










































































Conforme?

Área
Código 
da NC

Condição SIM NÃO
Não se 

aplica Observação

4.1 Existe placa de identificação da área da EBE? X Dentro da ETE

4.2
A área da EBE está cercada 
adequadamente?

X Dentro da ETE

4.3
Existe bomba reserva, a ser instalada 
imediatamente, quando houver pane na 
principal?

X

4.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 
aparentes?

X

4.5
Drenagens da área de bombeamento estão 
adequadas?

X

4.6
Os equipamentos estão em condições de 
manutenção mecânica ou elétrica 
adequadas?

X

4.7
A área operacional está com suas estruturas 
dentro de condições seguras?

X

4.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 
conservação e organização?

X Dentro da ETE

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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: EBE Novo Nações Unidas

4. EBE

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

4.1 Existe placa de identificação da área da EBE? X Dentro da ETE

4.2
A área da EBE está cercada 
adequadamente?

X

4.3
Existe bomba reserva, a ser instalada 
imediatamente, quando houver pane na 
principal?

X

4.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 
aparentes?

X

4.5
Drenagens da área de bombeamento estão 
adequadas?

X

4.6
Os equipamentos estão em condições de 
manutenção mecânica ou elétrica 
adequadas?

X

4.7
A área operacional está com suas estruturas 
dentro de condições seguras?

X

4.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 
conservação e organização?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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: EBE Mundo Novo

4. EBE

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

4.1 Existe placa de identificação da área da EBE? X Dentro da ETE

4.2
A área da EBE está cercada 
adequadamente?

X

4.3
Existe bomba reserva, a ser instalada 
imediatamente, quando houver pane na 
principal?

X

4.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 
aparentes?

X

4.5
Drenagens da área de bombeamento estão 
adequadas?

X

4.6
Os equipamentos estão em condições de 
manutenção mecânica ou elétrica 
adequadas?

X

4.7
A área operacional está com suas estruturas 
dentro de condições seguras?

X

4.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 
conservação e organização?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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: EBE Parque Residencial Novo Hamburgo

4. EBE

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

4.1 Existe placa de identificação da área da EBE? X Dentro da ETE

4.2
A área da EBE está cercada 
adequadamente?

X

4.3
Existe bomba reserva, a ser instalada 
imediatamente, quando houver pane na 
principal?

X

4.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 
aparentes?

X

4.5
Drenagens da área de bombeamento estão 
adequadas?

X

4.6
Os equipamentos estão em condições de 
manutenção mecânica ou elétrica 
adequadas?

X

4.7
A área operacional está com suas estruturas 
dentro de condições seguras?

X

4.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 
conservação e organização?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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: EBE Chácara Hamburguesa

4. EBE

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

4.1 Existe placa de identificação da área da EBE? X Dentro da ETE

4.2
A área da EBE está cercada 
adequadamente?

X

4.3
Existe bomba reserva, a ser instalada 
imediatamente, quando houver pane na 
principal?

X

4.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 
aparentes?

X

4.5
Drenagens da área de bombeamento estão 
adequadas?

X

4.6
Os equipamentos estão em condições de 
manutenção mecânica ou elétrica 
adequadas?

X

4.7
A área operacional está com suas estruturas 
dentro de condições seguras?

X

4.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 
conservação e organização?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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: EBE Jardim da Figueira

4. EBE

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

4.1 Existe placa de identificação da área da EBE? X Dentro da ETE

4.2
A área da EBE está cercada 
adequadamente?

X

4.3
Existe bomba reserva, a ser instalada 
imediatamente, quando houver pane na 
principal?

X

4.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 
aparentes?

X

4.5
Drenagens da área de bombeamento estão 
adequadas?

X

4.6
Os equipamentos estão em condições de 
manutenção mecânica ou elétrica 
adequadas?

X

4.7
A área operacional está com suas estruturas 
dentro de condições seguras?

X

4.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 
conservação e organização?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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: EBE Morada dos Eucaliptos

4. EBE

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 Item verificado no RTFA n. 158/2019

5.2
Existe placa de Licença Operacional da 

FEPAM?
X Não possui placa pois não possui L.O.

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 Invasão ao redor da ETE.

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 Obstrução drenagem bags de lodo.

5.19
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X O terreno necessita de limpeza/roçada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 Nova Nações Unidas

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



Conforme?

Área
Código 
da NC

Condição SIM NÃO
Não se 

aplica Observação

5.1
ETE possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

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 Morada dos Eucaliptos

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: 51/2020-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 Mundo Novo

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



Conforme?

Área
Código 
da NC

Condição SIM NÃO
Não se 

aplica Observação

5.1
ETE possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

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 Laboratório pequeno, improvisado

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 Sistema trata o esgoto de maneira desuniforme

5.19
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X O terreno necessita limpeza/roçada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 Parque Residencial Novo Hamburgo

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



Conforme?

Área
Código 
da NC

Condição SIM NÃO
Não se 

aplica Observação

5.1
ETE possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

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 O terreno precisa de limpeza/roçada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 Chácara Hamburguesa

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



Conforme?

Área
Código 
da NC

Condição SIM NÃO
Não se 

aplica Observação

5.1
ETE possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

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: 51/2020-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 Jardim da Figueira

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



Conforme?

Área
Código 
da NC

Condição SIM NÃO
Não se 

aplica Observação

5.1
ETE possui licenciamento ambiental para 
funcionamento? 

X Prorrogada

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
O terreno necessita limpeza/roçada. Item está no RTFA n. 
151/2019 (NC2)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 Morada dos Eucaliptos

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



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

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 nas válvulas

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

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: 51/2020-TNC

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO

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

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 Laje esta danificada permitindo infiltrações.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 JARDIM FIGUEIRA

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 Será avaliado no check list do reservatório deste local.

1.2
A área de captação está cercada 

adequadamente?
X Será avaliado no check list do reservatório deste local.

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: 51/2020-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 COOPSERV

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 Será avaliado no check list do reservatório deste local.

1.2
A área de captação está cercada 

adequadamente?
X Será avaliado no check list do reservatório deste local.

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: 51/2020-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 DA LOMBA

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

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

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: 51/2020-TNC

ÁREA FISCALIZADA: EBA DA ETA

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 Será avaliado no check list do reservatório deste 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 Válvula da saída da bomba está com vazamento.

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: 51/2020-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 CONDOMÍNIO DAS ROSAS

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 Será avaliado no check list do reservatório deste 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: 51/2020-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 JUNTO AO RESERVATÓRIO R29

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 Será avaliado no check list do reservatório deste 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: 51/2020-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 PRIMAVERA

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

3.3 A área da ETA está cercada adequadamente? X

3.4
Equipamentos ou estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

Estrutura da ETA apresenta vazamentos por infiltração na 

parte inferior da estrutura.

3.5
Vertedores de água decantada aparentemente 

nivelados?
X

3.6
É previsto destino para o lodo dos 

decantadores?
X Item do RTFA n. 152/2019

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
O produto ortopolifosfato armazenado em grande 

quantidade ao lado da ETA de forma inadequada.

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 Item do RTFA n. 152/2019

3.20
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

Bloco hidráulico apresentou material acumulado em sua 

parede em diversos pontos e também lodo acumulado nos 

fundo dos tanques

3.21
Existe relatório ou caderno com os registros 

das falhas da ETA?
X

ÁREA FISCALIZADA: ETA

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: 51/2020-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

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 Não apresentado laudo de limpeza.

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 Vegetação excessiva na escada.

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X
Estrutura de sustentação do reservatório está 

comprometida

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 Área está totalmente tomada pela vegetação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 R23

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 Extravasor sem tela

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X Não apresentado laudo de limpeza.

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

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X Não possui para-raios instalados

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R23

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

6. Reservatórios

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: 51/2020-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

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Grade do cercamento está danificada.

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

Não verificado, equipe da Comusa não levou escada 

adequada

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

Não verificado, equipe da Comusa não levou escada 

adequada

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X Não apresentado laudo de limpeza.

