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APRESENTAÇÃO 

 

A elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Blumenau, 
localizado no Estado de Santa Catarina, é objeto do Contrato nº 2204, firmado em 19 de 
janeiro de 2016, entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de 
Blumenau, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.779.462/0001-86, e a empresa Serenco - 
Serviços de Engenharia Consultiva SS LTDA, localizada no município de Curitiba, Estado do 
Paraná, na Av. Sete de Setembro, nº 3.566 - Centro - CEP: 80.250-210, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 75.091.074/0001-80. 

Em atendimento às prescrições contidas no Termo de Referência, documento este que fez 
parte do processo licitatório Tomada de Preços nº 02-2201/2015, o PMSB de Blumenau (SC) 
será composto dos seguintes volumes: 

 Volume I: 

 Assunto: Mobilização Social 

 Fase I (Planejamento do processo de elaboração da Política do Plano 
Municipal de Saneamento Básico e definição dos canais de participação 
da sociedade e de comunicação social na elaboração do plano) 

o Produto 1  

 Volume II: 

 Assunto: Caracterização Municipal 

 Fase II (Elaboração de diagnóstico da situação do saneamento básico e 
de seus impactos nas condições de vida da população) 

o Produto 2  

 Volume III: 

 Assunto: Abastecimento de Água Potável 

 Fase II (Elaboração de diagnóstico da situação do saneamento básico e 
de seus impactos nas condições de vida da população) 

o Produto 2  

 Fases III (Elaboração dos prognósticos e alternativas para 
universalização dos serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas), 
IV (Definição de programas, projetos e ações necessárias para 
atingirem objetivos e metas), V (Definição de ações para emergências e 
contingências) e VII (Definição de mecanismos para a avaliação 
sistemática da eficiência, da efetividade, da eficácia e do impacto das 
ações programadas) 

o Produto 3 
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 Volume IV: 

 Assunto: Esgotamento Sanitário 

 Fase II (Elaboração de diagnóstico da situação do saneamento básico e 
de seus impactos nas condições de vida da população) 

o Produto 2 

 Fases III (Elaboração dos prognósticos e alternativas para 
universalização dos serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas), 
IV (Definição de programas, projetos e ações necessárias para 
atingirem objetivos e metas), V (Definição de ações para emergências e 
contingências) e VII (Definição de mecanismos para a avaliação 
sistemática da eficiência, da efetividade, da eficácia e do impacto das 
ações programadas) 

o Produto 3 

 Volume V: 

 Assunto: Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

 Fase II (Elaboração de diagnóstico da situação do saneamento básico e 
de seus impactos nas condições de vida da população) 

o Produto 2 

 Fases III (Elaboração dos prognósticos e alternativas para 
universalização dos serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas), 
IV (Definição de programas, projetos e ações necessárias para 
atingirem objetivos e metas), V (Definição de ações para emergências e 
contingências) e VII (Definição de mecanismos para a avaliação 
sistemática da eficiência, da efetividade, da eficácia e do impacto das 
ações programadas) 

o Produto 3 

 Volume VI: 

 Assunto: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 Fase II (Elaboração de diagnóstico da situação do saneamento básico e 
de seus impactos nas condições de vida da população) 

o Produto 2 

 Fases III (Elaboração dos prognósticos e alternativas para universalização dos 
serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas), IV (Definição de 
programas, projetos e ações necessárias para atingirem objetivos e metas), V 
(Definição de ações para emergências e contingências) e VII (Definição de 
mecanismos para a avaliação sistemática da eficiência, da efetividade, da 
eficácia e do impacto das ações programadas) 

o Produto 3 
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 Volume VII: 

 Assunto: Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico 

 Fase VI [Definição de diretrizes para a montagem do Sistema de 
Informação Geográfica Municipal de Saneamento Básico, de forma 
compatível com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS)] 

o Produto 4 

 Volume VIII: 

 Assunto: Relatório Final 

 Sem Fase específica 

o Produto 5 (Síntese dos Volumes II, III, IV, V e VI) 

O presente documento corresponde ao VOLUME III (Produto 2), contendo o diagnóstico da 
prestação do serviço de abastecimento de água potável e de seus impactos nas condições 
de vida da população do PMSB de Blumenau (SC). 
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1. DIRETRIZES 

O presente relatório foi elaborado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 Identificação das condições de acesso aos serviços e os impactos da situação nas 
condições de vida da população, utilizando indicadores sanitários, epidemiológicos, 
ambientais, socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

 Identificação das condições atuais do saneamento básico conforme indicadores de 
eficiência e eficácia da prestação dos serviços; 

 Avaliação da realidade local na perspectiva da bacia hidrográfica e da região a qual 
está inserida, por meio da análise de estudos, planos e programas voltados para a 
área de saneamento básico que afetem o município de Blumenau (SC); 

 Perspectiva dos técnicos e da sociedade civil; e, 

 Análise, quando disponíveis, das informações e diretrizes de outras políticas 
correlatas ao saneamento básico. 
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2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Para a elaboração da presente etapa do PMSB foram utilizados como fonte de consulta as 
informações disponibilizadas pelo SAMAE, em resposta ao ofício enviado em 03 de fevereiro 
de 2016, além de:  

 Visitas técnicas às unidades componentes do sistema de abastecimento de água, 
acompanhadas por equipe do SAMAE; 

 Visita técnica para obtenção de informações nos seguintes locais: 

 AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí; 

 AMMVI – Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí; 

 Setor comercial do SAMAE; 

 Setor de operações do SAMAE; 

 Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí;  

 FAEMA – Fundação do Meio Ambiente (Municipal); 

 Setor de Vigilância Sanitária Municipal; 

 FATMA – Fundação do Meio Ambiente (Estadual); 

 FURB – Universidade Regional de Blumenau; 

 Área rural do Município. 

 

2.1. ACOMPANHAMENTO DO PMSB VIGENTE (2009) 

O presente documento objetiva revisar o Plano Municipal de Saneamento, aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 8.907, de 16 de abril de 2009. Na estrutura do PMSB vigente a ser 
revisado constam os seguintes tópicos principais: 

 Introdução – constam neste item o objeto, os dados gerais do Município e o horizonte 
do Plano, que é o ano de 2050; 

Logo após é iniciada a Parte 1, que é correspondente ao sistema de abastecimento de água, 
com a seguinte estrutura:  

 Diagnóstico do sistema de abastecimento de água; 

 Objetivos e metas para o sistema de abastecimento de água; 

 Programas, projetos e ações; 

 Ações para emergências e contingências; 

 Mecanismos e procedimentos de avaliação da aplicação do Plano; 

 Compatibilidade com os Planos de Bacias Hidrográficas; 

 Caracterização e quantificação dos recursos necessários; 
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 Programa de investimentos. 

 

Quanto ao diagnóstico realizado no PMSB de 2009, devido à defasagem dos anos, este foi 
refeito para a presente revisão. Nos tópicos a seguir serão descritas as ações de curto prazo 
feitas no PMSB de 2009, assim como a situação em que se encontra atualmente.  

 Ampliar adução para o sistema R3/R4. Situação atual: Projeto e obras em 
andamento, conforme tópico anterior;   

 Ampliar reservação para o Sistema R9. Situação atual: Projeto em andamento, 
conforme tópico anterior; 

 Substituição das demais redes obsoletas. Situação: foram substituídas 20 km de 
redes de ferro DE 90 mm, que, por serem muito antigas, estavam comprometendo o 
abastecimento. Ainda faltam, segundo o SAMAE, substituir cerca de 40 km de redes 
com problemas;  

 Completar e aferir sistema de macromedidores. Situação: Foram instalados 
macromedidores de água bruta e tratada nas ETAs II (medidor de nível para a água 
bruta), III e IV. Na ETA I existe atualmente macromedidor somente para a água bruta, 
faltando ainda a instalação de uma unidade para a água tratada;  

 Substituir hidrômetros 20% ao ano. Situação: segundo as informações recebidas em 
relação aos hidrômetros, não está havendo a troca de 20% do parque de hidrômetros 
ao ano; 

 Implantar sistema de telemetria. Situação: Implantado parcialmente. Atualmente, as 
principais unidades do sistema já contam com telemetria;  

 Construção da ETA V. Situação: Não executada;  

 Ampliar produção ETA II. Situação: Foi implantada recentemente uma nova ETA 
metálica na área da ETA II, ampliando a capacidade de produção em 100 l/s. 

 

Além das ações de curto prazo, foram estabelecidas algumas outras propostas definidas 
como programas, projetos e ações:  

 Normatização de projetos e fiscalização da implantação de redes em novos 
loteamentos. Situação: atendido; 

 Estabelecimento de plano de redução de perdas físicas no abastecimento. Situação: 
Em andamento. Como primeiro passo para o estabelecimento de um plano de 
redução de perdas, o SAMAE tomou como atitude a medição real dos volumes para 
que, primeiramente, se pudesse conhecer o real índice de perdas do sistema. No 
presente PMSB serão propostas algumas diretrizes para este plano de redução de 
perdas; 

 Divisão da rede de distribuição em setores, com limitações de pressão. Situação: Em 
andamento. Foram feitos diversos estudos e implantadas diversas melhorias para a 
setorização da rede de distribuição em pontos críticos. A principal ação nesse sentido 
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foi a implantação dos mini-boosters, que são equipamentos de pequeno porte que 
recalcam a água para imóveis localizados em cotas mais elevadas, permitindo a 
diminuição da pressão nas zonas mais baixas;  

 Reforma, modernização e ampliação da captação, tratamento e adução, buscando o 
atendimento permanente às demandas de consumo. Situação: Em andamento. 
Conforme descrito no tópico estudos, projetos e planos existentes. 

 

2.2. COMPATIBILIDADE COM O PLANO DE BACIA 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, denominado simplesmente 
de Comitê do Itajaí, é um colegiado formado por organizações públicas e privadas, 
encarregado de orientar o uso e a proteção da água em toda a bacia hidrográfica. Funciona 
como um parlamento para debater e deliberar sobre as questões relacionadas às águas da 
bacia do Itajaí. Foi criado pelo Decreto Estadual 2.109/1997, em conformidade com a 
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) e a Política Estadual equivalente 
(Lei nº 9.748/1994). 

