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1.
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR
Agência Reguladora: Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Pará
Endereço: Rua dos Pariquis, 1905 – Batista Campos – Belém-Pará – CEP 66.033-110
Telefone: (91) 3242-1942 / 3242-2455
E-mail: ouvidoria@arcon.pa.gov.br / gts@arcon.pa.gov.br
2.
IDENTIFICAÇÃO DA PRESTADORA:
Empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Endereço: Rodovia Santarém – Cuiabá, Km 04, S/N – Bairro Esperança – Santarém-PA - CEP
68-040-400
Telefone: (93) 3523-2779 / 3533-7850
E-mail: ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br
3.
CARACTERÍSTICAS DA FISCALZAÇÃO
Tipo de Fiscalização
Inicial: Não
Acompanhamento: Sim
Unidade Fiscalização
Unidade/Área/Setor da Concessionária/Responsável
End: Rodovia Santarém-Cuiabá, Km 04, S/N - Bairro Esperança
Telefone: (93) 3532-2779
Contato: Adalberto Anequino
Gestora do Contrato de Programa: Renata Maneshy
Localidade
Sistema de abastecimento de água de água fiscalizados:
Nova República; Bacabal; Tiradentes, Júlia Passarinho, Mapiri,
Santarenzinho e Amparo.
Sistema de esgotamento sanitário: ETE Mapiri e ETE Uruará.
Escopo
Sistema de Abastecimento de Água-Técnico Operacional
Sistema de Esgotamento Sanitário: Técnico-Operacional das ETE’s
Mapiri e Uruará.
Comunicação
à Ofício GAB nº 163 /2021, de 08.09.2021 (COSANPA) e 162/2021, de
COSANPA e P. M. de 08.09.2021 (P.M. de Santarém).
Santarém
Período da Fiscalização 20 a 24 de setembro 2021
Fundamentação Legal - Lei Federal nº 11.445/2007;
- Decreto Federal nº 7217/2010;
- Lei Estadual nº 7.731/2013;
- Lei Federal nº 14.026/2020;
- Portaria Consolidada GM/MS Nº 05/2017, alterada pela Portaria nº
GM/MS 288/2021.
- Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)
- Decreto Federal nº 1.254/94 (Regulamenta a Convenção da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) nº 155 – Segurança e
Saúde dos Trabalhadores e Meio Ambiente do Trabalho.
- Convênio de Cooperação Federativa celebrado entre o Estado do Pará
e o Município de Santarém em 04/10/2011.
- Contrato de Programa nº 01/2013, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Santarém e a Companhia de Saneamento do Pará.
Termo de Convênio para Regulação e Fiscalização firmado em
16.08.2016, entre a Prefeitura Municipal de Santarém e ARCON-PA.
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4. INTRODUÇÃO
Este relatório detalha ação de fiscalização direta realizada pela Agência de Regulação
e Controle de Serviços Públicos – ARCON-PA , de acordo com a localidade e escopos
selecionados , em cumprimento dos termos estabelecidos no Contrato de Programa COSANPA
n° 01/2013, firmado entre o Município de SANTARÉM e a Companhia de Saneamento do Pará
– COSANPA, para prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e
esgotamento sanitário na área urbana do município, podendo também contemplar outros
aglomerados urbanos, nos termos a serem definidos em aditivo contratual, em consonância
com a Lei Autorizativa Municipal nº 18.745, de 04 de outubro de 2011 e com dispensa de
licitação fundamentada no art. 24 , Inciso XXVI, e observados os procedimentos previstos no
art. 26, ambos da Lei 8.999/93. O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico
das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade dos
sistemas fiscalizados, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço
deve oferecer, em concordância com as legislações pertinentes, dando ênfase à verificação do
cumprimento, pela Prestadora (COSANPA), das metas estabelecidas no citado Contrato de
Programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos.
O Plano de Saneamento Básico menciona, ainda, outros 19 (dezenove) microssistemas,
construídos pela Prefeitura, FUNASA, Associações de Moradores, etc.), não recebidos pela
Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), funcionando precariamente e sem
tratamento adequado.
A Prefeitura Municipal de Santarém encaminhou à ARCON-PA um documento que
versa sobre a revisão do Plano de Saneamento Básico do município para o período de 2020 a
2023 que deverá ser avaliado e acompanhado por esta entidade reguladora, conforme Termo
de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Santarém e a ARCON-PA para regulação e
fiscalização do contrato de programa acima citado.
5. METODOLOGIA
A metodologia para desenvolvimento das ações compreendeu os procedimentos de
vistoria técnica, levantamentos de campo, aplicação de questionários (check list), análise e
avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e
frequência de ocorrências.
A vistoria foi acompanhada pelos Coordenadores Operacionais da Unidade, IVAN SILVA
(Abastecimentos de Água), DAYAN ROCHA e JÚLIA CARVALHO (Esgotamento Sanitário),
WANDERCLEY NASCIMENTO e ALCENOR DOS SANTOS (Manutenção Eletromecânica) que se
encarregaram das informações sobre a operação e a função de cada unidade operacional e
equipamentos.
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5.1 Cronograma de trabalho
20/SETEMBRO
PERÍODO
Terça-feira

Manhã

Tarde

-

Reunião de abertura
às 15h, após a
chegada no
Município com o
Gestor da Unidade e
Coordenadores,
Coleta de
informações
Inspeção no
escritório.

22/SETEMBRO
Quarta-feira
Aplicação de
questionários,
Vistoria na
ETE MAPIRI e
Elevatória
SALVAÇÃO
Registro de
Fotos

Aplicação de
questionários,
Vistoria na
ETE MAPIRI e
Registro de
Fotos

23/SETEMBRO
Quinta feira

24/SETEMBRO
Sexta-feira

Vistoria nos Poços
Nova República,
Bacabal,
Tiradentes e Júlia
Passarinho
Registro de fotos

Encerramento da
dos trabalhos com
as considerações
sobre a ação da
fiscalização na
Unidade.

Vistoria nos Poços
Mapiri,
Santarenzinho e
Amparo
Registro de fotos.

-

5.2 Itens e Segmentos fiscalizados
Abaixo estão indicadas as áreas fiscalizadas, constando todos os itens e segmentos, os
quais orientaram os trabalhos de campo:
Área Fiscalizada
Item Fiscalizado
Segmento fiscalizado
Técnico-Operacional Lançamento de esgotos
- Preservação ambiental
- Monitoramento de afluente de
esgotos
Estação de Tratamento (ETE)
Estações Elevatórias (EEE)
Mapiri
Uruará
Abastecimento de Água

