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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. Município 
Prefeitura Municipal de Piracicaba 

Prefeito: BARJAS NEGRI 

Vice-Prefeito: JOSÉ ANTÔNIO GODOY 

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazareth 

Telefone: (19) 3403-1042 

E-mail: bnegri@piracicaba.sp.gov.br

Código ARES: 30

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 7371, de 09/08/2012

1.2. Prestador 
Nome: SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto 

Responsável legal: JOSÉ RUBENS FRANÇOSO 

Endereço: Rua XV de Novembro, 2000, Bairro Alto 

Telefone: (19) 3403-9611 

E-mail: jrfrançoso@semaepiracicaba.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1. ARES-PCJ 
Marcelo Oliveira Santos Bacchi – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 

Junia Teixeira Martins – Estagiária Eng. Ambiental 

2.2. Prestador 

Elaine Ribeiro – Química e Engª Ambiental da ETA III Capim Fino 

José Maria Sanglade Marchiori – Diretor de tratamento de água 

Wellington Gusmão -  Químico das ETAs  I e II Luiz de Queiroz 
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3. FISCALIZAÇÃO

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA 
No dia 24 de abril de 2018 foram realizadas  inspeções  de  campo  nos  seguintes  
subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES- 
PCJ nº 48 de 28/02/2014: 

• Captação Superficial I – Rio Piracicaba;
• ETA I - Luiz de Queiroz;
• ETA II – Luiz de Queiroz;
• ETA III – Capim Fino.

Figura 01 –Subsistemas de abastecimento de água fiscalizados. 
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4. NÃO CONFORMIDADES
Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 
24/04/2018, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO PÁGINA 
(ANEXO) 

Captação 
Superficial I 

3.9 
Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas 180 DIAS Anexo p.4 

3.11 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p.4 

 ETA I 5.2 
Ausência de tratamento e/ou 
destinação adequada do lodo 180 DIAS Anexo p.9 

 ETA II 5.2 
Ausência de tratamento e/ou 
destinação adequada do lodo 180 DIAS Anexo p.15 
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ANEXOS 
Formulários de Fiscalização 
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Anexo p.1 

NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL RIO PIRACICABA - ETA LUIZ DE QUEIROZ 

Agência Reguladora ARES-PCJ 

Município: Piracicaba 
Nome: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL I - RIO PIRACICABA 
Coordenadas 

Imagem(1) 

Descrição(1): Tomada d'água bruta da Captação Superficial do Rio Piracicaba com a comporta e 
gradeamento antes do canal de adução 
Imagem(2) 

Latitude : -22.712822 
Longitude : -47.650457 
Altitude : 489.0 m 
Accuracy : 25.789 m 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxOqgqAoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P43%24%241.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxOqgqAoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P43%24%241.jpg


Anexo p.2 

Descrição(2): Vista geral da tomada d'água da Captação Superficial do Rio Piracicaba com estrutura de 
fechamento da comporta 
Imagem(3) 

Descrição(3): Vista geral da tomada d'água da Captação Superficial I no Rio Piracicaba 
Imagem(4) 

Descrição(4): Poço de Sucção da água bruta,localizado no final do canal de adução sob a Avenida Beira Rio 
Imagem(5) 

Descrição(5): Vista geral da Casa de Bombas da Captação Superficial na Avenida marginal ao Rio Piracicaba 
Imagem(6) 

Descrição(6): Barrilete de recalque da água bruta à ETA I e II - Luiz de Queiroz 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDopOCanAsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P45%24%243.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohM-8vwkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P46%24%244.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohOXl6AoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P47%24%245.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohNqewgkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P48%24%246.jpg


Anexo p.3 

Imagem(7) 

Descrição(7): Conjuntos motobombas, auxiliares na escorva das Bombas de recalque maiores 
Imagem(8) 

Descrição(8): Conjuntos motobombas de recalque da água bruta da captação até a ETA Luiz de Queiroz 
Imagem(9) 