O objetivo do Comitê do Itajaí é promover a articulação de ações de defesa contra secas e 
inundações e para garantir o fornecimento de água em quantidade e qualidade adequadas 
para todos os usos. Esses objetivos serão alcançados mediante a proteção e a recuperação 
de ambientes fluviais; e o controle da poluição, da erosão do solo e do assoreamento dos 
cursos de água. 

Um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos é o Plano de Bacia, que é um 
instrumento de planejamento dinâmico, numa visão de curto, médio e longo prazo, definido 
nos diversos cenários possíveis, de forma a permitir uma gestão compartilhada do uso 
integrado dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, definindo diretrizes gerais que 
visam o desenvolvimento local e regional, assim como as metas para se atingir índices 
progressivos de recuperação, preservação e conservação dos recursos hídricos das Bacias 
Hidrográficas, com especial ênfase às áreas críticas. 

Para o caso específico do Comitê do Itajaí, o Plano de Bacia já está concluído e foi utilizado 
como base de informações para a elaboração do presente PMSB em diversos tópicos do 
diagnóstico do sistema de abastecimento de água, tais como: 

 Disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica: foram utilizados os dados presentes no 
Plano de Bacia quanto à disponibilidade e também quanto às demandas, através do 
cadastro de usuários feito na ocasião da elaboração do Plano de Bacia; 

 Informações sobre a Bacia Hidrográfica, vocação, principais usos dos recursos 
hídricos, entre outros. 

Além do diagnóstico, o Plano de Bacia também será utilizado como base para a elaboração 
das propostas do presente PMSB, já que muitas propostas elencadas no Plano de Bacia são 
essenciais para o saneamento de Blumenau e da região. 

Outros dois importantes instrumentos de gestão dos recursos hídricos devem sem levados 
em conta no presente PMSB: Outorga e enquadramento dos cursos d’água, que serão 
detalhados a seguir. 
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2.2.1. Outorga 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos representa um instrumento, através do 
qual o Poder Público autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer o uso deste bem 
público. É através deste ato que o Estado exerce, efetivamente, o domínio das águas 
preconizado pela Constituição Federal, regulando o compartilhamento entre os diversos 
usuários. 

A Lei Estadual 9.748, de 30 de novembro de 1994, em seu artigo 29, explica que qualquer 
empreendimento ou atividade que alterar as condições quantitativas e/ou qualitativas das 
águas, superficiais ou subterrâneas, observando o Plano estadual de Recursos Hídricos e os 
Planos de Bacia Hidrográfica, dependerá de outorga. 

Portanto, os sistemas de abastecimento de água são passíveis de outorga, já que altera a 
condição quantitativa com a retirada para o consumo. No entanto, conforme visto 
anteriormente, o SAMAE não possui outorga em nenhum dos seus pontos de captação. 

A responsabilidade da emissão das outorgas cabe à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), por meio da Diretoria de Recursos 
Hídricos. O Decreto Estadual nº 4.778, de 11 de outubro de 2006, regulamentou este 
instrumento, estabelecendo os critérios para a concessão, "licença de uso" e "autorização", 
bem como para a dispensa. 

Os rios e lagos que banham mais de um Estado ou país e, ainda, as águas armazenadas 
em reservatórios administrados por entidades federais são de domínio da União e, nestes 
casos, a outorga é emitida pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

No caso do Município de Blumenau, a responsabilidade, portanto, para a emissão da 
outorga é do Estado de Santa Catarina, através da SDS. 

Este instrumento é importantíssimo por duas razões principais: 

 Informação e controle dos usuários de recursos hídricos: Através da outorga, 
possibilita o conhecimento de todos os usuários de recursos hídricos de determinado 
curso d’água, ou bacia hidrográfica, tornando possível o gerenciamento deste, assim 
como estabelecer prioridades, determinar limites, identificar conflitos, entre outros; 

 Permitir investimentos e ações na Bacia Hidrográfica através da cobrança pelo uso da 
água. Este ponto não necessariamente deve ser feito em conjunto com a emissão da 
outorga. No entanto, a sua implementação permite que haja recursos financeiros para 
ações necessárias na Bacia Hidrográfica. 

Tomando como exemplo o Município de Blumenau, este utiliza o Rio Itajaí-açu como 
principal manancial para o seu sistema de abastecimento de água, manancial este que 
recebe contribuições de diversos Municípios e áreas à montante. 

Portanto, a água captada pelo SAMAE em Blumenau é influenciada pelas ações e usos dos 
municípios que estão a montante, sendo de total interesse do Município de Blumenau a 
informação sobre o uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica, assim como a 
existência de ações para melhorias nesta Bacia, já que a tanto quantidade quanto qualidade 
da água captada dependem disso.  
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Sem a emissão das outorgas de todos os usuários da Bacia, não há como garantir que haja 
água suficiente para a captação em Blumenau, apesar de todo o histórico das vazões, as 
previsões de vazões mínimas e a aparente quantidade de água no Rio Itajaí-açu. Isto porque 
esta garantia deve ser de longo prazo e não apenas para o presente. 

Outro fator importante é que toda a água servida lançada por Blumenau tem como destino 
outros Municípios a jusante. 

Estes fatores mostram a importância e a necessidade da emissão das outorgas na Bacia do 
Itajaí e, em específico, para as captações do SAMAE, já que, atualmente, estas ainda não 
foram emitidas. 

 

2.2.2. Enquadramento 

A definição do enquadramento em classes dos corpos d’água é o estabelecimento da meta 
ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser alcançado e/ou mantido em um segmento de 
corpo de água ao longo do tempo para garantir aos usuários a qualidade necessária ao 
atendimento de seus usos. 

Como previsto na Política Nacional (Lei 9.433/97) e Estadual de Recursos Hídricos (Lei 
9.748/94), o enquadramento dos corpos de água é muito mais que uma simples 
classificação, é um instrumento fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos e 
no planejamento ambiental.  

A classe do enquadramento a ser alcançada no futuro, para um determinado corpo de água 
deverá ser estabelecida através de um processo de discussão pela sociedade, para firmar 
um pacto nesse sentido, levando em conta os usos prioritários definidos para as suas águas. 
A discussão e o estabelecimento desse pacto ocorrerão dentro do fórum estabelecido pela 
Lei das Águas: o Comitê da Bacia Hidrográfica.  

Esta etapa, para o caso específico do Comitê do Itajaí, já ocorreu, contendo no Plano da 
Bacia, em seu capítulo A1 seção 1.1.2, os estudos feitos e a proposta de enquadramento 
dos corpos d’água da Bacia Hidrográfica. 

Conforme determina a legislação, após a proposta do Comitê, a aprovação final do 
enquadramento acontece no âmbito dos Conselhos Estaduais. É nesta etapa que se 
encontra o processo na Bacia do Itajaí. 

Enquanto essa aprovação não acontece continua vigente a determinação contida na 
Resolução nº 001/2008, de 30 de junho de 2008.  

A importância de haver enquadramento específico para cada corpo d’água, de acordo com a 
sua situação atual é a possibilidade de se propor metas de qualidade de água, buscando a 
melhoria do nível de qualidade do corpo de água, num prazo definido.  
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2.3. ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

2.3.1. Nível Federal 

 Ministério das Cidades (MCidades) - Criado em 2003, é responsável pelo 
cumprimento da Política Urbana, sendo este dividido em Habitação, Saneamento 
Ambiental, Transporte e Mobilidade Urbana. A regulação dos temas da política 
urbana foi possível com os marcos regulatórios: Lei Federal n. º 11.124/2005 – 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, Lei Federal n. º 11.445/2007 – 
Marco Regulatório do Saneamento, Lei Federal n. º 11.977/2009 e n. º 12.424/2011 – 
Programa Minha Casa Minha Vida e regularização fundiária de assentamentos em 
áreas urbanas e Lei Federal nº 12.587/2012 – Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. Disponibiliza o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 
(SNIS), um banco de dados contendo informações dos municípios sobre a prestação 
dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos; 

 Ministério do Meio Ambiente (MMA) - Tem como áreas de competência as políticas: 
nacional do meio ambiente e dos recursos naturais; de preservação, conservação e 
utilização sustentável de ecossistemas, para integração do meio ambiente e 
produção, para a Amazônia Legal (incluídos programas afins); e zoneamento 
ecológico-econômico; 

 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - Constitui um órgão colegiado do 
MMA, tendo função consultiva e deliberativa do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio 
Ambiente). Foi instituído pela Lei Federal n. º 6.938/81 e regulamentada pelo Decreto 
n. º 99.274/90; 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) - Constitui um órgão colegiado do 
MMA, integrante de maior hierarquia do SINGREH (Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos) instituído pela Política Nacional de Recursos 
Hídricos por meio da Lei Federal nº 9.433/97; 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) - 
Constitui-se numa autarquia vinculada ao MMA. Criada pela Lei Federal n. º 7.735/89 
tem como principais funções exercer poder de polícia ambiental, executar ações das 
políticas nacionais do meio ambiente, notadamente relativas ao licenciamento 
ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 
monitoramento e controle ambiental; 

 Agência Nacional de Águas (ANA) - Constitui-se numa autarquia vinculada ao MMA. 
Criada pela Lei Federal n. º 9.443/97 tem como principais funções disciplinar a 
implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos de 
gestão criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos; 

 Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) - Órgão executivo do Ministério da Saúde, é 
uma das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social 
por meio de ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também 
a instituição responsável por formular e implementar ações de promoção e proteção à 
saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de 
Vigilância em Saúde Ambiental. Presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, 
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controle e redução da mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação 
hídrica ou causadas pela falta de saneamento básico e ambiental; 

 ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) - responsável 
pela gestão do Parque Nacional da Serra do Itajaí. 