Equipamentos

- Operação e manutenção
- Casa de Apoio
- Operação e manutenção
- Operação e manutenção
- Limpeza e desinfecção
Poços: PT-Tiradentes; PT-01 e PT-02
Bacabal; PT-01 Nova República; PT-01
Júlia Passarinho; PT-01 Mapiri; Pt-01 e
PT-02 Santarenzinho e PT-01 Amparo.
- Segurança (EPI’s e Incêndio)
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6. UNIDADES OPERACIONAIS FISCALIZADAS
6.1. Esgotamento Sanitário
A área urbana foi dividida em bacias de esgotamento, definindo-se os caminhamentos
de coletores troncos, estações elevatórias, linhas de recalque conforme as características
topográficas e a existência de arruamento. Foram implantadas estações de tratamento de
esgotos nos bairros do MAPIRI e URUARÁ. Os efluentes após o tratamento na ETE MAPIRI são
destinados ao Rio Tapajós (lado oeste) e os da ETE URUARÁ (lado leste) são encaminhados ao
Rio Amazonas. Existe previsão no Plano de Saneamento Básico do Município de implantação
de estações elevatórias de esgotos (EEE) que coletarão efluentes de sub bacias de locais de
cotas mais baixas para o direcionamento dos esgotos às estações de tratamento (ETE’s) Mapiri
e Uruará.
Foram previstas as implantações de estações de tratamento no Bairro de Irurá, do tipo
UBOX, tendo sido reservado espaço para 08 (oito) módulos, sendo construídos um módulo
com capacidade de tratamento de esgoto para 50.000 habitantes e outro com capacidade para
25.000 habitantes. O módulo para 50.000 já está em funcionamento, tendo sido recebido
provisoriamente pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) juntamente com uma
relação de condicionantes necessárias para o funcionamento adequado ao tratamento dos
efluentes de esgotos. Esse módulo passou a atender principalmente ao Residencial Salvação
(Bacia O-07) e parte do Centro da sede do Município de Santarém, atendendo em torno de
3.000 ligações, ou seja, em torno de 13% (treze por cento) da área urbana. A estação
elevatória do Residencial Salvação EE-07 faz o recalque do esgoto acompanhando a Rodovia
Fernando Guilhon até chegar à ETE MAPIRI. Um módulo para 25.000 habitantes já foi
implantado, no Mapiri, mas ainda foi recebido pela COSANPA. Na área da estação de
tratamento de esgoto do Bairro Urumari, foi reservado espaço para 04 (quatro) módulos e
implantando apenas 01 (um) módulo, também com capacidade para tratamento de esgotos
para 25.000 habitantes. Esse módulo ainda está recebendo pouca carga em razão da falta de
ligações nas redes implantadas, mas sem condições de receber as ligações por se encontrarem
em sua maioria obstruídas por carreamento de terra nas tubulações.
Segundo informações coletadas no Plano de Saneamento de Santarém (2020-2023), o
registro no cadastro da rede é insuficiente, podendo ser aproveitados alguns trechos do centro
da cidade com lançamento direto no rio Amazonas, sendo necessária a implantação de um
interceptor para direcionar a uma estação elevatória de esgotos (EEE) para transferência até a
estação de tratamento do Bairro Irurá (ETE MAPIRI). A mesma solução deverá ser para as sub
bacias que destinarão os esgotos para a estação de tratamento do bairro Urumari (ETE
URURÁ), onde também não existe cadastro da rede.
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6.2. Sistemas de Abastecimento de Água
– Sistema Bacabal
O sistema Bacabal que contribui para o Complexo Irurá é constituído por 02 (dois)
poços profundo PT-01 e PT-02, com funcionamento por 24h e vazão estimada de 200m³/h,
uma estação elevatória com 02 (duas) bombas, reservatório de passagem construídos em
chapas metálicas apoiado e um abrigo para o operador, construído de alvenaria. O abrigo
encontra-se em mau estado de conservação bem como a casa de bombas e demais
equipamentos do sistema. Os poços injetam água diretamente na rede e não possuem
dispositivos de cloração (Figuras 69 a 76).
– Poço Nova República
O poço existente no Bairro Nova República possui vazão estimada de 230m³/h,
profundidade 240m, diâmetro de 14” e 8” com filtro de aço inoxidável espiralado reforçado,
funcionando 24/dia e injeta diretamente na rede que abastece o Bairro Nova República, parte
da Matinha, parte do Vitória Régia e parte do São Francisco, atendendo uma população de
aproximadamente 17.740 habitantes (Fig. 57 a 59). A área não está delimitada por muros ou
cercas e sem identificação de propriedade da prestadora, nem do poço, apresentando-se
tomada por vegetação de pequeno porte.
– Poço Júlia Passarinho
Poço tubular localizado na praça Júlia Passarinho, Bairro da Prainha, sem instalação de
horímetro, com funcionamento 24h, profundidade de 130m, vazão estimada de 60 m³/h,
abastece parte do Bairro Santana e parte do Bairro Prainha, atendendo uma população de
aproximadamente 3.350 habitantes. A área do poço está delimitada por uma cerca constituída
por estrutura tubular e tela de arame, cuja conservação de pintura estava em mau estado,
com pontos de ferrugem, telas danificadas e portão sem cadeado de proteção (Fig. 62). Os
quadros elétricos estão apresentando portas e grades pontos de oxidação (Fig. 63) O poço não
apresenta placa de identificação.
– Poço Tiradentes
Poço tubular localizado na praça Tiradentes, Bairro da Aldeia, sem instalação de
horímetro, injeta di água diretamente na rede com funcionamento 24h, profundidade de 100
m, vazão estimada de 144,45m³/h, abastece o bairro do Mapiri e parte do Bairro Liberdade,
com diâmetro 12” e 3”. A área do poço está delimitada por uma cerca constituída por
estrutura tubular e tela de arame, cuja conservação de pintura estava em bom estado e portão
com cadeado de proteção (Fig. 64). Os quadros elétricos estão apresentando portas e grades
pontos de oxidação (Fig. 65). O poço apresenta placa de identificação. O portão de acesso ao
terreno pelos fundos da escola encontra-se danificado.
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- Poço Mapiri
Poço tubular localizado na Escola Maria Amália, Bairro do Mapiri, sem instalação de
horímetro, injeta água diretamente na rede com funcionamento 24h, profundidade de 107 m,
vazão estimada de 144,45m³/h, abastece parte do bairro Mapiri e parte do Bairro Liberdade,
com diâmetro 12” e 3”. A área do poço está delimitada por uma cerca constituída por
estrutura tubular e tela de arame, cuja conservação de pintura estava em mau estado, com
pontos de ferrugem, telas danificadas e portão sem cadeado de proteção (Fig. 67). Os quadros
elétricos estão apresentando portas e grades pontos de oxidação (Fig. 68). O poço possui placa
de identificação.
– Poço Amparo
O poço tubular Amparo injeta água diretamente na rede 24 horas por dia e não possui
instalação de horímetro, com vazão estimada de 171,32 m³/h, abastecendo o Bairro Amparo,
parte do Santarenzinho, parte de Novo Horizonte e parte do Centro. Não possui dispositivo
para aplicação de tratamento com Cloro Past. O quadro elétrico encontra-se instalado em
abrigo construído em alvenaria, apresentando-se com pintura desgastada (Fig. 80). O local e o
poço não estão devidamente identificados e o terreno apresenta ausência de capinação, com
cercamento danificado, sem conservação de pintura e limpeza.
- Poço Santarenzinho (PT-5)
Poço tubular localizado na área do terreno no Bairro Santarenzinho, próximo do
Complexo Irurá, sem instalação de horímetro, com funcionamento 24h, profundidade de 250
m, diâmetros 14” e 8”, vazão estimada de 180 m³/h, contribui para o Complexo Irurá. O poço
possui dispositivo de macromedição (Fig. 77). Os quadros elétricos estão apresentando falta de
conservação e limpeza (Fig. 78) O poço não apresenta placa de identificação.
- Poço Santarenzinho (PT-2)
Poço tubular localizado na área do terreno no Bairro Santarenzinho, próximo do
Complexo Irurá, sem instalação de horímetro, com funcionamento 24h, profundidade (Não
informada), diâmetros (14” e 8”), vazão estimada de 180 m³/h, injeta água diretamente na
rede e abastece o Bairro Santarenzinho. Os quadros elétricos estão apresentando falta de
conservação e limpeza (Fig. 79) O poço não apresenta placa de identificação.
– Estações Elevatórias
Estações Elevatórias
Elevatória do Bacabal

Quant. Conjunto Motor-Bomba
02

Função
Alimenta Complexo Irurá
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– Reservatórios
Reservatório
Bacabal

