
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Não Conformidade: 
ETAs: Reagentes com 
ausência de identificação, 
controle do lote e data de 
validade.  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Realizar o 
controle dos vencimentos 
dos reagentes (grande 
quantidade de reagentes 
vencidas, destinar os 
vencidos de forma 
ambientalmente correta). 
Inclusive providenciar 
rótulos de identificação nos 
frascos de vidro. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Constatou-se durante a 
fiscalização programada que os 
reagentes presentes na bancada e 
utilizados nas análises 
laboratoriais possuíam etiqueta de 
identificação, controle do lote e as 
datas de fabricação/validade em 
conformidade. De forma 
complementar, verificou-se que os 
técnicos do laboratório da ETA 
Central realizam por meio de 
planilha eletrônica, controle de 
estoque e vencimentos dos 
reagentes que são distribuídos 
periodicamente as demais ETA’s 
do SAMAE. Nesse aspecto, 
solicita-se ao SAMAE o envio da 
referida planilha onde consta a 
relação de informações sobre 
todos os reagentes utilizados  
/estocados na ETA Volta Grande 
desde 2017 até o presente 
momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.23 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada 
Parcialmente. 
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Não Conformidade: 
ETA Volta Grande: 
Equipamentos de análise 
com ausência de etiqueta 
de controle de calibração e 
prazo de validade. 
   
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Realizar a gestão 
e controle das calibrações 
dos aparelhos de análise. 
 

 
 

 

 
 

SISTEMA VOLTA GRANDE:  
Constatou-se a utilização de uma 
planilha de controle de calibração 
do pHmetro e do turbidímetro, 
realizado a cada 15 dias pelo 
operador, bem como a limpeza e 
lubrificação das cubetas na 
mesma frequência. Contudo não 
foi possível identificar a gestão e 
controle das calibrações dos 
demais aparelhos de análises 
laboratoriais durante a fiscalização 
programada. Nesse aspecto, 
solicita-se ao SAMAE o envio da 
relação de todos os aparelhos de 
análises laboratoriais utilizados na 
ETA Volta Grande, onde constem 
as datas de aquisição, 
metodologia de calibração e o 
controle das aferições desde 2017 
até o presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Novos 
equipamentos adquiridos, porém, 
a calibração dos restantes se dará 
em 2017. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.17 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada 
Parcialmente. 
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Não Conformidade: 
ETA Volta Grande: 
Ausência de sistema de 
tratamento de efluentes. 
 
Melhorias Recomendadas:  
SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Destinar de 
forma correta o lodo das 
lavagens de filtros e 
decantadores. 
 

 

 

 

 

 
 
SISTEMA VOLTA GRANDE:  
Conforme informado anteriormente 
pelo SAMAE, constatou-se que 
não foi implantado o sistema piloto 
para tratamento dos efluentes da 
ETA Volta Grande. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Está sendo 
implantado um sistema piloto para 
tratamento dos efluentes da ETA 
Volta Grande. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.20 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
higiene e limpeza do interior 
do reservatório. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar limpeza, 
higienização e raspagem do 
lodo do Reservatório ETA 
Volta Grande. 
 

 

 

 

SISTEMA VOLTA GRANDE:  
Constatou-se que a limpeza, 
higienização e raspagem do lodo 
do reservatório estavam em 
condições insatisfatórias durante a 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Elaborado o Plano 
de Limpeza dos reservatórios. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.18 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
ETA Volta Grande: 
Ausência de corrimão na 
escada de acesso e guarda-
corpo de segurança para 
operação nas passarelas.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
SISTEMA VOLTA 
GRANDE: Implantação de 
guarda-corpos e corrimões 
para acesso ao tanque de 
contato.  
 

 
 

 

SISTEMA VOLTA GRANDE: 
Constatou-se que não foi 
providenciada a implantação de 
guarda-corpos e corrimões para 
acesso ao tanque de contato.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.14 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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MICRO SISTEMA BATEAS 

101 
 

 
 
 
Não Conformidade: 
Ausência de Licença 
Ambiental de Operação do 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO). 
 
Melhorias Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação do 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO). 
 
 

Sem registro fotográfico.  Sem registro fotográfico. 

 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO): Constatou-se que não foi 
providenciada a Licença Ambiental 
de Operação da ETA Bateas. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. O SAMAE está 
realizando o licenciamento da ETA 
Volta Grande e seguirá os 
trabalhos para licenciamento das 
demais ETAs. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias  
(02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 10.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque.  

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO): Ausência de 
iluminação para trabalhos 
noturnos. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalação de iluminação no 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO). 

 
 
 
  

 

 

 

 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO): Constatou-se que não foi 
implantada a iluminação para 
trabalhos noturnos na parte 
externa da instalação, conforme 
justificativa apresentada 
anteriormente pelo SAMAE. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. Não é realizado 
nenhum trabalho noturno que 
necessite da iluminação. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 4.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 
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Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO): Limpeza e roçado 
do entorno das instalações 
insatisfatórios. 
  
Melhorias Recomendadas:  
Realizar a limpeza e roçado 
do entorno das instalações 
do MICRO SISTEMA 
BATEAS (POÇO). 
 

  

 

 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO): No momento da 
fiscalização programa a limpeza e 
roçado do entorno das instalações 
estavam em condições 
satisfatórias. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
A licitação para limpeza  foi 
realizada em 06/2016.

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 5.12 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Realizada. 
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Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO)/Estação Elevatória - 
008: Ausência de bomba 
reserva em paralelo para 
acionamento imediato em 
casos de emergência. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Instalar bomba-hidráulica 
reserva em paralelo MICRO 
SISTEMA BATEAS 
(POÇO)/Estação Elevatória 
– 008.  
 

 
 

 

 

 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO)/Estação Elevatória – 008: 
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se a presença de uma 
bomba reserva  em paralelo para 
acionamento imediato em casos 
de emergência. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 
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Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO): A saliência do tubo 
do poço acima da laje não é 
>= 50 cm. 
  
Melhorias Recomendadas:  
Adequar a saliência do tubo 
do poço acima da laje para 
>= 50cm do MICRO 
SISTEMA BATEAS (POÇO). 

 
 

 

 

 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(POÇO): Constatou-se que não foi 
providenciada a adequação da 
saliência do tubo do poço acima 
da laje. Ressalta-se que uma 
altura menor do que a 
especificada na Norma Técnica 
Brasileira aplicável (ABNT NBR 
NBR 12244/2016) pode resultar 
em contaminação do poço. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. A altura da saliência 
não pode ser elevada pois 
impossibilita a retirada do barrilete 
da bomba do poço.   
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(Casa de Química): 
Ausência de bomba 
dosadora reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em caso de 
emergência.  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA BATEAS 
(Casa de Química): Instalar 
as bombas dosadoras 
reservas e em paralelo para 
acionamento imediato em 
casos de emergência. 
 

 

 

 
 

 

 

 

MICRO SISTEMA BATEAS: 
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que o 
SAMAE optou por desativar as 
instalações e equipamentos do 
micro sistema Bateas. As bombas 
dosadoras anteriormente 
instaladas na casa de química 
foram retiradas do local. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Aquisição em 
andamento através de processo 
licitatório. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 
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Não Conformidade: 
ETA: Ausência de estrado 
de madeira para estocagem 
de produtos químicos. 
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA BATEAS 
(Casa de Química):  
Providenciar estrado de 
madeira para armazenagem 
dos reagentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MICRO SISTEMA BATEAS (Casa 
de Química): Constatou-se durante 
a fiscalização programada que o 
SAMAE optou por desativar as 
instalações e equipamentos do 
micro sistema Bateas. 
 
Verificou-se a presença de 
sacarias de produtos químicos 
ainda estocados no local, porém 
não estavam em uso. Nesse 
aspecto, recomenda-se ao SAMAE 
proceder a remoção e destinação 
correta desse material. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. Foram substituídos os 
produtos químicos utilizados no 
tratamento, não necessitando de  
armazenagem de produtos 
sólidos. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 8.6 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 
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Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(Casa de Química):  
Produto químico com prazo 
de validade vencido. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e 
correções das novas 
constatações e/ou não 
conformidades, determinou-
se o prazo de cento e 
oitenta (180) dias a partir da 
data de entrega do relatório 
em 2015.  
 

  

 
 

MICRO SISTEMA BATEAS (Casa 
de Química): Constatou-se durante 
a fiscalização programada que o 
SAMAE optou por desativar as 
instalações e equipamentos do 
micro sistema Bateas. 
 
Verificou-se a presença de 
sacarias de produtos químicos 
ainda estocados no local, porém 
não estavam em uso. Nesse 
aspecto, recomenda-se ao SAMAE 
proceder a remoção e destinação 
correta desse material. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado (Item 12) 
Produto Substituído. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 Não 
Realizada 

- 
Justificada. 
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Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(Casa de Química):  
Reservatório de dosagem 
de flúor sem uso por 
problemas na bomba 
dosadora. 
 
Melhorias Recomendadas:  
Para as melhorias e 
correções das novas 
constatações e/ou não 
conformidades, determinou-
se o prazo de cento e 
oitenta (180) dias a partir da 
data de entrega do relatório 
em 2015.  

 
  

 

 

MICRO SISTEMA BATEAS (Casa 
de Química): Constatou-se durante 
a fiscalização programada que o 
SAMAE optou por desativar as 
instalações e equipamentos do 
micro sistema Bateas. As bombas 
dosadoras anteriormente 
instaladas na casa de química 
foram retiradas do local. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 Não 
Realizada 

- 
Justificada. 
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Não Conformidade: 
Ausência limpeza e 
manutenção (tampas) dos 
tanques de dosagem. 
 
Melhorias Recomendadas: 
MICRO SISTEMA BATEAS 
(Casa de Química): Instalar 
tampa de cobertura nos 
tanques de dosagem, 
inclusive realizar a 
limpeza/higienização dos 
tanques (presença de 
partículas de fundo e 
suspenso). 
 

 
 

 

MICRO SISTEMA BATEAS (Casa 
de Química): Constatou-se 
durante a fiscalização programada 
que o SAMAE optou por desativar 
as instalações e equipamentos do 
micro sistema Bateas. Contudo, 
conforme informado 
anteriormente, verificou-se que 
não havia sido instalado os novos 
tanques até aquela ocasião.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Licitação de 
novos tanques já realizada. 
Aguardando entrega dos 
mesmos.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.11 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

 

 



 

  113 

111 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
placas de identificação da 
autarquia. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatórios: Instalar 
placas da autarquia e 
sinalizações no 
Reservatório MICRO 
SISTEMA BATEAS.  

 

  
 

Reservatório MICRO SISTEMA 
BATEAS: Não foi providenciada a 
instalação da placa de 
identificação da autarquia e 
sinalizações no reservatório. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Serão instalados 
até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Reservatórios: Escada de 
acesso sem gaiola de 
proteção. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório MICRO 
SISTEMA BATEAS: 
Implantação de guarda-
corpos, corrimões e 
escadas (marinheiro/gaiola) 
de acesso aos 
reservatórios. 
 
 

 

 

 

 

 

Reservatório MICRO SISTEMA 
BATEAS (POÇO): Não foi 
providenciada a implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escada de acesso com gaiola de 
proteção no reservatório. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.15 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Reservatórios:  
Ausência de manutenção e 
limpeza satisfatória do 
entorno das instalações. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Realizar a limpeza e roçado 
do entorno das instalações 
Reservatório MICRO 
SISTEMA BATEAS. 

  

  

 

 

 

 

 

 
Reservatório MICRO SISTEMA 
BATEAS: Constatou-se que a 
limpeza e o roçado no entorno das 
instalações estavam em condições 
satisfatórias durante a fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizada. A licitação para  
limpeza foi realizada em 06/2016. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 5.13 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 
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Não Conformidade: 
Reservatório ETA Bateas: 
Presença de fissuras, 
rachaduras e vazamentos 
com ausência de 
manutenção. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório ETA Bateas: 
Eliminar rachaduras e iniciar 
reforma de 
impermeabilização e 
recuperação da pintura. 
 

 
 
  

 

 
 
Reservatório MICRO SISTEMA 
BATEAS: Verificou-se que não foi 
providenciada a eliminação das 
rachaduras, reforma da 
impermeabilização e recuperação 
da pintura danificada do 
reservatório. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Será realizado um 
levantamento de todos os 
reservatórios que necessitam do 
serviço de impermeabilização e 
será contratada a execução do 
serviço de todos.   
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270dias  
(02/09/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 6.5 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
Banheiro em condições 
insatisfatórias de higiene e 
limpeza.  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA BATEAS 
(Casa de Química):  Realizar 
limpeza e higienização do 
banheiro e conter 
vazamentos.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
MICRO SISTEMA BATEAS (Casa 
de Química): Constatou-se durante 
a fiscalização programada que o 
SAMAE optou por desativar as 
instalações e equipamentos do 
micro sistema Bateas. Contudo, 
verificou-se que o banheiro estava 
em condições insatisfatórias de 
higiene e limpeza. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. O SAMAE 
necessita de um prazo maior para 
realização da obra, haja vista a 
falta de mão de obra atual e a 
definição de obra não prioritária. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 Não 
Realizada. 
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MICRO SISTEMA DOM JOAQUIM 
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Não Conformidade: 
Ausência de Licenças 
Ambientais de Operação da 
ETA Dom Joaquim. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação da 
ETA Dom Joaquim. 
 

Sem registro fotográfico. Sem registro fotográfico. 

 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Constatou-se que não 
foi providenciada a Licença 
Ambiental de Operação da ETA 
Dom Joaquim. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. O SAMAE está 
realizando o licenciamento da ETA 
Volta Grande e seguirá os 
trabalhos para licenciamento das 
demais ETAs. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 10.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 



 

  119 

 

 

 

 

 

117 

 
 
 
Não Conformidade: 
Captações: Ausência de 
placas de identificação da 
autarquia. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Captações: Instalação de 
sinalizações e placas da 
autarquia nas captações do 
micro sistema Dom 
Joaquim. 
 

 

 

 

 

MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Constatou-se que 
não providenciada instalação de 
sinalizações e placas de 
identificação da autarquia na 
captação. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE 
(16/01/2017): Em andamento. 
Serão instalados até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 60dias 
(05/02/2016).   
  
Obs.: Referente ao Item 1.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 

 

Não 
Realizada. 



 

  120 

 

 

 

 

 

118 

Não Conformidade: 
Captações: Ausência de 
escada com corrimão e 
guarda-corpo de segurança 
para os operadores. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Captações: implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escadas de acesso no micro 
sistema Dom Joaquim. 
 

 

 

 

 

MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Não foi providenciada 
a implantação de guarda-corpos, 
corrimões e escadas de acesso 
na captação. Recomenda-se a 
implantação de guarda-corpo 
móvel na barragem de nível. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE 
(16/01/2017): Em andamento.  
As melhorias foram implantadas 
na estação elevatória de água 
bruta (EAB-001). 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.13 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 

  

Não 
Realizada. 



 

  121 

 

119 

 
Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM (POÇO): A 
saliência do tubo do poço 
acima da laje não é >= 50 
cm. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Adequar a saliência do tubo 
do poço acima da laje para 
>= 50 cm do MICRO 
SISTEMA DOM JOAQUIM 
(POÇO). 

 
 

 

 

 
MICRO SISTEMA DOM JOAQUIM 
(POÇO): Constatou-se que não foi 
providenciada a adequação da 
saliência do tubo do poço acima 
da laje. Ressalta-se que uma 
altura menor do que a 
especificada na Norma Técnica 
Brasileira aplicável (ABNT NBR 
NBR 12244/2016) pode resultar 
em contaminação do poço. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. Não há possibilidade 
pois existe trânsito de veículos no 
local. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.4 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

  

Não 
Realizada. 

 



 

  122 

120 

Não Conformidade: 
ETA Dom Joaquim: 
Ausência de corrimão na 
escada de acesso e guarda-
corpo de segurança para 
operação nas passarelas. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Implantação de corrimões 
no acesso a ETA MICRO 
SISTEMA DOM JOAQUIM. 
 

 
 

Sem registro fotográfico. 
 

 

MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Não foi providenciada 
a implantação de corrimões no 
acesso a ETA. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.14 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 



 

  123 

121 

Não Conformidade: 
Ausência limpeza e 
manutenção (tampas) dos 
tanques de dosagem. 
  
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Instalar tampa 
de cobertura nos tanques 
de dosagem, inclusive 
realizar a limpeza/ 
higienização dos tanques 
(presença de partículas de 
fundo e suspenso). 
 

 
 

 

 

MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Constatou-se que 
foram instaladas as tampas de 
cobertura adequadas nos tanques 
de dosagem. Verificou-se que a 
limpeza/higienização dos tanques 
estavam em condições 
insatisfatórias no momento da 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Licitação de 
novos tanques já realizada. 
Aguardando entrega dos mesmos. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 5.11 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada 
Parcialmente. 

 

 



 

  124 

 

 

 

122 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Motor do 
sistema de agitação do 
tanque de dosagem com 
presença de oxidação e 
ausência de manutenção.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Realizar a 
manutenção e pintura para 
combate à oxidação do 
motor de agitação mecânica 
dos reagentes. 