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

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X Não possui para-raios instalados

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 R22

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 Grade do cercamento está danificada.

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 Proibido acesso a parte superior devido escada danificada

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X Proibido acesso a parte superior devido escada danificada

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 Proibido acesso a parte superior devido escada danificada

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: 51/2020-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 R22

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 Vazamento na lateral do reservatório

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X Tampa da abertura está danificada

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 Não apresentado laudo de limpeza.

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

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X Cabo do para-raio danificado

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 monabra sem grade

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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

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 Proteção do extravassor danificada

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
Diversos buracos abertos na estrutura superior do 

reservatório

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 Resíduos acumulados na lateral do reservatório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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

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 Proteção do extravassor danificada

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
Diversos buracos abertos na estrutura superior do 

reservatório

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 Resíduos acumulados na lateral do reservatório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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

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: 51/2020-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 R2

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

Abastecimento pela abertura de inspeção, faz com que 

fique exposto as intempéries

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 Não apresentado laudo de limpeza.

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 R3

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 Área do reservatório 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 Válvula com vazamento

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X Tampa está danificada

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 Não apresentado laudo de limpeza.

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 Grelhas sem grade, algumas cobertas pela vegetação

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X Área necessita ser roçada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 Avaliado no check list do R4

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Avaliado no check list do R4

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 Cabo danificado

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 Avaliado no check list do R4

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X Avaliado no check list do R4

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 R24

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 placa de 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

Equipe da Comusa não levou escada adequada para 

acessar reservatório

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

Equipe da Comusa não levou escada adequada para 

acessar reservatório

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 Sem 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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 R27

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 Vazamento na válvula

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: 51/2020-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 R25

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: 51/2020-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 R26

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 Tampa da abertura danificada

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 Para-raio e cabo danificado

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: 51/2020-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

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 lista do R12

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Verificado no check lista do R12

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 Para-raio e cabo danificado

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: 51/2020-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 Área 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 Ausência de 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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 R29

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 Área 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 Ausência de 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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 51/2020-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 R28

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 Área 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 Para-raio danificado

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: 51/2020-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 Verificado no check list R9

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X Verificado no check list R9

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X Vazamento na lateral no reservatório

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 Para-raio danificado

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: 51/2020-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

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 Suspiros e extravasores não tem 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: 51/2020-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

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

mca?
X Rua Alfredo Pressi, n. 10 - 24 mca

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

mca?
X Rua Hamburgo, n. 249 - 23 mca

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

mca?
X Rua Emílio R. Siebel, n. 30 - 21 mca

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

mca?
X Rua Morro Agudo, n. 11 - 28 mca

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

mca?
X Rua Saudade, n. 185 - 30 mca

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

mca?
X Rua Libéria, n. 21 - 30 mca

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

mca?
X Rua Pedro Adms Filho, n. 639 - 24 mca

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

mca?
X Rua Carlos Barbosa, n. 311 - 20 mca

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

mca?
X Rua Coreia, n. 148 - 24 mca

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

mca?
X Rua Limoeiro, n. 161 - 31 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

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: 51/2020-TNC

ÁREA FISCALIZADA: Área comercial do centro

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 Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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

mca?
X Verificado no check list da área comercial do centro

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: 51/2020-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 de canudos

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
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AGESAN – RS  

CNPJ: 32.466.876/0001-14 
Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000 

e-mail: agesan.rs@gmail.com 

 
ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA 

1. CAPTAÇÃO 

CAP Manancial Descrição (superficial, 

subterrâneo) 
Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 

 Superficial 
Manancial superficial Rio dos 

Sinos 

Estrada Leopoldo Petri, s/n.º, Santo Afonso, 
NH. 

 
Coordenadas ponto de captação  

(poço hexagonal): 
-29.731542, -51.083822 

Ou 
29º43’53.6”S 51º05’01.8”W 

 

Possui outorga: ( X ) Sim    (   ) Não 
Validade da outorga: MARÇO DE 2025 
 

Informar qual a medida crítica (Mínima) da 
captação:2,0m 

Informar qual a medida crítica (Máxima) da 
captação: 7,0m 

 

2. TRATAMENTO 

ETA 
Vazão de 
projeto 
(m³/h) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Descrição (n. decantadores, filtros, 
municípios atendidos) 

Localização 
(endereço completo 

e coordenadas 
geodésicas) 

 1.620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.592 

A ETA da COMUSA localizada no endereço Avenida 

Coronel Travassos, 287, bairro Rondônia, realiza o 

tratamento da água proveniente do manancial 

superficial Rio dos Sinos, tornando-a potável para ser 

consumida pela população do município de Novo 

Hamburgo. O tratamento pode ser resumido em cinco 

etapas principais: coagulação/floculação, decantação, 

filtração, desinfecção e fluoretação. 

Coagulação/floculação: adicionam-se produtos 

químicos do tipo solução líquida de cloreto de 

polialumínio (principal) em conjunto com solução líquida 

de polímero biodegradável de origem vegetal 

denominado tanino (auxiliar) para remover cor e turbidez, 

através da formação de flocos na água denominada 

bruta. Decantação: os flocos já formados são 

removidos, depositando-se no fundo dos decantadores. 

Isto acontece porque os flocos são mais pesados do que 

a água. Filtração: a água dos decantadores é filtrada em 

filtros de areia, com o objetivo de remover os flocos mais 

finos e leves, que não são retidos nos decantadores. O 

resultado é uma água clarificada. Desinfecção: consiste 

na destruição de microrganismos presentes na água, 

através da adição de produto químico denominado 

solução líquida de hipoclorito de sódio. Fluoretação: 

adiciona-se solução líquida de ácido fluossilícico (flúor) à 

água tratada com o objetivo de redução de incidência da 

cárie dentária. Adicionalmente, desde fevereiro/março de 

2020, a COMUSA adiciona à água tratada o produto 

químico denominado ortopolifosfato de sódio solução 

líquida, com a finalidade de complexar possíveis íons 

metálicos bivalentes (preventivo) e melhorar as 

condições internas da rede de distribuição de água. 

Terminadas todas estas etapas, a água é denominada 

potável (adequada ao consumo humano) e está pronta 

para ser consumida pela população. Armazenamento e 

distribuição: armazenamento da água tratada em 

reservatórios para posterior distribuição através da rede 

Avenida Coronel 
Travassos, 287, bairro 

Rondônia, NH. 
 

Coordenadas ETA, 
bloco hidráulico: 

-29.709707, -
51.126701 

Ou 
29º42’35.0”S 
51º07’36.1”W 
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de abastecimento de água. A ETA da COMUSA 

apresenta uma calha Parshall, dois floculadores, três 

decantadores, oito filtros de areia e uma câmara de 

mistura/contato (desinfecção e fluoretação). A água de 

lavagem dos filtros, via de regra, retorna ao tratamento 

na entrada de água bruta da estação. 

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h 

OBS: LO N.º 07808/2019 – VÁLIDA ATÉ 11/11/2024. 
 

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO  

EB Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 
Descrição 

 

Estrada Leopoldo Petri, s/n.º, Santo Afonso, 
NH. 

Coordenadas ponto de captação  
(poço hexagonal): 

-29.731542, -51.083822 
Ou 

29º43’53.6”S 51º05’01.8”W 
 

A captação de água bruta da COMUSA 
apresenta três bombas centrífugas, 
bipartidas, instaladas em bases fixas 
de concreto assentadas no interior de 
um poço seco. As bombas apresentam 
inversores de frequência, para melhor 
aproveitamento das bombas e 
economia de energia. 
A captação de água bruta da COMUSA 
apresenta três níveis de gradeamentos 
em diferentes posições: o primeiro nível 
encontra-se na estrutura localizada 
dentro do leito do rio; o segundo nível 
encontra-se localizado no interior do 
poço hexagonal e o último nível 
encontra-se localizado na sucção das 
bombas.  