Descrição(9): Válvula de fechamento de acionamento automático por telemetria 
Imagem(10) 

Descrição(10): Detalhes dos conjuntos motobombas 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohNGHngsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P49%24%248.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxILYrwgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P50%24%249.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohKuNzQsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P51%24%2410.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohL3FhQoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P52%24%2412.jpg


Anexo p.4 

Imagem(11) 

Descrição(11): Monovia com talha para facilitar a retirada dos conjuntos motobombas para a manutenção 
Imagem(12) 

Descrição(12): Conjuntos motobombas auxiliares para a escorva dos conjuntos motobombas de sucção 
aspirada no poço da Captação Superficial 

NÃO CONFORMIDADES 

Item 3.9: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992). 
Prazo: Em até 180 dias 
Item 3.9 

Item 3.11: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: 
Imediato 
Item 3.11 

Data da inspeção: 24/04/2018 

Powered by www.doForms.com 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxPaNnQgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P53%24%2413.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLydtQsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P54%24%2414.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLydtQsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P54%24%2414.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohNG8xQoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115527%24%24Published%24%2428%24%24P55%24%2411.jpg
http://www.doforms.com/


Anexo p. 5

NC ETA I - LUIZ DE QUEIROZ 

Agência Reguladora ARES-PCJ 

Município: Piracicaba 
Nome: ETA I Luiz de Queiroz 
Coordenadas 

Imagem(1) 

Descrição(1): Entrada da água bruta com medidor ultrassônico na Calha Parshall e dosagem de produtos 
químicos da ETA I 
Imagem(2) 

Latitude : -22.717766 
Longitude : -47.65185 
Altitude : 588.0 m 
Accuracy : 37.925 m 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxJT9hAkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P35%24%241.jpg


Anexo p.6 

Descrição(2): Sistema de dosagem automatizada de produtos químicos, cal, PAC e pré-cloração e se 
necessário carvão ativado 
Imagem(3) 

Descrição(3): Floculadores com agitadores mecanizados da ETA I 
Imagem(4) 

Descrição(4): Vista geral de um dos decantadores da ETA I 
Imagem(5) 

Descrição(5): Detalhe da ponte rolante de limpeza superficial dos flocos que estão flotando 
Imagem(6) 

Descrição(6): Canal de coleta da água decantada da ETA I que são encaminhadas para os respectivos 
filtros em série da ETA I 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohJfWjAsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P37%24%243.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohJe9vQgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P38%24%244.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxMKSqQoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P39%24%245.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohImQlQoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P40%24%246.jpg


Anexo p.7 

Imagem(7) 

Descrição(7): Vista geral do silo da cal e dos misturadores em baixo, de onde é bombeada a mistura 
para as respectivas dosadoras da ETA I e II 
Imagem(8) 

Descrição(8): Reservatório semienterrado de água tratada da ETA I e II que chegam ao mesmo, 
por tubulações distintas 
Imagem(9) 

Descrição(9): Detalhe de um dos filtros da ETA I 
Imagem(10) 

Descrição(10): CCO com o controle da preparação da mistura e dosagem da cal 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohLGE8AgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P41%24%247.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohLGE8AgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P41%24%247.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLbyjwkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P42%24%248.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxPKS9QgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P43%24%249.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohJGXtQkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P44%24%2410.jpg


Anexo p.8 

Imagem(11) 

Descrição(11): Tubulação de coleta da água tratada após a filtragem, que receberá posteriormente a 
cloração em uma caixa de passagem e, posterior encaminhamento ao Reservatório semienterrado de 
água tratada 
Imagem(12) 

Descrição(12): Caixa de passagem da água tratada com o dosador de cloro 
Imagem(13) 

Descrição(13): Dosadora de cloro gás 
Imagem(14) 

Descrição(14): vista geral da sala de aplicação do cloro gás na caixa de passagem 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohN-FmQsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P45%24%2411.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohN-FmQsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P45%24%2411.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDopOCw7goM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P46%24%2412.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxOSt0QoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P48%24%2414.jpg