 
 

 

 
 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se que o 
motor do sistema de agitação do 
tanque de dosagem foi retirado do 
local. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. O motor será retirado 
do local pois não há mais 
necessidade do mesmo devido a 
troca de produtos químicos 
utilizados no tratamento.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.8 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 
 
 
 
 
 
 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

 

 



 

  125 

123 

Não Conformidade: 
ETA Dom Joaquim: 
Ausência de bomba 
dosadora reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em caso de 
emergência. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Micro sistema Dom 
Joaquim: Instalar as 
bombas dosadoras reservas 
e em paralelo para 
acionamento imediato em 
casos de emergência. 
  

 
 

 

 

MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Não foi providenciada 
a instalação das bombas 
dosadoras reservas e em paralelo 
para acionamento imediato em 
casos de emergência.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Aquisição em 
andamento através de processo 
licitatório. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 

Obs.: Referente ao Item 8.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 



 

  126 

 

124 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Piso danificado.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Reformar e 
reparar o piso do 
laboratório. 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Constatou-se que não 
foi providenciada a reforma e/ou 
reparo do piso danificado. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Não há previsão 
nem orçamento. O SAMAE não 
julga a obra como prioridade. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.7 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 



 

  127 

125 

Não Conformidade: 
ETA Dom Joaquim: 
Equipamentos de análise 
com ausência de etiqueta 
de controle de calibração e 
prazo de validade. 
   
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Realizar a 
gestão e controle das 
calibrações dos aparelhos 
de análise. 
 

 

 

 
 

 

 

MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Constatou-se a 
utilização de uma planilha de 
controle de calibração do pHmetro 
e do turbidímetro, realizado a cada 
15 dias pelo operador, bem como 
a limpeza e lubrificação das 
cubetas na mesma frequência. 
Contudo não foi possível identificar 
a gestão e controle das 
calibrações dos demais aparelhos 
de análises laboratoriais durante a 
fiscalização programada. Nesse 
aspecto, solicita-se ao SAMAE o 
envio da relação de todos os 
aparelhos de análises laboratoriais 
utilizados na ETA Dom Joaquim, 
onde constem as datas de 
aquisição, metodologia de 
calibração e o controle das 
aferições desde 2017 até o 
presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Novos 
equipamentos adquiridos, porém, 
a calibração dos restantes se dará 
em 2017. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.17 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada 

Parcialmente. 



 

  128 

126 

Não Conformidade: 
a)Banheiro em condições 
insatisfatórias de higiene e 
limpeza.  
 
b)Ausência de pia para 
processo de higienização 
do operador. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Realizar limpeza 
e higienização do banheiro, 
inclusive instalar pia para 
lavagens das mãos.  
 

 
 

 

 

 

  
 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM:  
a)Verificou-se que a limpeza e 
higienização do banheiro estavam 
em condições satisfatórias no 
momento da fiscalização 
programada. 
 
b) Constatou-se que não foi 
providenciada a instalação de pia 
no banheiro para processo de 
higienização do operador. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. O SAMAE 
necessita de um prazo maior para 
realização da obra, haja vista a 
falta de mão de obra atual e a 
definição de obra não prioritária. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada 
Parcialmente. 

 

 



 

  129 

127 

Não Conformidade: 
ETA Dom Joaquim: Ausência 
de sistema de tratamento de 
efluentes (água de lavagem de 
filtros e descarte de 
decantadores).  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM:  
Destinar de forma correta o 
lodo das lavagens de filtros e 
decantadores.  
 

 
 
 

 

 
 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Constatou-se a 
inexistência de tratamento dos 
efluentes da ETA Dom Joaquim.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Está sendo 
implantado um sistema piloto para 
tratamento dos efluentes da ETA 
Volta Grande. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.20 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Não 
Realizada. 



 

  130 

128 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Telhado danificado 
e ausência de manutenção.  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Recuperar o 
telhado da Estação Elevatória.  

 
 

 

 

  
MICRO SISTEMA DOM 
JOAQUIM: Foi providenciada a 
manutenção do telhado da 
Estação Elevatória. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.6 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 
 
 

Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  131 

 

129 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória Dom 
Joaquim: Estação Elevatória 
permite parcialmente a livre 
circulação dos operadores.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Estação Elevatória Dom 
Joaquim: Melhorar o layout 
da planta, visando otimizar a 
circulação e ampliar o 
espaço de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Estação Elevatória Dom Joaquim: 
Conforme informado pelo Samae, 
constatou-se que foi providenciada a 
melhoria do layout da planta. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 7.1 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 

 

Realizada. 



 

  132 

 

130 

 
Não Conformidade: 
Estação Elevatória Dom 
Joaquim: Instalações 
elétricas aparentes e 
desprotegidas. 
  
Melhorias Recomendadas:  
Estação Elevatória Dom 
Joaquim: Reforma e 
melhoria das instalações 
elétricas. 

 
 

 

 
Estação Elevatória Dom Joaquim:  
Foi providenciada a execução de 
reforma e melhoria das instalações 
elétricas. Nesse aspecto, 
recomenda-se ao SAMAE verificar o 
atendimento da Norma 
Regulamentadora - NR 10 que  
estabelece um conjunto de 
procedimentos e requisitos de 
segurança em instalações elétricas 
e serviços com eletricidade. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.30 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

Realizada. 



 

  133 

131 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
placas de identificação da 
autarquia. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatórios: Instalar 
placas da autarquia e 
sinalizações no 
Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim. 
 

 

 
 

 

Reservatório 2 ETA Dom Joaquim: 
Constatou-se que não foram 
instaladas as placas de 
identificação da autarquia e 
sinalizações no reservatório. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Serão instalados 
até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  134 

132 

Não Conformidade: 
Reservatório: Cerca de 
isolamento e portão de 
acesso danificados e com 
ausência de manutenção. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Reforma e fechamento do 
cercamento de proteção do 
Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim. 
 

 
 

 

Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim: Não foi providenciada 
a reforma e fechamento do 
cercamento de proteção. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE 
(16/01/2017): Em andamento. O 
reservatório do bairro Planalto foi 
cercado. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.12 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  135 

133 

Não Conformidade: 
Reservatórios:  
Escada de acesso sem 
gaiola de proteção.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatórios: 
Implantação de guarda-
corpos, corrimões e 
escadas (marinheiro/gaiola) 
de acesso ao  
a)Reservatório ETA Dom 
Joaquim e  
b)Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim. 
 

 
 
 
 

 

 

Reservatório ETA Dom Joaquim e 
Reservatório 2 ETA Dom Joaquim: 
Não foi providenciada a 
implantação de guarda-corpos, 
corrimões e escadas de acesso 
com gaiola de proteção. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17.   
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.15 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 

 

 

 



 

  136 

134 

Não Conformidade: 
Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim: Ausência de 
iluminação para trabalhos 
noturnos. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim: Instalar sistema 
de iluminação.  

 
 

 

 
Reservatório 2 ETA Dom Joaquim: 
Conforme justificativa do SAMAE, 
constatou-se que não foi 
providenciada a instalação do 
sistema de iluminação. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. Não há necessidade 
de intervenções noturnas.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 4.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

135 

Não Conformidade: 
Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim: Tubo extravasor 
desencaixado. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim: Reinstalar o tubo 
extravasor (apresenta-se 
desencaixado). 

 
 
 
 

 

Reservatório 2 ETA Dom Joaquim: 
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que o 
tubo extravasor encontrava-se 
desinstalado. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.28 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 



 

  137 

 

 

 

136 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
manutenção e limpeza 
satisfatória do entorno das 
instalações.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Realizar a limpeza e roçado 
do entorno das instalações 
do Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim. 
 

 
 
  

 
 

Reservatório 2 ETA Dom Joaquim: 
Verificou-se que a limpeza e 
roçado do entorno das instalações 
estavam em condições 
satisfatórias durante a fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. A licitação para limpeza 
foi realizada em 06/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30dias (06/01/2016). 
  
Obs.: Referente ao Item 5.13 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  138 

 

 

137 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
higiene e limpeza do interior 
do reservatório. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Realizar limpeza, 
higienização e raspagem do 
lodo do Reservatório ETA 
Dom Joaquim. 
 

 
 

 

 

 

 

Reservatório ETA Dom Joaquim: 
Constatou-se que a limpeza, 
higienização e raspagem do lodo 
do reservatório estavam em 
condições insatisfatórias durante a 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Elaborado o 
Plano de Limpeza dos 
reservatórios. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.18 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 



 

  139 

138 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
manutenção e pintura.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório 2 ETA Dom 
Joaquim: Manutenção e 
recuperação da pintura. 
 

 

 
 

 

 

 

Reservatório 2 ETA Dom Joaquim: 
Não foi providenciada a 
manutenção e recuperação da 
pintura do reservatório. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Realizado no 
reservatório Zantão. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias  
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.11 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 



 

  140 

139 

Não Conformidade: 
Reservatório: Tampa de 
inspeção sem travamento 
adequado (cadeado).  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
a) Reservatório ETA Dom 
Joaquim e b) Reservatório 2  
ETA Dom Joaquim: instalar 
cadeados nas tampas.  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
a) Reservatório ETA Dom 
Joaquim: Verificou-se a presença 
de travamento adequado 
(cadeado) na tampa de inspeção 
do reservatório. 
 
b) Reservatório 2  ETA Dom 
Joaquim: Constatou-se que a 
tampa de inspeção não possuía 
travamento adequado (cadeado) 
durante a fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.25 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizada 
Parcialmente. 

 

 

 



 

  141 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA 

140 

Não Conformidade: 
Ausência de Licença 
Ambiental de Operação da 
das ETA Santa Luzia. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação das 
ETA Santa Luzia. 
 
 

Sem registro fotográfico. Sem registro fotográfico. 

 
 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA:  
Constatou-se que não foi 
providenciada a Licença 
Ambiental de Operação da ETA 
Santa Luzia. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. O SAMAE está 
realizando o licenciamento da 
ETA Volta Grande e seguirá os 
trabalhos para licenciamento das  
demais ETAs. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 270 dias 
(02/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 10.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  142 

 

141 

Não Conformidade:  
Captações: Ausência de 
placas de identificação da 
autarquia.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Captações: Instalação de 
sinalizações e placas da 
autarquia nas Captações do 
micro sistema Santa Luzia. 
 

 
 

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se que não 
providenciada instalação de 
sinalizações e placas de 
identificação da autarquia na 
captação. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Serão instalados 
até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 60dias  
(05/02/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 



 

  143 

142 

Não Conformidade: 
Captações: Ausência de 
escada com corrimão e 
guarda-corpo de segurança 
para os operadores.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Captações: implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escadas de acesso no  
micro sistema Santa Luzia. 
 

 
 

 
 

 

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se que não foi 
providenciada a implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escadas de acesso na captação. 
Recomenda-se a implantação de 
guarda-corpo móvel na barragem 
de nível. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento.  As melhorias 
foram implantadas na estação 
elevatória de água bruta (EAB-
001). 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.13 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 



 

  144 

143 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Presença de 
vazamentos e oxidação do 
registro de chegada de 
água bruta.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Reparo dos 
vazamentos e/ou 
substituição da válvula de 
manobra da chegada de 
água bruta. 
 

 
 

 

 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Constatou-se durante a 
fiscalização programada  
presença de vazamento na 
válvula de manobra da chegada 
de água bruta. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE 
(16/01/2017): Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 30 dias 
(06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 6.3 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque 

Não 
Realizada. 



 

  145 

144 

 
 
 
 
 
 
 
Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Presença de 
pequenas fissuras, 
infiltrações e vazamentos 
nas paredes de chegada de 
água bruta e filtros russo. 
 
Melhorias Recomendadas: 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Eliminar infiltrações 
e recuperar a pintura do 
tanque de entrada de água 
bruta e filtros. 
 

   

 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Conforme informado pelo 
SAMAE, constatou-se que não 
foi providenciada a manutenção 
das infiltrações, assim como a 
recuperação da pintura do 
tanque de entrada de água bruta 
e filtros. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE 
(16/01/2017): Não realizado. Tal 
intervenção deverá ser estudada 
com cautela, pois hoje não há 
possibilidade de parar o sistema 
para realizar a manutenção. 
Sendo assim, não é possível 
estipular um prazo para o 
cumprimento deste item. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.14 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 

 

Não 
Realizada. 



 

  146 

145 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Ausência de tampas 
nos filtros russo. 
 
Melhorias Recomendadas: 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Instalar as tampas 
de proteção em todos os 
filtros russo (fluxo 
ascendente), inclusive nas 
calhas de água filtrada. 
 

 
 

 

 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Conforme informado pelo 
SAMAE, constatou-se a 
instalação das tampas de 
proteção em todos os filtros e 
calhas de água filtrada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE 
(16/01/2017): Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.24 da Tabela 
01 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 005/2015 - SAA SAMAE 
Brusque. 

Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  147 

 

146 

Não Conformidade: 
ETA Santa Luzia: Presença 
de animais (cachorros) 
habitando/transitando no 
entorno das instalações.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Evitar a entrada/presença 
de animais nas 
dependências da ETA 
Santa Luzia. 

Sem registro fotográfico. 

 

 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA:  
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se a troca de operador e 
a ausência de animais (cachorros) 
nas dependências da ETA durante 
a fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. O operador foi 
substituído.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 5.21 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  148 

 

 

 

147 

Não Conformidade: 
ETA Santa Luzia: Placas 
vertedoras da saída de 
água tratada do filtro russo 
em estado avançado de 
oxidação. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Reforma e/ou 
substituição dos vertedores 
metálicos presentes nas 
calhas de saída da saída 
do filtro russo. 

 
 

 

 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA:  
Conforme informado pelo SAMAE, 
verificou-se a substituição dos 
vertedores metálicos presentes nas 
calhas do filtro russo. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.24 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 



 

  149 

148 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Acúmulo de água 
parada com possível 
proliferação de mosquito 
transmissor e dificultando 
operação do registro.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Instalar drenos de 
fundo no registro, para 
evitar acúmulo de água 
(possível proliferação de 
mosquito transmissor e 
dificultando manobra do 
registro) .  

  

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se que não foram 
instalados os drenos de fundo no 
registro. Contudo, no momento da 
fiscalização programada não tinha 
acúmulo de água parada no local.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60dias (05/02/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 3.2 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 
 
 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  150 

 

149 

 
Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Instalações elétricas 
aparentes e desprotegidas. 
  
Melhorias 
Recomendadas: MICRO 
SISTEMA SANTA LUZIA:  
Reforma e melhoria das 
instalações elétricas dos 
agitadores/bombas dos 
tanques de reagentes. 

 
 

 

  
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se a execução de reforma e 
melhoria das instalações elétricas que 
estavam aparentes e desprotegidas. 
Nesse aspecto, recomenda-se ao 
SAMAE verificar o atendimento da 
Norma Regulamentadora - NR 10 que 
estabelece um conjunto de 
procedimentos e requisitos de 
segurança em instalações elétricas e 
serviços com eletricidade. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.32 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 Realizada. 



 

  151 

150 

Não Conformidade: 
ETA Santa Luzia:  
Ausência de bomba 
dosadora reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em caso de 
emergência. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Micro sistema Santa Luzia: 
Instalar as bombas 
dosadoras reservas e em 
paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência. 
 

 
 

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Não foi providenciada a instalação 
das bombas dosadoras reservas e 
em paralelo para acionamento 
imediato em casos de emergência. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Aquisição em 
andamento através de processo 
licitatório. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  152 

 

 

151 

Não Conformidade: 
ETA: Tanque de Cloro com 
ausência de controle de 
dosagem adequada 
(utilizado balde). 
 
Melhorias Recomendadas: 
Micro sistema Santa Luzia: 
Instalar as bombas  
para retirar o cloro do 
reservatório (eliminar o uso 
de balde). 
 

  

  

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se que não foram 
instaladas bombas para retirar o 
cloro do reservatório e eliminação 
do uso de balde. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

  

Não 
Realizada. 

 

 



 

  153 

152 

Não Conformidade: 
ETA: Ausência de estrado 
de madeira para estocagem 
de produtos químicos. 
 
Melhorias Recomendadas:  
Micro sistema Santa Luzia: 
providenciar estrado de 
madeira para armazenagem 
dos reagentes. 
 

 

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se a substituição dos 
produtos químicos utilizados no 
tratamento (forma líquida) e 
ausência de produtos químicos 
sólidos estocados no local. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. Foram substituídos os 
produtos químicos utilizados no 
tratamento, não necessitando de 
armazenagem de produtos 
sólidos.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 8.6 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

  

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

 

 

 

 

 



 

  154 

 

153 

Não Conformidade: 
Banheiro em condições 
insatisfatórias de higiene e 
limpeza.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Realizar limpeza e 
higienização do banheiro e 
conter vazamentos. 
 

 

 

 

 

 
 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Verificou-se que a limpeza e 
higienização do banheiro estavam 
em condições satisfatórias. 
Constatou-se a ausência de 
vazamentos durante a fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. O SAMAE 
necessita de um prazo maior para 
realização da obra, haja vista a 
falta de mão de obra atual e a 
definição de obra não prioritária.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

  155 

154 

Não Conformidade: 
ETA: Estocagem de 
material em local 
inadequado (Laboratório).  
 
