




















































Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

1.1
Existe placa de identificação da área do 

manancial de captação?
X Não existe placa de identificação da estação

1.2
A área de captação está cercada 

adequadamente?
X

1.3
Existe outorga de captação ou outorga com 

validade vigente?
X

1.4
Área da captação ou do poço estão isentas de 

fontes poluidoras?
X

1.5

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

1.6
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X Vazamento de água na válvula

1.7
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

1.8

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X Caixa de manobra sem grade

1.9
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

1.10

No caso de poço, a laje sanitária possui 

dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; 

espessura de 10 cm)

X

1.11

No caso de poço, a tampa protege de 

contaminações superficiais, impedindo o 

acesso de animais, líquidos e outras 

substâncias?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

1.Manancial, 

Captação 

Superficial e 

Captação 

Subterrânea

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual

cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

Processo: 41/2020-TNC

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO 1

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

1.1
Existe placa de identificação da área do 

manancial de captação?
X Verificado na captação 1

1.2
A área de captação está cercada 

adequadamente?
X Verificado na captação 1

1.3
Existe outorga de captação ou outorga com 

validade vigente?
X

1.4
Área da captação ou do poço estão isentas de 

fontes poluidoras?
X

1.5

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

1.6
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

1.7
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X eletrocalhas com água

1.8

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

1.9
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

1.10

No caso de poço, a laje sanitária possui 

dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; 

espessura de 10 cm)

X

1.11

No caso de poço, a tampa protege de 

contaminações superficiais, impedindo o 

acesso de animais, líquidos e outras 

substâncias?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual

cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO 2

1.Manancial, 

Captação 

Superficial e 

Captação 

Subterrânea

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

1.1
Existe placa de identificação da área do 

manancial de captação?
X Sem placa de identificação

1.2
A área de captação está cercada 

adequadamente?
X

1.3
Existe outorga de captação ou outorga com 

validade vigente?
X

1.4
Área da captação ou do poço estão isentas de 

fontes poluidoras?
X

1.5

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

1.6
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

1.7
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

1.8

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

1.9
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

1.10

No caso de poço, a laje sanitária possui 

dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; 

espessura de 10 cm)

X

1.11

No caso de poço, a tampa protege de 

contaminações superficiais, impedindo o 

acesso de animais, líquidos e outras 

substâncias?

X Tampa cega está aberta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual

cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: POÇO 1

1.Manancial, 

Captação 

Superficial e 

Captação 

Subterrânea

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

1.1
Existe placa de identificação da área do 

manancial de captação?
X Sem placa de identificação

1.2
A área de captação está cercada 

adequadamente?
X

1.3
Existe outorga de captação ou outorga com 

validade vigente?
X

1.4
Área da captação ou do poço estão isentas de 

fontes poluidoras?
X

1.5

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

1.6
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

1.7
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

1.8

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

1.9
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

1.10

No caso de poço, a laje sanitária possui 

dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; 

espessura de 10 cm)

X

1.11

No caso de poço, a tampa protege de 

contaminações superficiais, impedindo o 

acesso de animais, líquidos e outras 

substâncias?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual

cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: POÇO 2

1.Manancial, 

Captação 

Superficial e 

Captação 

Subterrânea

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X Sem identificação do local

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X Cercamento danificado

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

Processo: 41/2020-TNC

ÁREA FISCALIZADA: EBA R13

2. EBA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X Sem identificação do local

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA R15

2. EBA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X Sem identificação do local

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X Bomba vazando água

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA R11

2. EBA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X Sem identificação do local

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA R16

2. EBA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X Sem identificação do local

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X
Bomba reserva não estava instalada no local, não foi 

apresentado OS

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA Vale Real 2

2. EBA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA do R6

2. EBA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA do R4

2. EBA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA da ETA

2. EBA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica
Observação

3.1
ETA possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

3.2 Existe placa de identificação da área da ETA? X Não encontrado placa de identificação da ETA

3.3 A área da ETA está cercada adequadamente? X

3.4
Equipamentos ou estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

Perda de água na entrada da ETA

Limpeza frequentes nos filtros geram perdas de água

3.5
Vertedores de água decantada aparentemente 

nivelados?
X

3.6
É previsto destino para o lodo dos 

decantadores?
X

3.7 Não existe passagem de flocos para os filtros? X

3.8

A área de depósito de produtos químicos está 

com ventilação conveniente e armazenados 

adequadamente?