 

2.3.2. Nível Estadual 

 Fundação do Meio Ambiente (FATMA) - Órgão ambiental da esfera estadual do 
Governo de Santa Catarina, criado em 1975. Tem como missão garantir a 
preservação dos recursos naturais do estado, através da gestão das unidades de 
conservação estaduais, fiscalização, licenciamento ambiental, programa de 
prevenção e atendimento a acidentes com cargas perigosas, geoprocessamento, 
publicações técnicas e pesquisa da balneabilidade, entre outras ações; 

 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) - Criada no 
ano de 2003, através da integração da Secretaria da Família com a Secretaria do 
Meio Ambiente, sendo formada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, 
Urbano e Meio Ambiente. Através da Lei Complementar nº 284 de 28 de fevereiro de 
2005 a então Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio 
Ambiente foi transformada em Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, 
permanecendo a sigla SDS. Na reforma administrativa de 2007, através da Lei 
Complementar nº 381 de 07 de maio de 2007, a competência da SDS foi alterada 
transformando-a em Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, mantendo a sigla SDS; A Diretoria de Recursos Hídricos (DIRH), 
subordinada à SDS, tem como atribuição promover e coordenar ações para a 
implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dos 
instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos. A atuação 
estadual em gestão de recursos hídricos é suportada pela Lei 9.022/93, que 
estabelece o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e pela Lei 
9.748/94, que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos; 

 Secretaria de Estado da Defesa Civil - Criada através da Lei Estadual nº 4.841, de 18 
de maio de 1973, a Defesa Civil de Santa Catarina passa a ser organizada e 
vinculada ao Gabinete da Casa Civil, tendo como missão o planejamento de ações 
que possam promover a defesa permanente contra as situações emergenciais no 
estado; 

 DEINFRA - teve sua estrutura definida pela Lei Complementar 244/2003. Ele tem por 
objetivo implementar a política formulada, pelo Governo do Estado, para a 
administração da infraestrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, sob a 
jurisdição da Secretaria da Infraestrutura; 

 EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
S.A.) - é uma empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de 
sociedade por ações, constituída nos termos do inciso VII do art. 105 da Lei 
Complementar nº 381/2007. Diversos são os objetivos, princípios e diretrizes da 

http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/component/glossary/Gloss%C3%A1rio-1/D/DEFESA-CIVIL-20/
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EPAGRI, relacionados com a temática da gestão de recursos hídricos, do ponto de 
vista dos usos rurais da água;  

 CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) - é 
vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Foi criada 
em 28/02/1979 pela Lei nº 5.516 e fundada em 27/11/1979, transformada em 
empresa pública em 06/09/2005, mas atualmente é uma empresa de Economia Mista. 
Sua missão é executar ações de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde 
pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina;  

 Polícia Militar Ambiental - O policiamento ambiental é competência da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, por meio de seus órgãos e 
instituições. A unidade de proteção ambiental de Santa Catarina é executada pela 
Guarnição Especial de Polícia Militar Ambiental (PMA), com status de Batalhão, 
instituída em 2005 pela Lei Estadual nº 3.379. Esta é uma organização policial militar 
responsável pela fiscalização da flora, fauna, mineração, poluição e agrotóxicos, 
atuando em todo o território catarinense, através de pelotões destacados, situados 
em diferentes áreas;  

 CERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos) - A Lei Complementar 381/2007, 
que define a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual, define no 
parágrafo único do artigo 72 que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos é 
vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Já as 
competências do CERH foram definidas pelo artigo Art. 3º da LEI 6.739/85 e 
ratificados nos artigos 2º e 3º do Decreto nº 1.003/91, que atualizou as competências 
do CERH definidas na lei que o instituiu. 

 

2.3.3. Nível Intermunicipal 

 Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 
municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR) - Criada em 2013, por meio de um 
Protocolo de Intenções de 14 municípios, sendo eles: Apiúna, Ascurra, Benedito 
Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, 
Pomerode, Rios dos Cedros, Rodeio e Timbó, tendo como objetivos: 

 I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários; 

 II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nas normas 
regulamentares e nos instrumentos das Políticas Municipais de Saneamento 
Básico;  

 III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência 
dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e,  

 IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 
eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos 
ganhos de produtividade.  



             

       Página: 28 

 

                        

 Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI) - é uma entidade com 
personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, independente e 
apartidária, com o objetivo de fortalecer a autonomia dos municípios, possuindo o 
reconhecimento de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 4.850, de 7 de junho de 
1973. Atua em prol dos municípios associados junto às esferas de governo, defende a 
autonomia municipal e fomenta o desenvolvimento regional. Como entidade de 
convergência dos interesses dos municípios associados, propicia o aperfeiçoamento 
da administração pública por meio da realização de capacitações, cursos, colegiados 
e assessorias técnicas; 

 Comitê do Itajaí - Criado através do Decreto Estadual nº 2.109, publicado em 05 de 
agosto de 1997, com base na política estadual de recursos hídricos (Lei nº 9.748 de 
30 de novembro de 1994) e na política nacional de recursos hídricos (Lei nº 9.433 de 
08 de janeiro de 1997), sendo oficialmente instalado em março de 1998. É um órgão 
colegiado, de caráter consultivo e deliberativo de nível regional, para promover o 
debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das 
entidades intervenientes; 

 FURB (Universidade Regional de Blumenau) – Desde 19 de março de 2010, por meio 
da Lei complementar municipal nº 743, a FURB é uma autarquia municipal de regime 
especial, possuindo autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial. Possui o Programa de pós-graduação em engenharia 
ambiental com desenvolvimento de pesquisas e discussões sobre a gestão de 
recursos hídricos na bacia do Itajaí. 

 

2.3.4. Nível Municipal 

 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) - Autarquia criada através 
da Lei Municipal nº 1.370, de 11 de agosto de 1966, tendo personalidade jurídica 
própria e autonomia econômico-financeira e administrativa, para a prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário de 
Blumenau (SC). A Lei Complementar nº 347 de 27 de dezembro de 2001 acresce a 
prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ao SAMAE. A 
Lei Complementar nº 695, de 10 de dezembro de 2008, altera as alíneas “c” e “d” do 
Art. 2º da Lei nº 1.370/1966, podendo a prestação do serviço de esgotamento 
sanitário ser prestada mediante regime de concessão ou permissão de serviço 
público. 

 Odebrecht Ambiental - Concessionária vencedora da Concorrência Pública Municipal 
nº 03-004/2009, responsável, a partir de 2010, pela prestação do serviço de 
esgotamento sanitário, compreendendo as atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte e disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até seu lançamento final no meio ambiente; 

 FAEMA (Fundação do Meio Ambiente) - Órgão ambiental municipal criado em 10 de 
fevereiro de 1977 com o nome de Assessoria Especial do Meio Ambiente (AEMA), 
através do Decreto Municipal nº 965. Em 1989, agregou o departamento de Defesa 
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Civil e passou a ser Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Civil (SEMADEC). Em 
1991 foi transformada em Fundação Municipal do Meio Ambiente, através da Lei 
Complementar nº 23, de 19 de dezembro de 1991, alterada pela Lei Complementar nº 
124, de 4 de julho de 1996 e pela Lei Complementar nº 248, de 17 de dezembro de 
1998, sendo ainda revogadas em 17 de março de 2005, pela Lei Complementar nº 
507 e que dispõe sobre a estrutura administrativa da FAEMA; 

 Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) - órgão de caráter permanente, de 
natureza deliberativa e consultiva, responsável pela Política Municipal do Meio 
Ambiente, conforme definido na Lei Complementar n° 747 de 23 de março de 2010, 
Lei Complementar nº 785, de 15 de dezembro de 2010 e Decreto Municipal n° 9.376 
de 19 de abril de 2010. O Conselho se reúne, em caráter ordinário, mensalmente, por 
convocação de seu presidente, a cada segunda terça-feira de cada mês; 

 Conselho Municipal de Saneamento (CMS) - órgão integrante da estrutura 
administrativa municipal, responsável pela Política Municipal de Saneamento 
Ambiental, de caráter permanente, de natureza deliberativa e consultiva, de 
composição paritária, conforme Lei Complementar nº 696, de 10 de dezembro de 
2008 e Decreto 10.207/2013; 

 Observatório Social de Blumenau (OSBLU) – pessoa jurídica de direito privado, 
organizada sob a forma de associação, sem fins econômicos e sem vinculação 
político-partidária, tendo como missão o exercício da cidadania, atuando como 
instrumento na busca de transparência e efetividade na gestão dos recursos e 
serviços públicos, mediante o monitoramento das contas, ações e programas dos 
órgãos públicos; 

 Conferência Municipal da Cidade, a ser realizada no dia 4 de junho de 2016 em sua 
6º edição, com o objetivo de: propor a interlocução entre autoridades e gestores 
públicos com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à 
Política e o Desenvolvimento Urbano, sensibilizar e mobilizar a sociedade brasileira 
para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os 
problemas existentes nas cidades brasileiras, propiciar a participação popular de 
diversos segmentos da sociedade, considerando as diferenças de sexo, idade, raça e 
etnia, para a formulação de proposições e realização de avaliações sobre a função 
social da cidade e da propriedade.  

 

2.4. HISTÓRICO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

Os serviços de abastecimento de água são historicamente municipalizados, sendo de 
responsabilidade, atualmente, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE). 
O histórico dos serviços a seguir relatado foi retirado do site do SAMAE. 

O primeiro sistema de tratamento de água foi implantado no Município de Blumenau ainda 
no século XX, através dos padres franciscanos, que o construíram para abastecer o Colégio 
Santo Antônio e o Convento, além de famílias da região. O restante da população, nesta 
época, retirava a água diretamente dos cursos d’água ou de poços particulares. 
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Em 1915 começou a operar a primeira usina elétrica de Blumenau, a Usina Salto, o que 
facilitou o início dos sistemas coletivos de abastecimento, pois permitia a instalação de 
bombeamentos elétricos.  

Em 1924, algumas casas próximas ao prédio da Prefeitura, incluindo este, recebiam água, 
abastecidas por reservatório e rede construídas. Na mesma época, famílias no meio rural, 
quando a topografia do terreno permitia, improvisavam canalizações rudimentares, com 
caules de embaúba ou palmito, para que a água coletada em fontes e riachos pudesse 
escorrer em direção às propriedades. 