Organização e 
armazenagem dos materiais 
não satisfatória. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Micro sistema Santa Luzia: 
Utilizar de forma organizada 
os armários e gavetas do 
laboratório, reagentes junto 
à outros produtos e 
materiais. 

 
 

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA:  
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que a 
organização dos armários e 
gavetas do laboratório carecia 
ainda de melhorias. Identificou-se 
o estoque inadequado de 
reagentes das análises 
laboratoriais junto à outros 
produtos e materiais. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Realizado na ETA 
Volta Grande e em estudo nos 
demais. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.22 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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155 

Não Conformidade: 
ETA Santa Luzia: 
Equipamentos de análise 
com ausência de etiqueta 
de controle de calibração e 
prazo de validade. 
   
Melhorias 
Recomendadas:  
SISTEMA SANTA LUZIA: 
Realizar a gestão e controle 
das calibrações dos 
aparelhos de análise. 
 

 
 

 

 
 
 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se a utilização de uma 
planilha de controle de calibração 
do pHmetro e do turbidímetro, 
realizado a cada 15 dias pelo 
operador, bem como a limpeza e 
lubrificação das cubetas na 
mesma frequência. Contudo não 
foi possível identificar a gestão e 
controle das calibrações dos 
demais aparelhos de análises 
laboratoriais durante a fiscalização 
programada. Nesse aspecto, 
solicita-se ao SAMAE o envio da 
relação de todos os aparelhos de 
análises laboratoriais utilizados na 
ETA Santa Luzia, onde constem 
as datas de aquisição, 
metodologia de calibração e o 
controle das aferições desde 2017 
até o presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Novos 
equipamentos adquiridos, porém, 
a calibração dos restantes se dará 
em 2017. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.17 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 



 

  157 

 

156 

Não Conformidade: 
ETAs: Reagentes com 
ausência de identificação, 
controle do lote e data de 
validade.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Micro sistema Santa Luzia:  
Realizar o controle dos 
vencimentos dos reagentes 
(grande quantidade de 
reagentes vencidas, 
destinar os vencidos de 
forma ambientalmente 
correta). Inclusive 
providenciar rótulos de 
identificação nos frascos de 
vidro. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que os 
reagentes presentes na bancada e 
utilizados nas análises 
laboratoriais possuíam etiqueta de 
identificação, controle do lote e as 
datas de fabricação/validade em 
conformidade. De forma 
complementar, verificou-se que os 
técnicos do laboratório da ETA 
Central realizam por meio de 
planilha eletrônica, controle de 
estoque e vencimentos dos 
reagentes que são distribuídos 
periodicamente as demais ETA’s 
do SAMAE. Nesse aspecto, 
solicita-se ao SAMAE o envio da 
referida planilha onde consta a 
relação de informações sobre 
todos os reagentes utilizados  
/estocados na ETA Santa Luzia 
desde 2017 até o presente 
momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.23 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada 
Parcialmente. 



 

  158 

 

157 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Ausência de 
identificação dos pontos de 
coletas e amostras para 
análises laboratoriais. 
  
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA SANTA 
LUZIA: Identificar os pontos 
de coleta das amostras na 
pia do laboratório. 

  

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se que os pontos de 
coleta das amostras na pia do 
laboratório não possuíam 
identificação. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.12 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não  
Realizada. 



 

  159 

158 

Não Conformidade: 
ETA Santa Luzia: Presença 
de espuma na superfície da 
água tratada do reservatório 
indicando possíveis 
problemas de operação.  
  
Melhorias 
Recomendadas:Para as 
melhorias e correções das 
novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de 
cento e oitenta (180) dias a 
partir da data de entrega do 
relatório em 2015.  

 
 

 

 

 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se que não havia 
presença de espuma na superfície 
da água tratada do reservatório no 
momento da fiscalização 
programada.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. O coagulante foi 
substituído, fazendo com o que o 
problema não mais ocorra. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  160 

159 

Não Conformidade: 
Reservatório ETA Santa 
Luzia: Presença de fissuras 
e vazamentos no 
reservatório, ancoragem 
não eficaz. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório ETA Santa 
Luzia: Reparo do 
vazamento e melhoria da 
ancoragem da tubulação. 

 
 
 

 

 

 

 
Reservatório ETA Santa Luzia: 
Constatou-se a presença de 
fissuras e vazamentos na parede 
do reservatório durante a 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 6.7 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada. 



 

  161 

160 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
higiene e limpeza do interior 
do reservatório. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
Realizar limpeza, 
higienização e raspagem do 
lodo do Reservatório do 
Tanque de dosagem ETA 
Santa Luzia. 
 

 

 

 
 

Reservatório do Tanque de 
dosagem ETA Santa Luzia: Na 
fiscalização programada de 2017 
não foi possível vistoriar as 
condições de higiene e limpeza do 
interior do reservatório. Nesse 
aspecto, solicita-se ao SAMAE o 
envio de documentos 
comprobatórios sobre a realização 
da recomendação em pauta. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Elaborado o Plano 
de Limpeza dos reservatórios. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.18 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  162 

 

161 

Não Conformidade: 
Reservatório: Tampa de 
inspeção sem travamento 
adequado (cadeado).  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório ETA Santa 
Luzia e Reservatório 
lavagem dos filtros ETA 
Santa Luzia: instalar 
cadeados nas tampas.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Reservatório ETA Santa Luzia e 
Reservatório lavagem dos filtros 
ETA Santa Luzia: Constatou-se 
durante a fiscalização programada 
que as tampas de inspeção não 
possuíam travamento adequado 
(cadeado). 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.25 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  163 

MICRO SISTEMA ZANTAO 

162 

Não Conformidade: 
Ausência de Licença 
Ambiental de Operação da 
ETA Zantão. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação das 
ETA Zantão. 
 

Sem registro fotográfico.  Sem registro fotográfico. 

 
MICRO SISTEMA ZANTÃO: 
Constatou-se que não foi 
providenciada a Licença Ambiental 
de Operação da ETA Zantão. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. O SAMAE está 
realizando o licenciamento da ETA 
Volta Grande e seguirá os 
trabalhos para licenciamento das  
demais ETAs. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 10.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  164 

163 

Não Conformidade: 
Captação MICRO SISTEMA 
ZANTÃO: Ausência de 
portão e cerca de 
isolamento contra o acesso 
de estranhos.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reforma e implantação de 
cercamentos de proteção 
na Captação MICRO 
SISTEMA ZANTÃO. 

 

 

Captação MICRO SISTEMA 
ZANTÃO: Conforme informado 
pelo SAMAE, constatou-se a 
instalação de portão de acesso e 
cerca de isolamento contra o 
acesso de estranhos no entorno 
da captação. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Em fase de 
instalação.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.8 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  165 

 

164 

Não Conformidade: 
Captações: Ausência de 
escada com corrimão e 
guarda-corpo de segurança 
para os operadores.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Captações: implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escadas de acesso no 
micro sistema Zantão. 
 

 
 

 

 

 

 
Captação MICRO SISTEMA 
ZANTÃO: Constatou-se que não 
foi providenciada a implantação de 
guarda-corpos, corrimões e 
escadas de acesso na captação. 
Recomenda-se a implantação de 
guarda-corpo móvel na barragem 
de nível. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento.  As melhorias 
foram implantadas na estação 
elevatória de água bruta (EAB-
001). 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias  
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.13 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

  166 

165 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA ZANTÃO: 
Vazamento/infiltração dos 
produtos químicos (cloro) 
pelas paredes dos tanques 
de dosagem e ausência de 
manutenção.  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA ZANTÃO: 
Realizar a 
impermeabilização do 
tanque do reagente cloro, 
eliminando infiltrações. 
Incluindo a reforma e 
recuperação da alvenaria 
dos tanques de dosagem. 

 
 

 

 
 
MICRO SISTEMA ZANTÃO:  
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se que foram adquiridos 
novos tanques para 
armazenamento dos produtos 
químicos. Contudo, verificou-se 
durante a fiscalização programada 
que os antigos tanques de 
dosagem ainda estavam em uso, 
bem como a presença de 
infiltração dos produtos químicos 
(cloro) pelas paredes da 
instalação.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Está em fase de 
licitação a aquisição de novos 
tanques para armazenamento dos 
produtos químicos.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270dias (02/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.15 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada 
Parcialmente. 

 

 

 



 

  167 

 

166 

Não Conformidade: 
ETA Zantão: Tubulação de 
tanque de contenção de 
vazamentos ligada 
diretamente em caixa de 
drenagem. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Para as melhorias e 
correções das novas 
constatações e/ou não 
conformidades, determinou-
se o prazo de cento e 
oitenta (180) dias a partir da 
data de entrega do relatório 
em 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ETA Zantão: Constatou-se durante 
a fiscalização programada que as 
tubulações dos tanques de 
contenção ainda permaneciam 
ligadas diretamente a rede de 
drenagem pluvial. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento.  
Licitado em encontra-se no prazo 
de entrega.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

Não 
Realizada.  



 

  168 

167 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA ZANTÃO: 
Ausência de tampas nos 
filtrosrusso.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA ZANTÃO: 
Instalar as tampas de 
proteção em todos os filtros 
russo (fluxo ascendente), 
inclusive nas calhas de 
água filtrada. 
 

 
  

MICRO SISTEMA ZANTÃO: 
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se a instalação das 
tampas de proteção em todos os 
filtros e calhas de água filtrada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.24 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  169 

168 

Não Conformidade: 
ETA Zantão: Detalhe 
calha vertedora com 
problemas de operação/ 
fluxo diferencial. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA 
ZANTÃO: Corrigir o 
escoamento desuniforme/ 
diferencial nas calhas do 
filtro russo (fluxo 
ascendente). 
 

 
 
 

 

 
MICRO SISTEMA ZANTÃO: Não foi 
possível verificar a correção do 
escoamento na calha vertedora do 
filtro russo no momento da 
fiscalização programada, pois 
encontrava-se afogada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. 

 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 7.25 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

  170 

169 

Não Conformidade: 
ETA Zantão:  
Equipamentos de análise 
com ausência de etiqueta 
de controle de calibração e 
prazo de validade. 
   
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO ZANTÃO:  
Realizar a gestão e  
controle das calibrações 
dos aparelhos de análise. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MICRO SISTEMA ZANTÃO:  
Constatou-se a utilização de uma 
planilha de controle de calibração 
do pHmetro e do turbidímetro, 
realizado a cada 15 dias pelo 
operador, bem como a limpeza e 
lubrificação das cubetas na 
mesma frequência. Contudo não 
foi possível identificar a gestão e 
controle das calibrações dos 
demais aparelhos de análises 
laboratoriais durante a fiscalização 
programada. Nesse aspecto, 
solicita-se ao SAMAE o envio da 
relação de todos os aparelhos de 
análises laboratoriais utilizados na 
ETA Zantão, onde constem as 
datas de aquisição, metodologia 
de calibração e o controle das 
aferições desde 2017 até o 
presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Novos 
equipamentos adquiridos, porém a 
calibração dos restantes se dará 
em 2017. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.17 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 

 

Realizada 
Parcialmente. 



 

  171 

170 

Não Conformidade: 
ETAs: Reagentes com 
ausência de identificação, 
controle do lote e data de 
validade.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Micro sistema Zantão:  
Realizar o controle dos 
vencimentos dos reagentes 
(grande quantidade de 
reagentes vencidas, 
destinar os vencidos de 
forma ambientalmente 
correta). Inclusive 
providenciar rótulos de 
identificação nos frascos de 
vidro. 
 

 
 

 

 

 
 
MICRO SISTEMA ZANTÃO:  
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que os 
reagentes presentes na bancada e 
utilizados nas análises 
laboratoriais possuíam etiqueta de 
identificação, controle do lote e as 
datas de fabricação/validade em 
conformidade. De forma 
complementar, verificou-se que os 
técnicos do laboratório da ETA 
Central realizam por meio de 
planilha eletrônica, controle de 
estoque e vencimentos dos 
reagentes que são distribuídos 
periodicamente as demais ETA’s 
do SAMAE. Nesse aspecto, 
solicita-se ao SAMAE o envio da 
referida planilha onde consta a 
relação de informações sobre 
todos os reagentes utilizados  
/estocados na ETA Zantão desde 
2017 até o presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
30 dias (06/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.23 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

 
Realizada 

Parcialmente. 

 



 

  172 

 

 

171 

Não Conformidade: 
ETA: Ausência de bomba 
dosadora reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em caso de 
emergência. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Micro sistema Zantão: 
Instalar as bombas 
dosadoras reservas e em 
paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência. 
 

 

 
 

 

MICRO SISTEMA ZANTÃO:  
Não foi providenciada a instalação 
das bombas dosadoras reservas e 
em paralelo para acionamento 
imediato em casos de emergência. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Aquisição em 
andamento através de processo 
licitatório. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 



 

  173 

172 

Não Conformidade: 
ETA: Tanque de Cloro com 
ausência de controle de 
dosagem adequada 
(utilizado balde).  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Micro sistema zantão: 
Instalar as bombas para 
retirar o cloro do 
reservatório (eliminar o uso 
de balde). 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
MICRO SISTEMA ZANTÃO:  
Constatou-se que não foram 
instaladas bombas para retirar o 
cloro do reservatório e eliminação 
do uso de balde. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.3 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não  
Realizada. 



 

  174 

173 

Não Conformidade: 
ETA Zantao: Ausência de 
sistema de tratamento de 
efluentes (água de lavagem 
de filtros e descarte de 
decantadores).  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Micro sistema zantão: 
Destinar de forma correta o 
lodo das lavagens de filtros 
e decantadores. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
MICRO SISTEMA ZANTÃO:  
Constatou-se a inexistência de 
sistema de tratamento de 
efluentes da ETA Zantão.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Está sendo 
implantado um sistema piloto para 
tratamento dos efluentes da ETA 
Volta Grande. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.20 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não  
Realizada. 

 

 

 



 

  175 

174 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Escada de 
acesso sem gaiola de 
proteção.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Reservatórios: Implantação 
de guarda-corpos, 
corrimões e escadas 
(marinheiro/gaiola) de 
acesso aos reservatórios: 
Reservatório ETA Zantão. 
 

 
 

 

 

Reservatório ETA Zantão: 
Não foi providenciada a 
implantação de guarda-corpos, 
corrimões e escada de acesso 
com gaiola de proteção. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17.   
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.15 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
 Realizada. 

 

 

 

 

 



 

  176 

175 

Não Conformidade: 
Reservatórios: Ausência de 
manutenção e pintura.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Reservatório ETA Zantão: 
Manutenção e recuperação 
da pintura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Reservatório ETA Zantão:  
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se que foi executada 
anteriormente a manutenção e 
pintura do reservatório. Contudo, a 
pintura encontrava-se 
parcialmente degradada no 
momento da fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Realizado no 
reservatório Zantão. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 9.11 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

  

Realizada 
Parcialmente. 

 

 

 

 



 

  177 

176 

Não Conformidade: 
Reservatório: Tampa de 
inspeção sem travamento 
adequado (cadeado).  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório ETA Zantão: 
instalar cadeados nas 
tampas.  
 

Sem registro fotográfico. 
 

 
 
 

 
MICRO SISTEMA ZANTÃO:  
Constatou-se que a tampa de 
inspeção não possuía travamento 
adequado (cadeado) durante a 
fiscalização programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.25 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  178 

 

 

 

MICRO SISTEMA CEDRO ALTO 

177 

Não Conformidade: 
Ausência de Licenças 
Ambientais de Operação da 
ETA Cedro Alto. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação das 
ETA Cedro Alto. 
 

Sem registro fotográfico. 
 

 Sem registro fotográfico. 
 

 
MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: 
Constatou-se que não foi 
providenciada a Licença Ambiental 
de Operação da ETA Cedro Alto. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. O SAMAE está 
realizando o licenciamento da ETA 
Volta Grande e seguirá os 
trabalhos para licenciamento das  
demais ETAs. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (02/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 10.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

  179 

 

 

 

178 

Não Conformidade:  
Captações: Ausência de 
placas de identificação da 
autarquia.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Captações: Instalação de 
sinalizações e placas da 
autarquia na captação 
domicro sistema Cedro Alto. 
 

 
 
 

 
 

 

MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: 
Constatou-se que não 
providenciada instalação de 
sinalizações e placas de 
identificação da autarquia na 
captação. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Serão instalados 
até Dez/2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60dias (05/02/2016).   
 
Obs.: Referente ao Item 1.1 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

  180 

 

 

 

179 

 
Não Conformidade: 
ETA Cedro Alto: Cerca de 
isolamento danificada. 
  
Melhorias Recomendadas:  
Reforma e fechamento do 
cercamento de proteção do 
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO. 
 

 
 

 

 

 
MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: 
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que a 
cerca de proteção estava 
danificada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Em fase de 
instalação.  
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.9 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  181 

 

 

 

180 

Não Conformidade: 
ETA Cedro Alto:  
Ausência de corrimão na 
escada de acesso e guarda-
corpo de segurança para 
operação nas passarelas.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Implantação de guarda-
corpos, corrimões e 
escadas/rampas de acesso 
nos Filtros do MICRO 
SISTEMA CEDRO ALTO.  
 