Localização
Sistema Bacabal

Função
Alimentação Complexo Irurá

– Linhas de Adução:
Tipo de Adução
Adutora de aço 400 mm

Extensão (M)
Não informada

Função
Alimenta Complexo Irurá

– Rede de Distribuição
As redes de distribuições, segundo informações do Coordenador Operacional , IVAN
SILVA e consulta ao Plano de Saneamento de Água e Esgotos de Santarém, as redes existentes
foram instaladas com diversos materiais em períodos diferentes (amianto, PVC e outros) para
atender às expansões das redes visando o crescimento da população, sem registros confiáveis
das tubulações instaladas e ramificadas, sem indicações das fontes de alimentação, apenas de
conhecimento pelos operadores da rede, e registros precários na área urbana com anotações
de campo. A distribuição é realizada sem controle de vazões nem pressões pela ausência de
macromedição ou medição de pressões na rede. Não existe efetiva divisão de setores,
havendo interconexões entre redes alimentadas por diferentes fontes, podendo ocasionar
problemas de baixas pressões e intermitências no abastecimento das economias, motivo pelo
qual vem gerando reclamações dos usuários.
A prestadora (COSANPA) elaborou um mapa dividindo a cidade de Santarém em Zonas
de abastecimento, mas que não correspondem a uma setorização efetiva da rede de
distribuição.
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS
Durante o período da fiscalização dos sistemas elencados foram levantados problemas
nos segmentos, operacionais, segurança e de conservação e limpeza, como também em
função das informações coletadas em reuniões com a equipe da Prestadora (COSANPA), e
equipe do poder concedente (Prefeitura Municipal de Santarém).
7.1. Área Fiscalizada: Técnico-Operacional
7.1.1. Sistema Bacabal
- Poços: O poço PT-01 e PT-2 do Bacabal não possuem placa de identificação nem
horímetro para controle do tempo de funcionamento e nem macromedição. O tratamento da
água é realizado por Cloro PAST inserido no dispositivo junto aos poços (Fig. 69 e 70).
- Reservatório: O reservatório de chapas metálicas encontra-se em mau estado de
conservação e vazamentos na tubulação (Fig. 73 e 74).
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- Abrigo de bombas: O conjunto elevatório possui 02 (duas) bombas instaladas, sendo
uma reserva. O abrigo das bombas está em mau estado de conservação por falta de pintura e
limpeza (Fig. 75 e 76).
- Abrigo do operador: O abrigo do operador encontra-se em mau estado de
conservação e banheiro com instalações precárias e falta de equipamentos de segurança (Fig.
71).
- Área patrimonial: A área do terreno apresenta delimitação frontal por muro e cerca,
entretanto, não existe placa indicativa de área restrita. Falta de conservação e limpeza nos
acessos aos equipamentos (Fig. 72).
7.1.2. Unidade da Nova República
- Poço: O poço existente no Bairro Nova República não possui placa de identificação e
encontra-se numa área sem proteção por muros ou cercas (Fig. 58). O poço não tem horímetro
instalado, nem macromedição na rede e funciona 24 horas com lançamento direto na rede de
abastecimento local. Esta forma de funcionamento pode acarretar alta pressão na rede nos
horários de menor demanda e provocar vazamento na rede. Não há dispositivo instalado para
desinfecção com Cloro PAST (Fig. 57).
- Quadro elétrico: O quadro elétrico apresentada pintura de proteção desgastada pela
ação das intempéries no local.
- Área patrimonial: A área do terreno está delimitada por muros ou cercas, mas não há
placa de acesso restrito ou controle para pessoas estranhas ao local.
7.1.3. Unidade Júlia Passarinho
- Poços: O poço existente na Praça Júlia Passarinho, encontrava-se sem placa de
identificação. A cerca de proteção do poço encontra-se com a tela danificada e sem proteção
de fechamento por cadeado. O poço não possui dispositivo instalado para desinfecção da água
com cloro PAST (Fig. 62)
- Abrigo dos Quadros Elétricos: O abrigo dos quadros elétricos do poço encontra-se
em más condições de conservação de pintura e não foi disponibilizada a chave para verificação
dos quadros elétricos.
7.1.4. Poço Tiradentes
- Poços: O poço existente na Praça Tiradentes, encontrava-se sem placa de identificação.
A cerca de proteção do poço encontra-se pintura de conservação e com proteção de
fechamento por cadeado. O poço possui dispositivo instalado para desinfecção da água com
cloro PAST (Fig. 64 e 65).
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- Abrigo dos Quadros Elétricos: O abrigo dos quadros elétricos do poço encontra-se em
condições de conservação de pintura e não foi disponibilizada a chave para verificação dos
quadros elétricos.
7.1.5. Poço Amparo
- Poços: O poço existente no Bairro Amparo, encontrava-se sem placa de identificação. O
poço injeta água diretamente na rede, não possui horímetro, macromedição e nem dispositivo
de desinfecção da água pintura de conservação e com proteção de fechamento por cadeado
(Fig. 80).
- Abrigo dos Quadros Elétricos: O abrigo dos quadros elétricos do poço encontra-se em
más condições de conservação de pintura e não foi disponibilizada a chave para verificação dos
quadros elétricos.
- Área patrimonial: A área do terreno está delimitada por mureta de alvenaria e mourões
para proteção com arame farpado, entretanto, apresentam-se em mau estado de
conservação.
7.1.6. Poço Mapiri
O poço existente no terreno da Escola Maria Amália no Bairro do Mapiri, encontravase com placa de identificação. A cerca de proteção do poço encontra-se com pintura de
conservação e com proteção de fechamento por cadeado. O poço não possui dispositivo
instalado para desinfecção da água com cloro PAST (Fig. 67).
- Abrigo dos Quadros Elétricos: O abrigo dos quadros elétricos do poço encontra-se
em más condições de conservação de pintura e não foi disponibilizada a chave para verificação
dos quadros elétricos.
7.1.7. Poço Santarenzinho (PT-5) e PT-02
Os poços existentes no Bairro Santarenzinho, encontravam-se sem placa de
identificação. Os poços não possuem horímetros e injetam água diretamente na rede. O poço
PT-02 não possui macromedição.
- Abrigo dos Quadros Elétricos: O abrigo dos quadros elétricos do poço encontra-se
em más condições de conservação de pintura e não foi disponibilizada a chave para verificação
dos quadros elétricos.
- Área patrimonial: A área do terreno está delimitada por muro frontal de alvenaria e
apresentam-se em mau estado de conservação.
b) Registro fotográfico (Anexo B)
7.2. Qualidade e Controle da Água Distribuída à População
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- Qualidade físico-química, no período de fiscalização, não havia na unidade regional
nenhum profissional habilitado, instituição conveniada ou contratada para atestar os Laudos
de Análise da Qualidade físico-química da água seja na saída do tratamento ou na captação
pelos poços. No local foi apresentado um Estagiário de Engenharia Sanitária que realiza as
análises somente com anotações em fichas.
- Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento – Não apresentado Laudos de
Análises Bacteriológicas atestando por profissional habilitado.
- Qualidade físico-química da água na rede de distribuição - Não apresentado Laudos de
Análises Bacteriológicas atestando por profissional habilitado.
- Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição - Não apresentado Laudos de
Análises Bacteriológicas atestando por profissional habilitado.