A primeira tentativa de se implantar um sistema coletivo de abastecimento de água no 
município ocorreu em 1919, quando a Superintendência Municipal emitiu uma resolução 
concedendo por trinta anos os direitos para exploração dos serviços de abastecimento de 
água e rede de esgotos. A proposta, contudo, não prosperou, em decorrência de 
divergências entre as lideranças comunitárias. 

O surgimento de doenças contagiosas e uma epidemia de febre tifóide e paratifo, em 1926, 
mobilizou a comunidade e a imprensa em favor de medidas em prol da saúde pública, 
através do tratamento da água consumida pela população. Mas a falta de recursos 
financeiros impedia a concretização de um sistema de água potável. 

Com um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, a Prefeitura iniciou, em 1941, a 
implantação do primeiro sistema de tratamento, armazenamento e distribuição de água no 
município de Blumenau. 

Em 25 de novembro de 1943 este sistema foi inaugurado com 43 quilômetros de rede e 
cerca de 500 ligações domiciliares, localizadas no centro e nos bairros do Garcia, Itoupava 
Seca, Velha e Bom Retiro. A Estação de Tratamento de Água – ETA I, e os reservatórios 
para 4 milhões de litros de água, foram construídos no topo do morro da Boa Vista. Sua 
capacidade inicial era de 46 litros por segundo.  

Ainda em 1943 a Prefeitura criou a Seção de Águas e instituiu o primeiro Regulamento do 
Serviço de Abastecimento de Água. Em apenas cinco anos o sistema chegou ao seu limite, 
atendendo 1.698 ligações. As grandes empresas passaram a suprir suas necessidades 
através de poços ou sistemas próprios de tratamento. 

Não havia controle do consumo nas ligações existentes no sistema de abastecimento de 
água da cidade, o que motivou a Prefeitura, em 1952, a instalar os primeiros 2.000 
hidrômetros importados da Alemanha. Dali em diante as taxas de água passaram a ser 
fixadas, conforme o consumo, provocando uma redução de um terço no consumo diário. 

Mesmo assim, nos anos 1950, quando Blumenau comemorou seu centenário, o seu sistema 
de abastecimento de água encontrava-se totalmente superado. O sistema projetado em 
1939 já era insuficiente antes mesmo de 1959, data fixada pelo projeto como limite para a 
capacidade da estação de tratamento. No início dos anos 1960 a Prefeitura determinava 
dias, horários e bairros onde a água deveria ser racionada, para que moradores de regiões 
elevadas e pontas de redes pudessem ter água potável, pelo menos em alguns dias da 
semana. 

A solução encontrada veio com a criação do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
– SAMAE, através da Lei 1.370, de 11 de agosto de 1966. A autarquia municipal viabilizou o 
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recebimento de financiamento para custear a construção de nova estação de tratamento e 
ampliação do sistema de distribuição. Através de convênio, o SAMAE passou a ser 
administrado pela Fundação SESP – Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, de São 
Paulo, sendo que os procedimentos administrativos da autarquia passaram a seguir os 
parâmetros estabelecidos pela Fundação SESP. O convênio se manteve até 1974, período 
em que foi concluído o novo sistema de abastecimento de água de Blumenau. 

Com financiamento obtido nos Estados Unidos, o Samae iniciou a construção da ETA II, na 
Rua Bahia, com captação de água bruta na Usina Salto da Celesc. Foi construído também o 
R-1, reservatório com capacidade para 4 milhões de litros, na Itoupava Seca, e ampliada a 
rede para 142.153 metros, o dobro da existente em 1966. Todo o sistema foi projetado para 
atender a demanda até 1990, quando Blumenau teria 173 mil habitantes. 

Antes deste prazo, contudo, em razão do crescimento da cidade, o sistema sofreu novo 
colapso, exigindo uma frota de 11 caminhões-pipa para atender mais de 2 mil famílias não 
abastecidas pela rede. 

Em 1989 um novo Plano Diretor de Abastecimento de Água começou a ser implantado. A 
capacidade da ETA II passou de 450 para 840 litros por segundo. Duas novas estações de 
tratamento foram construídas: a ETA III, no Garcia, e a ETA IV, na Vila Itoupava. 

Deste período até a atualidade, foram feitas diversas melhorias pontuais no sistema, 
resultando no sistema atual, que será descrito posteriormente neste documento. 

Cabe destacar que o SAMAE, desde a sua criação em 1966, é uma Autarquia com 
personalidade jurídica própria e dispõe de autonomia econômico-financeira e administrativa 
e tem as seguintes competências: 

 Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações 
especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação 
ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de 
esgotos sanitários, que não forem objeto de convênio entre a prefeitura e os órgãos 
federais ou estaduais específicos; 

 Atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios firmados 
entre o município e órgãos federais ou estaduais, para estudos, projetos e obras de 
construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotos sanitários; 

 Operar, manter, conservar e explorar diretamente o serviço de abastecimento de 
água e o serviço de esgotamento sanitário, podendo este último ser prestado 
mediante regime de concessão ou permissão de serviço público; 

 Lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário e as taxas que incidirem sobre terrenos beneficiados com tais 
serviços; 

 Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de 
abastecimento de água e de esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais; 

 Lançar, fiscalizar e arrecadar a taxa de coleta de lixo;  
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 Prestar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos e pastosos;  

 Firmar convênio ou consórcio, com particulares ou outros Municípios, para execução 
dos serviços de tratamento do lixo ordinário produzido noutros Municípios;  

 Firmar convênio ou consórcio, com particulares ou outros Municípios, para execução 
dos serviços de tratamento ou disposição final do lixo ordinário e outros produzidos no 
Município de Blumenau;  

 Executar os serviços de coleta, reciclagem e beneficiamento de materiais recicláveis 
diretamente ou por meio de convênios ou consórcios firmados com particulares ou 
entes da administração pública direta ou indireta do Município de Blumenau ou de 
outros Municípios, mediante repasse dos recursos provenientes da comercialização 
desses materiais;  

 Repassar recursos financeiros, a título de contribuições ou subvenções, consignados 
no orçamento ou mediante prévia autorização legislativa.  

 

2.5. ORGANOGRAMA 

A atual estrutura administrativa do SAMAE é regida pela Lei complementar nº 509, de 17 de 
março de 2005. Esta Lei determina a seguinte organização administrativa: 

 Órgão de direção executiva (presidência), com a função de execução das atividades 
de direção geral, coordenação e supervisão dos trabalhos desenvolvidos pela 
Autarquia; 

 Órgãos de assessoramento: 

 Assessoria técnica: tem por objetivo o assessoramento à Presidência e demais 
órgãos do SAMAE em assuntos de comunicação social, educação ambiental, 
qualidade dos serviços e apoio às atividades fins e de natureza substantiva do 
SAMAE. Compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades: 
Assessoria Técnica de Comunicação, Assessoria Técnica de Qualidade e 
Assessoria Técnica de Meio Ambiente; 

 Assessoria jurídica: tem por objetivo o assessoramento à Presidência e demais 
órgãos do SAMAE, em assuntos de natureza jurídica; 

 Controladoria: tem por objetivo fiscalizar, controlar e avaliar as contas públicas, 
os atos de administração e gestão dos administradores da Autarquia, inerentes 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, legitimidade, economicidade, transparência e objetivo público. 
Compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades: Comissão 
Permanente de Sindicância e Inquérito, Controle Interno e Fiscalização. 

 Órgãos de direção superior:  

 Diretoria administrativa: tem por objetivo as seguintes atividades: cadastro e 
registros funcionais, elaboração das folhas de pagamento, administração dos 
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planos de cargos e carreiras e de lotação de pessoal, avaliação do mérito e de 
desempenho dos servidores, recrutamento e seleção de pessoal, regime 
jurídico, desenvolvimento dos recursos humanos, higiene e segurança no 
trabalho, benefícios e bem-estar dos servidores e demais atividades de 
administração de pessoal do SAMAE, contratos e licitações para compra de 
materiais, obras e serviços, padronização de materiais, aquisição e 
recebimento dos materiais necessários aos serviços, guarda, distribuição e 
controle de material, tombamento, registro, inventário, proteção e conservação 
dos bens móveis e imóveis e demais atividades de administração de material e 
patrimônio do SAMAE, desenvolvimento e suporte de hardware e software, 
bem como o gerenciamento do sistema de informações da Autarquia, 
recebimento, distribuição, controle de movimentação, guarda e arquivo dos 
papéis e documentos, conservação e vigilância de instalações, móveis, 
máquinas e equipamentos leves, controle de acesso às dependências da 
Autarquia, limpeza e zeladoria, serviços de copa e cozinha, telefonia e 
reprodução de papéis e documentos e demais atividades de serviços auxiliares 
do SAMAE, controle de utilização, operação e manutenção da frota de veículos 
e máquinas do SAMAE. Esta Diretoria compreende em sua estrutura interna as 
seguintes unidades: Gerência de Suprimentos, Gerência de Gestão de 
Pessoas e Gerência de Patrimônio; 

 Diretoria financeira: tem por objetivo as seguintes atividades: controle e 
registros contábeis da administração financeira e orçamentária, preparação de 
balancetes e do balanço geral do SAMAE, recebimento, pagamento, 
movimentação e guarda de dinheiros e valores, e demais atividades de 
administração contábil - financeira da Autarquia, elaboração da proposta 
orçamentária anual, apuração de custos dos serviços e obras a cargo do 
SAMAE, assessoramento aos demais órgãos do SAMAE no processo de 
execução orçamentária, atendimento aos clientes e contribuintes dos serviços 
prestados pelo SAMAE, leitura de hidrômetros e emissão de faturas, controle 
de consumo dos serviços prestados, controle de arrecadação de taxas e 
tarifas, cadastramento dos clientes e contribuintes, fiscalização e vistorias, 
cortes e religações, e demais atividades de natureza comercial sob a 
responsabilidade do SAMAE. Esta Diretoria compreende em sua estrutura 
interna as seguintes unidades: Gerência Comercial e Gerência Financeira; 