 

 
 

 

 

MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: 
Não foi providenciada a 
implantação de corrimão na 
escada de acesso e guarda-
corpos de segurança nas 
passarelas dos filtros. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. Prazo até Jul/17. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.14 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 

 



 

  182 

 

 

 

181 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Gerador de energia 
com problemas de exaustão 
dos gases de combustão.  
 
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Adequar o sistema 
de exaustão dos gases do 
gerador. 
 

  
 

MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: 
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se que o gerador de 
energia foi removido do local. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. O gerador foi retirado 
do local pois o mesmo não era 
adequado à necessidade do 
sistema. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.23 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 



 

  183 

182 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Quadro de comando 
do compressor em 
condições não satisfatórias. 
  
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Fechamento do 
quadro de comando do 
compressor. 

 
 

 

 

MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: 
Constatou-se durante a 
fiscalização programada que o 
quadro de comando do 
compressor estava em condições 
insatisfatórias. Não foi realizado o 
fechamento do quadro de 
comando do compressor. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Material já 
adquirido, aguardando entrega 
para instalação. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
30 dias (06/01/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.31 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 

 

 

 



 

  184 

183 

Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Pequenas 
infiltrações, pintura 
desgastada e ausência de 
manutenção da casa de 
química.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Eliminar infiltrações 
e recuperar a pintura dos 
filtros e casa de química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
MICRO SISTEMA CEDRO ALTO:  
Constatou-se a presença de 
infiltrações nos filtros e a pintura 
das instalações estava em 
condições insatisfatórias no 
momento da fiscalização 
programada. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. Como o local era um 
depósito de Hipoclorito de Sódio, a  
pintura no local não é  conservada 
por muito tempo. Assim, a pintura 
no local é realizada  
constantemente,  todavia a sua 
durabilidade é comprometida pelo 
hipoclorito. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 7.13 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
ETA: Ausência de estrado 
de madeira para estocagem 
de produtos químicos. 
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Providenciar estrado 
de madeira para 
armazenagem dos 
reagentes. 
 

 

Sem registro fotográfico. 

 

MICRO SISTEMA CEDRO ALTO:  
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se a substituição dos 
produtos químicos utilizados no 
tratamento (forma líquida) e 
ausência de produtos químicos 
sólidos estocados no local. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. Foram substituídos os 
produtos químicos utilizados no 
tratamento, não necessitando de 
armazenagem de produtos 
sólidos.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.6 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 Realizada. 
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Não Conformidade: 
ETA Cedro Alto: Ausência 
de bomba dosadora reserva 
em paralelo para 
acionamento imediato em 
caso de emergência.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Micro sistema cedro alto: 
Instalar as bombas 
dosadoras reservas e em 
paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência. 
 

 
 

Sem registro fotográfico. 

 

MICRO SISTEMA CEDRO ALTO:  
Não foi providenciada a instalação 
das bombas dosadoras reservas e 
em paralelo para acionamento 
imediato em casos de emergência. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em andamento. Aquisição em 
andamento através de processo 
licitatório. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.2 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Presença de 
carreamento do leito 
filtrante.  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Evitar o 
carreamento do leito 
filtrante. 

 
 

 

  
MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: 
Conforme justificado pelo SAMAE, 
verificou-se durante a fiscalização 
programada ausência de 
carreamento do leito filtrante. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Justificado. O filtro em questão é 
um filtro lento e utiliza areia como 
material filtrante. A válvula onde 
há carreamento do filtro é utilizada 
esporadicamente. Assim sendo, 
julgamos que não há necessidade 
de maiores intervenções, pois  
praticamente não há perda.  
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 8.5 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 
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Não Conformidade: 
ETA Cedro Alto: Ausência 
de sistema de tratamento 
de efluentes (água de 
lavagem de filtros e 
descarte de decantadores).  
 
Melhorias 
Recomendadas:  
Micro sistema cedro alto: 
Destinar de forma correta o 
lodo das lavagens de filtros 
e decantadores. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se a inexistência de 
sistema de tratamento dos 
efluentes da ETA Santa Luzia. 
  
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Está sendo 
implantado um sistema piloto para 
tratamento dos efluentes da ETA 
Volta Grande. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).    
 
Obs.: Referente ao Item 5.20 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Não 
Realizada. 
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Não Conformidade: 
ETA Cedro Alto: 
Equipamentos de análise 
com ausência de etiqueta 
de controle de calibração e 
prazo de validade. 
   
Melhorias Recomendadas:  
MICRO SISTEMA CEDRO 
ALTO: Realizar a gestão e 
controle das calibrações dos 
aparelhos de análise. 
 

 
 

 
 
 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: 
Constatou-se a utilização de uma 
planilha de controle de calibração 
do pHmetro e do turbidímetro, 
realizado a cada 15 dias pelo 
operador, bem como a limpeza e 
lubrificação das cubetas na 
mesma frequência. Contudo não 
foi possível identificar a gestão e 
controle das calibrações dos 
demais aparelhos de análises 
laboratoriais durante a fiscalização 
programada. Nesse aspecto, 
solicita-se ao SAMAE o envio da 
relação de todos os aparelhos de 
análises laboratoriais utilizados na 
ETA Cedro Alto, onde constem as 
datas de aquisição, metodologia 
de calibração e o controle das 
aferições desde 2017 até o 
presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Em Andamento. Novos 
equipamentos adquiridos, porém, 
a calibração dos restantes se dará 
em 2017. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.17 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 
nº 005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Realizada 
Parcialmente. 
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Não Conformidade: 
Reservatório:  
Tampa de inspeção sem 
travamento adequado 
(cadeado). 
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório ETA Cedro Alto: 

instalar cadeados nas tampas. 
 

 

Reservatório ETA Cedro Alto: 
Constatou-se a presença de tampa 
de inspeção sem travamento 
adequado (cadeado) durante a 
fiscalização programada.  
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Não realizado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015:  
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.25 da Tabela 01 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 Não 
Realizada. 
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190 

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

 
Sem registro fotográfico. 

 
Sem registro fotográfico. 

Reservatórios: Constatou-se que o 
SAMAE possui um plano de limpeza 
e manutenção dos reservatórios em 
andamento. Nesse sentido, solicita-
se o envio de documento 
comprobatório com os registros das 
últimas limpezas realizadas nos 
reservatórios do SAA da Autarquia, 
conforme planejamento 
anteriormente encaminhado à AGIR, 
ou seja, desde julho de 2016 até o 
presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizada. Com aquisição do 
caminhão pipa, a limpeza também 
será iniciada. A espera do caminhão 
pipa. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.9 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Em 
Andamento. 
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191 

Não Conformidade: 
Vazamentos e oxidação dos 
registros de manobra com 
ausência de manutenção e 
limpeza.  
 
Melhorias Recomendadas:  
Substituição e/ou melhorias das 
válvulas e registros dos 
Reservatórios. 
 
 

Sem registro fotográfico. 
 

Sem registro fotográfico. 
 

 
Constatou-se que o SAMAE possui 
um plano para diagnóstico, 
prognóstico e manutenção 
preventiva das válvulas de operação 
do sistema de abastecimento de 
água. Nesse aspecto, considera-se 
que o trabalho está em andamento, 
porém solicita-se o envio de 
documentos comprobatórios que 
atestem que as atividades 
planejadas estão sendo executadas, 
desde julho de 2016 até o presente 
momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. A substituição registros é 
efetuada assim que a necessidade é 
comprovada.    
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (05/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 3.4 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

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

Sem registro fotográfico. 

 
Sem registro fotográfico. 

 

Constatou-se que o SAMAE possui 
um plano elaborado para 
manutenção em válvulas, registros e 
talhas (combate à oxidação e 
vazamentos). Nesse aspecto, 
considera-se que o trabalho está em 
andamento, porém solicita-se o 
envio de documentos 
comprobatórios que atestem que as 
atividades planejadas estão sendo 
executadas, desde janeiro de 2017 
até o presente momento. 
 
Resposta do Ofício nº 02/2017 – 
Engenharia/SAMAE (16/01/2017): 
Realizado. O Plano foi elaborado. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 3.1 da Tabela 01 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
005/2015 - SAA SAMAE Brusque. 

 

Em 
Andamento. 

Fonte: AGIR (2017). 
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O Quadro 03, a seguir, apresenta o resumo do acompanhamento realizado no que 

tange ao cumprimento do cronograma de melhorias e correções das não 

conformidades propostas no Relatório de Fiscalização nº 005/2015 – SAA SAMAE 

Brusque.  

 

QUADRO 03: MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA- 
SAMAE Brusque. 

DESCRIÇÃO DE MELHORIAS E CORREÇÕES  
DAS NÃO CONFORMIDADES 

STATUS/ 
2017 

ETA Central 

01 Ausência de Licença Ambiental de Operação da ETA Central  
Não  

Realizada. 

02 
Estação Elevatória de água bruta - 001: Ausência de talha e escada interna 
para operação/ manutenção do poço de bombeamento 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

03 
Ausência de escada com corrimão e guarda-corpo de segurança para os 
operadores 

Realizada 
Parcialmente. 

04 
ETA Central: Registro de saída de tanque de contenção encontrado aberto 
comprometendo a sua função de reter vazamento de produtos químicos  
(Combustível do gerador de energia). 

Não  
Realizada. 

05 
Elevatória de água bruta - 001: Ausência de extintores de incêndio e placa 
de alerta/identificação de inflamável. 

Realizada. 

06 
Adutora de Água Bruta (Rua Henrique Deichman): Adutoras de água bruta 
(ETA Central), ausência de proteção. 

Não  
Realizada.. 

07 
ETA Central: Ausência de placas de identificação de armazenagem líquido 
inflamável e extintores de incêndio. 

Realizada 
Parcialmente. 

08 
ETA Central: Ausência de guarda-corpo de segurança para proteção dos 
operadores nas passarelas dos decantadores. 

Não  
Realizada. 

09 
ETA Central: Ausência de guarda-corpo de segurança para proteção dos 
operadores nas passarelas dos filtros 

Não  
Realizada. 

10 
ETA Central: Passarelas/grades de proteção dos filtros com presença de 
oxidação e com ausência de manutenção. 

Realizada. 

11 
ETA Central: Ausência de manutenção (madeiras) e limpeza dos tanques 
de floculação. 

Realizada 
Parcialmente. 

12 
ETA Central: Passarelas e comportas metálicas com presença de oxidação 
e ausência de manutenção 

Realizada 
Parcialmente. 

13 
ETA Central:  
Instalações elétricas aparentes 

Realizada. 
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14 
ETA Central: Motor dos floculadores mecânicos com misturadores de eixo 
horizontal com ausência de proteção mecânica. 

Realizada. 

15 ETA Central: Instalações elétricas aparentes e desprotegidas. Realizada. 

16 
ETA Central: Presença de vazamentos e ausência de manutenção da 
válvula de manobra do filtro. 

Realizada. 

17 
ETA Central: Ausência de manutenção, presença de infiltrações e 
vazamentos nas paredes dos filtros. 

Não 
Realizada. 

18 
ETA Central: Coleta de amostras dos filtros com ausência de identificação 
de origem. 

Realizada. 

19 
ETA Central: Estrutura danificada e com ausência de manutenção das 
paredes de saída dos filtros 

Realizada. 

20 ETA Central: Pintura desgastada. Realizada. 

21 ETA Central: Instalações elétricas aparentes e desprotegidas. Realizada. 

22 
ETA Central: Depósito de materiais inadequado, ausência de organização 
e limpeza das instalações. 

Realizada. 

23 ETA Central: Ausência de sistema de exaustão e/ou ventilação.  

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

24 
ETA Central: Kit de emergência para reparos do cloro-gás: Ausência de 
itens, oxidação dos itens e ausência de manutenção. 

Não  
Realizada. 

25 
ETA Central: Kit de emergência – máscara sem aparelho autônomo de 
respiração a ar comprimido. 

Realizada. 

26 
Ausência de bacia de contenção e manejo adequado dos vazamentos 
oriundos dos tanques de dosagem 

Realizada 
Parcialmente. 

27 
ETA Central: Presença de infiltrações e ausência de manutenção das 
paredes da instalação. Depósito inadequado de materiais, ausência de 
organização, higiene e limpeza 

Realizada. 

28 
ETA Central: Ausência de tampa, limpeza e manutenção dos tanques de 
dosagem 

Realizada. 

29 
ETA Central: Tanque de dosagem de produtos químicos sem bacia de 
contenção de vazamentos. 

Não  
Realizada. 

30 
ETA Central: Presença de vazamentos e infiltrações nas paredes das 
instalações das bombas dosadoras 

Realizada. 

31 
ETA Central: Fiação de instalações elétricas dispostas de forma 
inadequada com situações de risco 

Realizada. 
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32 
ETA Central: Presença de infiltrações e ausência de manutenção das 
paredes da instalação. 

Realizada. 

33 
ETA Central: Vazamento de Hipoclorito de Sódio contido na bacia 
contenção do interior da instalação. 

Não  
Realizada 

34 
ETA Central: Tanque de produtos químicos sem bacia de contenção de 
vazamentos 

Realizada 
Parcialmente. 

35 
ETA Central: Equipamentos de análise com ausência de etiqueta de 
controle de calibração e prazo de validade. 

Realizada 
Parcialmente. 

36 ETA Central: Presença de infiltrações nas paredes do laboratório.  Realizada. 

37 
ETA Central: Presença de alimentos, ausência de organização, higiene e 
limpeza do armário do laboratório utilizado pelo operador 

Não  
Realizada. 

38 
ETAs: Reagentes com ausência de identificação, controle do lote e data de 
validade. 

Realizada 
Parcialmente. 

39 
ETA Central: Ausência de etiquetas com tradução para o português em 
embalagem de produtos químicos. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

40 
ETA Central: Detalhe da ausência de informações de data de fabricação e 
lote nas etiquetas de identificação de produtos químicos. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

41 
ETA Central: Ausência de estrado de madeira e bacia de contenção para 
isolamento entre produtos químicos e o piso. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

42 
ETA Central:  
Bombonas com produtos químicos armazenados fora do tanque de 
contenção 

 Não  
Realizada. 

43 

ETA Central: 
a) Instalações para abastecimento de cloro gás (tubos de cobre) 
desprotegida e aparente; 
 
b)        Ausência de sistema de contenção contra vazamentos e 
neutralizador de gás. 

Não  
Realizada. 

44 
ETA Central: Ausência de sistema de tratamento de efluentes (água de 
lavagem de filtros e descarte de decantadores). 

Não  
Realizada 

45 ETA Central (EAT 004): Porta de acesso à casa de bombas danificada. 
Não  

Realizada. 

46 
ETA Central (EAT 004): Estação Elevatória permite parcialmente a livre 
circulação dos operadores devido uso das instalações para depósito de 
materiais 

Não  
Realizada. 

47 ETA Central: Pintura desgastada. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 
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48 
ETA Central: Vestígio de água de lavação de veículos lançada diretamente 
em rede de drenagem. 

Não 
Realizada. 

49 
ETA Central: 
Materiais de obra da ETA dispostos inadequadamente no entorno da 
estação 

Realizada. 

50 
ETA Central:  
Materiais novos para adutoras de água dispostos no pátio externo 
diretamente no solo. 

Não 
Realizada. 

51 
ETA Central: Ausência de registro de manutenção e limpeza dos 
reservatórios de lavagem dos filtros. 

Realizada 
parcialmente. 

52 
ETA Central: Passarela entre reservatórios de água de retrolavagem dos 
filtros sem guarda-corpo de segurança. 

Não  
Realizada. 

53 
ETA Central: Cerca de isolamento danificada e com ausência de 
manutenção 

Não  
Realizada. 

54 
Reservatórios: 
Escada de acesso sem gaiola de proteção 

Não  
Realizada. 

55 
Reservatório ETA Central: 
Ausência de tubos de ventilação. 

Não  
Realizada. 

56 ETA Central: Armazenamento inadequado de materiais 
Não  

Realizada. 

57 Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado). 
Não  

Realizada. 

58 
Reservatórios: 
Ausência de placas de identificação da autarquia 

Não  
Realizada 

59 Reservatório ETA Central: Rede de amianto. 
Em 

Andamento 

60 
Reservatório: Cerca de isolamento e portão de acesso danificados e com 
ausência de manutenção. 

Realizada. 

61 Jardim Maluche: Presença de ninho de pássaro no tubo de ventilação. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

62 Ausência de manutenção e pintura Realizada. 

63 
Reservatórios:  
Ausência de manutenção e limpeza satisfatória do entorno das instalações. 
 

Realizada. 

64 
Reservatórios:  
Ausência de higiene e limpeza do interior do reservatório. 

Não  
Realizada. 

65 
Reservatório Parque (R4): Presença de pequenas fissuras, infiltrações e 
vazamentos e sem identificação. 

Não  
Realizada. 
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66 
Estações de Elevatórias/recalque: Ausência de placas de identificação da 
autarquia 

Em 
Andamento 

67 
Estação Elevatória:  
Cerca de isolamento danificada e com ausência de manutenção 

Não 
Realizada. 