7.3. Área Fiscalizada: Controle da Qualidade da Água Distribuída à População
- Controle da qualidade da saída do tratamento – Não apresentado
- Controle da qualidade na rede de distribuição – Não apresentado
- Informações mensais na conta de água sobre a qualidade da água distribuída – Não
apresentado
8. CONSTATAÇÕES (C), NÃO CONFORMIDADES (NC) E DETERMINAÇÕES (D)
8.1. Manancial/Captação
C1 - Verificou-se, em relação à captação do SAA de Santarém que a COSANPA não realiza
monitoramento de água bruta.
NC1 – Descumprimento da Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017 – Anexo XX, alterado pela
Portaria GM/MS nº 888/2021.
D1 – A COSANPA tome providências o monitoramento dos pontos de captação, para atender
ao disposto na Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017 – Anexo XX, alterado pela Portaria
GM/MS nº 888/2021.
Prazo para atendimento: No prazo de 180 (cento e oitenta dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
C2 - Não há macromedição na produção de água bruta captada pelos poços subterrâneos.
NC2 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013.
D2 – A COSANPA tome providências um cronograma de metas para instalação de
macromedição na captação em cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do
Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e oitenta dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
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C3 - Os poços não possuem placas de identificação.
NC3 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013.
D3 - A COSANPA tome providências para instalação de placas de identificação dos poços para
cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 60 (sessenta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C4 - Os poços não possuem horímetros instalados no período fiscalizado.
NC4 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013.
D4 - A COSANPA tome providências para instalação de horímetros nos poços para
cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e vinte dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
8.2. Estações de Elevatória de Água dos Sistemas
C1 - No sistema do Bacabal o tratamento de água é realizado utilizando Cloro PAST,
entretanto, não
foi apresentado nenhum Laudo de Análise para comprovação de sua
eficiência.
NC1 – Descumprimento da Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017 – Anexo XX, alterado pela
Portaria GM/MS nº 888/2021.
D1 - A COSANPA tome providências para atender ao disposto na Portaria Consolidada GM/MS
nº 05/2017 – Anexo XX, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021.
Prazo para atendimento: No prazo de 60 (sessenta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C2 - Na Elevatória do Bacabal não estava disponível o Manual de Procedimentos e Segurança
utilizados no tratamento com cloro gasoso;
NC2 – Descumprimento das Normas de Segurança NR-6, por falta de orientações no manuseio
dos equipamentos de cloro gasoso e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s).
D2 - A COSANPA tome providências para atender ao disposto na Norma Regulamentadora –
NR-6 proteção à segurança e saúde do trabalhador, disponibilizando EPI’S nos locais de
operação dos equipamentos e Treinamento dos operadores no manuseio de produtos
químicos.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C3 - As tubulações do reservatório Bacabal apresentam vazamento e pontos de corrosão;
NC3 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013.
D3 - A COSANPA tome providências para manutenção das instalações do reservatório Bacabal,
para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
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Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C4 - Os quadros de comando da Elevatória Bacabal estão com a pintura de proteção
desgastadas e falta de limpeza em seus componentes.
NC4 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013 e NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
D4 - A COSANPA tome providências para manutenção dos Quadros Elétricos da elevatória do
Bacabal, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de
Programa nº 01/2013 e NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
8.3. Tratamento de água
C1 - Os sistemas Bacabal, Júlia Passarinho, Nova República, Mapiri e Santarenzinho os
dispositivos de tratamento por Cloro Pastilha não estão sendo operados adequadamente,
verificando-se que estavam inoperantes, no dia da vistoria.
NC1 - Descumprimento da Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017 – Anexo XX, alterado pela
Portaria GM/MS nº 888/2021.
D1 - A COSANPA tome providências para adequar o funcionamento dos dispositivos de
cloração para atender ao disposto na Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017 – Anexo XX,
alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021.
Prazo para atendimento: No prazo de 30 (trinta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C2 - Não foram apresentados Laudos de Análises Físico-Químicas ou Bacteriológicas por falta
de profissional habilitado, conveniado ou contratado pela Prestadora (COSANPA).
NC2 - Descumprimento da Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017 – Anexo XX, alterado pela
Portaria GM/MS nº 888/2021.
D2 - A COSANPA tome providências para apresentar os Laudos das análises Físico-Químicas ou
Bacteriológicas e Plano de Coleta de Amostras para atender ao disposto na Portaria
Consolidada GM/MS nº 05/2017 – Anexo XX, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
8.4. Reservatório
C1 - O reservatório da elevatória do Bacabal encontrava-se em mau estado de conservação e
pintura de proteção.
NC1 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013.
D1 - A COSANPA tome providências para recuperação do reservatório quanto a proteção de
pintura, vazamento nas tubulações, limpeza e desinfecção, para cumprimento da alínea “e” do
item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
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8.5. Estação de tratamentos de Esgotos do MAPIRI
C1 - Não há placa de identificação no acesso à ETE do Mapiri, indicando sua destinação,
capacidade de tratamento ou riscos quanto ao acesso de entrada de pessoas não autorizadas
ao local.
NC1 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013.
D1 - A COSANPA tome providências para instalação de placas de sinalização e riscos para evitar
o acesso de pessoas não autorizadas ao local, em cumprimento da alínea “e” do item 10.2,
Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C2 - As tampas dos poços úmidos encontram-se em mau estado de conservação e pintura de
proteção.
NC2 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº
01/2013.
D2 - A COSANPA tome providências para instalação de tampas para fechamento sobre os
poços úmidos com proteção de pintura para evitar a oxidação, em cumprimento da alínea “e”
do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C3 - O gradeamento da caixa de coleta onde são retidos os resíduos do esgoto bruto continua
sendo içadas manualmente, através de corrente acionada por uma roldana adaptada num
cavalete metálico sobre a caixa.
NC3 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº
01/2013.
D3 - A COSANPA tome providências para instalação de um dispositivo automatizado para
facilitar a manutenção do sistema de içamento das bombas e do gradeamento, em
cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula
Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e vinte dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
C4 – A COSANPA não apresentou, em anos anteriores, nem no ano de 2021, os cronogramas
de manutenção e limpeza das caixas de contato, calha Parshall, peneira rotativa, limpeza do
reator e demais e equipamentos que compõem a ETE MAPIRI.
NC4 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013.
D4 - A COSANPA tome providências para a elaboração do plano de manutenção e limpeza dos
equipamentos que compõem a ETE MAPIRI, em cumprimento da alínea “e” do item 10.2,
Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e vinte dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
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C5 – A tubulação de descarga da peneira rotativa de lançamento de resíduos para a caçamba
estacionária está direcionada inadequadamente por um dispositivo improvisado.
NC5 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº
01/2013.
D5 - A COSANPA tome providências para o lançamento adequado na caçamba estacionária de
coleta dos resíduos provenientes da peneira rotativa, em cumprimento da alínea “e” do item
10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e vinte dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
C6 – Não foi disponibilizada, pela COSANPA, até a data da vistoria, a Licença de Operações da
ETE Mapiri a ser expedida pela SEMAS.
NC6 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013 e demais legislações: Lei Federal nº 6.938/1981, Resolução CONAMA (Conselho
Nacional de Meio Ambiente) nº 237/1997 e Resolução nº 162/2021 / COEMA (Conselho
Estadual de Meio Ambiente).
D6 - A COSANPA tome providências quanto ao licenciamento de operação da ETE MAPIRI, em
cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013 e demais legislações: Lei Federal nº 6.938/1981, Resolução CONAMA (Conselho
Nacional de
Meio Ambiente) nº 237/1997 e Resolução nº 162/2021 / COEMA (Conselho
Estadual de Meio
Ambiente).
Prazo para atendimento: No prazo de 180 (cento e oitenta dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
8.6. Estação de tratamentos de Esgotos do URUARÁ
C1 - Não há placa de identificação no acesso à ETE do Uruará, indicando sua destinação,
capacidade
ou riscos quanto ao acesso de entrada de pessoas não autorizadas ao local.
NC1 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº
01/2013.
D1 - A COSANPA tome providências para instalação de placas de sinalização e riscos para evitar
o
acesso de pessoas não autorizadas ao local, em cumprimento da alínea “e” do item
10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C2 - As tampas dos poços úmidos encontram-se em mau estado de conservação e pintura de
proteção de proteção.
NC2 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº
01/2013.
D2 - A COSANPA tome providências para instalação de tampas para fechamento sobre os
poços úmidos com proteção de pintura para evitar a oxidação, em cumprimento da alínea
“e” do item
10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
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C3 - O gradeamento da caixa de coleta onde são retidos os resíduos do esgoto bruto
continuam
sendo içadas manualmente com uma corrente acionada por uma roldana
adaptada num cavalete metálico sobre a caixa.
NC3 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº
01/2013.
D3 - A COSANPA tome providências para instalação de um dispositivo automatizado para
facilitar a manutenção do sistema de içamento das bombas e do gradeamento, em
cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula
Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e vinte dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
C4 – A COSANPA não apresentou, em anos anteriores, nem no ano de 2021, os cronogramas
de
manutenção e limpeza das caixas de contato, calha Parshall, peneira rotativa, limpeza
do reator e demais e equipamentos que compõem a ETE URUARÁ.
NC4 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº
01/2013.
D4 - A COSANPA tome providências para a elaboração do plano de manutenção e limpeza dos
equipamentos que compõem a ETE URUARÁ, em cumprimento da alínea “e” do item 10.2,
Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e vinte dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
C5 – Não foi disponibilizada, pela COSANPA, até a data da vistoria, a Licença de Operações da
ETE
Uruará expedida pela SEMMA.
NC5 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº
01/2013 e demais legislações: Lei Federal nº 6.938/1981, Resolução CONAMA
(Conselho Nacional
de Meio Ambiente) nº 237/1997 e Resolução nº 162/2021 / COEMA
(Conselho Estadual de Meio
Ambiente).
D5 - A COSANPA tome providências quanto ao licenciamento de operação da ETE Uruará, em
cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013 e demais legislações: Lei Federal nº 6.938/1981, Resolução CONAMA (Conselho
Nacional de Meio Ambiente) nº 237/1997 e Resolução nº 162/2021 / COEMA (Conselho
Estadual de Meio Ambiente).
Prazo para atendimento: No prazo de 180 (cento e oitenta dias), podendo apresentar
justificativa e prorrogação para cumprimento do prazo.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES
a) Os sistemas de produção de água na sede do Município de Santarém, fiscalizados no
período, tem captação subterrânea em poços tubulares profundos. Os poços não possuem
macromedição, tratamento ou controle de tempo de funcionamento (horímetro) ou de
aferição de pressão na rede, o que faz com que haja intermitência no atendimento e muitas
perdas físicas.
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b) As instalações para tratamento de água não estão todas adequadas. Alguns poços estão
injetando água diretamente na rede sem nenhum tipo de tratamento seja cloração para
segurança sanitária ou correção do PH (4,0 a 5,0) que atacam os equipamentos;
c) O índice de hidrometração ainda é muito baixo (inferior a 13%) e sem programa de aferição
dos equipamentos. Apenas o Residencial Salvação tem micromedidores, sendo faturado o
consumo na maioria das economias em outras zonas da cidade por estimativa de consumo,
que vem ocasionando muitas perdas no faturamento, portanto, os sistemas não apresentam
condições de comparação entre o volume total produzido e o volume total faturado para
verificação do índice de perdas;
d) Constatou-se que é muito perceptível a falta de conservação adequada das instalações,
sejam das edificações, estações de tratamento de esgotos e seus respectivos equipamentos,
conforme registros fotográficos realizados no período da fiscalização (Ver Anexo B);
e) As instalações elétricas e quadros de comando dos sistemas de abastecimento de água
apresentam ligações improvisadas, componentes sem limpeza e sem pintura de proteção.
f) Por fim, recomendamos que a Companhia de Saneamento do Pará seja oficiada para realizar
nos prazos indicados, as determinações contidas neste relatório, para o restabelecimento das
condições adequadas dos sistemas fiscalizados buscando melhorarias na prestação dos
serviços aos usuários.
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10. EQUIPE TÉCNICA E APOIO
EQUIPE TÉCNICA
Engenheira ROSIMAR BORGES REIS E SILVA – Técnico em Regulação N/I - Mat. 5887658/1
Engenheiro ALDENOR DE JESUS QUEIROZ JUNIOR – Técnico Regulação N/I – Mat. 5937126/2
APOIO
ISLIA LIMA DE SOUSA AMORIM – Supervisora II - Mat. 5917188/2
ANDRÉ AUGUSTO PAMPLONA FREIRE – Auxiliar em Regulação - Mat. 5947484/1

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
ROSIMAR BORGES REIS E SILVA – Técnico em Regulação N/I - Mat. 5887658/1
ALDENOR DE JESUS QUEIROZ JUNIOR – Técnico Regulação N/I – Mat. 5937126/2
ÁLVARO GUILHERME PALHETA AMAZONAS – Gerente do Grupo Técnico de Saneamento – Mat.
5281482/9

Belém-PA, 30 de novembro de 2021.
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ANEXO A– CHECKLIST SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA – POÇO PT TIRADENTES
Item
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Segmento fiscalizado

STATUS
(S / N)

Poços :

Existe identificação do poço?

N

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?

S

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?

S

Obs.:

A proteção do poço é adequada?

N

Obs.:

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?

S

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?

N

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?

S

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?

N

Obs.:

Existe bomba reserva?
Obs.: Não informado

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?

N

Obs.:

11

A área está adequadamente delimitada?

S

Obs.:

II.

1

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à
PRESTADORA?

N

Obs.:

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA – POÇO PT AMPARO
Item
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Segmento fiscalizado

STATUS
(S / N)

Poços :

Existe identificação do poço?

N

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?

N

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?

N

Obs.:

A proteção do poço é adequada?

N

Obs.:

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?

S

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?

N

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?

N

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?

N

Obs.:

Existe bomba reserva?
Obs.: Não informado.

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?
Obs.:

N
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A área esta adequadamente limitada?
Obs.: O cercamento do terreno encontra-se danificado.

N

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à
PRESTADORA?

N

II.

1

Obs.:

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA –POÇO PT 5 SANTARENZINHO/IRURÁ
Item
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Segmento fiscalizado

Poços :
Existe identificação do poço?
Obs.:
O acesso ao poço é fácil?
Obs.:
Existe iluminação para trabalhos noturnos?
Obs.:
A proteção do poço é adequada?
Obs.:
Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?
Obs.:
As instalações elétricas do poço estão adequadas?
Obs.:
As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?
Obs.:
Existe horímetro em funcionamento?
Obs.:
Existe bomba reserva?
Obs.: Não informado.
A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?
Obs.:
A aŕea está adequadamente delimitada?
Obs.:

STATUS
(S / N)

N
S
S
S
S
S
S
S
N
s
s

II.