X

3.9
Produtos químicos da ETA estão dentro do 

prazo de validade?
X

3.10

As condições de segurança no depósito para 

armazenamento ou dosagem de cloro gás 

estão adequadas?

X

3.11
O laboratório e equipamentos apresentam 

bom estado de conservação?
X

3.12
Os equipamentos de análises estão 

calibrados e apresentam registros?
X

3.13
Produtos químicos do laboratório estão dentro 

do prazo de validade?
X

3.14 Existe chuveiro de emergência? X

3.15

Os registros e a frequência de realização dos 

ensaios estão sendo realizados 

adequadamente?

X

3.16
Teste de jarros e os seus registros estão 

sendo realizados adequadamente?
X

3.17
Os resultados dos ensaios estão sendo 

satisfatórios?
X

3.18
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

3.19

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X Caixas de monabra sem grelha

3.20
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

3.21
Existe relatório ou caderno com os registros 

das falhas da ETA?
X

ÁREA FISCALIZADA: ETA CONVENCIONAL

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

3. ETA

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte

conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade

(fotografar).

Processo: 41/2020-TNC

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica
Observação

3.1
ETA possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

3.2 Existe placa de identificação da área da ETA? X

3.3 A área da ETA está cercada adequadamente? X

3.4
Equipamentos ou estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

3.5
Vertedores de água decantada aparentemente 

nivelados?
X

3.6
É previsto destino para o lodo dos 

decantadores?
X

3.7 Não existe passagem de flocos para os filtros? X

3.8

A área de depósito de produtos químicos está 

com ventilação conveniente e armazenados 

adequadamente?

X

3.9
Produtos químicos da ETA estão dentro do 

prazo de validade?
X

3.10

As condições de segurança no depósito para 

armazenamento ou dosagem de cloro gás 

estão adequadas?

X

3.11
O laboratório e equipamentos apresentam 

bom estado de conservação?
X

3.12
Os equipamentos de análises estão 

calibrados e apresentam registros?
X

3.13
Produtos químicos do laboratório estão dentro 

do prazo de validade?
X

3.14 Existe chuveiro de emergência? X

3.15

Os registros e a frequência de realização dos 

ensaios estão sendo realizados 

adequadamente?

X

3.16
Teste de jarros e os seus registros estão 

sendo realizados adequadamente?
X

3.17
Os resultados dos ensaios estão sendo 

satisfatórios?
X

3.18
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

3.19

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

3.20
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

3.21
Existe relatório ou caderno com os registros 

das falhas da ETA?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte

conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade

(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETA CONVENCIONAL

3. ETA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica
Observação

3.1
ETA possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

3.2 Existe placa de identificação da área da ETA? X

3.3 A área da ETA está cercada adequadamente? X

3.4
Equipamentos ou estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

3.5
Vertedores de água decantada aparentemente 

nivelados?
X

3.6
É previsto destino para o lodo dos 

decantadores?
X

3.7 Não existe passagem de flocos para os filtros? X

3.8

A área de depósito de produtos químicos está 

com ventilação conveniente e armazenados 

adequadamente?

X

3.9
Produtos químicos da ETA estão dentro do 

prazo de validade?
X

3.10

As condições de segurança no depósito para 

armazenamento ou dosagem de cloro gás 

estão adequadas?

X

3.11
O laboratório e equipamentos apresentam 

bom estado de conservação?
X

3.12
Os equipamentos de análises estão 

calibrados e apresentam registros?
X

3.13
Produtos químicos do laboratório estão dentro 

do prazo de validade?
X

3.14 Existe chuveiro de emergência? X

3.15

Os registros e a frequência de realização dos 

ensaios estão sendo realizados 

adequadamente?