68 
Vestiário: Alojamento dos funcionários em condições insatisfatórias de 
conservação, higiene e limpeza. 

Não 
Realizada. 

69 
Vestiário: Banheiros em condições insatisfatórias de conservação, higiene 
e limpeza. 

Não 
Realizada. 

70 
Almoxarifado: Espaço físico do almoxarifado limitado, hidrômetros e 
mangueiras depositadas na área externa. 

Não 
Realizada. 

71 
Almoxarifado Central: Armazenagem de grande quantidade de tintas e 
solventes com ausência de extintor de incêndio nas proximidades. 

Não 
Realizada. 

72 
Almoxarifado Central:  
Extintor de Incêndio de pequena capacidade, com presença de matérias 
abaixo e no entorno (dificuldade de acesso ao mesmo). 

Não 
Realizada. 

73 Almoxarifado Central: Ausência de extintor de incêndio.   
Não 

Realizada. 

74 

Almoxarifado Central:  
Armazenamento de recipientes com substâncias inflamáveis (gasolina) em 
local e forma inadequada/não segura. Ausência de rótulos visíveis onde 
consta o conteúdo e alerta quanto aos possíveis riscos. 

Não 
Realizada. 

75 

Almoxarifado Central: 
Depósito das válvulas em contato direto com o piso podendo ocasionar 
avarias a pintura de revestimento externo e danificar o piso (ausência de 
estrado de madeira). 

Não 
Realizada. 

76 Ausência de manutenção e organização da sala de equipamentos 
Não 

Realizada. 

MICRO SISTEMA LIMEIRA 

77 Ausência de Licença Ambiental de Operação da ETA Limeira 
Não 

Realizada. 

78 Captações: Ausência de placas de identificação da autarquia.  
Não 

Realizada. 

79 
Captações: Ausência de escada com corrimão e guarda-corpo de 
segurança para os operadores 

Não 
Realizada. 

80 
MICRO SISTEMA LIMEIRA: Motor do sistema de agitação do tanque de 
dosagem com presença de oxidação e ausência de manutenção. 

Realizada. 

81 
ETA MICRO SISTEMA LIMEIRA: Tanque de Cloro com ausência de 
controle de dosagem adequada (utilizado balde). 

Não 
Realizada. 

82 
MICRO SISTEMA LIMEIRA: Ausência de bomba dosadora reserva (flúor e 
cloro) em paralelo para acionamento imediato em casos de emergência 

Não 
Realizada. 
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83 
MICRO SISTEMA LIMEIRA: Organização e armazenagem dos materiais 
não satisfatória.  

Não 
Realizada. 

84 
ETA Limeira: Ausência de sistema de tratamento de efluentes (água de 
lavagem de filtros e descarte de decantadores). 

Não 
Realizada. 

85 
Reservatórios:  
Escada de acesso sem gaiola de proteção 

Não 
Realizada. 

86 Reservatório: Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado). Realizada. 

87 Reservatório ETA Limeira: Drenos com ausência de manutenção. Realizada. 

88 
Reservatórios:  
Ausência de manutenção e pintura.  

Realizada. 

MICRO SISTEMA VOLTA GRANDE 

89 Ausência de Licença Ambiental de Operação da ETA Volta Grande. 
Não 

Realizada. 

90 
MICRO SISTEMA VOLTA GRANDE: Dificuldade de acesso impossibilitou 
visita técnica ao sistema de captação. 

Não 
Realizada. 

91 
Captações: Ausência de escada com corrimão e guarda-corpo de 
segurança para os operadores 

Não 
Realizada. 

92 
Ausência de bacia de contenção e manejo adequado dos vazamentos 
oriundos dos tanques de dosagem. 

Não  
Realizada. 

93 
ETA Volta Grande: Ausência de bomba dosadora reserva em paralelo para 
acionamento imediato em caso de emergência.  

Não  
Realizada 

94 
a) Banheiro em condições insatisfatórias de higiene e limpeza.  
 
b)Ausência de pia para processo de higienização do operador. 

Não  
Realizada. 

95 

ETAs:  
a) Estocagem de material em local inadequado (Laboratório).  
 
b)Organização e armazenagem dos materiais não satisfatória. 

Não  
Realizada. 

96 
ETAs: Reagentes com ausência de identificação, controle do lote e data de 
validade.  

Realizada 
parcialmente. 

97 
ETA Volta Grande: Equipamentos de análise com ausência de etiqueta de 
controle de calibração e prazo de validade. 

Realizada 
parcialmente. 

98 ETA Volta Grande: Ausência de sistema de tratamento de efluentes. 
Não  

Realizada. 

99 Reservatórios: Ausência de higiene e limpeza do interior do reservatório. 
Não  

Realizada. 
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100 
ETA Volta Grande: Ausência de corrimão na escada de acesso e guarda-
corpo de segurança para operação nas passarelas 

Não  
Realizada. 

MICRO SISTEMA BATEAS 

101 
Ausência de Licença Ambiental de Operação do MICRO SISTEMA 
BATEAS (POÇO). 

Não  
Realizada. 

102 
MICRO SISTEMA BATEAS (POÇO): Ausência de iluminação para 
trabalhos noturnos. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

103 
MICRO SISTEMA BATEAS (POÇO): Limpeza e roçado do entorno das 
instalações insatisfatórios. 

Realizada 

104 
MICRO SISTEMA BATEAS (POÇO)/Estação Elevatória - 008: Ausência de 
bomba reserva em paralelo para acionamento imediato em casos de 
emergência. 

Realizada 

105 
MICRO SISTEMA BATEAS (POÇO): A saliência do tubo do poço acima da 
laje não é >= 50 cm. 

Não 
Realizada. 

106 
MICRO SISTEMA BATEAS (Casa de Química): Ausência de bomba 
dosadora reserva em paralelo para acionamento imediato em caso de 
emergência.  

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

107 
ETA: Ausência de estrado de madeira para estocagem de produtos 
químicos 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

108 
MICRO SISTEMA BATEAS (Casa de Química):  Produto químico com 
prazo de validade vencido. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

109 
MICRO SISTEMA BATEAS (Casa de Química):  Reservatório de dosagem 
de flúor sem uso por problemas na bomba dosadora. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada.. 

110 Ausência limpeza e manutenção (tampas) dos tanques de dosagem. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada.. 

111 Reservatórios: Ausência de placas de identificação da autarquia. 
Não 

Realizada 

112 Reservatórios: Escada de acesso sem gaiola de proteção. 
Não 

Realizada 

113 
Reservatórios:  
Ausência de manutenção e limpeza satisfatória do entorno das instalações. 

Realizada 

114 
Reservatório ETA Bateas: Presença de fissuras, rachaduras e vazamentos 
com ausência de manutenção. 

Não 
Realizada 

115 Banheiro em condições insatisfatórias de higiene e limpeza. 
Não 

Realizada. 
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MICRO SISTEMA DOM JOAQUIM 

116 Ausência de Licenças Ambientais de Operação da ETA Dom Joaquim 
Não 

Realizada. 

117 Captações: Ausência de placas de identificação da autarquia. 
Não 

Realizada. 

118 
Captações: Ausência de escada com corrimão e guarda-corpo de 
segurança para os operadores. 

Não  
Realizada. 

119 
MICRO SISTEMA DOM JOAQUIM (POÇO): A saliência do tubo do poço 
acima da laje não é >= 50 cm. 

Não  
Realizada. 

120 
ETA Dom Joaquim: Ausência de corrimão na escada de acesso e guarda-
corpo de segurança para operação nas passarelas. 

Não  
Realizada 

121 Ausência limpeza e manutenção (tampas) dos tanques de dosagem 
Realizada 

parcialmente. 

122 
MICRO SISTEMA DOM JOAQUIM: Motor do sistema de agitação do 
tanque de dosagem com presença de oxidação e ausência de manutenção. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

123 
ETA Dom Joaquim: Ausência de bomba dosadora reserva em paralelo para 
acionamento imediato em caso de emergência. 

Não  
Realizada. 

124 MICRO SISTEMA DOM JOAQUIM: Piso danificado 
Não  

Realizada. 

125 
ETA Dom Joaquim: Equipamentos de análise com ausência de etiqueta de 
controle de calibração e prazo de validade. 

Realizada 
parcialmente. 

126 
a)Banheiro em condições insatisfatórias de higiene e limpeza.  
 
b)Ausência de pia para processo de higienização do operador. 

Realizada 
parcialmente. 

127 
ETA Dom Joaquim: Ausência de sistema de tratamento de efluentes (água 
de lavagem de filtros e descarte de decantadores). 

Não  
Realizada. 

128 
MICRO SISTEMA DOM JOAQUIM: Telhado danificado e ausência de 
manutenção 

Realizada 

129 
Estação Elevatória Dom Joaquim: Estação Elevatória permite parcialmente 
a livre circulação dos operadores 

Realizada. 

130 
Estação Elevatória Dom Joaquim: Instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas. 

Realizada. 

131 Reservatórios: Ausência de placas de identificação da autarquia. 
Não  

Realizada. 

132 
Reservatório: Cerca de isolamento e portão de acesso danificados e com 
ausência de manutenção 

Não  
Realizada. 
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133 
Reservatórios:  
Escada de acesso sem gaiola de proteção 

Não 
Realizada. 

134 
Reservatório 2 ETA Dom Joaquim: Ausência de iluminação para trabalhos 
noturnos. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

135 Reservatório 2 ETA Dom Joaquim: Tubo extravasor desencaixado. 
Não 

Realizada. 

136 
Reservatórios: Ausência de manutenção e limpeza satisfatória do entorno 
das instalações. 

Realizada. 

137 Reservatórios: Ausência de higiene e limpeza do interior do reservatório. 
Não 

Realizada. 

138 Reservatórios: Ausência de manutenção e pintura  
Não 

Realizada. 

139 Reservatório: Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado). 
Realizada 

parcialmente 

MICRO SISTEMA SANTA LUZIA 

140 Ausência de Licença Ambiental de Operação da das ETA Santa Luzia. 
Não 

Realizada. 

141 Captações: Ausência de placas de identificação da autarquia. 
Não 

Realizada. 

142 
Captações: Ausência de escada com corrimão e guarda-corpo de 
segurança para os operadores 

Não 
Realizada. 

143 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: Presença de vazamentos e oxidação do 
registro de chegada de água bruta. 

Não 
Realizada 

144 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: Presença de pequenas fissuras, 
infiltrações e vazamentos nas paredes de chegada de água bruta e filtros 
russo. 

Não  
Realizada. 

145 MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: Ausência de tampas nos filtros russo. Realizada. 

146 
ETA Santa Luzia: Presença de animais (cachorros) habitando/transitando 
no entorno das instalações. 

Realizada. 

147 
ETA Santa Luzia: Placas vertedoras da saída de água tratada do filtro 
russo em estado avançado de oxidação. 

Realizada 

148 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: Acúmulo de água parada com possível 
proliferação de mosquito transmissor e dificultando operação do registro 

Não  
Realizada. 

149 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: Instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas 

Realizada. 
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150 
ETA Santa Luzia:  
Ausência de bomba dosadora reserva em paralelo para acionamento 
imediato em caso de emergência. 

Não  
Realizada. 

151 
ETA: Tanque de Cloro com ausência de controle de dosagem adequada 
(utilizado balde). 

Não  
Realizada. 

152 
ETA: Ausência de estrado de madeira para estocagem de produtos 
químicos. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

153 Banheiro em condições insatisfatórias de higiene e limpeza. Realizada. 

154 
ETA: Estocagem de material em local inadequado (Laboratório).  
 
Organização e armazenagem dos materiais não satisfatória 

Não  
Realizada. 

155 
ETA Santa Luzia: Equipamentos de análise com ausência de etiqueta de 
controle de calibração e prazo de validade. 

Não  
Realizada. 

156 
ETAs: Reagentes com ausência de identificação, controle do lote e data de 
validade.  

Realizada 
parcialmente. 

157 
MICRO SISTEMA SANTA LUZIA: Ausência de identificação dos pontos de 
coletas e amostras para análises laboratoriais. 

Não  
Realizada. 

158 
ETA Santa Luzia: Presença de espuma na superfície da água tratada do 
reservatório indicando possíveis problemas de operação 

Realizada. 

159 
Reservatório ETA Santa Luzia: Presença de fissuras e vazamentos no 
reservatório, ancoragem não eficaz. 

Não  
Realizada. 

160 Reservatórios: Ausência de higiene e limpeza do interior do reservatório 
Não  

Realizada. 

161 Reservatório: Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado). 
Não  

Realizada 

MICRO SISTEMA ZANTAO 

162 Ausência de Licença Ambiental de Operação da ETA Zantão 
Não  

Realizada. 

163 
Captação MICRO SISTEMA ZANTÃO: Ausência de portão e cerca de 
isolamento contra o acesso de estranhos.  

Realizada. 

164 
Captações: Ausência de escada com corrimão e guarda-corpo de 
segurança para os operadores 

Não  
Realizada. 

165 
MICRO SISTEMA ZANTÃO: Vazamento/infiltração dos produtos químicos 
(cloro) pelas paredes dos tanques de dosagem e ausência de manutenção. 

Realizada 
parcialmente. 

166 
ETA Zantão: Tubulação de tanque de contenção de vazamentos ligada 
diretamente em caixa de drenagem. 

Não  
Realizada. 
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167 MICRO SISTEMA ZANTÃO: Ausência de tampas nos filtrosrusso. Realizada. 

168 
ETA Zantão: Detalhe calha vertedora com problemas de operação/ fluxo 
diferencial. 

Não  
Realizada. 

169 

ETA Zantão:  
Equipamentos de análise com ausência de etiqueta de controle de 
calibração e prazo de validade. 
 

Realizada 
parcialmente. 

170 
ETAs: Reagentes com ausência de identificação, controle do lote e data de 
validade. 

Realizada 
parcialmente 

171 
ETA: Ausência de bomba dosadora reserva em paralelo para acionamento 
imediato em caso de emergência. 

Não  
Realizada. 

172 
ETA: Tanque de Cloro com ausência de controle de dosagem adequada 
(utilizado balde). 

Não 
Realizada. 

173 
ETA Zantao: Ausência de sistema de tratamento de efluentes (água de 
lavagem de filtros e descarte de decantadores). 

Não 
Realizada. 

174 Reservatórios: Escada de acesso sem gaiola de proteção.  
Não 

Realizada. 

175 Reservatórios: Ausência de manutenção e pintura 
Realizada 

parcialmente 

176 Reservatório: Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado). 
Não 

Realizada.  

MICRO SISTEMA CEDRO ALTO 

177 Ausência de Licenças Ambientais de Operação da ETA Cedro Alto 
Não  

Realizada. 

178 Captações: Ausência de placas de identificação da autarquia. 
Não  

Realizada. 

179 ETA Cedro Alto: Cerca de isolamento danificada. 

 

Não  
Realizada. 

 

180 
ETA Cedro Alto:  
Ausência de corrimão na escada de acesso e guarda-corpo de segurança 
para operação nas passarelas.  

Não  
Realizada. 

181 
MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: Gerador de energia com problemas de 
exaustão dos gases de combustão.  

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

182 
MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: Quadro de comando do compressor em 
condições não satisfatórias 

Não  
Realizada. 

183 
MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: Pequenas infiltrações, pintura 
desgastada e ausência de manutenção da casa de química. 

Não  
Realizada. 
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184 
ETA: Ausência de estrado de madeira para estocagem de produtos 
químicos 

Realizada 

185 
ETA Cedro Alto: Ausência de bomba dosadora reserva em paralelo para 
acionamento imediato em caso de emergência 

Não 
Realizada. 

186 
MICRO SISTEMA CEDRO ALTO: Presença de carreamento do leito 
filtrante. 

Não 
Realizada 

- 
Justificada. 

187 
ETA Cedro Alto: Ausência de sistema de tratamento de efluentes (água de 
lavagem de filtros e descarte de decantadores). 

Não 
Realizada. 

188 
ETA Cedro Alto: Equipamentos de análise com ausência de etiqueta de 
controle de calibração e prazo de validade. 

Realizada 
parcialmente 

189 
Reservatório:  
Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado). 

Não 
Realizada. 

PROGRAMAS CONTÍNUOS 

190 
Reservatórios: Ausência de manutenção, higiene e limpeza dos 
reservatórios. 

Em 
Andamento 

191 
Vazamentos e oxidação dos registros de manobra com ausência de 
manutenção e limpeza. 

Em 
Andamento. 

192 
Ausência de programa de manutenção preventiva em válvulas, registros e 
talhas 

Em 
Andamento. 

Fonte: AGIR (2017). 

 

Assim, encerrada a terceira etapa de fiscalização do Sistema de Abastecimento de 

Água do município de Brusque, conforme Quadro 04 a seguir, foi possível constatar 

que o SAMAE, quanto às não conformidades do Relatório de Fiscalização nº 

005/2015 – SAA SAMAE Brusque, atendeu a 42 dos 192 itens das não 

conformidades; atendeu parcialmente a 21 dos 192 itens das não 

conformidades; não atendeu a 106 dos 192 itens das não conformidades; 

justificou a não realização de 18 dos 192 itens das não conformidades; em 

andamento 05 dos 192 itens das não conformidades. 