 

4. ADUTORAS 

ADT Origem Destino Pressão Água Material DN Extensão (m) 

1 EAB ETA   Ferro 500 5.341,10 

2 EAB ETA   Ferro 500 5.624,15 

        

Total  
 

 

5. RESERVATÓRIOS  

RES Tipo Função Material 
Localização (endereço 

completo e coordenadas 
geodésicas) 

Volume 
(m³) 

Data última 
inspeção sanitária 

RES001 Enterrado Reservação Concreto 
Av. Coronel Travassos, 
287 

1500 
Desativado 

temporariamente 

RES002 
Semi-

enterrado 
Reservação Concreto 

Av. Coronel Travassos, 
287 

3600 01/10/2020 

RES003 
Semi-

enterrado 
Reservação Concreto 

Av. Coronel Travassos, 
287 

5000 
Programada para 

25/11/2020 

RES004 Apoiado 
Reservação 
e lavagem 

de filtro 
Concreto 

Rua João Pedro 
Schmitt, 387 

1750 
Programada para 

20/11/2020 

RES024 Apoiado Reservação Concreto 
Rua João Pedro 
Schmitt,387 

2000 
16/09/2020 

RES005 Apoiado Reservação Concreto 
Av. Maurício Cardoso, 
467 

2250 
Sem registro 

RES006 Apoiado Reservação Concreto 
Av. Maurício Cardoso, 
467 

2250 
06/10/2020 

RES007 
Semi-

enterrado 
Reservação Concreto 

Av. Maurício Cardoso, 
467 

500 
06/10/2020 
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RES008 Elevado Reservação Concreto Rua leão XII (praça) 500 22/10/2020 

RES009 
Semi-

enterrado 
Reservação Concreto Rua Guará 800 27/08/2020 

RES010 
Semi-

enterrado 
Reservação Concreto Rua Guará 1000 02/09/2020 

RES011 
Semi-

enterrado 
Reservação Concreto Rua Guará 2250 20/08/2020 

RES012 Apoiado Reservação Concreto Rua Tunísia,100 800 09/09/2020 

RES013 Apoiado Reservação Concreto Rua Tunísia,100 1000 27/082020 

RES025 Apoiado Reservação Fibra 
Rua 11 – Morada das 
Rosas 

25 23/09/2020 

RES026 Apoiado Reservação Fibra 
Rua 11 – Morada das 
Rosas 

25 23/09/2020 

RES027 Elevado Reservação Metálico 
Estrada Santuário das 
Mães 

60 29/09/2020 

RES028 Elevado Reservação Metálico Rua Milton João Heinle 115 17/09/2020 

RES029 Elevado Reservação Metálico Rua Alzir Schmiedel 150 20/10/2020 

RES030 Elevado Reservação Fibra Rua Milton Artur 40 Sem registro 

RES022 Elevado Reservação Metálico Estrada Martin Luther 20 26/10/2020 

RES023 Elevado Reservação Metálico 
Rua 2 – Loteamento 
da Lomba 

50 
Programada para 

29/11/2020 

Total 25.685  
 

Obs.: Em 2011 ocorreu processo de limpeza de um conjunto de 
reservatórios de grande porte. Já existe processo interno em andamento 
na COMUSA para providenciar limpeza interna de um conjunto de 
reservatórios de grande porte. Todo ano a COMUSA recebe visita da 
Vigilância Sanitária para inspeções nas unidades da COMUSA. 

 
6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO   

RDD Tipo Atendimento Material 
Extensão 

(m) 

   Aço 4.702,08 

   FC 164.495,05 

   FF 45.882,30 

   PEAD 387.958,55 

   PVC 285.543,60 

Total 888.581,57 
 

7. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS 

ESP Sistema Peça Localização 

    

    
 

8. TRAVESSIAS    

TRA Sistema Tipo Interferência Localização 

     

     

 
9. N. Total de ligações 52.903 (em setembro/2020) 

 
10. N. Total de economias 86.058 (em setembro/2020) 

 
11. Percentual de hidrometração 99,10% 
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12. Perda mensal (%) 38.76% (média de jan à set/2020) 

 
13. Número de reclamações 
procedentes do último semestre 
(NPR) 

Informação a cargo da Diretoria de 
Relacionamento com o Cliente (DRC) Eng.º Sílvio 

P. Klein. 

 

14. Tempo de atendimento ao 
consumidor (horas) do último 
semestre (TAC) 

Informação a cargo da Diretoria de 
Relacionamento com o Cliente (DRC) Eng.º Sílvio 

P. Klein. 
 

JAN - 109 paralisações, 516:52hrs 
FEV - 79,  200:42hrs 
MAR - 94, 410:38hrs 
ABR - 69, 326:06hrs 
MAI - 44, 169:31hrs 
JUN - 80, 529:26hrs 
JUL - 85, 347:30hrs 
AGO - 58, 235:53hrs 
SET - 81, 462:33hrs 
OUT - 89, 600:12hrs 

 

 
15. Tempo de atendimento ao 
consumidor (horas) do último 
semestre (TAC) 

Desconsiderar, repetido, igual ao item 14. 

 
16. Ìndice de satisfação do cliente 
(ISC) da última pesquisa realizada. 

Sem informação disponível. 
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ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES  

ETE CHÁCARA HAMBURGUESA (ETE CH) 

1. EMISSÁRIO 

EM Receptor Descrição 
Localização (endereço 

completo e coordenadas 
geodésicas) 

Corpo 
hídrico 

superficial 
(arroio) 

Arroio 
Guia 

Lopes 

Tubulação que deságua em pluvial e pluvial 
deságua em corpo hídrico superficial (arroio 

Guia Lopes) 

Rua Maria Olinda Telles, n.º 
424, bairro Rondônia, Novo 
Hamburgo/RS (endereço de 

referência) 
  

Coordenadas bloco 
hidráulico: 

-29.702122, -51.105313 
Ou 

29º42’07.6”S 51º06’19.1”W  
 

 

2. TRATAMENTO 

ETE 
Vazão de 
projeto 
(m³/h) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Descrição (n. fossas, filtros, aerador) 

Localização 
(endereço completo 

e coordenadas 
geodésicas) 

CH 7,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,22 

A ETE Chácara Hamburguesa, localizada no 

endereço: Rua Maria Olinda Telles, n.º 424, 

bairro Rondônia, Novo Hamburgo/RS 

(endereço de referência) irá atender a uma 

população de 1.295 habitantes, vazão média 

de tratamento de 168,35m3/dia. O tratamento 

do efluente sanitário é do tipo biológico (lodos 

ativados), sendo constituído basicamente das 

seguintes unidades: pré-tratamento ou 

tratamento preliminar (gradeamento e 

desarenador), decantador primário, reator 

aerado (lodos ativados com aeração com 

sistema de ar difuso), decantador secundário, 

desinfecção e emissário final. O efluente 

sanitário tratado é descartado na rede pública 

e, posteriormente, no Arroio Guia Lopes. 

Obs.: A ETE Chácara Hamburguesa não se 

encontra em operação. O loteamento 

encontra-se em fase de construção. 

Rua Maria Olinda 
Telles, n.º 424, 

bairro Rondônia, 
Novo 

Hamburgo/RS 
(endereço de 
referência) 

  
Coordenadas 

bloco hidráulico: 
-29.702122,  
-51.105313 

Ou 
29º42’07.6”S 
51º06’19.1”W 

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia 

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento): solicitada a LO, Ofício 
COMUSA 374/2017. LO n.º 212/2019 – DLA. 
 

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO  

EB Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 
Descrição 

Elevatória 
de esgoto 

bruto 

Coordenadas da elevatória de esgoto bruto 
iguais a do bloco hidráulico: 

-29.702122, -51.105313 
Ou 

29º42’07.6”S 51º06’19.1”W 

Elevatória de esgoto bruto constituído 
de poço cilíndrico em concreto. 
Apresenta duas bombas centrífugas 
para recalque do esgoto, sendo uma 
principal e outra na condição de 

mailto:agesan.rs@gmail.com
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reserva. 
 