 Diretoria técnica: tem por objetivo as seguintes atividades: estudos e 
pesquisas, visando a formulação e o acompanhamento de programas técnicos 
de trabalho, bem como a proposição de novas tecnologias necessárias ao 
desenvolvimento das linhas de ação a cargo do SAMAE, projetos de 
engenharia, organização de desenhos, mapas e plantas, cadastro de redes e 
reservatórios e serviços topográficos, fiscalização e acompanhamento de 
obras. Esta Diretoria compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades: Gerência de Projetos e Gerência de Cadastro; 

 Diretoria de operações: tem por objetivo as seguintes atividades: captação e 
tratamento de água, limpeza e desinfecção de reservatórios, exames, análise e 
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controle de qualidade da água destinada ao abastecimento público, tratamento, 
análise e controle de esgotos sanitários, conservação e manutenção de 
elevatórias, redes e ramais de água e esgoto, manutenção e reparos de vias 
públicas decorrentes de obras de saneamento, eletromecânica, manutenção e 
reparo de bombas e motores, carpintaria, alvenaria, pintura, manutenção e 
reparos de móveis e instalações do SAMAE, manutenção mecânica de 
hidrômetros, armazenamento e controle dos materiais utilizados nos serviços 
de operação e manutenção, coleta e transporte dos resíduos sólidos 
domiciliares à estação de tratamento para transbordo à sua destinação final, 
depois de concluído o processo de mineralização da matéria orgânica, coleta e 
transporte dos resíduos sólidos recicláveis ao aterro para triagem visando 
posterior comercialização, execução de obras. Esta Diretoria compreende em 
sua estrutura interna as seguintes unidades: Gerência de Água, Gerência de 
Esgoto Sanitário, Gerência de Manutenção, Gerência de Resíduos Sólidos e 
Gerência de Obras. 

Quanto às nomeações, segundo também a Lei complementar nº 509, existem os seguintes 
critérios: o cargo de Diretor Presidente é de livre nomeação do Prefeito Municipal e os 
cargos de Direção, Gerência, Assessoria, Assistência e Coordenadoria são de livre 
nomeação do Diretor Presidente do SAMAE. 

 

Figura 1 – Organograma atual do SAMAE. 
Fonte: SAMAE, 2016. 
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Está em andamento uma revisão do Plano de Cargos e Salários que alterará a estrutura 
administrativa vigente.  

 

2.6. ESTRUTURA TARIFÁRIA 

A atual tabela tarifária do SAMAE, em vigor desde 01 de janeiro de 2016 (de acordo com 
decisão no Procedimento Administrativo nº 018/2015 e nº 019/2015 – AGIR) encontra-se 
transcrita na Tabela 1. 

Tabela 1 – Atual tabela tarifária do SAMAE (Blumenau). 

CATEGORIA 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

VALOR (R$) UNIDADE 

Residencial / Escritórios / 
Consultórios 

1 0 a 10 27,06 mês 

2 11 a 30 4,92 m³ 

3 > 31 6,28 m³ 

          

Social 

1 0 a 10 13,36 mês 

2 11 a 30 4,92 m³ 

3 > 31 6,28 m³ 

          

Comercial / Industrial / Lig. 
Temporárias 

1 0 a 10 41,01 mês 

2 11 a 30 6,28 m³ 

3 > 31 9,42 m³ 

          

Caminhão pipa 1 > 0 2,706 m³ 

          

Pública 

1 0 a 10 27,06 mês 

2 11 a 500 5,22 m³ 

3 > 501 9,42 m³ 

          

Escolar 
1 0 a 10 27,06 mês 

2 > 11 5,22 m³ 

          

Hospitalar 
1 0 a 10 27,06 mês 

2 > 11 3,40 m³ 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Nos últimos 3 anos, os reajustes tarifários têm sido feitos em intervalos regulares, entrando 
em vigor sempre no primeiro dia de cada ano, o que é importante para a manutenção das 
atividades e dos investimentos nos sistemas. 
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A seguir serão apresentadas, como forma de comparação, tabelas tarifárias de outros 
serviços municipais do estado de Santa Catarina, a saber: Brusque, Gaspar, Itajaí e Lages. 
Além destas, está apresentada também a tabela tarifária da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (CASAN). 

Tabela 2 – Atual tabela tarifária do SAMAE (Brusque). 

CATEGORIA 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
VALOR 

(R$) 

Residencial / 
Pública 

1 0 a 10 mês 23,68 

2 11 a 15 m³ 4,37 

3 16 a 20 m³ 5,58 

4 21 a 25 m³ 6,35 

5 26 a 50 m³ 7,01 

6 > 50 m³ 7,36 

     

Comercial / 
Industrial 

1 0 a 10 mês 56,05 

2 11 a 30 m³ 5,32 

3 31 a 100 m³ 6,4 

4 > 100 m³ 7,69 

Fonte: SAMAE Brusque, 2016. 
 
 

Tabela 3 – Atual tabela tarifária do SAMAE (Gaspar). 

CATEGORIA 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
VALOR 

(R$) 

Residencial / 
Pública 

1 0 a 10 mês 27,43 

2 11 a 25 m³ 4,23 

3 26 a 40 m³ 5,59 

4 41 a 50 m³ 6,78 

5 > 50 m³ 7,77 

     

Comercial  

1 0 a 10 mês 35,44 

2 11 a 15 m³ 4,77 

3 16 a 40 m³ 6,34 

4 41 a 50 m³ 7,26 

5 > 50 m³ 8,00 

     

Industrial 

1 0 a 15 mês 76,41 

2 16 a 30 m³ 6,85 

3 31 a 100 m³ 9,30 

4 > 100 m³ 10,56 

Fonte: SAMAE Gaspar, 2016. 
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Tabela 4 – Atual tabela tarifária do SEMASA (Itajaí). 

CATEGORIA 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
VALOR 

(R$) 

Residencial  

1 0 a 10 mês 24,94 

2 11 a 25 m³ 4,4822 

3 > 25 m³ 6,2194 

     

Social 

1 0 a 10 mês 5,106 

2 11 a 20 m³ 2,494 

3 21 a 35 m³ 4,4822 

4 > 35 m³ 6,2194 

     
Comercial 

1 0 a 10 mês 34,733 

2 > 10 m³ 5,9165 

     
Pública 

1 0 a 10 mês 36,694 

2 > 10 m³ 5,912 

Fonte: SEMASA Itajaí, 2016. 
 
 

Tabela 5 – Atual tabela tarifária do SEMASA (Lages). 

CATEGORIA 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE 
VALOR 

(R$) 

Residencial  

1 0 a 10 mês 26,67 

2 11 a 25 m³ 4,54 

3 > 25 m³ 6,18 

     

Social 

1 0 a 10 mês 5,03 

2 11 a 25 m³ 1,27 

3 > 25 m³ 6,18 

     Comercial / 
Industrial / 

Pública 

1 0 a 10 mês 37,2 

2 > 10 m³ 5,84 

Fonte: SEMASA Lages, 2016. 
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Tabela 6 – Atual tabela tarifária da CASAN. 

CATEGORIA 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

UNIDADE VALOR (R$) 

Residencial  

1 0 a 10 mês 35,89 

2 11 a 25 m³ 6,5773 

3 26 a 50 m³ 9,2278 

4 > 50 m³ 11,0579 

     

Social 

1 0 a 10 mês 6,73 

2 11 a 25 m³ 1,8845 

3 26 a 50 m³ 9,0601 

4 > 50 m³ 11,0579 

     

Comercial 

1 0 a 10 mês 52,97 

2 11 a 50 m³ 8,7905 

3 > 50 m³ 11,0579 

     

Industrial 
1 0 a 10 mês 52,97 

2 > 11 m³ 8,7905 

     

Pública 
1 0 a 10 mês 52,97 

2 > 11 m³ 8,7905 

Fonte: CASAN, 2016. 

 

Apesar das diferentes estruturas tarifárias dificultarem comparações integrais das diferentes 
tabelas tarifárias apresentadas anteriormente, pode-se chegar a algumas conclusões 
quando se compararam faixas e categorias específicas de consumo: 

 Para a faixa de consumo inicial (0 a 10 m³) da categoria residencial, a tarifa de 
Blumenau é superior à de Brusque e Itajaí. No entanto se mostra muito parecida com 
as tarifas de Gaspar e Lages e inferior à praticada pela CASAN; 

 Para a faixa de consumo inicial (0 a 10 m³) da categoria comercial, a tarifa de 
Blumenau é superior à de Gaspar, Itajaí e Lages. No entanto é inferior às praticadas 
por Brusque e pela CASAN. 

Apesar das diferenças encontradas, percebe-se que o SAMAE de Blumenau possui uma 
tabela tarifária não discrepante com as praticadas pelos outros serviços municipais, e inferior 
às tarifas da CASAN.  

Ainda sobre este assunto, o SNIS possui em sua lista de indicadores econômico-financeiros 
e administrativos o IN005 (tarifa média de água). Este índice é definido pelo SNIS através da 
seguinte forma de cálculo: 
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Tabela 7 – Forma de cálculo de indicador IN005. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
            FN002                x   1   

AG011 – AG017 – AG019   1.000 
 

AG011: Volume de água faturado 
AG017: Volume de água bruta exportado 
AG019: Volume de água tratada exportado 
FN002: Receita Operacional direta de água 

R$/m³ 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Na Tabela 8 constam valores da Tarifa Média de Água de alguns municípios que possuem 
sistemas municipais de abastecimento de água, para o ano de 2014 obtido pelo SNIS. Já na 
Figura 2 e na Tabela 9 estão listados alguns Municípios de porte populacional parecido com 
Blumenau. 

Tabela 8 – Valores do indicador IN005 da tarifa média de água para o ano de 2014. 

Município  
IN005 - Tarifa média 

de água (R$/m³) 

Balneário Camboriú 6,51 

Brusque 3,41 

Gaspar 3,12 

Itajaí 4,69 

Jaraguá do Sul 2,89 

Lages 2,63 

Pomerode 2,44 

São Bento do Sul 2,88 

Blumenau 3,00 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

 
Figura 2 – Comparativo da tarifa média de água de Municípios catarinenses 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 9 – Valores do indicador IN005 da tarifa média de água para o ano de 2014 para municípios do 

mesmo porte de Blumenau. 