1

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à
PRESTADORA?

s

Obs.:

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA – POÇO PT 2 SANTARENZINHO
Item
I.
1
2
3
4
5
6
7
8

Segmento fiscalizado

STATUS
(S / N)

Poços :

Existe identificação do poço?

N

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?

S

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?

S

Obs.:

A proteção do poço é adequada?

S

Obs.:

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?

S

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?

S

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?

S

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?
Obs.:

S

9

10
11

Existe bomba reserva?
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Obs.: Não informado.

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?
Obs.:

A aŕea está adequadamente delimitada?
Obs.:

S

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à
PRESTADORA?

S

II.

1

Obs.:

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA – POÇO BACABAL/IRURÁ
Item
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Segmento fiscalizado

STATUS
(S / N)

Poços :

Existe identificação do poço?

N

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?

N

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?

N

Obs.:

A proteção do poço é adequada?

N

Obs.:

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?

S

Obs.: No período diurno.

As instalações elétricas do poço estão adequadas?

S

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?

N

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?

N

Obs.:

Existe bomba reserva?
Obs.: Não informado

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?
Obs.:
A área está adequadamente limitada?
Obs.:

N

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à
PRESTADORA?

N

S

II.

1

Obs.:

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - MAPIRI
Item
I.
1
2
3
4
5

Segmento fiscalizado

STATUS
(S / N)

Poços :

Existe identificação do poço?

S

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?

S

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?

S

Obs.:

A proteção do poço é adequada?

S

Obs.:

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?
Obs.:

S
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6
7
8
9

10
11

As instalações elétricas do poço estão adequadas?

S

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?

S

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?

N

Obs.:

Existe bomba reserva?
Obs.: Não informado.

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?

S

Obs.:

A área está adequadamente delimitada ?

S

Obs.:

II.

1

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à
PRESTADORA?

N

Obs.: A área onde o poço está localizado pertence ao Município de Santarém.

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA – POÇO NOVA REPÚBLICA
Item
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Segmento fiscalizado

STATUS
(S / N)

Poços :

Existe identificação do poço?

N

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?

S

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?

N

Obs.:

A proteção do poço é adequada?

N

Obs.:

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?

S

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?

N

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?

N

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?

N

Obs.:

Existe bomba reserva?
Obs.: Não informado.

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?

N

A aŕea está adequadamente delimitada?

N

Obs.:
Obs.:

II.

1

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à
PRESTADORA?

N

Obs.:

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA – JÚLIA PASSARINHO
Item
I.
1
2

Segmento fiscalizado

STATUS
(S / N)

Poços :

Existe identificação do poço?

N

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?
Obs.:

S
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3
4
5
6
7
8
9

10
11

Existe iluminação para trabalhos noturnos?

S

Obs.:

A proteção do poço é adequada?

N

Obs.: O cercamento de tela encontra-se danificado.

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?
Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?

S

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?

S

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?

N

Obs.:

Existe bomba reserva?
Obs.: Não informado.

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?

N

Obs.:

A aŕea está adequadamente delimitada?

N

Obs.:

II.

1

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à
PRESTADORA?

N

Obs.:

CHECKLIST SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ETE MAPIRI
ITEM

Seguimento fiscalizado

I.

Corpo Receptor

I.1

Área de Descarga

1

O local de descarga e sua área de influência apresentam
aspecto desagradável? (Observar coloração, sobrenadantes,
acúmulo de materiais sedimentáveis, outros)

2

O local de descarga exala odores desagradáveis e/ou apresenta
proliferação de insetos e roedores?

3

É feito monitoramento dos efluentes tratados? (Em caso
positivo, verificar parâmetros e freqüência de análises).

STATUS
(S / N)

OBSERVAÇÕES

S
S

S

4

É feito monitoramento do corpo receptor? (Em caso positivo,
verificar parâmetros e freqüência de análises).

II.

Linha de Recalque

II.1

Infraestrutura/Operação e Manutenção

1

São realizadas inspeções periódicas na linha de recalque? (Em
caso afirmativo, verificar a existência de cronograma de
inspeção e/ou freqüência).

S

2

Existe facilidade de acesso para manutenção ao longo da linha
de recalque?

S

3

Existem componentes instalados na linha de recalque, como por
exemplo, registros de descarga? (Identificar e quantificar).

S

4

As caixas de proteção dos componentes estão em boas

S

Realizado uma
vez no ano de
2021

N

Não
apresentado o
cronograma
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condições? (Verificar por amostragem).
5

Há problemas de vazamentos na linha de recalque? (Identificar
causas e verificar os relatórios de ocorrências operacionais).

III.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)- MAPIRI

N

III.1

Licença Ambiental e Operação

1

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) possui
licenciamento ambiental do órgão responsável? (Verificar tipo
de licença mais recente, instalação ou operação, e data de
vencimento).

N

vencido

2

Quando se iniciou a operação do SES (Unidades operacionais)?

S

Ano de 2016

3

Existem manuais de operação e manutenção da ETE? (Em
caso afirmativo, verificar se estão disponíveis no local).

N

4

Há lista de tarefas, roteiros e instruções simplificadas de
procedimentos para manutenção e operação de rotina,
disponíveis na ETE?

N

Licenciamento

5

Existe ficha de inspeção e/ou registro de ocorrências na ETE?
(Em caso afirmativo, verificar o preenchimento desta).

6

O operador produz relatórios de operação? (Em caso afirmativo,
verificar frequência: diário, semanal, mensal ou trimestral).

III.2

Área da ETE

1

Existe placa indicativa do local, identificando a área pertencente
à concessionária?

S

2

O acesso à ETE está em boas condições?

S

3

No período chuvoso, há riscos de alagamento com prejuízo de
trânsito e acesso à ETE?

S

4

A área está devidamente isolada e afastada dos núcleos
residenciais?

N

5

Em caso negativo, existe reclamação de moradores das
proximidades a respeito de maus odores e/ou barulho?

S

Verificado
o
preenchimento
do livro.

N

S

6

A área está devidamente cercada? (Especificar: cerca, muro,
etc).

S

7

As cercas, muros, portões, estão bem conservados?

S

8

Existe iluminação suficiente na área da ETE? (Observar
condições de funcionamento).

S

9

As instalações da ETE são vigiadas 24 horas por dia? (Verificar
a existência de riscos/ocorrências de furtos e roubos freqüentes
ou esporádicos).

S

10

Existem edificações de apoio (guarita, casa/abrigo, banheiros,
vestiários, refeitório, etc) para uso dos operadores? (Verificar
necessidade e condições de funcionamento).

S

Não
formalizada.
Utilizado
antiespumante.

Instalações
provisórias
precárias

GRUPO TÉCNICO DE SANEAMENTO - GTS

11

Existem edificações de apoio à operação/administração da ETE
(escritório,
almoxarifado,
laboratório,
etc)?
(Verificar
necessidade e condições de funcionamento).

S

12

Os operadores receberam treinamento com técnicas de
manutenção, operação e monitoramento dos processos que
compõem a ETE?

N

13

Existem Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) suficientes
para utilização pelos operadores? (Identificar e quantificar)

S

14

O(s) operador(es) estão devidamente protegidos contra
possíveis riscos de contaminação biológica? (Verificar a
existência de acompanhamento médico, incluindo a realização
de exames parasitológicos e microbiológicos).

15

Estão sempre disponíveis água potável, sabão e álcool em gel
para higienização das mãos?

N

N

16

Existem ferramentas e equipamentos de operação adequados e
suficientes (rastelo, enxada, pá, escova de piaçaba, canoa,
outros) na ETE? (Verificar necessidade, suficiência e condições
de uso).

S

17

É realizada inspeção diária em toda área da ETE? (Em caso
negativo, anotar freqüência).

S

18

As condições de limpeza do pátio externo são boas? (Verificar
conservação e limpeza da área da ETE).

N

19

Os produtos de limpeza são fornecidos regularmente e em
quantidade suficiente?

N

Instalações
provisórias
precárias
Não
há
comprovação
EPI's
mal
conservados
Não apresentou
comprovação.

Disponivel
somente
água
potável

Insuficientes
e
mal organizados.

Limpeza
incompleta
Não
encontrados no
local

20

Existem animais habitando dentro dos limites da ETE?

S

21

As canaletas de águas pluviais estão limpas?

S

Ocorre alagamento ou outros danos no terreno da ETE?
22

No
chuvoso
S

23

Existe comunicação (telefone, rádio, computador ligado à
internet) do operador da ETE com outras unidades do sistema?
(Em caso afirmativo, verificar condições de funcionamento).

III.3

Estrutura de Chegada dos Esgotos

1

As tubulações de chegada do esgoto bruto (EB) apresentam
bom estado de conservação? (Verificar vazamentos, corrosão,
etc)

S

2

Existe comporta ou válvula para controle do fluxo de entrada?
(Em caso afirmativo, verificar condições de funcionamento).

N

3

As condições de limpeza(s) da(s) caixa(s) de entrada são
satisfatórias?