Anexo p.9 

Imagem(15) 

Descrição(15): Equipamentos de segurança para o manuseio do cloro gás e uso em caso de vazamentos 
do mesmo, em que é mantido um treinamento regular dos funcionários 
Imagem(16) 

Descrição(16): Outros equipamentos de segurança para o cloro gás 
Imagem(17) 

Descrição(17): Armário com outros EPIs 
Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias 
Data da inspeção: 24/04/2018 

Powered by www.doForms.com 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohPbRoAsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P49%24%2415.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohPbRoAsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P49%24%2415.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohJS_7QkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P50%24%2416.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohMqE0AsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2437%24%24P51%24%2417.jpg
http://www.doforms.com/


Anexo p.10 

NC ETA II - LUIZ DE QUEIROZ 

Agência Reguladora ARES-PCJ 

Município: Piracicaba 
Nome: ETA II - LUIZ DE QUEIROZ 
Coordenadas 

Imagem(1) 

Descrição(1): Entrada de água bruta do Rio Piracicaba na ETA II - Luiz de Queiroz com o medidor de 
vazão ultrassônico na Calha Parshall e adição de produtos químicos 
Imagem(2) 

Descrição(2): Floculadores mecanizados e com dispositivos de jatos d'água dispersantes dos flocos 

Latitude : -22.716458 
Longitude : -47.6493 
Altitude : 7.0 m 
Accuracy : 86.468994 m 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxILlvQgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P41%24%241.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxILlvQgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P41%24%241.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLby7wkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P42%24%242.jpg


Anexo p.11 

Imagem(3) 

Descrição(3): Outra vista dos floculadores 
Imagem(4) 

Descrição(4): Vistas geral de um dos decantadores da ETA II 
Imagem(5) 

Descrição(5): Detalhe do jateamento dos flocos com água para a dispersão 
Imagem(6) 

Descrição(6): Detalhe do canal de saída dos floculadores e a distribuição para os decantadores 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohO-h-AoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P43%24%243.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxI7k4AkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P44%24%244.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxKq9uAsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P45%24%245.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxJPrnwgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P46%24%246.jpg


Anexo p.12 

Imagem(7) 

Descrição(7): Detalhe da calha coletora superficial da água decantada 
Imagem(8) 

Descrição(8): Canal de concentração e condução da água decantada a série de filtros rápidos de areia 
Imagem(9) 

Descrição(9): Vista geral dos módulos de decantadores 
Imagem(10) 

Descrição(10): Série de filtros rápidos de areia 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohN_HuggM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P47%24%247.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLXF-AoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P48%24%248.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohOfL4wgM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P49%24%249.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxML_9AoM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2438%24%24P50%24%2410.jpg


Anexo p.13 

Imagem(11) 

Descrição(11): Detalhe de um filtro rápido de areia em funcionamento 
Imagem(12) 

Descrição(12): medidores visuais dos níveis de água dos filtros rápidos 
Imagem(13) 

Descrição(13): Barrilete de distribuição e aplicação do cloro gás 
Imagem(14) 

Descrição(14): Porta de entrada do depósito do cloro gás com avisos de segurança para o manuseio e 
permanência no local 
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Anexo p.14 

Imagem(15) 

Descrição(15): Reservatórios do cloro gás  instalados em funcionamento 
Imagem(16) 

Descrição(16): Display da dosagem do cloro gás na desinfecção da água tratada da ETA II e ETA I 
Imagem(17) 

Descrição(17): Detalhes dos cilindros de cloro gás instalados em série 
Imagem(18) 

Descrição(18): Painel de comando e equipamento evaporador do cloro gás vindo dos cilindros 
reservatórios e que é enviado para a dosagem 
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Anexo p.15 

Imagem(19) 