X

3.16
Teste de jarros e os seus registros estão 

sendo realizados adequadamente?
X

3.17
Os resultados dos ensaios estão sendo 

satisfatórios?
X

3.18
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

3.19

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X
Guarda-corpo do bloco hidráulico está soltando pó de fibra 

de vidro que provoca irritação na pele

3.20
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

3.21
Existe relatório ou caderno com os registros 

das falhas da ETA?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte

conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade

(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETA de Flotação

3. ETA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Verificado no check lista da ETA

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Verificado no check lista da ETA

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R13

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Não encontrado identificação do reservatório

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X Sinalizador sem lâmpada

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R15

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Não encontrado identificação do reservatório

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Sem cercamento

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X Sem guarda-corpo de segurança

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X Estrutura apresenta estado de deterioração

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R12 e R12A

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Não encontrado identificação do reservatório

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X Não existe para-raio

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X Necessidade de roçada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R11 e R11A

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Sem identificação

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Cercamento danificado

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X Necessidade da roçada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R10

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Sem identificação

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Cercamento danificado

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X Caixa de manobra sem grande

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X Necessidade da roçada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R9

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Sem identificação

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Sem cercamento

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X Sem tela de proteção

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R7

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Verificado no check list reservatório R7

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Verificado no check list reservatório R7

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X Sem tela de proteção

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R7A

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Sem identificação

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Cercamento danificado

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R7B

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Sem identificação

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X Caixa de manobra sem grade

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X Necessidade de roçada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R6

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Sem identificação

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R16

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X
Diâmetro da tubulação do suspiro é menor que o diâmetro 

da tubulação de água de entrada

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R1

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R1A

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R1B

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R4

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X Sem identificação

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Sem cercamento

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R5

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

7.1
O ponto 1 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Kaiser, n. 2208 - 28 mca.

7.2
O ponto 2 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Amapá, n. 95 - 25 mca.

7.3
O ponto 3 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Brasil, n. 2380 - 24 mca.

7.4
O ponto 4 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Carlos Saul, n. 35 - 7,06 mca.

7.5
O ponto 5 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Visconde de Mauá, n. 1500 - 18 mca

7.6
O ponto 6 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Remanso, n. 152 - 48 mca

7.7
O ponto 7 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Governador Leonal de Moura Brizola, n. 156 - 48 mca

7.8
O ponto 8 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Oásis, n. 84 - 67 mca

7.9
O ponto 9 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Penha, n. 162 - 50 mca

7.10
O ponto 10 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Augusto Becker, n. 25 mca

7.11
Existe plano de contingência para situações de 

emergência?
X

7.12 Carta de serviços está disponível ao público? X

7.13
RSAE - AGESAN-RS está disponível ao 

público?
X

7.14
As tarifas em vigor estão disponíveis para 

visualização do público?
X

7.15
O código de defesa do consumidor está 

disponível ao público?
X

7.16 Equipamentos em condições adequadas? X

7.17
As depedências e estruturas do atendimento 

estão adequadas?
X

Existem muitos equipamentos, acessórios e peças 

armazenados em locais improvisados.

7.18
A área operacional está com suas estruturas 

dentro de condições seguras?
X

7. Área 

Comercial e 

Operacional

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte
conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

Processo: 41/2020-TNC

ÁREA FISCALIZADA: Área comercial

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

7.1
O ponto 1 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Rui Barbosa, n. 279 - 34 mca.

7.2
O ponto 2 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Porto Alegre, n. 390 - 25 mca.

7.3
O ponto 3 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua David Breier, n. 723 - 34 mca

7.4
O ponto 4 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Águas Claras, Escola Águas Claras - 24 mca 

7.5
O ponto 5 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Rodolfo Volkat, n. 354 - 15 mca

7.6
O ponto 6 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Carlos Barbosa, n. 1100 - 40 mca

7.7
O ponto 7 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua Henrique Juergue, n. 2120 - 35 mca

7.8
O ponto 8 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua da Indústria, n. 360 - 35 mca

7.9
O ponto 9 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua das Violetas, n. 144 - 30 mca

7.10
O ponto 10 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Rua João Becker, n. 59 - 17,2 mca

7.11
Existe plano de contingência para situações de 

emergência?
X

7.12 Carta de serviços está disponível ao público? X

7.13
RSAE - AGESAN-RS está disponível ao 

público?
X

7.14
As tarifas em vigor estão disponíveis para 

visualização do público?
X

7.15
O código de defesa do consumidor está 

disponível ao público?
X

7.16 Equipamentos em condições adequadas? X

7.17
As depedências e estruturas do atendimento 

estão adequadas?
X

7.18
A área operacional está com suas estruturas 

dentro de condições seguras?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte
conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Área comercial