S

N

período

coincidente
as marés
rios

com
dos
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ITEM

Seguimento fiscalizado

III.4

Tratamento Preliminar

III.4.1

Gradeamento

1

Tem gradeamento? (Em caso afirmativo, especificar
funcionamento: manual, mecânico, automático e semiautomático).

2

As condições de funcionamento e o estado de conservação e
limpeza das grades são satisfatórias? (Capacidade de retenção
de sólidos grosseiros, oxidação, limpeza, etc)

STATUS
(S / N)

S

N

OBSERVAÇÕES

Manual
com
dispositivo
improvisado.
Apresenta
dificuldade
conservação
limpeza

3

Existe dispositivo para remoção dos sólidos? Bandeja, cesto,
esteira rolante)

N

4

Qual a frequência de limpeza das grades?

S

Diária

S

Container
metálico

5

Qual o local de disposição, na área da ETE, do material retido?

6

Qual o destino final do material retido? (Aterro sanitário, lixão
enterrado, incinerado, outros).

III.4.2

Caixa de Areia (Desarenador)

1

Tem caixa de areia? (Em caso afirmativo, especificar
funcionamento:
manual,
mecânico,
automático,
semiautomático).

2
3

4

Qual o número de câmaras?
Existe acúmulo de material sedimentado e/ou existência de
vegetação?
Qual a frequência de limpeza das caixas de areia? (Verificar
existência de cronograma de limpeza e/ou anotar última data da
limpeza)

S

de
e

Aterro sanitário

S

S

Caixa com
câmaras

3

N

S

Não
apresentado
cronograma
limpeza.

Aterro Sanitário

5

Qual o destino final da areia removida?

S

6

É feito revolvimento sistemático (lavagem da areia a contrafluxo)
para atenuar a deposição de matéria orgânica na caixa? (Em
caso afirmativo, verificar procedimentos).

N

III.4.3

Medidor de Vazão

1

Existe medidor de vazão? (Calha Parshall, vertedores e outros).

S

2

O medidor de vazão está funcionando normalmente? (Em caso
afirmativo, anotar a data da última aferição)

N

3

É feito monitoramento da vazão afluente? (Verificar a existência
de planilhas de controle).

N

4

Qual a frequência de medição de vazões?

N

de

Não informada.
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III.5

Medições e Amostragem

1

Existe programa de amostragem e medições?

2

As condições de acesso para a coleta de amostras são
favoráveis?

N

3

Os dados levantados durante o monitoramento são tratados, ou
seja, consolidados e interpretados?

N

Não
há
comparativos.

III.6

Laboratório

1

As condições de organização e limpeza do laboratório são
boas? (Verificar se paredes, pisos e bancadas são laváveis;
verificar instalações elétricas; outros).

N

Não foi instalado
laboratório
no
local

2

Existe equipamento pHmetro?

N

3

O pHmetro está calibrado? (Verificar frequência de calibração).

------

4

Existe autoclave?

-------

5

Existe estufa de esterilização e secagem?

------

6

Existe mufla?

-----

7

Existe estufa de DBO?

------

8

Existem equipamentos para exames bacteriológicos?

9

Existe(m) geladeira(s)? (Em caso afirmativo, verificar limpeza,
controle de temperatura, existência de comida/bebida, outros.)

------

10

Existem armários para guardar reagentes e vidrarias?

------

11

Os reagentes estão dentro do prazo de validade?

12

O operador está apto para operar os equipamentos do
laboratório da ETE, inclusive calibrá-los, quando necessário?
(Verificar a existência de registros de treinamento).

13

Existem EPI’s adequados? (Em caso afirmativo, identificar e
quantificar: luvas, óculos, aventais,máscaras, visores etc.).

------

14

O laboratório possui programa de imunização contra hepatite B?

-------

15

O laboratório possui programa de controle médico de saúde
ocupacional?

------

---------

--------

----------

------

Verificada
a
validade
dos
extintores
instalados
na
área da ETE

S

O
reator
apresenta
manchas
de
infiltrações nas
paredes
de
concreto.

Existe equipamento de segurança para combate a incêndios?
(Verificar validade).
16

IV

REATOR UASB
Há fissuras ou vazamentos no reator?

1

2

Os dispositivos de entrada e de saída funcionam normalmente?
(Verificar ocorrências de desobstrução e limpeza da tubulação
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de alimentação, e de carreamento de lodo e/ou material graxo
para as calhas coletoras).

S

3

Existe medidor de entrada? (Em caso afirmativo, verificar
condições de funcionamento).

S

4

O dispositivo de remoção de escuma funciona normalmente?

S

5

Com que frequência é realizada a descarga de escuma?

Não informada

6

Com que frequência é realizada a descarga de areia?

Não informada

7

O separador de fases (campânula) funciona normalmente?

S

8

O sistema de coleta e tratamento de gases funciona
normalmente?

S

Produção
de
gases
insignificantes
Não apresentou
planilha
de
controle

9

É realizada manutenção preventiva de comportas, válvulas e
registros? (Em caso afirmativo, verificar a frequência e a
existência de planilhas de controle).

S

10

Há vazamentos nas válvulas, registros etc?

N

11

Há guarda-corpo na escada de acesso à cobertura do reator?

S

Parcialmente

12

O dispositivo de remoção de lodo em excesso funciona
normalmente?

N

Não identificado
excesso por falta
de carga da ETE.

13

Com que frequência é realizada a descarga de lodo? (Se
possível, verificar a frequência recomendada e compará-la com
a praticada, atualmente).

IV.2

Desinfecção

1

A estrutura do prédio da casa de cloração é segura?

2

O local possui condições apropriadas para armazenamento de
produtos? (Verificar temperatura ambiente, ventilação, espaço
livre p/ circulação, isolamento das áreas administrativas,
existência de extrato de madeira, etc).

----

Não informada

------

Não instalada

N

3

Há fissuras ou vazamentos no reservatório de solução?

------

4

Há fissuras ou vazamentos no tanque de contato?

------

5

Os misturadores
normalmente?

6

Existe manutenção preventiva dos misturadores e dos
dosadores?

-------

7

Os dosadores estão aferidos? (Anotar data da última aferição e
do vencimento).

--------

8

O produto para desinfecção é fornecido regularmente e em
quantidade suficiente?

9

e

os

dosadores

estão

funcionando

Os produtos químicos tem registros no MS e estão dentro do
prazo de validade?

Armazenamento
improvisado

------

S

S

Verificada
a
existência
de
cloro
armazenado.
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10

No caso do cloro gasoso, existe kit de emergência apropriado?

N

11

Existem EPI’s apropriados para manipulação dos produtos?
(Identificar e quantificar).

N

12

Os operadores receberam treinamento para manipulação de
produtos químicos?

N

V

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)- Resid. Salvação

V.1

Identificação, conservação e limpeza da área

1

Existe identificação da estação elevatória de esgoto (EEE)?

S

2

A EEE está em bom estado de conservação e limpeza?

S

3

A EEE está bem protegida?

S

4

As instalações da EEE emanam odores desagradáveis? Em
caso afirmativo, quais medidas estão sendo tomadas para
minimizar o problema?

S

V.2

Operação e manutenção

1

A EEE permite livre circulação de operadores?

S

2

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção na
EEE?

S

3

Existe boa iluminação, inclusive natural na EEE?

S

4

A EEE permite livre circulação de ar?

S

5

As condições de manutenção do painel de comando são boas?
(Verificar as condições de limpeza, oxidação, funcionamento
dos sinalizadores de operação, etc).

S

6

O painel de comando contém alarme e sinalização de defeitos?

N

7

Existem dispositivos para detecção de anormalidades de
operação da EEE? (Verificar procedimento adotado quando da
paralização do recalque, por exemplo).

N

8

Existem meios de comunicação entre a EEE e outras unidades
operacionais do sistema?

N

9

Existe grupo gerador?

N

10

Existe extravasor?

S

11

Qual o destino do esgoto extravasado? (Anotar data da última
ocorrência).

S

12

Existe dispositivo que evite o refluxo do esgoto extravasado?
Qual? (Válvula flap, válvula de retenção, outros).

S

13

Qual a quantidade de conjuntos motor-bombas? (P/ pequenas
elevatórias, o n° mínimo deverá ser de duas unidades).

-

14

A EEE atende à capacidade demandada?

S

15

São realizadas inspeções rotineiras para verificação do conjunto
motor-bomba? (Verificar frequência das inspeções e

S

Não apresentou
comprovação

Não
identificadas no
local

Depende
aparelho
operador
plantão.

de
do
de

Não registrado

2 conjuntos

Registradas no
livro.
Não
informada a
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procedimentos).

rotina

16

Foram detectadas vibrações e ruídos anormais na elevatória?

N

17

Existe sistema de drenagem na área da EEE?

S

V.3

Gradeamento

1

Tem gradeamento? (Em caso afirmativo, especificar
funcionamento: manual, mecânico, automático e semiautomático).

2

As condições de funcionamento e o estado de conservação e
limpeza das grades são satisfatórias? (Capacidade de retenção
de sólidos grosseiros, oxidação, limpeza, etc)

Manual
S

N

Capacidade não
informada e sem
cronorama
de
limpeza

3

Qual o dispositivo de remoção dos sólidos? (Bandeja, cesto,
esteira rolante).