 

Quadro 04: Melhorias e correções das não conformidades do SAA- SAMAE 
Brusque. 

TOTAL DE NÃO CONFORMIDADES 192 

  Melhorias Realizadas 42 

  Melhorias Em Andamento 05 

  Melhorias Não Realizadas 106 

  Melhoria Não Realizada - Justificada (Inviabilidade de execução) 18 

 Melhoria Realizada Parcialmente 21 

Fonte: AGIR (2017). 
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O gráfico 01 abaixo representa, em porcentagem, o atendimento às melhorias e 

correções resultantes do 3º processo de fiscalização realizada pela AGIR no 

município de Brusque, Estado de Santa Catarina. 

 
Gráfico 01: Melhorias e correções das não conformidades do SAA- SAMAE 
Brusque.  

 
 

Fonte: AGIR (2017). 

 

Mediante o exposto, de todas as solicitações requisitadas pela equipe técnica da 

AGIR no que tange ao Cronograma de Melhorias e Correções das Não 

Conformidades do SAA – SAMAE Brusque/2015, em porcentagem, tem-se: 

 

- Melhorias realizadas = 22%. 

- Melhorias em andamento = 03%. 

- Melhorias não realizadas = 55%. 

- Melhorias não realizadas justificadas (inviabilidade de execução) = 11%. 

- Melhoria realizada parcialmente = 09%. 

 

 

 

22% 

55% 

11% 

9% 
3% Melhorias Realizadas

Melhorias Não Realizadas

Melhorias Realizada
Parcialmente

Melhorias Não Realizadas -
Justificada (Inviabilidade de
execução)

Melhorias Em Andamento
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7. NOVAS CONSTATAÇÕES  

Abaixo segue a descrição das novas constatações verificadas durante a fiscalização 

programada do ano de 2017 no SAA SAMAE Brusque. 

 

01 Ausência de cadastro técnico atualizado das unidades do SAA Brusque. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar atualização do cadastro técnico do SAA Brusque, preferencialmente 
georreferenciado.  

*60 dias 

 

02 
Ausência de manual de operação, controle e manutenção das unidades do SAA 
Brusque. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manual de operação, controle e manutenção atualizado das 
unidades do SAA Brusque. 

*60 dias 

 

03 Ausência de plano de emergência e contingência atualizado para o SAA Brusque. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar plano de emergência e contingência atualizado para o SAA 
Brusque. 

*60 dias 

 

04 
Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Anotação de Função 
Técnica (AFT) atualizada, junto ao conselho de classe, do técnico responsável pelo 
SAA Brusque. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar ART ou AFT atualizada do técnico responsável pelo SAA Brusque. *60 dias 

 

05 
Ausência de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS para o SAA 
Brusque. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar elaboração de PGRS, visando controlar e gerenciar os resíduos 
sólidos gerados no SAA Brusque, conforme NBR 10.004 e demais normas 
correlatas, em especial o lodo gerado nas ETA´s e efluentes originários das 
análises laboratoriais.  

*60 dias 
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06 

Inexistência de alvará sanitário para operação dos laboratórios e ETA´s do SAA 
Brusque. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar o alvará sanitário para operação dos laboratórios e das ETA´s do 
SAA Brusque. 

*60 dias 

 

07 
Ausência de documento com os procedimentos de uso dos equipamentos de 
dosagem de produtos químicos e instruções para o operador. (bombas dosadoras). 

Melhoria Recomendada Prazo 

Apresentar os procedimentos de uso dos equipamentos de dosagem de produtos 
químicos e instruções para os operadores. Providenciar treinamento para os 
técnicos da ETA. 

*60 dias 

 

-ETA Central 

08 

ETA Central – Captação:  
a) Ausência de licença ambiental para instalação e manutenções periódicas da 
barragem de elevação de nível, feita com pedra, situada no rio Itajaí-Mirim. 
b) Riscos de assoreamento e contaminação do manancial principal do SAA Brusque – 
Rio Itajaí Mirim. 

,  

Melhoria Recomendada Prazo 

a)Apresentar as licenças ambientais pertinentes para instalação manutenções 
periódicas na barragem de nível situada no Rio Itajaí-Mirim. 
b) Recomenda-se elaborar um programa de controle e monitoramento dos 
mananciais que abastecem o município visando preservar a 
qualidade/quantidade da água bruta. 
 

*60 dias 
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09 
ETA Central – Estação Elevatória de Água Bruta (EAB 001): 
 Ausência de placa de identificação da autarquia. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de sinalizações e placa de identificação da autarquia. *60 dias 

 

10 
ETA Central – Estação Elevatória de Água Bruta (EAB 001):  
Presença de vazamento junto a parede do poço de armazenamento e tubulação de 
recalque. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar o devido reparo/manutenção do vazamento junto a parede do poço 
de armazenamento e tubulação de recalque da estação elevatória de água bruta. 

*60 dias 
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11 
ETA Central – Estação Elevatória de Água Bruta (EAB 001):  
Tanque de armazenamento de combustível (diesel) para o gerador de energia. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Encaminhar laudo do teste de estanqueidade do reservatório; 

b) Apresentar sistema preventivo de incêndio, sistema preventivo de descargas 

atmosféricas e adequação das simbologias de advertência conforme 

especificações estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e Normas Técnicas 

Brasileiras aplicáveis; 

c) Treinamento para situações emergenciais; 

d) Anotação de responsabilidade técnica (ART) para todos os itens.  

 

*60 dias 

 

12 
ETA Central: Ausência de norma/procedimento interno para recebimento e análise da 
qualidade de todos os produtos químicos utilizados no tratamento da água. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar a elaboração de norma/procedimento interno para recebimento e 
análise da qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água. 

*60 dias 
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13 ETA Central: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA Central. *60 dias 

 

14 
ETA Central – Casa de química:  
Ausência das Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) no 
local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 

 

15 
ETA Central – Casa de química:  
Ausência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s adequados aos produtos químicos 
utilizados na ETA. 

Melhoria Recomendada Prazo 

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

*60 dias 
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16 

ETA Central: 
a) Depósito irregular de materiais junto ao laboratório de análises microbiológicas; 
b) Instalações inadequadas para realização de análises microbiológicas; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Eliminar o depósito irregular de materiais junto ao laboratório. 
 
b) Providenciar regularização das instalações do laboratório para realização das 
análises microbiológicas; 
 

*60 dias 

 

17 
ETA Central: Bombona utilizada para descarte dos reagentes utilizados nas análises 
laboratoriais sem a devida etiqueta de identificação.  

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar etiqueta de identificação na bombona utilizada para descarte dos 
reagentes utilizados nas análises laboratoriais da ETA Central. 
b) Encaminhar documentos comprobatórios sobre a destinação ambientalmente 
correta dos efluentes coletados. 
 

*60 dias 
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18 
ETA Central - Almoxarifado:  
Armazenagem inadequada de alimentos (cestas básicas) dos colaboradores no almoxarifado. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Proibir/eliminar o depósito de alimentos (cestas básicas) no interior do 
almoxarifado.  

*60 dias 

 

19 
ETA Central - Almoxarifado: Vaselina utilizada na conexão das tubulações do sistema 
de abastecimento. 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar adequação da pasta lubrificante utilizada nas conexões das 
tubulações do sistema de abastecimento. Verificar recomendações técnicas dos 
fabricantes. 

*60 dias 
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20 ETA Central - Reservatório de lavagem dos filtros: Laje da passarela danificada. 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar análise estrutural e manutenção na laje da passarela danificada. *60 dias 

 

21 
ETA Central - Reservatório R5: Ausência de guarda-corpo no topo do reservatório e/ou 
no entorno da tampa de inspeção. 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de guarda-corpo no topo do reservatório e/ou no entorno 
da tampa de inspeção. 

*60 dias 
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22 

ETA Central - Reservatório R4:  
a) Ausência de escada de acesso com gaiola de proteção. 

b) Ausência de tela de proteção no tubo extravasor; 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar instalação de escada de acesso com gaiola de proteção; 

b) Providenciar instalação de tela de proteção no tubo extravasor do 
reservatório; 

*60 dias 

 

23 

ETA Central - Reservatório R4:  
a) Ausência de travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; 

b) Acúmulo de água pluvial na laje de cobertura; 

c) Presença de tubos de ventilação sem tela de proteção. 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar instalação de cadeado na tampa de inspeção; 

b) Providenciar reparo e/ou eliminação da água acumulada na laje de 
cobertura do reservatório; 

c) Providenciar a instalação das telas de proteção nos tubos de ventilação. 

*60 dias 
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24 
ETA Central - EAT 004: Evidências de escoamento de águas pluviais para a área interna 
da instalação da estação elevatória. 
 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar reparo e/ou construção de calha para escoamento adequado das 
águas pluviais ao lado da EAT 004. 

*60 dias 

 

25 
ETA Central: Reservatórios (R-CI02, R-CI03 e R-CI04) de água tratada sendo utilizados 
como tanque de contato. 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar construção de estrutura adequada para utilizar como tanque de 
contato. 

*60 dias 
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26 

ETA Central - Reservatórios (R-CI03): 

a) Presença de fissuras na laje de cobertura do reservatório; 

b) Escada de acesso interna danificada e oxidada; 

 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar análise estrutural e manutenção das fissuras na laje de 
cobertura do reservatório; 

b) Providenciar manutenção e/ou retirada da escada de acesso interna 
danificada e oxidada. 

*60 dias 

 

27 

ETA Central – Reservatórios (R-CI04): 
 

a) Ferragem do lado interno da laje de cobertura oxidada e exposta; 

b) Escada de acesso interna danificada e oxidada. 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar análise estrutural e manutenção da ferragem da laje de 
cobertura oxidada e exposta; 

b) Providenciar manutenção e/ou retirada da escada de acesso interna 
danificada e oxidada. 

*60 dias 
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28 
Sede recreativa da autarquia dentro da área operacional da ETA Central. Problemas de 
segurança e conflito de usos com os colaboradores do SAMAE. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Recomenda-se o isolamento total da área operacional da ETA ou mudança da 
sede recreativa para outro local. 

*60 dias 

 

29 
ETA Central: Segundo informações dos colaboradores da Autarquia, a sede 
administrativa apresenta problemas estruturais na laje de fundação. 

 
Fonte: AGIR (2015). 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar análise estrutural e as devidas manutenções na laje de fundação 
da sede administrativa da Autarquia.  
 

*60 dias 
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-Micro Sistema Limeira 

30 

Micro Sistema Limeira:  
a) Portão de acesso: Pintura desgastada e presença de oxidação. 
b) Portão de acesso: Ausência de travamento adequado (cadeado) no momento da 

fiscalização programada. 
 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar manutenção do portão de acesso. 
b) Providenciar o travamento adequado (cadeado) do portão de acesso 

para evitar o acesso de estranhos. 
*60 dias 

 

31 
Micro Sistema Limeira - Captação: Ausência de ancoragem adequada na adutora de 
água bruta. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de ancoragem adequada na adutora de água bruta.  *60 dias 
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32 
Micro Sistema Limeira – Reservatórios de lavagem dos filtros: Ausência de base de 
assentamento e possível risco de deslizamento do talude. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar avaliação da estabilidade dos taludes e a implantação de estrutura 
de base de assentamento nos reservatórios de lavagem dos filtros. 

*60 dias 

 

33 
Micro Sistema Limeira: Presença de rachadura no talude entre a casa de química e 
reservatório. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar avaliação da estabilidade do talude e a execução de possíveis 
manutenções. 

*60 dias 
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34 
Micro Sistema Limeira – Casa de Química: Máscara de proteção respiratória contra 
produtos químicos (filtro) com prazo de validade vencido (11/2013). 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção da máscara de proteção respiratória contra produtos 
químicos (filtro). 

*60 dias 

 

 
35 ETA Limeira: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. *60 dias 

 

36 
ETA Limeira: Ausência das Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 

 

37 
ETA Limeira: Ausência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s adequados 
aos produtos químicos utilizados na ETA. 

Melhoria Recomendada Prazo 

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

*60 dias 
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38 
Micro Sistema Limeira: Tubulações de saída dos tanques dos produtos químicos 
ligadas diretamente no sistema de drenagem de águas pluviais. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar adequação das tubulações de saída dos tanques dos produtos 

químicos e conexão com bacia de contenção. 
 

*60 dias 

 

39 

Micro Sistema Limeira: 
a) Tubulações com produtos químicos utilizados na ETA de forma exposta/sem 

proteção. 

b) Tanque de combustível (diesel) e gerador de energia elétrica. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar proteção adequada das tubulações com produtos 
químicos; 

b) Apresentar sistema preventivo de incêndio, sistema preventivo de 
descargas atmosféricas e adequação das simbologias de advertência 
conforme especificações estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e 
Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis. 
 

*60 dias 
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40 Micro Sistema Limeira: Presença de água acumulada no entorno do reservatório. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar avaliação da estrutura do reservatório e manutenção para evitar o 
acúmulo de água no entorno. 

*60 dias 

 

41 
Micro Sistema Limeira: Tampa de inspeção do reservatório oxidada, com dobradiças 
quebradas e ausência de manutenção. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção e/ou substituição da tampa de inspeção do 
reservatório. 

*60 dias 

 

 

 

 

 



 

        

224 

-Micro Sistema Bateas 

42 
Micro Sistema Bateas- Reservatório: Presença de vazamentos na tubulação. 

 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção do vazamento na tubulação; 
 

*60 dias 

 

43 

Micro Sistema Bateas - Reservatório:  
a) Ausência de travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; 
b) Acúmulo de água pluvial na laje de cobertura; 
c) Ausência de tubos de ventilação com telas de proteção. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar instalação de cadeado na tampa de inspeção; 

b) Providenciar reparo e/ou eliminação da água acumulada na laje de 
cobertura do reservatório; 

c) Providenciar a instalação dos tubos de ventilação com tela de 
proteção. 

*60 dias 
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44 

Micro Sistema Bateas - Reservatório:  
a) Ferragem do lado interno da laje de cobertura oxidada e exposta; 

b) Escada de acesso interna danificada e oxidada; 

 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar análise estrutural e manutenção das fissuras na laje de 
cobertura do reservatório; 

b) Providenciar manutenção e/ou retirada da escada de acesso interna 
danificada e oxidada. 

 

*60 dias 
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-Micro Sistema Dom Joaquim 

45 

Micro Sistema Dom Joaquim:  
a) Instalações elétricas expostas sobre a barragem de nível dificultando o acesso 
para manutenção; 

b) Presença de vazamentos na estrutura da barragem de nível. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar proteção e/ou deslocamento das instalações elétricas 
expostas  para a parte externa da barragem; 

b) Providenciar reparo dos vazamentos na estrutura da barragem de 
nível. 

*60 dias 
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46 
Micro Sistema Dom Joaquim: Pontos de captação com vazão de água bruta em 
quantidade insuficiente. Não é respeitada a vazão sanitária do manancial. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Iniciar estudo e/ou mudança do ponto de captação por local com vazão de água 
bruta suficiente e que atenda as vazões sanitárias do manancial. 

*60 dias 

 

47 
Micro Sistema Dom Joaquim: Manutenção e limpeza do filtro de areia de lavagem 
contínua em condições insatisfatórias no momento da fiscalização programada. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção/limpeza do filtro de areia de lavagem contínua. *60 dias 
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48 
Micro Sistema Dom Joaquim: Instalações elétricas das bombas dosadoras em 
condições insatisfatórias durante a fiscalização programada. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar adequação das instalações elétricas das bombas dosadoras. 

* Nesse aspecto, recomenda-se ao SAMAE verificar o atendimento da Norma 

Regulamentadora - NR 10 que estabelece um conjunto de procedimentos e 

requisitos de segurança em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

 

*60 dias 

 

49 
Micro Sistema Dom Joaquim: Registros de saída da bacia de contenção dos produtos 
químicos estavam abertos durante fiscalização programada.  

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar fechamento adequado dos registros da bacia de contenção para 
evitar acidentes com produtos químicos. 

*60 dias 
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50 ETA Dom Joaquim: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. *60 dias 

 

51 
ETA Dom Joaquim: Ausência das Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 

 

52 
ETA Dom Joaquim: Ausência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s 
adequados aos produtos químicos utilizados na ETA. 

Melhoria Recomendada Prazo 

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

*60 dias 

 

53 
Micro Sistema Dom Joaquim – Estação Elevatória: Pintura degradada. 
 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção da pintura degradada da Estação Elevatória. 
*60 dias 
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54 

Micro Sistema Dom Joaquim – Reservatório 1:  
a) Ausência de tubos de ventilação com tela de proteção; 
b) Pintura degradada; 
c) Ferragem do lado interno da laje de cobertura oxidada e exposta; 

d) Escada de acesso interna danificada e oxidada; 
 

a) b)   

c) d)  

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar instalação de tubos de ventilação com tela de proteção; 
b) Providenciar reparo da pintura degradada do reservatório; 
c) Providenciar análise estrutural e manutenção das fissuras na laje de 
cobertura do reservatório; 

d) Providenciar manutenção e/ou retirada da escada de acesso interna 
danificada e oxidada. 