Município  Est. 
Sigla do 

Prestador  
Abrang.  Natureza jurídica  

IN005 - Tarifa 
média de água 

(R$/m³) 

Pelotas RS SANEP Local Autarquia 1,47 

Bauru SP DAE Local Autarquia 1,64 

Uberaba MG CODAU Local Autarquia 1,89 

Boa Vista RR CAER Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 2,05 

Caucaia CE CAGECE Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 2,06 

Limeira SP OAL Local Empresa privada 2,09 

Franca SP SABESP Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 2,25 

São Vicente SP SABESP Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 2,45 

Guarujá SP SABESP Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 2,64 

Taubaté SP SABESP Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 2,70 

Olinda PE COMPESA Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 2,85 

Rio Branco AC DEPASA Regional Autarquia 2,88 

Cascavel PR SANEPAR Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Privada 2,98 

Ponta Grossa PR SANEPAR Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Privada 2,99 

Vitória ES CESAN Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 3,32 

Petrolina PE COMPESA Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 3,33 

Petrópolis RJ CAI Local Empresa privada 4,40 

Canoas RS CORSAN Regional Soc. Econ. mista c/ adm. Púb. 6,22 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Deve-se levar em conta que este índice (IN005) leva em conta não somente a tabela 
tarifária, mas também os hábitos de consumo da população, além da participação de cada 
categoria no consumo e no faturamento. Mesmo assim, percebe-se que Blumenau está com 
a sua tarifa média, segundo dados do SNIS, entre as mais baixas destas listas de 
Municípios. 

Quanto à capacidade de pagamento dos usuários, segundo informações do Atlas de 
Desenvolvimento Humano, já descritas na caracterização municipal do presente PMSB, no 
ano de 1991 o município de Blumenau tinha uma renda per capita de R$ 733,23. No ano de 
2000 essa renda apresentou um aumento, ficando em torno de R$ 910,29, chegando a R$ 
1.253,17 em 2010.  

A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 
inferior a R$ 70,00 reais, de agosto de 2010) passou de 0,78% em 1991 para 0,63% em 
2000 e para 0,12% em 2010.  

A Tabela 10 a seguir apresenta a distribuição de renda familiar mensal por faixas de salários 
mínimos.  
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Tabela 10 – Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal 
domiciliar. 

Salário mínimo Domicílios 

Sem rendimento  1.970 

Até ½ salário mínimo  258 

Mais de ½ a 1 salário mínimo  1.993 

De 1 a 2 salários mínimos  8.960 

De 2 a 5 salários mínimos  37.941 

De 5 a 10 salários mínimos  33.236 

De 10 a 20 salários mínimos  12.438 

Acima de 20 salários mínimos 4.265 

TOTAL 101.061 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Considerando a atual estrutura tarifária, o número médio de moradores por domicílio e o 
consumo per capita calculado, chega-se a um consumo médio mensal, por domicílio, de 
cerca de 13 m³, o que representa uma conta de água de cerca de R$ 42,00 para a categoria 
residencial e de cerca de R$ 28,00 para a categoria social. Se o imóvel estiver localizado em 
uma região atendida também com o sistema de esgotamento sanitário, a conta média será 
de cerca de R$ 85,00 para a categoria residencial e de cerca de R$ 57,00 para a categoria 
social. 

A Tabela 10 mostra cerca de 4200 domicílios com rendimento mensal até 1 salário mínimo, 
domicílios estes que podem ter renda insuficiente para pagamento de contas de água. No 
entanto, segundo dados do SAMAE, em março de 2016, existiam 1418 economias sociais 
ativas de água e 197 economias sociais ativas de esgoto. 

Analisando as condições para que uma edificação tenha o direito à tarifa social, de acordo 
com o Anexo II do Decreto nº 10809, percebe-se que estas são razoáveis, não impedindo 
que as famílias de baixa renda tenham acesso a este benefício, podendo-se concluir que, as 
famílias que não aderiram a este benefício tenham condições de pagamento das contas de 
água.  

No entanto, o valor da tarifa social de Blumenau está mais alto inclusive que o da CASAN. 
Considerando que apenas cerca de 1% das economias ativas de Blumenau estão 
enquadradas da categoria social, o valor desta categoria poderia ainda ser rebaixado, como 
forma de permitir que a população mais carente tenha acesso a este serviço essencial.  

 

2.7. CANAIS DE ATENDIMENTO 

Os usuários dos sistemas de água podem entrar em contato com o SAMAE das seguintes 
maneiras:  

 Telefone: 115; 

 Internet: www.samae.com.br; ouvidoria@samae.com.br;  sac@samae.com.br; 

http://www.samae.com.br/
mailto:ouvidoria@samae.com.br
mailto:sac@samae.com.br


             

       Página: 42 

 

                        

 Presencial: Setor comercial na Rua Dr. Amadeu da Luz nº 31, Centro. Horário de 
atendimento: 08:00 às 17:00 h; 

 Presencial: Intendência Garcia na Progresso nº 167, Garcia. Horário de atendimento: 
08:00 às 12:00 h e das 13:00 às 17:00 h; 

 Presencial: Blumenau Norte Shopping na Rod. BR-470 nº 3000, Salto no Norte. 
Horário de atendimento: 10:00 às 20:00 h;  

 Presencial: Sede administrativa do SAMAE na Rua Bahia nº 1530, Salto. Horário de 
atendimento: 08:00 às 12:00 h e das 13:00 às 17:00 h. 

Existem diferentes formas de atendimento em distintas regiões do Município, mostrando que 
a população não encontra dificuldades na comunicação com o SAMAE.  

O SAMAE tem a intenção de mudar a sede comercial, que hoje está na Rua Dr. Amadeu da 
Luz, para a Rua Padre Roberto Landel de Moura (em frente à Prefeitura Municipal). Esta 
nova sede está atualmente em reforma.  

 
Atual sede comercial 

 
Atual sede comercial 

 
Atual sede comercial 

 
Futura sede comercial 

Figura 3 – Relatório fotográfico – Sede comercial.  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.8. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A regulação dos serviços de abastecimento de água de Blumenau é de responsabilidade da 
AGIR (Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí), desde 10 de março de 
2010, quando entrou em vigor a Lei 7502, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado pelo 
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Município de Blumenau, visando a sua inclusão no Consórcio Público Intermunicipal que 
institui a Agência Intermunicipal de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos 
municipais do médio vale do Itajaí – AGIR. 

Os 14 municípios subscritores do Protocolo de Intenções da AGIR são: Apiúna, Ascurra, 
Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, 
Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. 

A AGIR é uma associação pública com personalidade jurídica de direito público, dotada de 
independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira com as 
seguintes competências: 

I – regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, através da fixação 
de normas, regulamentos e instruções relativos, no mínimo: 

a) aos padrões e indicadores de qualidade dos serviços regulados; 

b) aos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

c) às metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 
prazos; 

d) ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como aos procedimentos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão; 

e) à medição, faturamento e cobrança de serviços; 

f) ao monitoramento dos custos; 

g) à avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

h) ao plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

i) aos subsídios tarifários e não tarifários; 

j) aos padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; e 

k) às medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 

II- acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo com 
as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes; 

III – exercer o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos serviços 
públicos regulados, prestando orientações necessárias, apurando as irregularidades e 
aplicando as sanções cabíveis e, se for o caso, determinando providências e fixando 
prazos para o seu cumprimento; 

IV – buscar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, permissão e 
autorização, com modicidade das tarifas e justo retorno dos investimentos; 

V – manifestar-se quanto ao conteúdo dos editais de licitação para concessão, permissão 
e autorização, e quanto aos contratos e demais instrumentos celebrados, assim como 
seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel 
cumprimento, bem como revisar e propor ajustes, no âmbito de suas competências, 
dos instrumentos contratuais já celebrados antes da vigência do protocolo de 
intenções; 



             

       Página: 44 

 

                        

VI – requisitar à Administração e aos prestadores dos serviços públicos municipais 
regulados, as informações convenientes e necessárias ao exercício de sua função 
regulatória, guardando o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar 
diligências que se façam necessárias ao exercício de suas atribuições; 

VII – moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesses entre o poder público e as 
prestadoras de serviços e entre estas e os consumidores, no limite das atribuições 
previstas em lei, relativos aos serviços públicos sob sua regulação; 

VIII – permitir o amplo acesso dos interessados às informações sobre a prestação dos 
serviços públicos regulados e sobre as suas próprias atividades, salvo quando 
protegidos pelo sigilo legal; 

IX – avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos 
serviços delegados, visando garantir a adequação desses programas à continuidade 
da prestação dos serviços em conformidade com as metas e disposições contidas no 
plano municipal de saneamento básico e demais instrumentos legais da política 
municipal de saneamento básico; 

X – participar de audiências e consultas públicas referentes à prestação dos serviços 
públicos regulados quando especialmente convocada para tal pela diretoria executiva; 

XI – manifestar-se sobre as propostas de alterações dos instrumentos de delegação, 
apresentadas pelos prestadores de serviços públicos; 

XII – analisar e aprovar os manuais de serviços e atendimento propostos pelos 
prestadores de serviços públicos regulados; 

XIII – analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas, mediante estudos 
apresentados pelas prestadoras de serviços, bom como autorizar o aditamento dos 
contratos de prestação de serviços de saneamento básico; 

XIV – manifestar-se sobre as propostas de legislação e normas que digam respeito ao 
saneamento básico; 

XV – prestar informações, quando solicitadas, ao conselho municipal responsável pelo 
controle social do saneamento básico nos municípios consorciados; 

XVI – celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas 
competências; 

XVII – arrecadar e aplicar suas receitas; 

XVIII – admitir pessoal de acordo com a legislação aplicável e nos termos do presente 
Estatuto. 

XIX – elaborar seu regimento interno; 

XX – elaborar e fazer cumprir o código de ética pertinente à atuação dos seus dirigentes 
e servidores públicos; 

XXI – decidir sobre as matérias de sua competência. 