4. ADUTORAS 

ADT Origem Destino Pressão Água Material DN Extensão (m) 

        

        

        

  
 

 

5. REDES COLETORAS   

RDD Tipo Atendimento Material 
Extensão 

(m) 

   PVC 150mm 4408 

     

     

     

Total 4408 
 

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS 

ESP Sistema Peça Localização 

    

    
 

7. TRAVESSIAS    

TRA Sistema Tipo Interferência Localização 

     

     

 
8. N. Total de ligações 31 

 
9. Percentual de economias com 
esgoto tratado no município 

100 
(referente ao loteamento atendido pela ETE CH) 
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ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES  

ETE JARDIM DA FIGUEIRA (ETE JF) 

1. EMISSÁRIO 

EM Receptor Descrição 
Localização (endereço 

completo e coordenadas 
geodésicas) 

Corpo 
hídrico 

superficial 
(arroio) 

Arroio 
Centro 

Tubulação que deságua em pluvial e pluvial 
deságua em corpo hídrico superficial (arroio 

Centro) 

Rua José Rude Walzburger, 
211, Lomba Grande, Novo 

Hamburgo. 
 

Coordenadas arroio Centro: 
-29.751882,  
-51.050553 

Ou 
29º45’06.8”S 
51º03’02.0”W 

 
 

2. TRATAMENTO 

ETE 
Vazão de 
projeto 
(m³/h) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Descrição (n. fossas, filtros, aerador) 

Localização 
(endereço completo 

e coordenadas 
geodésicas) 

JF 6,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,31* 

A ETE JF, localizada no endereço: Rua José 

Rude Walzburger, 211, Lomba Grande, Novo 

Hamburgo, Rio Grande do Sul, é responsável 

por receber e tratar o efluente sanitário de 

aproximadamente 1.104 habitantes (final de 

plano), moradores do Loteamento Jardim da 

Figueira. A ETE Jardim da Figueira receberá 

uma vazão de 166 m3.dia-1 quando a 

ocupação do loteamento for plena. Observa-

se atualmente valores de vazão inferiores ao 

de projeto (166 m3.dia-1), devido ao baixo 

índice de ocupação do loteamento até o 

presente momento. A ETE JF é constituída 

basicamente das seguintes unidades: pré-

tratamento ou tratamento preliminar 

(desarenador), dois reatores aerados – lodos 

ativados com aeração por sistema de ar 

difuso, decantador secundário, medição de 

vazão em linha e emissário final. O efluente 

sanitário tratado é descartado na rede pública 

pluvial que deságua no Arroio Centro.  

Rua José Rude 
Walzburger, 211, 
Lomba Grande, 

Novo Hamburgo. 
  

Coordenadas 
bloco hidráulico: 

-29.751946,  
-51.050053 

Ou 
29º45’07.0”S 
51º03’00.2”W 

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia 

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento): LO 163/2018 – DLA SEMAM 
 

• A vazão média pode variar, dependendo do trimestre avaliado, 

conforme planilhas de prestação de contas apresentadas ao 

órgão ambiental competente (SEMAM). 

 
3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 
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EB Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 
Descrição 

Elevatória 
de esgoto 

bruto 

Coordenadas da elevatória de esgoto bruto 
iguais a do bloco hidráulico: 

-29.751946,  
-51.050053 

Ou 
29º45’07.0”S 
51º03’00.2”W 

Elevatória de esgoto bruto constituído 
de poço cilíndrico em concreto. 
Apresenta duas bombas centrífugas 
para recalque do esgoto, sendo uma 
principal e outra na condição de 
reserva. 

 

4. ADUTORAS 

ADT Origem Destino Pressão Água Material DN Extensão (m) 

        

        

        

  
 

 

5. REDES COLETORAS   

RDD Tipo Atendimento Material 
Extensão 

(m) 

   PVC 150mm 2241 

   PVC 100mm 809 

   PVC 200mm 62 

     

Total 3112 
 

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS 

ESP Sistema Peça Localização 

    

    
 

7. TRAVESSIAS    

TRA Sistema Tipo Interferência Localização 

     

     

 
8. N. Total de ligações 149 

 
9. Percentual de economias com 
esgoto tratado no município 

100 
(referente ao loteamento atendido pela ETE JF) 
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ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES  

ETE MORADA DOS EUCALIPTOS (ETE ME) 

1. EMISSÁRIO 

EM Receptor Descrição 
Localização (endereço 

completo e coordenadas 
geodésicas) 

Vala de 
drenagem 
(artificial) 

Vala de 
drenagem 
(artificial) 

Tubulação que deságua em vala de 
drenagem (artificial) 

Proximidades da Rua 
Octávio Oscar Bender, nº 

150, Bairro Canudos, Novo 
Hamburgo. 

 
Coordenadas vala de 

drenagem: 
-29.694397, -51.079157 

Ou 
29º41’39.8”S 51º04’45.0”W 

 

2. TRATAMENTO 

ETE 
Vazão de 
projeto 
(m³/h) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Descrição (n. fossas, filtros, aerador) 

Localização 
(endereço completo 

e coordenadas 
geodésicas) 

ME 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,6* 

A ETE ME, localizada no endereço: Rua 

Octávio Oscar Bender, nº 150, Bairro 

Canudos, município de Novo Hamburgo, Rio 

Grande do Sul, é responsável por receber e 

tratar o efluente sanitário de 

aproximadamente 6.000 habitantes, 

moradores do loteamento Morada dos 

Eucaliptos, apresentando uma vazão média 

aproximadamente igual a 864m3.dia-1 (10L.s-

1). Por se tratar de uma vazão média, valores 

menores ou maiores de vazão podem ser 

observados em determinados momentos. A 

ETE ME associa tratamento anaeróbio com 

aeróbio, sendo constituída basicamente das 

seguintes unidades: pré-tratamento ou 

tratamento preliminar (gradeamento grosseiro 

e desarenador), calha Parshall (medição de 

vazão), gradeamento fino, reator denominado 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor 

(UASB) ou reator anaeróbio de fluxo 

ascendente (RAFA), filtro biológico aerado 

(aeração natural), reator de lodos ativados 

com aeração mecânica superficial, reator 

anóxico e emissário final. Apresenta três 

leitos de secagem para confinamento e 

desidratação natural de lodo. O efluente 

sanitário tratado é descartado em vala de 

drenagem.  

Rua Octávio 
Oscar Bender, nº 

150, Bairro 
Canudos, Novo 

Hamburgo. 
  

Coordenadas 
bloco hidráulico: 

-29.694779,  
-51.079488 

Ou 
29º41’41.2”S 
51º04’46.2”W 

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia 
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OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento): LO n.º 0042/2014- DLA 
SEMAM, Ofício COMUSA n.º 197/2017 (solicitação de renovação dentro do prazo legal, o que 
implica na validade da LO n.º 0042/2017 até a emissão de nova licença) 
 

• A vazão média pode variar, dependendo do trimestre avaliado, 

conforme planilhas de prestação de contas apresentadas ao 

órgão ambiental competente (SEMAM). 

 
3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 

 

EB Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 
Descrição 

Elevatória 
de esgoto 

bruto 

Coordenadas da elevatória de esgoto bruto: 
-29.694865, -51.079033 

Ou 
29º41’41.5”S 51º04’44,5”W 

Elevatória de esgoto bruto constituído 
de três poços cilíndricos 
vasocomunicantes em concreto. 
Apresenta duas bombas centrífugas 
para recalque do esgoto, sendo uma 
principal e outra na condição de 
reserva. 