 

*60 dias 
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55 

Micro Sistema Dom Joaquim – Reservatório 2: Escada de acesso com pintura de 
proteção degradada, fixações oxidadas e ausência de manutenção. 

 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção e/ou substituição da escada de acesso do 
reservatório. *60 dias 

 

56 

Micro Sistema Dom Joaquim – Reservatório 2:  
a) Nível crítico de reservação durante fiscalização programada; 
b)Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado); 
c) Acúmulo de água pluvial na laje de cobertura; 
d) Ausência de tubos de ventilação com tela de proteção. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a)Apresentar manifestação sobre o nível crítico do reservatório; 

b)Providenciar instalação de cadeado na tampa de inspeção; 

c)Providenciar reparo e/ou eliminação da água acumulada na laje de cobertura 

do reservatório; 

d)Providenciar a instalação dos tubos de ventilação com tela de proteção. 

 

*60 dias 
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57 
Micro Sistema Dom Joaquim: Tanque de combustível (diesel) e gerador de energia 
elétrica. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Apresentar sistema preventivo de incêndio, sistema preventivo de descargas 
atmosféricas e adequação das simbologias de advertência conforme 
especificações estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e Normas Técnicas 
Brasileiras aplicáveis. 

 

*60 dias 

-Micro Sistema Santa Luzia 

58 
Micro Sistema Santa Luzia: Ponto de captação com vazão de água bruta em quantidade 
insuficiente. Não é respeitada a vazão sanitária do manancial. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Iniciar estudo e/ou mudança do ponto de captação por local com vazão de água 
bruta suficiente e que atenda as vazões sanitárias do manancial. 

*60 dias 
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59 
Micro Sistema Santa Luzia – Casa de Química: Ausência de bacia de contenção e 
manejo adequado dos resíduos dos tanques de dosagem. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Construir bacia de contenção e realizar destinação adequada dos resíduos dos 
tanques de dosagem. 

*60 dias 

 

 
60 ETA Santa Luzia: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. *60 dias 

 

61 
ETA Santa Luzia: Ausência das Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 

 

62 
ETA Santa Luzia: Ausência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s 
adequados aos produtos químicos utilizados na ETA. 

Melhoria Recomendada Prazo 

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

*60 dias 
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63 Micro Sistema Santa Luzia: Ausência de sistema de tratamento de efluentes da ETA.  

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar a implantação de um sistema de tratamento de efluentes da ETA. *60 dias 

 

64 

Micro Sistema Santa Luzia - Reservatório:  
a) Limpeza e roçado do entorno em condições insatisfatórias durante a fiscalização 
programada; 
b) Escada de acesso inadequada e ausência de guarda-corpo de segurança na laje 
cobertura do reservatório. 
c) Pintura degradada; 
 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar limpeza e roçado do entorno do reservatório. 

b) Providenciar adequação da escada de acesso; Implantação de 
guarda-corpo na laje de cobertura do reservatório e/ou no entorno da 
tampa de inspeção; 

c) Providenciar manutenção da pintura do reservatório. 

*60 dias 
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65 

Micro Sistema Santa Luzia - Reservatório: Ferragem do lado interno da laje de 
cobertura oxidada e exposta; 
 
 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar análise estrutural do reservatório e manutenção da laje de 

cobertura. 
*60 dias 

 

66 Micro Sistema Santa Luzia - Reservatório: Escada de acesso sem corrimão. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de corrimões na escada de acesso. *60 dias 

 

 

 



 

        

236 

-Micro Sistema Volta Grande 

67 
Micro Sistema Volta Grande: Ponto de captação com vazão de água bruta em 
quantidade insuficiente. Não é respeitada a vazão sanitária do manancial. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Iniciar estudo e/ou mudança do ponto de captação por local com vazão de água 
bruta suficiente e que atenda as vazões sanitárias do manancial. 

*60 dias 

 

68 
Micro Sistema Volta Grande: Manutenção e limpeza do filtro de areia de lavagem 
contínua em condições insatisfatórias no momento da fiscalização programada. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar a limpeza/manutenção do filtro de areia de lavagem contínua. *60 dias 
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69 

Micro Sistema Volta Grande - Reservatório:  
a) Pintura degradada. 
b) Ausência de guarda-corpo de segurança na laje de cobertura; 
 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar manutenção da pintura do reservatório; 
b) Providenciar instalação de guarda-corpo de segurança na laje de cobertura; 

*60 dias 

 

70 
Micro Sistema Volta Grande – Casa de química: Instalações elétricas aparentes e 

desprotegidas. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção das instalações elétricas aparentes e desprotegidas. 
 
* Nesse aspecto, recomenda-se ao SAMAE verificar o atendimento da Norma 
Regulamentadora - NR 10. 

 

*60 dias 
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71 

Micro Sistema Volta Grande:  
a) Presença de vazamento de óleo do compressor no solo; 

b) Instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar manutenção do compressor e eliminar o vazamento de óleo no 
solo. 
b) Providenciar manutenção das instalações elétricas aparentes e desprotegidas. 
 

*60 dias 

72 

Micro Sistema Volta Grande – Casa de Química:  

a) Tampas deslocadas/ difícil remoção pelo excesso de peso; 
b) Tubulações de saída dos tanques dos produtos químicos ligadas diretamente no 

sistema de drenagem de águas pluviais. 
 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar a relocação das tampas de concreto e/ou substituição por 
material de fácil manuseio pelos operadores; *60 dias 
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b) Providenciar adequação das tubulações de saída dos tanques dos 

produtos químicos e conexão com bacia de contenção. 

 

 
73 ETA Volta Grande: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. *60 dias 

 

74 
ETA Volta Grande: Ausência das Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 

 

75 
ETA Volta Grande: Ausência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s 
adequados aos produtos químicos utilizados na ETA. 

Melhoria Recomendada Prazo 

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

*60 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

240 

76 

Micro Sistema Volta Grande - Reservatório:  
a) Laje de concreto danificada; 

b) Ausência de guarda-corpo ou tampa/grade de proteção no entorno da caixa de 
proteção das válvulas de manobra; 

c) Ausência de tela de proteção no tubo de extravasor do reservatório; 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar a manutenção da laje de concreto danificada; 

b) Implantar guarda-corpo ou tampa/grade no entorno da caixa de proteção 
dos registros de manobra do reservatório; 

c) Instalar tela de proteção no tubo extravasor do reservatório. 

 

*60 dias 
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77 
Micro Sistema Volta Grande - Reservatório: Pintura degradada e presença de 
patologias de construção nas instalações do reservatório. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção da pintura degradada e das patologias de construção. *60 dias 

 

78 

Micro Sistema Volta Grande - Reservatório:  

a) Ferragem interna da laje de cobertura do reservatório exposta e oxidada; 
b) Haste e Boia do reservatório oxidadas. 

 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar avaliação estrutural e manutenção da armadura interna da 
laje de cobertura do reservatório; 

b) Providenciar manutenção e/ou substituição da haste e boia do 
reservatório. 

*60 dias 
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79 
Micro Sistema Volta Grande: Tanque de combustível (diesel) e gerador de energia 
elétrica. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Apresentar sistema preventivo de incêndio, sistema preventivo de descargas 
atmosféricas e adequação das simbologias de advertência conforme 
especificações estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e Normas Técnicas 
Brasileiras aplicáveis. 

 

*60 dias 

 

-Micro Sistema Zantão 

80 
Micro Sistema Zantão - Captação:  

a) Ausência de placa de identificação da autarquia; 
b) Ausência de travamento adequado (cadeado) no portão de acesso. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar a instalação de sinalizações e placa de identificação da 
autarquia; 

b) Providenciar travamento adequado (cadeado) no portão de acesso. 

*60 dias 
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81 
Micro Sistema Zantão - Captação: Ponto de captação com vazão de água bruta em 
quantidade insuficiente. Não é respeitada a vazão sanitária do manancial. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Iniciar estudo e/ou mudança do ponto de captação por local com vazão de água 
bruta suficiente e que atenda as vazões sanitárias do manancial. 
 

*60 dias 

 

82 Micro Sistema Zantão: Ausência de ancoragem adequada da adutora de água bruta. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar ancoragem adequada da adutora de água bruta. *60 dias 
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83 
Micro Sistema Zantão - ETA: Pintura degradada e presença de patologias de 
construção nas instalações da ETA. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção da pintura degradada e das patologias de construção.  *60 dias 

 

84 
Micro Sistema Zantão - ETA: Ausência de guarda-corpo e/ou tampa no entorno da caixa 
de proteção das válvulas de manobra da ETA. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar a instalação de guarda-corpo e/ou tampa no entorno da caixa de 
proteção das válvulas de manobra da ETA. 

*60 dias 
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85 ETA Zantão: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. *60 dias 

 

86 
ETA Zantão: Ausência das Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 

 

87 
ETA Zantão: Ausência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s adequados 
aos produtos químicos utilizados na ETA. 

Melhoria Recomendada Prazo 

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

*60 dias 

 

88 Micro Sistema Zantão – Reservatório: Tampa de inspeção do reservatório rachada. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção e/ou substituição da tampa de inspeção do 
reservatório. 

*60 dias 
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89 
Micro Sistema Zantão - ETA: Talude ao lado do reservatório com tubulação da 
drenagem pluvial danificada. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção da tubulação de drenagem pluvial e avaliar o processo 
erosivo do talude ao lado reservatório. 

*60 dias 

 

90 
Micro Sistema Zantão: Estação Elevatória permite parcialmente a livre circulação dos 
operadores devido uso das instalações para depósito de materiais. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Eliminar o depósito de materiais, depositar/alocar no almoxarifado (melhoria da 
organização, operação e segurança). 

*60 dias 
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-Micro Sistema Cedro Alto 

91 
Micro Sistema Cedro Alto - Captação: Ponto de captação com vazão de água bruta em 
quantidade insuficiente. Não é respeitada a vazão sanitária do manancial. 
*Barragem de nível estava em manutenção no momento da fiscalização programada. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Iniciar estudo e/ou mudança do ponto de captação por local com vazão de água 
bruta suficiente e que atenda as vazões sanitárias do manancial. 
 

*60 dias 

 

92 

Micro Sistema Cedro Alto – Casa de Química:  
a) Paredes da casa de química com pintura de degradada; 
b) Caixa do quadro de comando com presença de oxidação (pintura de proteção 

danificada).  

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar manutenção da pintura degradada da parede; 

b) Providenciar manutenção da pintura de proteção e/ou substituição da 
caixa do quadro de comando. 

*60 dias 

 

 

 



 

        

248 

 

 
93 ETA Cedro Alto: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação do chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. *60 dias 

 

94 
ETA Cedro Alto: Ausência das Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 

 

95 
ETA Cedro Alto: Ausência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s adequados 
aos produtos químicos utilizados na ETA. 

Melhoria Recomendada Prazo 

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

*60 dias 

 

96 
Micro Sistema Cedro Alto - ETA: Sistema de lavação do material filtrante (areia) 
apresenta dificuldade de operação e manutenção pelos colaboradores da ETA. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Recomenda-se a mecanização da lavação do material filtrante. 

 
*60 dias 
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97 

Micro Sistema Cedro Alto - Reservatório:  
a) Ausência de escada de acesso com gaiola de proteção e/ou passarela com 

guarda-corpo de segurança; 

b) Ausência de guarda-corpo de segurança na laje de cobertura do reservatório 
e/ou no entorno da tampa de inspeção. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar a instalação de escada de acesso com gaiola de proteção 
e/ou passarela com guarda-corpo de segurança; 

b) Providenciar a instalação de guarda-corpo de segurança no entorno da 
tampa de inspeção do reservatório. 

 

*60 dias 

 

98 
Micro Sistema Cedro Alto - Reservatório:  

a) Armadura da laje do reservatório exposta e oxidada; 
b) Escada de acesso interna oxidada; 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar avaliação estrutural e manutenção/reparo da armadura da 
laje do reservatório exposta e oxidada; 

b) Providenciar manutenção e/ou substituição da escada de acesso interna 
oxidada. 

*60 dias 
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99 
Micro Sistema Cedro Alto - Reservatório: Ausência de guarda-corpo e/ou tampa no 
entorno da caixa de proteção das válvulas de manobra do reservatório. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de guarda-corpo e/ou tampa no entorno da caixa de 
proteção das válvulas de manobra do reservatório. 

*60 dias 
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100 

Reservatório Santa Teresinha: 
a) Cercamento de proteção danificado; 
b) Acúmulo de água pluvial na caixa de proteção das válvulas do reservatório; 
c) Danos causados por terceiros na parede do reservatório de aço vitrificado. 

 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar manutenção do cercamento de proteção do reservatório; 

b) Adequar o piso da caixa de proteção para evitar o acúmulo de agua 
pluvial; 

c) Providenciar avaliação estrutural e medidas de segurança para evitar os 
danos causados por terceiros na parede do reservatório de aço 
vitrificado. 

*60 dias 
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101 

Reservatório Planalto: 
a) Ausência de escada de acesso com gaiola de proteção; 
b) Ausência de tubos de ventilação com tela de proteção; 
c) Presença de fissuras e descolamento do revestimento da parede do 

reservatório. 
 

 

  

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar instalação de escada de acesso com gaiola de proteção; 

b) Providenciar tubos de ventilação com tela de proteção; 

      c)    Providenciar análise estrutural e manutenção da parede no reservatório; 

*60 dias 
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102 

Reservatórios Jardim Maluche: 
a) Ausência de escadas de acesso com gaiola de proteção; 

b) Ausência de guarda-corpos de segurança na laje de cobertura dos reservatórios 
ou no entorno das tampas de inspeção; 

c) Ausência de guarda-corpo e/ou tampa no entorno da caixa de proteção das 
válvulas de manobra do reservatório. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

 
a) Providenciar instalação de escadas de acesso com gaiola de proteção; 

b) Providenciar instalação de guarda-corpos de segurança na laje de 
cobertura dos reservatórios ou no entorno das tampas de inspeção; 

 c)   Providenciar instalação de guarda-corpo e/ou tampa no entorno da caixa      
de proteção das válvulas de manobra dos reservatórios. 

*60 dias 
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103 

Reservatórios Jardim Maluche: 
a) Armadura da laje interna do reservatório exposta e oxidada; 

b) Escadas de acesso internas danificadas e oxidadas. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar avaliação estrutural e manutenção da laje de cobertura dos 
reservatórios; 

b) Providenciar manutenção e/ou retirada das escadas de acesso internas.  
*60 dias 
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104 

Reservatório Santa Luzia (R-SL02 Santa Luzia II): 
a) Ausência de placa de identificação da autarquia; 

 
b) Pintura degradada e presença de patologias de construção nas paredes do 

reservatório; 
 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar instalação de sinalizações e placa de identificação da 
autarquia; 

b) Providenciar manutenção da pintura degradada e das patologias de 
construção na parede do reservatório. 

*60 dias 
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105 

Reservatório Santa Luzia (R-SL02 Santa Luzia II): 
a) Ausência de escada de acesso com gaiola de proteção; 

b) Ausência de guarda-corpos de segurança na laje de cobertura do reservatório 
ou no entorno da tampa de inspeção; 

c) Ausência de tubos de ventilação com tela de proteção; 

d) Acúmulo de água pluvial na laje de cobertura do reservatório; 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar instalação da escada de acesso com gaiola de proteção;  

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

c) Instalar tubos de ventilação com tela de proteção; 

d) Providenciar reparo e/ou eliminação da água acumulada na laje de 

cobertura do reservatório; 

*60 dias 
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106 

Reservatório Santa Luzia (R-SL02 Santa Luzia II): 
a) Tampa de inspeção sem travamento adequado (cadeado); 

 
b) Ferragem do lado interno da laje de cobertura oxidada e exposta; 

c) Escada de acesso interna danificada e oxidada. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

c) Providenciar travamento adequado (cadeado) na tampa de inspeção; 

d) Providenciar avaliação estrutural e manutenção da laje de cobertura; 

e) Providenciar manutenção e/ou retirada da escada de acesso interna.  

*60 dias 
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107 

EAT 14 (Rua Luiz Rafael Flor – Bairro Nova Brasília): 
 

a) Estação elevatória situada em propriedade particular – Dificuldade de 
acesso/cachorros soltos no local; 

b) Ausência de portão de acesso com travamento adequado (cadeado) contra o 
acesso de estranhos/animais soltos no local; 

c) Tampa de inspeção e vedação do poço de bombeamento da EAT em condições 
inadequadas; 

d) Organização e limpeza insatisfatórias no momento da fiscalização programada. 

 

 

 
 

Melhoria Recomendada Prazo 

A EAT 14 (Rua Luiz Rafael Flor – Bairro Nova Brasília) está totalmente em 
desconformidade com as normas técnicas vigentes. Recomenda-se analisar a 
possibilidade de desativar a estação elevatória em pauta e por consequência 
ativar a EAT situada na Rua Luiz Rafael Flor – Bairro Nova Brasília. 
 

a) Providenciar regularização da propriedade do terreno da EAT 14; 

 
b) Providenciar a instalação de portão de acesso com travamento adequado 

*60 dias 
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(cadeado); 

 

c) Providenciar a instalação de nova tampa de inspeção e corrigir a 
vedação. Realizar limpeza e higienização do poço de bombeamento da 
EAT 14. 

d) Providenciar manutenção e limpeza da estação elevatória. 