Quanto às receitas necessárias ao funcionamento da AGIR, segundo o Protocolo de 
Intenções, enquanto as taxas relativas ao exercício da regulação e fiscalização provenientes 
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das prestadoras dos serviços públicos de saneamento básico não forem efetivamente 
implantadas, deverá ser feito um rateio entre os consorciados para fazer frente às despesas. 

Quanto às taxas referidas anteriormente, a Cláusula 79 do Protocolo de Intenções instituiu 
as seguintes taxas:  

I - Taxa de Regulação de Abastecimento de Água;  

II - Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário;  

III - Taxa de Regulação de Varrição e Limpeza;  

IV - Taxa de Regulação de Coleta de Lixo;  

V - Taxa de Regulação de Transbordo e Transporte de Lixo;  

VI - Taxa de Regulação de Tratamento e Destinação Final de Lixo;  

VII - Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana.  

A taxa de regulação de abastecimento de água, que interessa à vertente analisada, é 
descrita na Cláusula 80, sendo definida como a taxa devida pelo exercício das atividades 
administrativas de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água, 
caracterizado como aquele serviço desde a captação da água até sua destinação final ao 
cidadão.  

Define ainda que esta taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade 
de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de 
abastecimento de água e que deverá ser paga mensalmente por este prestador de serviço. 

A forma de cálculo do valor da taxa é através da multiplicação do número de habitantes no 
município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de R$ 0,0400 (quatro centavos), 
representada pela seguinte fórmula:  

TRAA = NH x R$ 0,0400, onde:  

TRAA - Taxa de Regulação de Abastecimento de Água;  

NH - Número de habitantes no município (IBGE);  

R$ 0,0400 - valor apurado para o custo da regulação dos serviços de abastecimento de 
água por habitante. 

O valor mensal adotado para o cálculo da TRAA, segundo Cláusula 94 do Protocolo de 
Intenções, será atualizado automaticamente no primeiro dia do ano subsequente ao início da 
cobrança, conforme variação dos últimos 12 (doze) meses do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, apurado pelo IBGE, ou, na sua ausência, pela variação do Índice Geral 
de Preços de Mercado - IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  

Ainda segundo esta Cláusula, a primeira atualização de valores aconteceu em 1º de janeiro 
de 2015, referente ao período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014, 
considerando como valor monetário atualizado o resultado obtido pela multiplicação entre o 
valor originalmente estabelecido e o índice monetário do período de 12 (doze) meses, 
adotando-se como válido o valor numérico até a quarta casa decimal após a vírgula 
(0,0000). 
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O valor atual de taxa de regulação devido pelo SAMAE, de acordo com a fórmula 
apresentada anteriormente, é de cerca de R$ 16.000,00 por mês.  

A AGIR possui como procedimentos de fiscalização a realização de uma visita técnica 
programada uma vez ao ano e quantas visitas adicionais forem necessárias de acordo com 
o recebimento de informações ou denúncias. Após essa visita é elaborado um relatório de 
inconformidades contendo prazos para efetivar as melhorias necessárias. Dependendo da 
ocorrência, em caso do descumprimento podem ser aplicadas multas.  

Os canais de atendimento à população são os citados abaixo e estão descritos no verso de 
todas as contas de água emitidas: 

 Telefone: (47) 3331-5800; 

 E-mail: ouvidoria@agir.sc.gov.br. 

 

2.8.1. Obrigatoriedade da regulação dos serviços de saneamento básico 

A última grande reforma do setor de saneamento no Brasil deu-se no final da década de 
1960 com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e a formulação do Plano 
Nacional de Saneamento (PLANASA) que, no início da década de 1970, estabeleceu bases 
institucionais, políticas e financeiras destinadas a mudar a organização do setor. 

Tais iniciativas privilegiavam a prestação dos serviços por Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico (CESBs), mediante contratos de concessão assinados com os 
municípios. Na época, a maioria dos municípios, detentores da titularidade, outorgou às 
CESBs a prestação dos serviços de água e esgoto dentro da ótica vigente e defendida pelos 
idealizadores do PLANASA: a centralização dos serviços de saneamento pelos estados, por 
meio de uma empresa estatal. Este não foi o caso do Município de Blumenau, mas este 
contexto histórico é importante para o entendimento do tema. 

Desta forma, os governos estaduais tornaram-se responsáveis pela definição, planejamento 
e execução da política do setor para os respectivos Estados, conforme as diretrizes gerais 
do governo central e sem a participação dos municípios. 

Diante do ambiente político os municípios, em sua maioria, submeteram-se às imposições 
da nova política do setor, pois a adesão ao PLANASA era um dos pré-requisitos para 
liberação de novos financiamentos. Além disso, como os prefeitos de alguns municípios 
eram nomeados pelos governadores, não havia oposição. 

Nesse novo ambiente, no entanto, as bases institucionais não previram a implantação de 
mecanismos de regulação e fiscalização da prestação dos serviços. Quanto a estes 
aspectos, a omissão dos municípios constituiu uma das características principais dos 
contratos assinados na vigência do PLANASA, fortalecida pela inexistência de metas de 
qualidade e de atendimento para as concessões. Desse modo, as companhias se 
autorregulavam, definindo suas próprias regras e planos de investimento sem a participação 
do poder concedente e, muito menos, dos usuários.  

mailto:ouvidoria@agir.sc.gov.br
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Portanto, estas empresas neste contexto vivenciaram uma situação bastante cômoda, já que 
operavam sem a preocupação de mostrar para a sociedade e o poder concedente se eram 
ou não eficientes. 

Apesar disso, o PLANASA deu um grande passo na infraestrutura do setor. No entanto, a 
autorregulação exercida pelas empresas, a falta de incentivo à eficiência e o repasse das 
ineficiências às tarifas tornaram as empresas do setor deficitárias, pois os serviços tinham 
custos elevados e eram de baixa qualidade.  

Outro aspecto decisivo, qual seja, a autossustentação dos serviços mediante cobrança de 
tarifas, um dos princípios norteadores do PLANASA, não ocorreu. Ao mesmo tempo, cada 
vez mais o governo federal reduzia os investimentos no setor, com consequente 
comprometimento das metas de atendimento, bem como da prestação dos serviços. 

Como resultado destes e de outros fatores, houve a extinção do PLANASA, e com ela 
evidenciou-se um vácuo político institucional no setor de saneamento. Aliado a este 
problema, existia a baixa capacidade de endividamento das companhias, as quais sempre 
dependeram dos escassos investimentos do governo. Mais um problema, então, originou-se: 
a contenção ao crédito. 

Diante desta situação, as empresas tiveram de abrir novas fontes de investimentos para o 
setor e viram-se forçadas a rever os processos, no intuito de reduzir custos e aumentar a 
eficiência para garantir os investimentos. Paralelamente, com a entrada em vigor do Código 
de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, a sociedade tornou-se mais exigente e crítica, e 
passou a cobrar melhor prestação de serviço por parte das empresas públicas ou privadas. 

A Lei Nacional do Saneamento Básico, n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, é um dos 
instrumentos legais deste marco regulatório e traz no seu arcabouço legal-institucional 
diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de 
saneamento básico. A Lei rompe com o modelo “Planasiano” que obrigou os Municípios a 
concederem os serviços de água e esgoto aos Estados, por meio de empresas estaduais 
que, na maioria delas, prestam os serviços sem participação do município e da sociedade 
civil, além de exercerem a autorregulação. 

A Lei n.º 11.445/07 separa as funções de planejamento, regulação e fiscalização e prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico, acabando com a autorregulação dos 
prestadores e, condiciona a validade dos contratos à existência de entidade de regulação e 
fiscalização e normas de regulação.  

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico:  

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira 
da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de 
saneamento básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento 
das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de 
fiscalização (BRASIL, 2007). 

Essa lei ainda estabelece que os titulares/municípios definam a entidade que será 
responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, podendo a 
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atividade de regulação ser exercida diretamente pelo titular ou delegada, conforme pode ser 
observado nos artigos transcritos a seguir: 

Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 
atuação; 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, 
observada as normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e deveres dos usuários; 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do 
art. 3º desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema 
Nacional de Informações em Saneamento; 

VII- intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade 
reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais. 

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização dos 
serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 

I – diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, 
inclusive consórcio público do qual participe; ou 

II – mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por meio 
de gestão associada de serviços públicos autorizada por consórcio público ou 
convênio de cooperação entre entes federados. 

A Lei n.º 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços são 
prestados pelo titular. Não existe distinção quando não há relação contratual ente o titular e 
o prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da Administração Pública 
municipal Direta ou entidade da Administração Pública municipal Indireta. 

O Município de Blumenau é atualmente regulado pela AGIR, devendo esta estrutura 
institucional ser mantida. 

 

2.8.2. Importância da regulação dos serviços de saneamento básico 

Basicamente, há duas principais razões que justificam regular uma empresa. A primeira é 
corrigir falhas de mercado, principalmente em monopólios naturais e a segunda garantir o 
interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade a garantia de todos os serviços 
públicos serem prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos serviços 
deve atender aos princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de serviços 
públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle social.  
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O controle social é um dos princípios da Lei n.º 11.445/07. A Lei estabelece a participação 
da sociedade nos processos de formulação de política, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (Art. 3º, inciso IV); em audiências 
e consultas públicas sobre minuta de contrato para prestação de serviços públicos de 
saneamento básico (Art. 11, inciso IV); em audiência e/ou consultas públicas para 
apreciação de propostas de plano de saneamento básico, inclusive dos estudos que os 
fundamentem (Art. 19, inciso V, §5º); por meio de mecanismos normatizados pela entidade 
de regulação da prestação dos serviços (Art. 23, inciso X); por meio do acesso a 
informações sobre a regulação ou à fiscalização dos serviços prestados (Art. 26); e no 
acesso a informações sobre direitos e deveres dos usuários (Art. 27), nos processos de 
revisão tarifária (Art. 38, inciso II, §1º) e em órgãos de controle social. 