 

4. ADUTORAS 

ADT Origem Destino Pressão Água Material DN Extensão (m) 

        

        

        

  
 

 

5. REDES COLETORAS   

RDD Tipo Atendimento Material 
Extensão 

(m) 

   PVC 150mm 6590 

   PVC 200mm 653 

     

     

Total 7243 
 

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS 

ESP Sistema Peça Localização 

    

    
 

7. TRAVESSIAS    

TRA Sistema Tipo Interferência Localização 

     

     

 
8. N. Total de ligações 909 

 
9. Percentual de economias com 
esgoto tratado no município 

100 
(referente ao loteamento atendido pela ETE ME) 
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ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES  

ETE MUNDO NOVO (ETE MN) 

1. EMISSÁRIO 

EM Receptor Descrição 
Localização (endereço 

completo e coordenadas 
geodésicas) 

Corpo 
hídrico 

superficial 
(arroio) 

Arroio 
Wiesenthal 

Tubulação que deságua em corpo hídrico 
superficial 

(arroio) 

Proximidades da Rua Alícia 
Müller, n.º 1036, bairro 

Canudos, Novo Hamburgo 
 

Coordenadas descarte 
arroio: 

-29.694505, -51.102070 
Ou 

29º41’40.2”S 51º06’07,5”W 
 

2. TRATAMENTO 

ETE 
Vazão de 
projeto 
(m³/h) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Descrição (n. fossas, filtros, aerador) 

Localização 
(endereço completo 

e coordenadas 
geodésicas) 

MN 21,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10,8* 

A ETE MN, localizada no endereço: Rua 

Walkíria Spindler, nº 190, município de Novo 

Hamburgo, Rio Grande do Sul, é responsável 

por receber e tratar o efluente sanitário de 

aproximadamente 5.000 habitantes, 

moradores do condomínio Mundo Novo, 

apresentando uma vazão média de projeto 

aproximadamente igual a 520m3.dia-1 (6L.s-1). 

Por se tratar de uma vazão média, valores 

menores ou maiores de vazão podem ser 

observados em determinados momentos. 

Atualmente a estação opera com uma vazão 

de aproximadamente 302 m3/dia (3,5 L/s).  A 

tecnologia utilizada no tratamento do efluente 

sanitário é do tipo lodos ativados. A ETE MN 

é constituída basicamente das seguintes 

unidades: pré-tratamento ou tratamento 

preliminar (gradeamento grosseiro e 

desarenador), calha Parshall (medição de 

vazão), gradeamento fino, dois reatores 

aerados – lodos ativados com aeração 

mecânica superficial e emissário final. O 

efluente sanitário tratado é descartado no 

Arroio Wiesenthal. Apresenta LO n.º 

087/2017 – DLA SEMAM. 

Rua Walkíria 
Spindler, n.º 190, 
bairro Canudos, 
Novo Hamburgo 

 
Coordenadas 

bloco hidráulico: 
-29.694239,  
-51.101939 

Ou 
29º41’39.3”S 
51º06’07.0”W 

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia 

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento): LO n.º 087/2017 – DLA 
SEMAM. 
 

• A vazão média pode variar, dependendo do trimestre avaliado, 

conforme planilhas de prestação de contas apresentadas ao 
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órgão ambiental competente (SEMAM). 

 

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 

EB Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 
Descrição 

Elevatória 
de esgoto 

bruto 

Rua Walkíria Spindler, n.º 190, bairro Canudos, 
Novo Hamburgo 

 
Coordenadas elevatória de esgoto bruto: 

-29.694136,  
-51.101795 

Ou 
29º41’38.9”S 
51º06’06.5”W 

Elevatória de esgoto bruto constituído 
de poço retangular em concreto. 
Apresenta duas bombas centrífugas 
para recalque do esgoto, sendo uma 
principal e outra na condição de 
reserva. 

 

4. ADUTORAS 

ADT Origem Destino Pressão Água Material DN Extensão (m) 

        

        

        

  
 

 

5. REDES COLETORAS   

RDD Tipo Atendimento Material 
Extensão 

(m) 

   PVC 150mm 1562 

     

     

     

Total 1562 
 

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS 

ESP Sistema Peça Localização 

    

    
 

7. TRAVESSIAS    

TRA Sistema Tipo Interferência Localização 

     

     

 
8. N. Total de ligações 85 

 
9. Percentual de economias com 
esgoto tratado no município 

100 
(referente ao loteamento atendido pela ETE MN) 
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ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES  

ETE NOVO NAÇÕES UNIDAS (ETE NN) 

1. EMISSÁRIO 

EM Receptor Descrição 
Localização (endereço 

completo e coordenadas 
geodésicas) 

Corpo 
hídrico 

superficial 
(arroio) 

Arroio Luiz 
Rau 

Tubulação que deságua corpo hídrico 
superficial (arroio Luiz Rau) 

Proximidades da Av. 
Marquês de Olinda com Rua 

Presidente Neves. 
Coordenadas: 

-29.724217, -51.129474 
Ou 

29º43’27.2”S 51º07’46.1”W 
 

 

2. TRATAMENTO 

ETE 
Vazão de 
projeto 
(m³/h) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Descrição (n. fossas, filtros, aerador) 

Localização 
(endereço completo 

e coordenadas 
geodésicas) 

NN 4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,71* 

A ETE NN é monitorada pela COMUSA. A 

ETE NN recebe o efluente sanitário dos 

moradores do Loteamento Novo Nações 

Unidas. Vazão máxima de projeto: 1,25L/s ou 

108m3/dia. A ETE NN é constituída 

basicamente das seguintes unidades: pré-

tratamento ou tratamento preliminar 

(desarenador e gradeamento), calha Parshall 

(medição de vazão), filtro biológico aerado 

(aeração natural), decantador secundário e 

emissário final. Há sistema de recirculação 

para o filtro biológico aerado. Sistema de 

sacos (bags) para confinamento e 

desidratação natural de lodo. O efluente 

sanitário tratado é descartado no Arroio Luiz 

Rau.  

Av. Marquês de 
Olinda, Novo 
Hamburgo. 

  
Coordenadas 

bloco hidráulico: 
-29.723961,  
-51.128953 

Ou 
29º43’26.3”S 
51º07’44.2”W 

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia 

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento): no momento, não há LO, 
aguarda decisão de melhorias pela Diretoria da COMUSA. 

• A vazão média pode variar, dependendo do período avaliado. 

 

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO  

EB Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 
Descrição 

Elevatória 
de esgoto 

bruto 

Coordenadas da elevatória de esgoto bruto 
iguais a do bloco hidráulico: 

-29.723961,  
-51.128953 

Ou 
29º43’26.3”S 
51º07’44.2”W 

Elevatória de esgoto bruto constituído 
de poço cilíndrico em concreto. 
Apresenta duas bombas centrífugas 
para recalque do esgoto, sendo uma 
principal e outra na condição de 
reserva. 
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4. ADUTORAS 

ADT Origem Destino Pressão Água Material DN Extensão (m) 

        

        

        

  
 

 

5. REDES COLETORAS   

RDD Tipo Atendimento Material 
Extensão 

(m) 

   PVC 150mm 1728 

     

     

     

Total 1728 
 

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS 

ESP Sistema Peça Localização 

    

    
 

7. TRAVESSIAS    

TRA Sistema Tipo Interferência Localização 

     

     

 
8. N. Total de ligações 182 

 
9. Percentual de economias com 
esgoto tratado no município 

100 
(referente ao loteamento atendido pela ETE NN) 
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ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES  

ETE PARQUE RESIDENDIAL NOVO HAMBURGO (ETE PRNH) 

1. EMISSÁRIO 

EM Receptor Descrição 
Localização (endereço 

completo e coordenadas 
geodésicas) 

Corpo 
hídrico 

superficial 
(arroio) 

Arroio 
Cerquinha 

Tubulação que deságua em corpo hídrico 
superficial 

(arroio) 

Proximidades da Rua 
Sebastião Fernandes de 

Lima, 660, bairro Boa Saúde, 
Novo Hamburgo 

 
Coordenadas arroio: 

-29.677145,  
-51.171712 

Ou 
29º40’37,7”S 
51º10’18,2”W 

 

2. TRATAMENTO 

ETE 
Vazão de 
projeto 
(m³/h) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Descrição (n. fossas, filtros, aerador) 

Localização 
(endereço completo 

e coordenadas 
geodésicas) 

PRNH 37,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,7* 

A ETE PRNH, localizada no endereço: Rua 
Sebastião Fernandes de Lima, 660, bairro 
Boa Saúde, apresenta vazão máxima de 
projeto de 10,42L/s, 37,5m3/h ou 900m3/dia 
(sendo constituída por três módulos de 
300m3/dia cada). A população atendida é de 
aproximadamente 6.000 habitantes (cada 
módulo contempla aproximadamente 2.000 
habitantes). A tecnologia de tratamento 
utilizada é do tipo lodos ativados. A ETE 
PRNH é constituída basicamente das 
seguintes unidades: pré-tratamento ou 
tratamento preliminar (gradeamento grosseiro 
e desarenador), calha Parshall (medição de 
vazão), gradeamento fino, três reatores 
anóxicos, três reatores aerados – lodos 
ativados com aeração mecânica superficial, 
três decantadores secundários com ponte 
raspadora e um emissário final. Apresenta 
dois adensadores de lodo. Cada reator 
anóxico apresenta um misturador. Cada 
reator aerado apresenta dois aeradores. Há 
sistema para recirculação de lodo. A vazão 
atual de tratamento é da ordem de 550m3/dia. 
O efluente sanitário tratado é descartado no 
Arroio Cerquinha. Apresenta LO n.º 046/2017 
– DLA SEMAM. 