 

108 

EAT 14 (Rua Luiz Rafael Flor – Bairro Nova Brasília): 
a) Instalações elétricas aparentes e desprotegidas; 

b) Ausência de bomba reserva em paralelo para acionamento imediato em casos 
de emergência. 

 
 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Providenciar a adequação das instalações elétricas aparentes e 
desprotegidas; 

* Nesse aspecto, recomenda-se ao SAMAE verificar o atendimento da Norma 

Regulamentadora - NR 10 que estabelece um conjunto de procedimentos e 

requisitos de segurança em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

 

b) Disponibilizar bomba reserva em paralelo para acionamento imediato em 
casos de emergência. 

*60 dias 
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109 

EAT 14 (Rua Carolina Colzani – Bairro Nova Brasília): 
a) Estação elevatória desativada no momento da fiscalização programada, pois o 

loteamento onde a mesma está localizada não possui moradores; 

b) Ausência de placa de identificação da autarquia; 

c) Instabilidade dos taludes no entorno da estação elevatória. 

 

 

 
 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Recomenda-se analisar a possibilidade de ativação dessa estação 
elevatória e por consequência desativar a EAT 014 (Rua Luiz Rafael Flor 
– Bairro Nova Brasília) que está totalmente em desconformidade com as 
normas técnicas vigentes; 

b) Providenciar a instalação de sinalização e placa de identificação da 
autarquia; 

c) Recomenda-se avaliação da estabilidade dos taludes no entorno da 
estação elevatória. 

 

*60 dias 

*Para os itens destacados com asterisco solicita-se manifestação com apresentação de 

plano de trabalho/cronograma para as correções das não conformidades. 
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8. RECOMENDAÇÕES  

 

No Relatório de Fiscalização nº 005/2015 – SAA SAMAE Brusque foram elencadas 

recomendações finais visando indicações que poderiam contribuir com o bom 

desempenho dos serviços prestados pelo município, objeto desta fiscalização, 

considerando o resultado dos trabalhos realizados em campo pelos técnicos da AGIR 

até aquela ocasião.  Entre estas ações se encontram medidas direcionadas para as 

áreas operacionais, bem como aquelas esperadas por esta “Agência Reguladora”, 

que visam resolver as indicações de não conformidades apontadas no Quadro 02 

deste documento. 

 

A seguir, apresentam-se compiladas todas as recomendações finais do relatório 

supracitado, as respectivas respostas apresentadas pelo SAMAE e a análise 

realizada pela AGIR. 

 

a) Apresentar situação e prazos para finalização de todos os itens 
apontados como em andamento e como não realizado neste relatório. 

b) Corrigir no prazo determinado, ou apresentar plano de ação a ser 
avaliado/aprovado pela AGIR, para as novas constatações e/ou não 
conformidades apontadas no item 8 deste relatório.  

Para os itens a e b acima pode-se verificar, no Quadro 02 do capítulo 6 deste 

relatório, a análise realizada pela AGIR às respostas do SAMAE. No Quadro 03 

do mesmo capítulo foi apresentado um resumo desta avaliação. 

 

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

Resposta do Ofício nº 20/2016 – Engenharia/SAMAE Brusque (15/07/2016): 

Devido ao fato do SAMAE estar trabalhando para licenciar as suas ETA´s e esse 

trabalho estar incompleto, a emissão do comprovante de outorga de uso não é 

possível, pois o mesmo só é emitido com a licença ambiental da Estação. 

Todavia, o SAMAE de Brusque mantém seu cadastro de usuário de água junto a 

SDS atualizado, conforme consta comprovante abaixo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Parecer Técnico N°. 093/2016 – AGIR (19/08/2016): 

Status: Em andamento. Observações: Apresentou cópia do Extrato da 

Declaração da SDS. *A SDS enviou à AGIR protocolos existentes relativos à 

processos de outorga para as captações. Foi encaminhado ao Eng.º Luan 

Freisleben para verificação. 

*Cabe destacar, quanto às observações do item C, tabela 03, as respostas 

apresentadas pelo Eng.º Luan Freisleben no que tange os questionamentos 

realizados por correio eletrônico pelo Diretor Técnico da AGIR, Sr. Ricardo 

Hübner, dia 29/07/2016, a saber: 

 

“Esse documento diz respeito a uma outorga preventiva emitida pela SDS e que 

deveria ser alterada para outorga de direito de uso. Todavia, em consulta à SDS, 

foi indicado que não haveria a possibilidade de renovar a outorga preventiva (pois 

a nossa situação não se encaixa em outorga preventiva) e também, devido a 

necessidade de licenças ambientais, não seria possível fazer a outorga de direito 

de uso. 

 

Porém, à cerca de um mês, foi enviado um documento para consulta na SDS e, 

conforme informações da Secretaria, alguns documentos são dispensáveis, tal 

como a licença ambiental do sistema. Diante disso, estamos trabalhando para 

levantar todos os documentos para que a outorga de direito de uso seja emitida o 

quanto antes. É de nosso interesse outorgarmos nossas captações de água!” 

 

Resposta do Ofício nº 02/2017 – Engenharia/SAMAE Brusque (16/01/2017): 

Status: Realizado. Observações: Processo enviado a SDS, com prazo de análise 

final até 20/12/2016. 

 

Análise AGIR:      

*Segundo informações extraídas de notícia publicada em mídia eletrônica, do 

Jornal o Município, datada de 03/03/2017, o SAMAE, após cinco meses, havia 
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obtido a outorga do governo estadual para explorar sete bacias em mananciais de 

Brusque. 

Logo após, o Diretor Presidente do Samae naquela ocasião, senhor Juliano 

Montibeller, declarou ao referido jornal que a outorga de mananciais é um 

processo que já é cobrado pelas agências reguladoras, porém a AGIR (agência 

reguladora que fiscaliza o SAMAE Brusque) não chegou a fazer essa exigência. 

Mas a Autarquia antecipou-se, para evitar problemas futuros. 

Isto posto, em resposta ao posicionamento anterior apresentado pelo SAMAE, 

recorda-se que no ano de 2014, início do processo fiscalizatório do sistema de 

abastecimento de água em apreço, a AGIR solicitou por meio do Ofício nº 

071/2014, datado de 22/04/2014, o encaminhamento de informações sobre a 

obtenção da outorga de uso de água dos mananciais de captação, bem como 

requisitou posteriormente atualizações sobre o andamento e a regularização 

dessa documentação junto ao órgão competente. 

Nesse sentido, de forma complementar, requer-se para devida análise o envio de 

cópia de todas as outorgas de direito de uso dos mananciais de captação 

emitidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 

(SDS) do Governo de Santa Catarina. 

d) Manter funcionários responsáveis em todos os sistemas de tratamento de 
água durante o período de funcionamento. 

Resposta do Ofício nº 20/2016 – Engenharia/SAMAE Brusque (15/07/2016): 

Sem resposta. 

 
Parecer Técnico N°. 093/2016 – AGIR (19/08/2016): 

Status: Não apresentou respostas ao Item D. Observações: Sem comprovação. 

Resposta do Ofício nº 02/2017 – Engenharia/SAMAE Brusque (16/01/2017): 

Status: Não Realizado. 
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Análise AGIR: 

Solicita-se ao SAMAE, cópia da escala de trabalho dos operadores das ETA’s, 

bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Anotação de 

Função Técnica (AFT) atualizada, junto ao conselho de classe correspondente, 

dos técnicos responsáveis pelo tratamento da água do SAA. 

e) Apresentar plano de manutenção preventiva de válvulas de operação da 
rede de distribuição de água. 

Resposta do Ofício nº 20/2016 – Engenharia/SAMAE Brusque (15/07/2016): 

O Plano de Manutenção Preventiva das Válvulas da rede de abastecimento de 

água encontra-se no ANEXO II. 

Parecer Técnico N°. 093/2016 – AGIR (19/08/2016): 

Status: Realizado. Observações: Anexo II – Plano para diagnóstico, prognóstico e 

manutenção preventiva das válvulas de operação do sistema de abastecimento 

de água de Brusque/SC. 

Resposta do Ofício nº 02/2017 – Engenharia/SAMAE Brusque (16/01/2017): 

Status: Realizado. Observações: Já comprovado. 

 

Análise AGIR:                           

De acordo com as informações apresentadas pelo SAMAE de Brusque, no que 

tange ao plano de diagnóstico, prognóstico e manutenção preventiva de válvulas 

de operação do SAA, considera-se que o trabalho está em andamento, porém 

solicita-se o envio de documentos comprobatórios que atestem que as atividades 

planejadas estão sendo executadas, desde julho de 2016 até o presente 

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

Resposta do Ofício nº 20/2016 – Engenharia/SAMAE Brusque (15/07/2016): 

O Plano de Limpeza e Manutenção de reservatórios encontra-se no ANEXO III. 

 

Parecer Técnico N°. 093/2016 – AGIR (19/08/2016): 

Status: Realizado. Observações: Anexo III – Programação para limpeza de 

reservatórios. 

Resposta do Ofício nº 02/2017 – Engenharia/SAMAE Brusque (16/01/2017): 

Status: Realizado. Observações: Já comprovado. 

 

Análise AGIR: 

Solicita-se ao SAMAE o envio de documento comprobatório com os registros das 

últimas limpezas realizadas nos reservatórios do SAA da Autarquia, conforme 

planejamento anteriormente encaminhado à AGIR, ou seja, desde julho de 2016 

até o presente momento. 

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

Resposta do Ofício nº 20/2016 – Engenharia/SAMAE Brusque (15/07/2016): 

O SAMAE está atualizando o seu mapa de pressão atual que foi elaborado no 

ano de 2012/2013. Após a elaboração do mapa de pressão, houveram inúmeras 

obras para adequação das redes que encontravam-se subdimensionadas para o 

local, o que resultou em uma melhoria significativa da pressão de água 

disponibilizada à população de todo o município. Após as intervenções das redes 

de abastecimento de água, o mapa de pressão não foi atualizado. Diante disso, o 

SAMAE está trabalhando com a equipe do Controle de Perdas para que o 

levantamento das pressões manométricas de todo o SAA seja realizado 

concomitantemente com as substituições dos hidrômetros. Todavia devido ao 

grande número de ligações de água, a estimativa de que o levantamento seja 

realizado dentro de 01 ano. 
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Parecer Técnico N°. 093/2016 – AGIR (19/08/2016): 

Status: Em andamento. Observações: Encaminhou mapa de pressão da rede de 

distribuição de água ano de 2012/2013; 

Resposta do Ofício nº 02/2017 – Engenharia/SAMAE Brusque (16/01/2017): 

Status: Em andamento.  

 

Análise AGIR:  

Solicita-se ao SAMAE o envio de informações à AGIR, referente ao andamento 

ou término da atualização do mapa de pressão da rede de distribuição,  assim 

como o encaminhamento dos devidos documentos comprobatórios (Plano de 

trabalho/cronograma de adequação). 

h) Apresentar manual de procedimentos emergenciais e comprovante de 
treinamento de funcionários para procedimentos e uso de kits de 
emergência para manuseio de produtos químicos, e específico se utilizado 
cloro gás.    

 

Resposta do Ofício nº 20/2016 – Engenharia/SAMAE Brusque (15/07/2016): 

O SAMAE capacitou todos os seus operadores de ETA para realização dos 

problemas de recebimento e manuseio de produtos químicos. Em anexo cópia de 

um dos certificados para fins de comprovação. 

 

Parecer Técnico N°. 093/2016 – AGIR (19/08/2016): 

Status: Realizado Parcialmente. Observações: Anexo- Certificado do Sr. Afrânio 

Miguel dos Santos Júnior. Necessita documentos comprobatórios adicionais. Não 

apresentou manual de procedimentos emergenciais. Ausência de lista de 

presença de todos os participantes devidamente assinada. 

 

Resposta do Ofício nº 02/2017 – Engenharia/SAMAE Brusque (16/01/2017): 

Status: Realizado. (Comprovado com certificado e reportagens) 

Observações:  
(http://www.samaebru.com.br/web/noticia.php?id=62:samae-realiza-treinamento-
sobre-manuseio-de-cilindros-de-cloro 
 e também outro curso: http://www.samaebru.com.br/web/noticia.php?id=119).  

http://www.samaebru.com.br/web/noticia.php?id=62:samae-realiza-treinamento-sobre-manuseio-de-cilindros-de-cloro
http://www.samaebru.com.br/web/noticia.php?id=62:samae-realiza-treinamento-sobre-manuseio-de-cilindros-de-cloro
http://www.samaebru.com.br/web/noticia.php?id=119
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Análise AGIR: 

Em resposta ao item em pauta, a Autarquia disponibilizou duas reportagens que 

foram publicadas em seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores.  

 

A primeira denominada “SAMAE realiza treinamento sobre manuseio de cilindros 

de cloro”, datada de 11/09/2015, com registro fotográfico, ministrada pelo 

coordenador industrial da empresa Hidromar, senhor Carlos Ramos.  

 

A segunda intitulada “Bombeiro instrui trabalhadores do Samae a utilizarem 

equipamento recém-adquirido”, datada de 21/09/2016, com registros fotográficos, 

relatando que o [...] cabo BM Fabrício Lopes, da 3ª Companhia de Bombeiros 

Militar de Brusque, realizou palestra sobre Equipamentos de Proteção 

Respiratória (EPR) para cerca de 20 trabalhadores que lidam constantemente 

com produtos químicos, especialmente o cloro. [...] Além disso, ministrou uma 

instrução específica aos servidores do Samae sobre a utilização do recém-

adquirido equipamento autônomo de respiração com cilindro de fibra carbono, 

semelhante aos utilizados pelos socorristas nos combates a incêndios. 

 

Contudo, apesar das informações anteriormente prestadas, solicita-se de forma 

reiterada ao SAMAE o envio do manual de procedimentos emergenciais das 

ETA´s, ou Plano de Ação Emergencial – PAE, caso exista. 

 

De forma complementar, os documentos comprobatórios onde constam os 

últimos treinamentos realizados pelos operadores (ano 2017 até o presente 

momento), referente procedimentos e uso de kits de emergência (Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI´s) para manuseio de produtos químicos, e específico 

se utilizado cloro gás, quais sejam, ementa do curso, a lista de presença 

devidamente assinada pelos participantes ou cópia de todos os certificados 

emitidos. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No ano de 2014 a equipe técnica da AGIR iniciou um procedimento realizando a 

primeira fiscalização programada nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) dos 

municípios por ela regulados, gerando assim o seu primeiro relatório de fiscalização, 

o qual apontou diversas não conformidades e fez várias recomendações e 

solicitações de melhorias.  

 

No ano de 2015, nova fiscalização foi realizada pela equipe técnica da AGIR, nos 

mesmos SAA. Esta segunda fiscalização programada configurou-se em uma 

verificação e acompanhamento ao cumprimento das ações corretivas propostas pela 

AGIR no seu primeiro relatório, referente à fiscalização de 2014.  

 

Assim, em 2015 foi verificado que parte das determinações do primeiro relatório de 

fiscalização da AGIR foram cumpridas pelas companhias prestadoras do serviço de 

saneamento e outras restaram pendentes. A AGIR emitiu assim o segundo relatório 

de fiscalizações programadas, contendo as pendências com relação ao primeiro 

relatório de fiscalização. Neste novo relatório de fiscalização emitido no ano de 2015, 

foram registradas também algumas novas constatações de não conformidades. 

Foram determinados novos prazos para o atendimento das determinações do 

primeiro relatório de fiscalização. Este relatório de 2015 gerou um Termo de 

Notificação para as companhias de saneamento, em função do não cumprimento de 

parte das determinações do primeiro relatório de fiscalização.  

 

Durante o ano de 2016 as companhias de saneamento trabalharam nas respostas 

aos dois relatórios de fiscalização emitidos pela AGIR. A Agência cobrou planos de 

ações, prazos e projetos para sanar as não conformidades apontadas nos relatórios.   

 

Em 2017, a equipe técnica da AGIR realizou a segunda fiscalização de 

acompanhamento, com o objetivo de verificar cumprimento, por parte das 

companhias de saneamento, das determinações registradas no seu relatório de 
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fiscalização emitido no ano de 2015. Foi verificado novamente que parte das 

determinações foram cumpridas pelas prestadoras, permanecendo ainda pendências, 

algumas delas registradas já no Relatório de Fiscalização da AGIR do ano de 2014. 

 

Por fim, encaminha-se o presente Relatório de Fiscalização para a Diretoria 

Administrativa e Institucional, bem como Assessoria Jurídica e Diretor Geral para 

análise e devidas providências. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Gerente de Controle, Regulação e  

Fiscalização de Saneamento Básico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

 

______________________________ 

CAIO BARBOSA DE CARULICE 

Agente Administrativo – AGIR 
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ANEXO 1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T 
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