7. Área 

Comercial e 

Operacional

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 
da NC

Condição SIM NÃO
Não se 

aplica Observação

5.1
ETE possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

ETE está desativada mas apresentou fluxo de esgoto em 

sua entrada

5.2
Existe placa de Licença Operacional da 

FEPAM?
X

5.3 Existe placa de identificação da área da ETE? X

5.4 A área da ETE está cercada adequadamente? X

5.5
A ETE esta operando dentro da capacidade de 

vazão projetada?
X

5.6 Odores estão adequados para localidade? X

5.7 A cortina vegetal está adequada? X

5.8 A destinação do lodo é adequada? X

5.9
O laboratório e equipamentos apresentam bom 

estado de conservação?
X

5.10
Os equipamentos de análises estão calibrados 

e apresentam registros?
X

5.11
Produtos químicos do laboratório estão dentro 

do prazo de validade?
X

5.12 Existe chuveiro de emergência? X

5.13
Os registros e a frequência de realização dos 

ensaios estão adequados?
X

5.14
Os resultados dos ensaios estão sendo 

satisfatórios?
X

5.15
Existe relatório ou caderno com os registros 

das falhas da ETE?
X

5.16
ETE isenta de obstrução ou extravasamento 

nas redes?
X

5.17
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

5.18

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

5.19
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual

cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte

conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade

(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETE

5. ETE

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



































































Volume médio mensal: 644.400 m³ Volume total anual: 7.732.800 m³

PORTARIA DRH N° O-000.537/2020

O Diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento aos dispositivos da letra “a”, inciso II, do artigo
11 e do parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Estadual nº 10.350 de 30 de dezembro de 1994,
regulamentado pelo Decreto nº 37.033 de 21 de novembro de 1996 e à vista da Portaria SEMA nº
007/03 de 04 de fevereiro de 2003.

OUTORGA:

Art. 1º -  A Companhia Riograndense de Saneamento, CNPJ nº 92.802.784/0001-90 , para
captação de águas superficiais em rio ou curso d'água perene denominado(a) rio paranhana.

Art. 2º -  A captação está localizada em terras de sua propriedade, no município de Três Coroas,
na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, neste Estado, conforme cadastro nº 2019/018.651.

Art. 3º -  A finalidade de uso é:

Abastecimento público

Art. 4º -  A captação, que ocorre por meio de bombeamento localizado no ponto de coordenadas
geográficas latitude -29,4975° e longitude -50,7761°, tem um regime conforme o seguinte quadro: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dias/Mês 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Dias/Semana 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Horas/Dia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00

Vazão (m³/s) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Volume (m³) 648.000 604.800 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000

Art. 5º -  A outorga é concedida mediante parecer do(a) responsável técnico(a)  GUINEVER
STEFANI MACHADO BANDEIRA , de formação em Técnico em Hidrologia , ART nº
BR20190317174.

Art. 6º -  Esta outorga poderá ser suspensa no caso da constatação de outros usos, nos casos de
estiagem, de conflitos de uso da água ou de informações contraditórias ao que foi declarado no
SIOUT.

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
Departamento de Recursos Hídricos - Divisão de Outorga e Fiscalização 

Av. Borges de Medeiros, 261 – 12º andar – CEP 90020-021 – Porto Alegre/RS



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado:

https://atmb2.app.goo.gl/G3nu

Art. 7º -  A presente licença não dispensa nem substitui as demais licenças ambientais, alvarás ou
certidões de qualquer natureza exigidas pelas legislações Municipal, Estadual ou Federal.

Art. 8º -  Esta Portaria tem validade por 5 (cinco) anos e entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2020.