Rua Sebastião 
Fernandes de 

Lima, 660, bairro 
Boa Saúde, Novo 

Hamburgo 
 

Coordenadas 
bloco hidráulico: 

-29.677066,  
-51.172085 

Ou 
29º40’37,4”S 
51º10’19,5”W 

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia 

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento): LO n.º 046/2017 – DLA 
SEMAM. 
A vazão média pode variar, dependendo do trimestre avaliado, conforme planilhas de prestação de contas apresentadas ao 

órgão ambiental competente (SEMAM). 
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3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO  

EB Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 
Descrição 

Elevatória 
de esgoto 

bruto 

Rua Sebastião Fernandes de Lima, 660, bairro 
Boa Saúde, Novo Hamburgo 

 
Coordenadas elevatória de esgoto bruto: 

-29.676707, 
-51.172213 

Ou 
29º40’36,2”S 
51º10’20.0”W 

Elevatória de esgoto bruto constituído 
de poço cilíndrico em concreto. 
Apresenta duas bombas centrífugas 
para recalque do esgoto, sendo uma 
principal e outra na condição de 
reserva. 

 

4. ADUTORAS 

ADT Origem Destino Pressão Água Material DN Extensão (m) 

        

        

        

  
 

 

5. REDES COLETORAS   

RDD Tipo Atendimento Material 
Extensão 

(m) 

   PVC 150mm 5150 

   PVC 200mm 320 

   PVC 300mm 243 

     

Total 5713 
 

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS 

ESP Sistema Peça Localização 

    

    
 

7. TRAVESSIAS    

TRA Sistema Tipo Interferência Localização 

     

     

 
8. N. Total de ligações 781 

 
9. Percentual de economias com 
esgoto tratado no município 

100 
(referente ao loteamento atendido pela ETE PRNH) 
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ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES  

ETE ROSELÂNDIA (ETE RO) 

1. EMISSÁRIO 

EM Receptor Descrição 
Localização (endereço 

completo e coordenadas 
geodésicas) 

Corpo 
hídrico 

superficial 

Corpo 
hídrico 

superficial 

Tubulação que deságua em corpo hídrico 
superficial (arroio) 

Proximidades da Rua Flor de 
Lis, nº 44, Bairro Roselândia, 

município de Novo 
Hamburgo. 

 
Coordenadas ponto descarte 

(arroio): 
-29.646394,  
-51.141255 

Ou 
29º38’47.0”S 
51º08’28.5”W 

 
 

2. TRATAMENTO 

ETE 
Vazão de 
projeto 
(m³/h) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Descrição (n. fossas, filtros, aerador) 

Localização 
(endereço completo 

e coordenadas 
geodésicas) 

ROS 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

A ETE ME, localizada no endereço: Rua Flor 

de Lis, nº 44, Bairro Roselândia, município de 

Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, é 

responsável por receber e tratar o efluente 

sanitário de aproximadamente 6.000 

habitantes, apresentando uma vazão média 

aproximadamente igual a 1296m3.dia-1 (15L.s-

1). Por se tratar de uma vazão média, valores 

menores ou maiores de vazão podem ser 

observados em determinados momentos. A 

ETE ROS associa tratamento anaeróbio com 

aeróbio, sendo constituída basicamente das 

seguintes unidades: pré-tratamento ou 

tratamento preliminar (gradeamento grosseiro 

e desarenador), calha Parshall (medição de 

vazão), gradeamento fino, reator denominado 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor 

(UASB) ou reator anaeróbio de fluxo 

ascendente (RAFA), filtro biológico aerado 

(aeração por ar difuso em meio suporte), 

floculador, decantador secundário, câmara de 

desinfecção e emissário final. Sistema para 

recirculação de lodo. Sistema para aplicação 

de cloreto férrico. Apresenta quatro leitos de 

secagem para confinamento e desidratação 

natural de lodo. O efluente sanitário tratado é 

descartado em emissário final que deságua 

Rua Flor de Lis, 
nº 44, Bairro 
Roselândia, 
município de 

Novo Hamburgo. 
  

Coordenadas 
bloco hidráulico: 

-29.647085,  
-51.141028 

Ou 
29º38’49.5”S 
51º08’27.7”W 
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em arroio. A LO ainda não solicitada. ETE em 

fase de obras. 

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia 

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento): LO ainda não solicitada. 
ETE em fase de obras.  (LI n.º 033/2018 - DLA). 
 

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO  

EB Localização (endereço completo e coordenadas 

geodésicas) 
Descrição 

Elevatória 
de esgoto 

bruto 

Coordenadas da elevatória de esgoto bruto: 
-29.647182, -51.140938 

Ou 
29º38’49.9”S 51º08’27.4”W 

Elevatória de esgoto bruto constituído 
de poço retangular em concreto. 
Apresenta duas bombas centrífugas 
para recalque do esgoto, sendo uma 
principal e outra na condição de 
reserva. 

 

4. ADUTORAS 

ADT Origem Destino Pressão Água Material DN Extensão (m) 

        

        

        

  
 

 

5. REDES COLETORAS   

RDD Tipo Atendimento Material 
Extensão 

(m) 

   PVC 150mm 9676 

   PVC 200mm 313 

   PVC 250mm 46 

   PVC 300mm 78 

Total 10113 
 

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS 

ESP Sistema Peça Localização 

    

    
 

7. TRAVESSIAS    

TRA Sistema Tipo Interferência Localização 

     

     

 
8. N. Total de ligações 426 

 
9. Percentual de economias com 
esgoto tratado no município 

0 
(referente ao loteamento atendido pela ETE RO) 
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                                         A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90, registrada no Ofício do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto  nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a  Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90 e com base nos
autos do processo administrativo  nº    653-05.67/19.8    concede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO.

LICENÇA DE OPERAÇÃO

I - Identificação:

1.1.1-

1.1.2-

1.1.3-

sistema de captação: captação direta no Rio dos Sinos; Estação de Bombeamento de Água Bruta junto à captação e
adutora de água bruta.
Estação de Tratamento de Água, com bloco hidráulico com capacidade produtiva para 750 L/s, unidade de reservação e
reciclo de efluentes (barrelo), armazenamento de produtos químicos (inclusive cloro em estado líquido), laboratório
analítico, sede administrativa, estacionamento, subestação elétrica, centro de controle e manutenção, manutenção
eletromecânica e almoxarifado;
sistema de distribuição: EBAT e 3 reservatórios de distribuição na área da ETA, bem como adutoras e rede de

esta licença refere-se às atividades de captação, adução de água bruta, tratamento, reservação, adução de água tratada e
distribuição do Sistema de Abastecimento de Água, compreendendo a existência das seguintes unidades:

1.1-

1. Quanto ao Empreendimento:

RAMO DE ATIVIDADE:   3.511,20

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA CORONEL TRAVASSOS 287

NOVO HAMBURGO - RS
RONDONIA

EMPREENDIMENTO: 141700

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DE NOVO HAMBURGO

Condições e Restrições:II - 

Ponto LongitudeLatitude
Captação Direta (Rio dos Sinos)
ETA - Vértice A
ETA - Vértice B
ETA - Vértice C
ETA - Vértice D
ETA - Vértice E
ETA - Vértice F
Lançamento de efluentes

-29,73210000
-29,70826800
-29,70875100
-29,71074700
-29,71088800
-29,71056200
-29,71029900
-29,71220000

-51,08380000
-51,12755600
-51,12656500
-51,12538500
-51,12592200
-51,12641700
-51,12813300
-51,13290000

Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo
Novo Hamburgo

Município Coordenada

Coordenadas Geográficas Datum SIRGAS 2000

     112.320,00 vazão de água em m³/diaMEDIDA DE PORTE:

LO Nº 07808 / 2019

Processo nº

653-05.67 / 19.8

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL TRAVASSOS, 287

93415-000    NOVO HAMBURGO - RS
RONDONIA

CPF / CNPJ / Doc Estr: 09.509.569/0001-51

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL: 139817 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
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1.3.1-

4.1.1-

4.1.2-

distribuição de água tratada na área urbana;

fica previamente autorizada a implantação de estruturas relativas à distribuição de água tratada: adutora de água
tratada, reservatórios, estações de bombeamento de água tratada e rede de distribuição;

constatadas não conformidades em relação à licença, informando a medida corretiva adotada ou plano de ação
corretiva (no qual identifique local do ocorrido, ação corretiva proposta, responsáveis e cronograma);
realizadas alterações nos termos da Portaria FEPAM nº 58/2019, juntando ao processo, no prazo de 60 dias, relatório
técnico descritivo e fotográfico com ART conforme Art. 4º da referida portaria;

o empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio
ambiente decorrentes da má operação do empreendimento;

alterações no empreendimento ou em sua concepção devem ser previamente autorizadas por esta Fundação, excetuando-se
aquelas previstas na Portaria FEPAM nº 58/2019;

o empreendimento deverá manter vigente a outorga de direito de uso de recursos hídricos junto ao órgão gestor de recursos
hídricos competente, em vazão compatível com a captada;

caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentado à FEPAM,
com antecedência mínima de 02 (dois) meses, o plano de desativação com levantamento do passivo e definição da destinação
final do mesmo para local com licenciamento ambiental, acompanhado de cronograma executivo;

deverá fazer a comunicação imediata à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura na hipótese de descoberta fortuita de
elementos de interesse paleontológico, na área do empreendimento;

deverão ser preservadas as áreas de preservação permanente, tal como definidas no Código Estadual de Meio Ambiente (Art.
155 - Lei Estadual nº 11.520/2000) e no Código Florestal Brasileiro (Art. 4º - Lei Federal nº 12.651/2012);

fica autorizada, nos termos do Art. 8º da Lei Federal nº 12.651/2012, a intervenção em áreas de preservação permanente para
instalação de adutoras de água tratada e redes de distribuição de água e para manutenções nas estruturas instaladas;

deverá ser mantida a área de preservação permanente (APP) na área de captação, conforme legislação vigente;

a supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais deve ser previamente autorizada por esta Fundação,
conforme Art. 13, § 2º da Lei Complementar Federal nº 140/2011, sendo vedada a utilização de autorizações de supressão de
vegetação emitidas por outros entes licenciadores;

o empreendedor deve manter responsável técnico (com ART) por fazer cumprir as condições e restrições desta licença, o qual
deverá comunicar o órgão ambiental sempre que forem:

as obras de implantação previamente autorizadas por esta Licença deverão possuir acompanhamento de responsável técnico
(com ART), e contar com Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Plano de Controle Ambiental próprios;

a localização do canteiro de obras, paiol de explosivos, áreas de abastecimento, armazenamento de óleos e combustíveis e
outras estruturas auxiliares das obras civis não devem intervir em áreas de preservação permanente ou sobre vegetação arbórea
nativa;

as obras de escavação de valas devem contar com medidas para impedir o carreamento do material mineral oriundo da
escavação para as áreas de preservação permanente, para os corpos hídricos e para o sistema de drenagem urbana, adotando
medidas tais como o acondicionamento provisório do material mineral fora das linhas de drenagem do terreno, implantação de
drenagem pluvial temporária, diques, poços para captura de sedimentos e dissipadores de energia, bem como diariamente
destinar o material mineral impróprio para reaterro para local licenciado;

o uso de explosivos nas obras civis está condicionado à autorização de Plano de Fogo pelo órgão competente, devendo ser
tomadas medidas que garantam a mitigação dos impactos ambientais, tais como: sinalização com placas informando horários de
detonação, restrição de circulação no local e monitoramento periódico dos impactos decorrentes da pressão acústica, vibração e
ultralançamentos;

o canteiro de obras deve ser dotado de infraestrutura de esgotamento sanitário, devendo ser conectado ao sistema de
esgotamento sanitário municipal ou, na ausência desse, contemplar sistema local de tratamento ou coleta e destinação através de
banheiros químicos;

1.2-

1.3-

1.4-

1.5-

1.6-

2.1-

2.2-
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4.1-

5.1-

5.2-

5.3-

5.4-

5.5-

2. Quanto à Preservação e Conservação Ambiental:

3. Quanto à Intervenção em Vegetação Nativa e Manejo Florestal

4. Quanto à Supervisão Ambiental:

5. Quanto às Obras de Terraplenagem e Construção Civil:

6. Quanto às Manutenções e Obras Emergenciais:Doc
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6.1.1-

6.1.2-

6.2.1-

7.1.1-

9.6.1-

9.6.2-

9.6.3-

manutenção, reforma, recuperação e/ou reconstrução de estruturas como EBAs, adutoras de água bruta e tratada,
ETAs, reservatórios de água, redes de água, edificações e equipamentos;
desobstrução da tomada d'água, retirando resíduos, galharias, macrófitas e espécies invasoras, através de remoção
mecânica;

esta licença poderá ser atualizada prevendo autorização para desassoreamentos, devendo o empreendedor apresentar
Programa de Desassoreamento junto a esta Fundação, contemplando os estudos exigidos pela Res. CONAMA nº
454/2012;

deve ser realizada a manutenção do sistema local de tratamento de esgoto sanitário, no mínimo, a cada 2 anos,
registrado por meio do Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR);

os resíduos classificados como não perigosos (Classe IIA e IIB) devem ser temporariamente armazenados em área
impermeabilizada, isolada, sinalizada, com identificação dos resíduos, contenção de vazamentos (em caso de
armazenamento de líquidos) e sistema de retenção de sólidos;
os resíduos classificados como perigosos (Classe I) devem ser temporariamente armazenados em área
impermeabilizada, coberta, isolada, sinalizada, com identificação dos resíduos, contenção de vazamentos, projetado e
operado em conformidade com a NBR 12235;
os solos e demais resíduos classe A (conforme Art. 3º da Resolução CONAMA nº 307/2002) oriundos das obras devem
ser provisoriamente armazenados (durante as obras) em área segregada, devidamente identificada, devendo ser

ficam autorizadas as obras de manutenção do SAA, desde que não modifiquem irreversivelmente as condições físicas e/ou
bióticas dos corpos d'água, bem como não necessitem supressão de vegetação, sendo elas:

o desassoreamento do(s) manancial(is) de captação está sujeito à prévia autorização, devendo o empreendedor apresentar
estudos em conformidade com a Res. CONAMA nº 454/2012;

em se tratando de situação de emergência ou situação que comprometa a potabilidade ou a continuidade do serviço de
abastecimento de água, ficam autorizadas as manutenções com supressão de vegetação com apresentação de relatório pós-
corte (planilha padrão SINAFLOR e shapefile) acompanhado de ART no prazo de 60 dias;

o tratamento do esgoto sanitário gerado pelo empreendimento é feito mediante 3 sistemas locais de tratamento de esgotos
compostos por tanque séptico, filtro anaeróbio, destinados a rede pluvial;