S

Bandeja

4

Qual a frequência de limpeza das grades?

S

Não informada

5

Qual o local de disposição, na área da ETE, do material retido?

S

Container
metálico

6

Qual o destino final do material retido? (Aterro sanitário, lixão
enterrado, incinerado, outros).

S

Aterro sanitário

V.4

Caixa de Areia (Desarenador)

1

Tem caixa de areia? (Em caso afirmativo, especificar
funcionamento:
manual,
mecânico,
automático,
semiautomático).

S

2

Qual o número de câmaras?

S

3

Existe acúmulo de material sedimentado e/ou existência de
vegetação?

N

4

Qual a frequência de limpeza das caixas de areia? (Verificar
existência de cronograma de limpeza e/ou anotar última data da
limpeza)

S

Não apresentou
cronograma
de
limpeza.

5

Qual o destino final da areia removida?

S

Aterro sanitário

6

É feito revolvimento sistemático (lavagem da areia a contrafluxo)
para atenuar a deposição de matéria orgânica na caixa? (Em
caso afirmativo, verificar procedimentos).

N

V.5

Poço de Sucção

1

As tubulações de sucção e do barrilete estão dispostas de
maneira que haja espaço para inspeção, conserto, manutenção
de válvulas, além de permitir a montagem e a desmontagem?

S

2

O controle das bombas é automático?

S

3

Existem comandos manuais p/ atender situações de emergência
e de manutenção?

S

4

O poço de sucção está devidamente coberto?

S

01
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CHECKLIST SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETE URUARÁ
ITEM

Seguimento fiscalizado

I.

Corpo Receptor

I.1

Área de Descarga

1

O local de descarga e sua área de influência apresentam
aspecto desagradável? (Observar coloração, sobrenadantes,
acúmulo de materiais sedimentáveis, outros)

STATUS
(S / N)

OBSERVAÇÕES

S

O local de descarga exala odores desagradáveis e/ou apresenta
proliferação de insetos e roedores?

N

3

É feito monitoramento dos efluentes tratados? (Em caso
positivo, verificar parâmetros e freqüência de análises).

N

4

É feito monitoramento do corpo receptor? (Em caso positivo,
verificar parâmetros e freqüência de análises).

N

II.

Linha de Recalque

II.1

Infraestrutura/Operação e Manutenção

1

São realizadas inspeções periódicas na linha de recalque? (Em
caso afirmativo, verificar a existência de cronograma de
inspeção e/ou freqüência).

2

Existe facilidade de acesso para manutenção ao longo da linha
de recalque?

3

Existem componentes instalados na linha de recalque, como por
exemplo, registros de descarga? (Identificar e quantificar).

4

As caixas de proteção dos componentes estão em boas
condições? (Verificar por amostragem).

5

Há problemas de vazamentos na linha de recalque? (Identificar
causas e verificar os relatórios de ocorrências operacionais).

III.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - URUARÁ

III.1

Licença Ambiental e Operação

1

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) possui
licenciamento ambiental do órgão responsável? (Verificar tipo
de licença mais recente, instalação ou operação, e data de
vencimento).

2

Quando se iniciou a operação do SES (Unidades operacionais)?

3

Existem manuais de operação e manutenção da ETE? (Em
caso afirmativo, verificar se estão disponíveis no local).

N

4

Há lista de tarefas, roteiros e instruções simplificadas de
procedimentos para manutenção e operação de rotina,
disponíveis na ETE?

N

5

Existe ficha de inspeção e/ou registro de ocorrências na ETE?

S

2

A
ETE
está
sendo
subutilizada por falta
de
carga
de
esgotos.

S

S
S

N
Ano de 2016

Verificado
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(Em caso afirmativo, verificar o preenchimento desta).

registros no Livro
de Ocorrências.

6

O operador produz relatórios de operação? (Em caso afirmativo,
verificar frequência: diário, semanal, mensal ou trimestral).

Não
apresentado

III.2

Área da ETE

1

Existe placa indicativa do local, identificando a área pertencente
à concessionária?

S

2

O acesso à ETE está em boas condições?

S

3

No período chuvoso, há riscos de alagamento com prejuízo de
trânsito e acesso à ETE?

N

4

A área está devidamente isolada e afastada dos núcleos
residenciais?

S

5

Em caso negativo, existe reclamação de moradores das
proximidades a respeito de maus odores e/ou barulho?

N

6

A área está devidamente cercada? (Especificar: cerca, muro,
etc).

S

7

As cercas, muros, portões, estão bem conservados?

S

8

Existe iluminação suficiente na área da ETE? (Observar
condições de funcionamento).

S

9

As instalações da ETE são vigiadas 24 horas por dia? (Verificar
a existência de riscos/ocorrências de furtos e roubos freqüentes
ou esporádicos).

10

Existem edificações de apoio (guarita, casa/abrigo, banheiros,
vestiários, refeitório, etc) para uso dos operadores? (Verificar
necessidade e condições de funcionamento).

S

11

Existem edificações de apoio à operação/administração da ETE
(escritório,
almoxarifado,
laboratório,
etc)?
(Verificar
necessidade e condições de funcionamento).

N

12

Os operadores receberam treinamento com técnicas de
manutenção, operação e monitoramento dos processos que
compõem a ETE?

13

14

15

16

Existem Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) suficientes
para utilização pelos operadores? (Identificar e quantificar)

N

S

S

S

O(s) operador(es) estão devidamente protegidos contra
possíveis riscos de contaminação biológica? (Verificar a
existência de acompanhamento médico, incluindo a realização
de exames parasitológicos e microbiológicos).

N

Estão sempre disponíveis água potável, sabão e álcool em gel
para higienização das mãos?

S

Existem ferramentas e equipamentos de operação adequados e
suficientes (rastelo, enxada, pá, escova de piaçaba, canoa,
outros) na ETE? (Verificar necessidade, suficiência e condições

N

Instalada abrigo
c/banheiro

Não apresentou
comprovação
Não existe local
adequado
p/
guarda dos EPI's
Não apresentou
comprovação de
acompanhament
o médico
dos
operadores.
Somente
disponibilizada
água potável.
Não encontrados
nolocal
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de uso).
17

É realizada inspeção diária em toda área da ETE? (Em caso
negativo, anotar freqüência).

S

18

As condições de limpeza do pátio externo são boas? (Verificar
conservação e limpeza da área da ETE).

S

19

Os produtos de limpeza são fornecidos regularmente e em
quantidade suficiente?

N

20

Existem animais habitando dentro dos limites da ETE?

N

21

As canaletas de águas pluviais estão limpas?

S

22

Ocorre alagamento ou outros danos no terreno da ETE?

N

23

Existe comunicação (telefone, rádio, computador ligado à
internet) do operador da ETE com outras unidades do sistema?
(Em caso afirmativo, verificar condições de funcionamento).

III.3

Estrutura de Chegada dos Esgotos

1

As tubulações de chegada do esgoto bruto (EB) apresentam
bom estado de conservação? (Verificar vazamentos, corrosão,
etc)

2

Existe comporta ou válvula para controle do fluxo de entrada?
(Em caso afirmativo, verificar condições de funcionamento).

N

3

As condições de limpeza(s) da(s) caixa(s) de entrada são
satisfatórias?

S

III.4

Tratamento Preliminar

III.4.1

Gradeamento

1

Tem gradeamento? (Em caso afirmativo, especificar
funcionamento: manual, mecânico, automático e semiautomático).

2

As condições de funcionamento e o estado de conservação e
limpeza das grades são satisfatórias? (Capacidade de retenção
de sólidos grosseiros, oxidação, limpeza, etc)

N

Não identificada
a existência de
material
de
limpeza no local.

Depende
do
aparelho pessoal
do operador.

S
Não identificada

S

N

Gradeamento
inadequado com
içamento
da
grade
Bandeja

3

Qual o dispositivo de remoção dos sólidos? (Bandeja, cesto,
esteira rolante).

S

4

Qual a frequência de limpeza das grades?

S

Não registrada

S

Container
metálico

5

Qual o local de disposição, na área da ETE, do material retido?

6

Qual o destino final do material retido? (Aterro sanitário, lixão
enterrado, incinerado, outros).

III.4.2

Caixa de Areia (Desarenador)

1

Tem caixa de areia? (Em caso afirmativo, especificar
funcionamento:
manual,
mecânico,
automático,
semiautomático).

S

S

Aterro sanitário
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2

Qual o número de câmaras?

S

3

Existe acúmulo de material sedimentado e/ou existência de
vegetação?

S

Qual a frequência de limpeza das caixas de areia? (Verificar
existência de cronograma de limpeza e/ou anotar última data da
limpeza)

S

5

Qual o destino final da areia removida?

S

6

É feito revolvimento sistemático (lavagem da areia a contrafluxo)
para atenuar a deposição de matéria orgânica na caixa? (Em
caso afirmativo, verificar procedimentos).

N

III.4.3

Medidor de Vazão

1

Existe medidor de vazão? (Calha Parshall, vertedores e outros).

2

O medidor de vazão está funcionando normalmente? (Em caso
afirmativo, anotar a data da última aferição)

N

3

É feito monitoramento da vazão afluente? (Verificar a existência
de planilhas de controle).

N

4

Qual a frequência de medição de vazões?