Descrição(19): Equipamento simulador do cilindro do cloro gás para treinamento de segurança dos 
operadores do sistema 
Imagem(20) 

Descrição(20): Sala da CCO de controle automatizado ou manual, se necessário, das dosagens 
dos produtos químicos no processo de tratamento da água 
Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias 
Data da inspeção: 24/04/2018 
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Anexo p.16 

NC ETA III - CAPIM FINO 

Agência Reguladora ARES-PCJ 

Município: Piracicaba 
Nome: ETA III - CAPIM FINO 
Imagem(1) 

Descrição(1): Planta indicando os projetos de ampliação dos módulos de tratamento e de tratamento do 
lodo dos filtros e decantadores 
Imagem(2) 

Descrição(2): Entrada de água bruta com medidor ultrassônico das vazões na calha Parshall - Captação 
superficial do Rio Corumbataí 
Imagem(3) 

Descrição(3): Sistema de aplicação do gás cloro totalmente estanque e sistema de filtros 
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Anexo p.17 

Imagem(4) 

Descrição(4): Painel elétrico de com display das vazões de entrada da água bruta do medidor 
ultrassônico 
Imagem(5) 

Descrição(5): Painel de contrôle digital das aplicações dos produtos químicos no processo de tratamento 
de maneira automatizada 
Imagem(6) 

Descrição(6): Floculadores mecanizados 
Imagem(7) 

Descrição(7): Ampliação de um dos módulos de tratamento de água, mostrando a construção das calhas 
superficiais com os vertedores  de recepção da água decantada 
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Anexo p.18 

Imagem(8) 

Descrição(8): Decantador em funcionamento 
Imagem(9) 

Descrição(9): Detalhes das calhas com os vertedores da água decantada em um dos decantadores 
Imagem(10) 

Descrição(10): Ponte rolante de limpeza do lodo decantado em um dos decantadores, que vai ser 
tratado no futuro próximo, no sistema de recuperação da água como água de reúso, oriundo da limpeza 
dos filtros e decantadores, cujo sólidos serão descartados em aterro sanitário conforme licença ambiental 
da CETESB 
Imagem(11) 

Descrição(11): Vista geral de um dos módulos de decantadores em funcionamento 
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Anexo p.19 

Imagem(12) 

Descrição(12): Filtro rápido de areia em funcionamento 
Imagem(13) 

Descrição(13): Módulos dos filtros rápidos de areia em construção, anexos aos módulos 
existentes -Ampliação do Sistema de tratamento de água ETA III - Capim Fino 
Imagem(14) 

Descrição(14): Filtros rápidos de areia recentemente construídos em funcionamento. 
Imagem(15) 

Descrição(15): Detalhe de um vertedor de um dos decantadores em funcionamento 
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Anexo p.20 

Imagem(16) 

Descrição(16): Sistema de tratamento do lodo da ETA em construção 
Imagem(17) 

Descrição(17): Vista Geral das instalações da ETA e ao fundo um dos Reservatórios semienterrados de 
grande capacidade de reservação da água tratada que alimentam uma grande Elevatória de água 
tratada para grandes sistemas de distribuição da cidade 
Imagem(18) 

Descrição(18): Reforma em um dos módulos decantadores 
Imagem(19) 

Descrição(19): Equipamentos de segurança específicos para o manuseio e desastres com o gás cloro em 
que existem treinamentos das equipes constantemente 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohKG51woM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2439%24%24P76%24%2416.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohIW0rAsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2439%24%24P77%24%2417.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohIW0rAsM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2439%24%24P77%24%2417.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohLrrlgkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2439%24%24P78%24%2418.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLzauAkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2439%24%24P79%24%2419.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLzauAkM&amp;blobName=arespcj%24%2410272017115601%24%24Published%24%2439%24%24P79%24%2419.jpg


Anexo p.21 

Imagem(20) 

Descrição(20): Chuveiro e lava olhos de emergência no laboratório 
Data da inspeção: 24/04/2018 
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