Paulo Renato Paim.
Diretor do Departamento de Recursos Hídricos.

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
Departamento de Recursos Hídricos - Divisão de Outorga e Fiscalização 

Av. Borges de Medeiros, 261 – 12º andar – CEP 90020-021 – Porto Alegre/RS



C.L. 0193/2019 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 4 de Dezembro de 2019.

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de

Saneamento – CORSAN no Município de Três Coroas foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme

Decreto Estadual n° 23.430/1974.

Identificação
Reservatório Data de Limpeza Endereço Tipo Capacidade

(m³)

R03 Elevado 10Sander - 102/08/2019

R04 Elevado 10Sander - 202/08/2019

R05 Elevado 50Linha 28 Transposição01/08/2019

R08 Apoiado 50Pinheirinhos - 301/08/2019

R09 Apoiado 50Lot. Encosta da Serra/Raul01/08/2019

R10 Elevado 30Lot. Frida Sohne - 131/07/2019

R11 Elevado 20Frida Sohne - 231/07/2019

R12 Apoiado 20Lot. Pontal do Sol/Vila Nova31/07/2019

R13 Apoiado 30Lot. Montanha/Solares31/07/2019

R14 Apoiado 50Lot. MN III/Vale Real02/08/2019

R15 Elevado 5Serra Grande01/08/2019

R16 Semi-Enterrado 1000ETA-330/07/2019

R17 Apoiado 200ETA30/07/2019

R18 Enterrado 30Lot. Vale Real II01/08/2019

R19 Elevado 20Planeta II/Morro Ceroula30/07/2019

R20 Apoiado 20Santa Maria/Cemitério31/07/2019

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório Cloro Residual
Livre (mg/L) Cor (uH) Turbidez

(uT) E. coliColiformes
Totais

Bactérias Heterotróficas
(UFC/mL)

R03 0,9 4,0 1,0 Ausência Ausência Zero

R04 0,9 4,0 1,0 Ausência Ausência Zero

R05 0,6 3,0 1,1 Ausência Ausência 5,0

R08 0,8 Zero 0,3 Ausência Ausência Zero

R09 0,8 Zero 0,4 Ausência Ausência Zero

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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C.L. 0193/2019 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 4 de Dezembro de 2019.

Reservatório Cloro Residual
Livre (mg/L) Cor (uH) Turbidez

(uT) E. coliColiformes
Totais

Bactérias Heterotróficas
(UFC/mL)

R10 0,6 5,0 2,1 Ausência Ausência 1,0

R11 0,6 5,0 2,1 Ausência Ausência 1,0

R12 0,4 6,0 2,5 Ausência Ausência 1,0

R13 0,5 4,0 1,4 Ausência Ausência 3,0

R14 0,9 4,0 1,0 Ausência Ausência Zero

R15 0,8 Zero 0,3 Ausência Ausência 2,0

R16 0,7 6,0 2,2 Ausência Ausência Zero

R17 0,7 6,0 2,2 Ausência Ausência Zero

R18 0,5 10,0 3,0 Ausência Ausência Zero

R19 0,4 12,0 4,8 Ausência Ausência 1,0

R20 0,2 Zero Zero Ausência Ausência Zero

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade do

Anexo XX - Portaria de Consolidação Nº 05/2017, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

PARECER TÉCNICO

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.
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C.L. 0188/2019 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 26 de Novembro de 2019.

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES

SUPERINTÊNDENCIA DE TRATAMENTO

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de

Saneamento – CORSAN no Município de Três Coroas foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme

Decreto Estadual n° 23.430/1974.

Identificação
Reservatório Data de Limpeza Endereço Tipo Capacidade

(m³)

R01 Semi-Enterrado 500ETA30/07/2019

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório Cloro Residual
Livre (mg/L) Cor (uH) Turbidez

(uT) E. coliColiformes
Totais

Bactérias Heterotróficas
(UFC/mL)

R01 0,7 6,0 2,2 Ausência Ausência Zero

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade do

Anexo XX - Portaria de Consolidação Nº 05/2017, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

PARECER TÉCNICO

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.
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