N

4

03 câmaras

Não
apresentado
cronograma
limpeza.

de

Aterro Sanitário

Não informada

Medições e Amostragem

III.5
1

Existe programa de amostragem e medições?

N

2

As condições de acesso para a coleta de amostras são
favoráveis?

N

3

Os dados levantados durante o monitoramento são tratados, ou
seja, consolidados e interpretados?

N

III.6

Laboratório

1

As condições de organização e limpeza do laboratório são
boas? (Verificar se paredes, pisos e bancadas são laváveis;
verificar instalações elétricas; outros).

N

2

Existe equipamento pHmetro?

N

3

O pHmetro está calibrado? (Verificar frequência de calibração).

4

Existe autoclave?

--------

5

Existe estufa de esterilização e secagem?

--------

6

Existe mufla?

--------

7

Existe estufa de DBO?

--------

8

Existem equipamentos para exames bacteriológicos?

--------

9

Existe(m) geladeira(s)? (Em caso afirmativo, verificar limpeza,
controle de temperatura, existência de comida/bebida, outros.)

-------

10

Existem armários para guardar reagentes e vidrarias?

------

11

Os reagentes estão dentro do prazo de validade?

-------

12

O operador está apto para operar os equipamentos do

-------

Não
há
laboratório
instalado no local
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laboratório da ETE, inclusive calibrá-los, quando necessário?
(Verificar a existência de registros de treinamento).
13

Existem EPI’s adequados? (Em caso afirmativo, identificar e
quantificar: luvas, óculos, aventais,máscaras, visores etc.).

14

O laboratório possui programa de imunização contra hepatite B?

-------

15

O laboratório possui programa de controle médico de saúde
ocupacional?

-------

N

Existe equipamento de segurança para combate a incêndios?
(Verificar validade).
16

IV

S

Existe
equipamente de
combate
a
incêndio
no
abrigo da ETE.

S

Existe manchas
de
infiltrações
nas paredes de
concreto.

REATOR UASB
Há fissuras ou vazamentos no reator?

1

2

Os dispositivos de entrada e de saída funcionam normalmente?
(Verificar ocorrências de desobstrução e limpeza da tubulação
de alimentação, e de carreamento de lodo e/ou material graxo
para as calhas coletoras).

3

Existe medidor de entrada? (Em caso afirmativo, verificar
condições de funcionamento).

S

4

O dispositivo de remoção de escuma funciona normalmente?

S

S

Com que frequência é realizada a descarga de escuma?
5

N

Não há registro
de descarga de
escuma

N

Não há registro
de descarga de
areia

Com que frequência é realizada a descarga de areia?
6
7

O separador de fases (campânula) funciona normalmente?

S

8

O sistema de coleta e tratamento de gases funciona
normalmente?

S

9

É realizada manutenção preventiva de comportas, válvulas e
registros? (Em caso afirmativo, verificar a frequência e a
existência de planilhas de controle).

S

10

Há vazamentos nas válvulas, registros etc?

N

11

Há guarda-corpo na escada de acesso à cobertura do reator?

S

12

O dispositivo de remoção de lodo em excesso funciona
normalmente?

N

13

Com que frequência é realizada a descarga de lodo? (Se
possível, verificar a frequência recomendada e compará-la com
a praticada, atualmente).

N

Não há excesso
de lodo por falta
de carga na ETE.
Não registro de
descarga
de
lodo.
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IV.2
1

Desinfecção
A estrutura do prédio da casa de cloração é segura?

N

Não
existe
instalação
da
casa
de
química.no local
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ANEXO B
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 01 – Estação Elevatória do Resid. Salvação – Container de
resíduos do gradeamento.

Figura 02 – Poço de sucção da Elevatória do Resid. Salvação.

Figura 03 – Quadro de Comando da Elevatória do Resid. Salvação.

Figura 04 – Conjuntos de moto-bombas da elevatória do Resid. Salvação.

Figuras 05, 06, 07 e 08 – Casa de bombas utilizada inadequadamente como abrigo do operador.
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Figura 07 – ETE MAPIRI - Poço úmido com falta de limpeza e
conservação de pintura de proteção das tampas.

Figura 08 – ETE MAPIRI - Válvulas do conjunto elevatório com pontos de
oxidação.

Figura 09 – ETE MAPIRI – Tampas do poço úmido sem conservação de
pintura de proteção.

Figuras 10 e 11 – ETE MAPIRI – Cavalete com acionamento manual para
içamento das bombas e retirada da grade de retenção de resíduos sólidos.

Figuras 12 e 13 – ETE MAPIRI – Lançamento improvisado de resíduos
do peneiramento no container.

Figuras 14 e 15 – ETE MAPIRI – Container com resíduos sólidos do
peneiramento sem drenagem.
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Figura 16 – ETE MAPIRI – Calha Parsahll com escala de medição
danificada

Figura 17 – ETE MAPIRI – Calha Parshall faltando conservação e limpeza.

Figuras 18 a 20 – ETE MAPIRI – Caixa desarenadora com câmaras faltando conservação e limpeza.

Figura 21 – ETE MAPIRI – Áreas do terreno com falta de capinação

Figura 22 – ETE MAPIRI – Abrigo dos sopredores falta conservação e
limpeza.
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Figuras 23 e 26 – ETE MAPIRI – Casa de apoio faltando conservação e limpeza.

Figuras 27 e 30 – ETE MAPIRI – Casa de apoio faltando conservação e limpeza.

Figura 31 – ETE MAPIRI – Livro de registro de ocorrências

Figura 32 – ETE MAPIRI – Depósito de produtos químicos armazenados sem
sinalização de setores e identificação dos produtos.
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Figura 33 – ETE MAPIRI – Conjunto da desaguadora de lodo encontrase inoperante por falta de excesso de lodo.

Figuras 34 e 35 – ETE MAPIRI – Conjunto da desaguadora de lodo encontrase inoperante por falta de excesso de lodo.

Figuras 36 e 37 – ETE URUARÁ – As tampas do poço úmido estão
sem pintura de proteção.

Figuras 38 e 39 – ETE URUARÁ – As válvulas do conjunto elevatório de esto
paresentam pontos de oxidação por falta de limpeza e conservação.

Figura 40 – ETE URUARÁ – Terreno com falta de conservação e
limpeza

Figura 41 – ETE URUARÁ – Terreno com falta de conservação e limpeza
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Figura 42 – ETE URUARÁ – Equipamentos com falta de conservação e
limpeza

Figura 43 – ETE URUARÁ – Equipamentos com falta de conservação e
limpeza

Figuras 44 e 45 – ETE URUARÁ – Reator apresenta pontos de
infiltrações e armadura exposta por falta de cobrimento.

Figuras 46 e 47 – ETE URUARÁ – Tubulação do reator falta conservação e
limpeza.

Figuras 48 – ETE URUARÁ – Caixa desarenadora e contato faltando
conservação e limpeza.

Figura 49 – ETE URUARÁ – Caixa desarenadora e contato faltando
conservação e limpeza.
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Figura 50 – ETE URUARÁ – Canaletas de drenagem faltando
conservação e limpeza.

Figura 51 – ETE URUARÁ – Poço de sucção faltando conservação e
limpeza.

Figuras 52 a 55 – ETE URUARÁ – Abrigo do operador faltando conservação e limpeza.

Figura 56 – ETE URUARÁ – Reator com guarda corpo e componentes
faltando conservação e limpeza.

Figura 57 – Poço no Bairro Nova República.
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Figura 58 – Poço em Nova República com proteção de tela e vegetação.

Figura 59 – Apoio de madeira para sustentação de equipamento.

Figura 62 – Poço Praça Júlia Passarinho – Proteção de tela danificada

Figura 63 – Poço Praça Júlia Passarinho – Quadro elétrico faltando
conservação e limpeza.

Figura 64 e 65 – Poço Praça Tiradentes – Dispositivo de aplicação de
Cloro PAST com produto químico mal armazenado.

Figura 66 – Poço Praça Tiradentes –
conservação e limpeza.

Quadro elétrico faltando
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Figura 67 – Poço instalado na Escola Maria Amália - Mapiri

Figura 68 – Poço instalado na Escola Maria Amália - Mapiri

Figura 69 – Poço PT-01 na unidade Bacabal

Figura 70 – Poço PT-01 na unidade Bacabal

Figura 71 – Abrigo de bombas da elevatória do sistema Bacabal faltando
conservação e limpeza

Figura 72 – Elevatória do sistema Bacabal faltando conservação e limpeza
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Figuras 73 e 74 – Unidade Bacabal – Reservatório de passagem em mau
estado de conservação e limpeza

Figuras 75 e 76 – Abrigo de bombas da elevatória do sistema Bacabal
faltando conservação e limpeza

Figura 77 – Poço instalado na unidade do Santarenzinho falta
conservação e limpeza na área.

Figura 78 – Poço instalado na unidade do Santarenzinho falta conservação
e limpeza na área.

Figura 79 – Poço instalado na unidade do Santarenzinho falta
conservação e limpeza na área.

Figura 80 – Poço instalado na unidade Amparo.
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ANEXO C
UNIDADES FISCALIZADAS – Sistemas de Abastecimento de Água
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UNIDADES FISCALIZADAS – Sistemas de Esgotamento Sanitário

