
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental 

 do Meio Oeste de Santa Catarina 



 Estabelece requisitos mínimos de qualidade e 

monitoramento da água e esgoto, conforme 

disposições da Resolução n° 06/2013 do CISAM-MO e do 

art. 23 da Lei Federal 11.445/2007. 

Normativa CISAM-REG n° 02/2015 



• A água distribuída pelo prestador deve atender integralmente a 

Portaria 2.914/2011 ou aquela que a suceder; 

 

• Padrões não constantes na legislação vigente devem atender 

aos requisitos estabelecidos pela OMS; 

 

• Parâmetros realizados em função de características regionais 

devem atender a 2.914/2011 ou legislações que tragam valores 

de referência. 

 

Dos requisitos da qualidade da água 



• O prestador de serviços desenvolverá Planos e Programas de 

Monitoramento da Qualidade da Água Bruta e Tratada. Ex: PSA, 

Plano de amostragem...; 

 

• O prestador deve atender ao Decreto Federal 5.440/2005, 

dando publicidade ao nível de qualidade da água distribuída; 

 

• O prestador deve tomar todas as medidas necessárias para a 

proteção da qualidade da água bruta fornecida às ETAs, 

certificando-se de realizar tratamento compatível com as 

características da mesma; 

 

Do monitoramento da qualidade da água 



• Nos casos de água subterrânea, o prestador deve implementar 

programa de manejo e de controle e prevenção de 

contaminações; 

 

• Caso ocorram incidentes de contaminação, o prestador deve 

comunicar imediatamente ao Órgão Regulador e às autoridades 

competentes, identificando as medidas necessárias para 

impedir que a contaminação ingresse nas ETAs; 

 

• O prestador deve restringir a acessibilidade de pessoas não 

autorizadas e animais às áreas de instalações de captações; 

Do monitoramento da qualidade da água 



• O prestador deve interagir institucionalmente, evitando a 

ocupação ilegal das margens dos mananciais; 

 

• O prestador elaborará Plano de Contingências e Emergências 

(PCE) das instalações de captação e ETAs. 

 

Do monitoramento da qualidade da água 



 Diante de qualquer anormalidade no padrão de qualidade 

da água, o prestador deverá: 

 

• Tomar todas as medidas necessárias para corrigir a situação;  

• Cortar o fornecimento de água; 

• Esgotar a água contaminada para local aceito; 

• Desinfetar a rede, quando possível; 

• Comunicar imediatamente aos usuários e ao órgão regulador. 

Das anormalidades na qualidade da água 



 Diante de qualquer anormalidade no padrão de qualidade 

da água, o prestador deverá: 

 

• Recoletar amostras confirmatórias no mesmo ponto e em 

pontos circundantes. Em caso de tubulações: 

100m___ponto___100m; 

Das anormalidades na qualidade da água 



 Diante de qualquer anormalidade no padrão de qualidade 

da água, o prestador deverá: 

 

• Realizar inspeção sanitária completa e documentada do local, 

para, em conjunto com as análises, esclarecer as causas da 

contaminação. 

Considerar como medida corretiva: 

• Isolamento de fontes de contaminação; 

• Limpeza e desinfecção da rede; 

Das anormalidades na qualidade da água 



• Os requisitos de qualidade para lançamento de esgotos em corpos 

receptores observarão as características de qualidade da água desses 

corpos e seus usos preponderantes (CONAMA 357/2005); 

 

• O prestador deverá atender a legislação vigente sobre padrões e 

condições de lançamento (Lei Estadual 14.675/09, Resolução 

430/2011); 

 

• Deverão ser realizados estudos do corpo receptor com relação aos 

lançamentos em condições críticas de vazão e capacidade de 

autodepuração 

Da qualidade de esgotos 



Com relação à admissibilidade de despejos industriais, o 

prestador deve observar: 

 

• Existência de capacidade hidráulica do sistema; 

• Condições técnicas de vazão e concentração de substâncias em 

seus efluentes. 

• Existência de licença ambiental do gerador. 

Da qualidade de esgotos 



• O prestador desenvolverá Programas de Monitoramento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário e dos Corpos Receptores, 

incluindo cada unidade do sistema e pontos onde são lançados 

efluentes industriais; 

 

• Na existência de estação de tratamento de odores, 

desenvolverá Programas de Monitoramento dos Sistemas de 

Tratamento de Odores; 

 

Do monitoramento da qualidade de esgotos 



 

• O prestador realizará pesquisa de opinião (bianual) com 

objetivo de identificar problemas relacionados ao convívio com 

a operação da ETE; 

Do monitoramento da qualidade de esgotos 



• O prestador desenvolverá Programa de Monitoramento dos 

Corpos Receptores, apresentando o nível de poluição, segundo 

os padrões do CONAMA e a capacidade de autodepuração do 

corpo receptor em condições críticas de vazão; 

 

• O prestador deve elaborar Plano de Contingências e 

Emergências (PCE) das Estações de Tratamento e Elevatórias. 

Do monitoramento da qualidade de esgotos 



Quando identificado o lançamento de esgotos não autorizados, o 

prestador deverá: 

 

• Notificar o infrator, concedendo prazo peremptório para a 

correção; 

• Comunicar ao Órgão Regulador e autoridades competentes; 

• Vencido o prazo e persistindo a infração, providenciar junto às 

autoridades competentes a interdição do imóvel e da 

atividade, além de outras sanções cabíveis. 

  

Das anormalidades na qualidade de esgotos 



O prestador manterá cadastro técnico dos usuários geradores de 

efluentes industriais lançados nas redes de esgoto/ETEs, 

contendo: 

 

• Dados do usuário; 

• Identificação do ponto de lançamento; 

• Processos geradores de efluentes; 

• Características qualitativas e quantitativas do mesmo. 

  

Das anormalidades na qualidade de esgotos 



 

• O prestador será responsável pelo manejo, acondicionamento, 

transporte e disposição final adequada e ambientalmente 

aceitável de lodos e subprodutos de ETAs e ETEs; 

 

•  O prestador não poderá receber em sua REDE lodos, resíduos 

preliminares de ETEs e elevatórias ou outros resíduos 

contaminantes, próprios ou de terceiros; 

Dos lodos e subprodutos de ETA/ETE 



 

 

• O prestador não poderá receber cargas concentradas (limpa 

fossa ou similares), a menos que suas instalações tenham sido 

projetadas para tal fim. 

Dos lodos e subprodutos de ETA/ETE 



• Nos casos de incineração, serão respeitadas as normas para 

emissão de gases e as cinzas deverão ser dispostas em aterros 

sanitários, tomando medidas para evitar lixiviação; 

 

• O uso agrícola e hortícola de lodos e outros subprodutos de 

tratamento está sujeito às normas que regem a espécie. 

Dos lodos e subprodutos de ETA/ETE 



 

• Para os padrões não constantes na legislação CONAMA, deve-se 

assegurar que os lodos não ocasionarão concentrações no solo 

superiores àquelas recomendadas pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde) e EPA (Environmental Protection Agency). 

Dos lodos e subprodutos de ETA/ETE 



Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental 

 do Meio Oeste de Santa Catarina 