os efluentes gerados pela lavagem da área de armazenamento de produtos químicos devem ser direcionados a sistema de
tratamento;

os efluentes líquidos provenientes do tratamento (lavagem de filtros e decantadores e percolado da secagem do lodo) deverão ser
recirculados no processo, salvo quando verificado comprometimento da potabilidade ou contraindicação pelas autoridades
sanitárias;

deverão ser mantidos os usos da água a jusante do ponto de lançamento de efluentes;

os níveis de ruído gerados pelas atividades  do empreendimento deverão atender aos padrões estabelecidos pela ABNT NBR
10151 e suas atualizações, conforme Resolução CONAMA n.º 01, de 08/03/1990;

deve ser implantada a logística reversa para os resíduos que possuam acordos setoriais implantados, com documentação própria
de coleta e destinação, a saber: resíduos e embalagens de óleos lubrificantes pós-consumo; óleo lubrificante usado contaminado
(OLUC); pilhas e baterias; pneus; e embalagens de aço (inclusive latas de tintas imobiliárias);

o transporte dos resíduos está sujeito ao registro de Manifesto de Transporte de Resíduos e à obtenção do Certificado de
Destinação Final, exceto aqueles sujeitos à logística reversa, em cumprimento à Portaria FEPAM nº 087/2018 (DOE de
30/10/2018);

os resíduos gerados deverão ser comprovadamente destinados a locais licenciados para seu recebimento;

deverá ser implantado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em conteúdo compatível com o Art. 21 da Lei Federal nº
12.305/2010, e mantido à disposição da fiscalização da FEPAM no local das atividades, acompanhado da ART do profissional
responsável pela sua execução;

o empreendedor deve segregar os resíduos na origem e acondicioná-los de modo a manter o potencial de reuso e reciclagem dos
mesmos, bem como minimizar a geração de resíduos perigosos;

as áreas destinadas à triagem, ao acondicionamento e ao armazenamento temporário de resíduos devem possuir estrutura
adequada, a fim de evitar a contaminação ambiental, não devendo ainda incidir sobre áreas de preservação permanente e áreas
alagadiças ou inundáveis;
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6.2-

6.3-

7.1-

7.2-
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8.1-

9.1-

9.2-

9.3-
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7. Quanto aos Efluentes Líquidos:

8. Quanto aos Sons e Ruídos:

9. Quanto aos Resíduos Sólidos:
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adotadas medidas que evitem o seu carreamento para a drenagem pluvial, devendo ser posteriormente destinados a
local devidamente licenciado;

o transporte dos resíduos perigosos (Classe I, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT) gerados no empreendimento somente
poderá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM para Fontes Móveis com potencial de poluição ambiental, devendo ser
acompanhado do respectivo "Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR", conforme Portaria FEPAM n.º 087/2018, D.O.E. de
30/10/2018;

as lâmpadas inservíveis contendo mercúrio deverão ser armazenadas íntegras, embaladas e acondicionadas de forma segura
para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação;

as áreas onde ocorrem atividades de abastecimento e manutenção de veículos, maquinário ou equipamentos devem ser dotadas
de sistema de drenagem oleosa (piso impermeabilizado, canaletas periféricas e caixa separadora água e óleo), em conformidade
com a NBR 14605-2;

a lavagem de veículos (carros, caminhões, tratores, etc.), máquinas e equipamentos, deverá ser realizada em rampas ou áreas
dotadas de piso impermeável com drenagem para caixa de retenção de areia e caixa separadora água/óleo;

em caso de acidente ou incidente com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, a FEPAM deverá ser imediatamente
informada pelo telefone (51) 99982-7840;

em caso de detecção de carga poluidora atípica na captação, a FEPAM deverá imediatamente ser informada pelo telefone (51)
99982-7840;

sempre que ocorrerem incidentes ou acidentes ambientais deve ser efetivada investigação e análise dos mesmos por meio de
metodologia adequada (e.g. árvore de causas), mantendo registro da análise crítica;

deverá ser mantida equipe treinada e equipamentos em condições de operação, para atendimento em possíveis acidentes
envolvendo produtos perigosos;

a sala dos aparelhos cloradores deve contar com os meios de segurança previstos para a sala de armazenamento de cloro;

as canalizações e dutos de produtos químicos devem ter sua integridade resguardada, devendo ser reparados tão logo seja
constatado vazamento;

as Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos produtos perigosos armazenados devem ser mantidas
em local de fácil acesso e possuir conteudo compatível com a NBR 14725-4:2014;

os tanques de armazenamento e as tinas de preparo de produtos químicos no estado líquido deverão ser dotados de sistema de
contenção de vazamentos, através de bacias de contenção impermeabilizadas, contemplando as conexões dos mangotes de
abastecimento, sendo vedado escoamento para a drenagem pluvial;

os locais em que possam ocorrer respingos de produtos químicos devem contar com chuveiro de emergência e lava-olhos;

todos os transformadores com isolamento a óleo deverão estar instalados e mantidos em operação sobre bacias de contenção,
com capacidade adequada a conter todo o óleo isolante no seu interior, conectadas à caixa coletora estanque;

deverá ser fixada junto ao empreendimento, em local de fácil visibilidade, placa para divulgação do licenciamento ambiental,
conforme modelo disponível no site da FEPAM, www.fepam.rs.gov.br. A placa deverá ser mantida durante todo o período de
vigência desta licença;

9.7-

9.8-

10.1-

10.2-

11.1-

11.2-

11.3-

11.4-

11.5-

11.6-

11.7-

11.8-

11.9-

12.1-

13.1-

                     Havendo alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à
FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento
licenciada por este documento;

                     Qualquer alteração na representação do empreendedor ou alteração do endereço para recebimento de
correspondência da FEPAM, deverá  ser imediatamente informada à mesma;

10. Quanto aos Óleos Lubrificantes e Combustíveis:

11. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência:

12. Quanto à Subestação de Energia:

13. Quanto à Publicidade da Licença:

acessar o Sistema on line de Licenciamento, disponível no site da FEPAM, http://www.fepam.rs.gov.br, e preencher/atualizar as
informações solicitadas. O Manual de Operação do Sistema on line encontra-se disponível no site;

1-

Documentos a apresentar para renovação desta Licença:III - 
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Este documento é válido para as condições acima no período de 11/11/2019 a 11/11/2024.
Data de emissão: Porto Alegre,  11 de novembro de 2019.

                     Esta licença é válida para as condições acima até  11 de novembro de 2024, caso ocorra o descumprimento das
condições e restrições desta licença, o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei.

                     Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela
Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais;

                     Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.

A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade,  
fixado na respectiva licença, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011. 

Este documento foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico
assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu

conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.
fepam®.
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SERVIçOS DE CONTROLE OE PRAGAS URBANAS,
coLETA DE EFLUENTES. HtctENtzAcÃo DE RESERvATóRtos
DE ÁGUA, DESTNFECçÃo oe Ánea óe MANTPULAçÂo E
PRODUÇAO DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE ÀGUA DE FONTES
ALTERNATTVAS E sANtTtzAçÃo DE AMBTENTES.
REGISTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
REctsrRo No coNsELHo DE ouÍmrca oa s.
REGtÃo soB N.o 058106871

GERTIFIGADO Il! 16?i

de Novo Hamburgo, executou o Serviço de Limpeza e Desi

287 - Rondonia - Novo Hamburgo/RS em 01/10/2020.

- 

Hr6rENrZAçÕES r
Esta Faz e Garante

COMUSA- Servlços de Águae EsgoÍo

02localizado na Av. Coronel lravessos,

nfecção

c- Conforme ( X ) RDC 216/2004 ( X ) Poftaria RS/SES N'l237 DE 28/1 1/2014

tà-

VALIDADE :01/10/2021
E LLú'}\<(

I MARKUS E tt|EBAUER DE ALMEIDA

RES. T CNICO CRQ: 05405617
+
E Av. Feitoria, 1500 - São Josá - CEP 93041-114 - São Leopoldo/Rs - CNPJ 07.034.540/0001-35
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