Caso os serviços sejam delegados a um operador privado ou integrante da Administração 
Indireta de outro ente que não o seu titular, obrigatoriamente deverá haver previamente à 
delegação, a instituição de um ente que receba as competências para regular os serviços. 
Tal exigência está prevista no Artigo 11 da Lei n.º 11.445/07, como condição de validade dos 
contratos que tenham como objetivo a prestação de serviços públicos de saneamento 
básico. 

O ente regulador deve garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando 
à prestação de qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a preservação 
do interesse público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador, independente 
da forma de prestação dos serviços. 

São objetivos da regulação: 

 I- fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e, 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico 
e financeiro dos contratos, quanto à modicidade tarifária e de outros preços públicos, 
mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam 
a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a 
interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para 
a correta administração de subsídios. 

O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última de 
atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização, controle, 
mediação e aplicação de sanções e penalidades nas concessões e permissões da prestação 
dos serviços públicos submetidos à sua competência com vistas a: 

 Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços; 

 Fixar regras procedimentais claras; 
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 Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades reguladas e 
usuários; 

 Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a 
universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; e, 

 Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos. 

 

2.9. FATURAMENTO, ARRECADAÇÃO E INADIMPLÊNCIA 

Segundo informações divulgadas pelo SNIS, apresentada na Tabela 11, é possível visualizar 
o histórico de 2010 a 2014 do faturamento e arrecadação do SAMAE, assim como o índice 
de inadimplência. 

Tabela 11 – Faturamento e arrecadação do SAMAE entre 2010 a 2014 (SNIS). 

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 

Receita operacional 
direta de água (R$) 

44.428.693 52.504.670 56.196.223 59.644.926 64.727.652 

Receita operacional 
direta de esgoto (R$) 

1.591.315 2.536.083 3.830.802 6.536.107 14.635.203 

Receita operacional 
indireta (R$) 

2.789.913 3.687.950 1.189.039 1.419.090 2.095.759 

Receita operacional total 
(R$) 

48.809.921 58.728.703 61.216.063 67.600.123 81.458.613 

Arrecadação total (R$) 49.197.621 56.912.518 57.877.251 62.435.437 72.308.730 

Índice de inadimplência 
(%) 

-0,79 3,09 5,45 7,64 11,23 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Percebe-se, através da análise da Tabela 11, que a inadimplência vem sistematicamente 
aumentando ano a ano, o que resulta em perda de recursos para custear despesas e 
investimentos. A principal ação para redução do índice de inadimplência em sistemas de 
abastecimento de água é o corte dos clientes em atraso, prática esta que deve ser 
intensificada pelo SAMAE, respeitando a legislação em vigor quanto aos prazos para que os 
cortes possam ser feitos. 

Além dos cortes, podem ser feitas campanhas de conscientização e de refinanciamento das 
dívidas como forma de diminuir a inadimplência, além de recuperar débitos anteriores. 

Outra consequência da alta inadimplência é o possível desequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de concessão dos serviços de esgotamento sanitário. Isto porque, atualmente, 
todo o setor comercial, tanto do sistema de água quanto do sistema de esgoto, é de 
responsabilidade do SAMAE, tendo as seguintes metas, de acordo com o Anexo IV do 
Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para prestação do serviço público de 
esgotamento sanitário do Município de Blumenau-SC: 

 Garantir a cobrança dos clientes inadimplentes onde houver o serviço de esgoto 
disponível, mantendo uma inadimplência máxima mensal de 5%; 
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 Garantir a cobrança dos clientes inadimplentes onde houver o serviço de esgoto 
disponível, mantendo uma inadimplência máxima anual de 1%. 

O SAMAE terceiriza os serviços do setor comercial para a empresa Atlantis Gestão em 
Saneamento, desde a leitura até o controle do sistema. Atualmente existem muitas 
reclamações por parte do SAMAE quanto à prestação desse serviço, justificado por erros de 
relatórios, inconsistência nos valores de volumes micromedidos, custo para aquisição de 
relatórios, demora no envio de informações, etc. 

 

2.10. DESPESAS COM OS SERVIÇOS 

As seguintes informações dizem respeito às despesas com os serviços divulgadas pelo 
SNIS referentes ao Município de Blumenau.  

Tabela 12 – Despesas com os serviços – SAMAE. 

Despesas (R$/ano) 2014 2013 2012 2011 2010 

Despesa com pessoal próprio 21.370.887 18.368.088 19.639.378 17.229.934 17.205.850 

Despesa com produtos químicos 1.817.804 1.541.652 1.628.852 1.709.888 1.377.588 

Despesa com energia elétrica 6.008.607 5.958.974 6.096.848 5.918.589 5.561.825 

Despesa com serviços de terceiros 9.545.288 6.766.818 7.036.770 4.227.718 9.378.125 

Outras despesas de exploração 3.756.886 0 0 0 0 

Despesas fiscais ou tributárias computadas 
na DEX 

929.302 796.400 727.923 670.000 613.440 

Despesas de Exploração (DEX) 43.428.775 33.431.933 35.129.771 29.756.129 34.136.828 

Despesas totais com os serviços (DTS) 57.367.192 43.869.299 43.003.628 38.593.527 37.266.698 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Para efeito de análise das despesas apresentadas anteriormente, foram feitas algumas 
comparações para a verificação da participação de cada grupo de despesas em relação à 
despesa de exploração, conforme Figura 4. 

 
Figura 4 – Participação de cada grupo de despesas em relação às Despesas de Exploração (DEX). 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Através da análise da Figura 4, percebe-se que o gasto com pessoal próprio é o item mais 
representativo das despesas, apresentando aumento entre os anos de 2010 e 2011, mas 
posteriormente teve sua participação diminuída até o ano de 2014.  

Outra importante constatação foi a inclusão de despesas agrupadas no item “outras 
despesas de exploração” no ano de 2014, já que nos anos anteriores este item estava sem 
valor informado. 

Também foi elaborada a Figura 5, onde é feita a comparação entre a relação da despesa de 
exploração pela receita operacional direta de água, assim como entre a despesa total com 
os serviços pela receita operacional direta de água. 

 
Figura 5 – Participação das despesas em relação às receitas. 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Analisando a Figura 5, percebe-se que as despesas aumentaram acima das receitas entre 
os anos 2013 e 2014, fazendo com o que superávit do SAMAE tenha diminuído. Analisando 
os valores das despesas, percebe-se que 3 itens principais foram responsáveis por este 
aumento: pessoal próprio e serviços de terceiros (dentro das despesas de exploração), além 
do item outras despesas com os serviços.  

Estes 3 itens são assim definidos pelo SNIS: 

 Despesa com pessoal próprio (FN010) – valor anual das despesas realizadas com 
empregados (inclusive diretores, mandatários, entre outros), correspondendo à 
soma de ordenados e salários, gratificações, encargos sociais (exceto PIS/PASEP e 
COFINS), pagamento a inativos e demais benefício concedidos, tais como auxílio 
alimentação, vale transporte, planos de saúde e previdência privada; 

 Despesa com serviços de terceiros (FN014) – valor anual das despesas realizadas 
com serviços executados por terceiros. Deve-se levar em consideração somente 
despesas com mão de obra. Não se incluem as despesas com energia elétrica e 
com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos; 

 Outras despesas com os serviços (FN028) – valor anual realizado como parte das 
despesas totais com os serviços que não são computadas nas categorias de 
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despesas de exploração , de juros e encargos das dívidas, de depreciação, 
amortização do ativo diferido e provisão para devedores duvidosos, e de despesas 
fiscais e tributárias não computadas na DEX.  

Desta forma, percebe-se que grande parte deste aumento deve-se a gastos com mão de 
obra (própria e terceirizada), devendo este item ser gerido de forma a não inviabilizar a 
saúde financeira do SAMAE, assim como sua capacidade de investimento com recursos 
próprios. Para comparação com outros Municípios que possuem porte populacional próximo 
de Blumenau, na Tabela 13 a seguir foram calculados dois indicadores: 

 Despesas de exploração por economias ativas (água + esgoto), ou (FN015) / 
(AG003+ES003); 

  Despesas totais com os serviços por economias ativas (água + esgoto), ou (FN017) / 
(AG003+ES003); 

Tabela 13 – Comparativo de despesas com Municípios de porte populacional próximo. 

Município  Est. 
Ano 
Ref.  

AG003 
- 

Quant. 
Econ. 
ativas 
água 

(Econ.) 

ES003 - 
Quant. 

economias 
ativas 

esgotos 
(Econ.) 

FN015 - 
Desp. 

Exploração 
(DEX) 

(R$/ano) 

FN017 - 
Desp. 

totais com 
os serviços 

(DTS) 
(R$/ano) 

DEX / econ. 
Totais (água + 

esgoto) - 
(R$/econ/ano) 

DTS / econ. 
Totais (água + 

esgoto) - 
(R$/econ/ano) 

Petrolina PE 2014 86.153 58.982 24.405.849 29.508.130 168,16 203,32 

Uberaba MG 2014 134.889 133.987 55.253.263 65.425.625 205,50 243,33 

Caucaia CE 2014 84.125 35.784 26.376.182 60.709.889 219,97 506,30 

Bauru SP 2014 151.165 148.466 71.144.896 73.036.910 237,44 243,76 

Olinda PE 2014 103.285 41.536 38.298.694 44.507.335 264,46 307,33 

Ponta 
Grossa 

PR 2014 126.223 110.368 63.503.014 89.735.200 268,41 379,28 

Cascavel PR 2014 111.716 94.430 57.465.198 78.338.252 278,76 380,01 

Limeira SP 2014 112.106 112.106 63.706.246 99.955.225 284,13 445,81 

Taubaté SP 2014 109.299 102.600 60.425.043 84.368.478 285,16 398,15 

Pelotas RS 2014 122.729 73.159 62.969.752 62.969.752 321,46 321,46 

São Vicente SP 2014 125.163 96.830 71.733.254 109.658.215 323,13 493,97 

Vitória ES 2014 143.088 97.408 80.912.784 95.748.012 336,44 398,13 

Franca SP 2014 132.333 129.898 89.235.352 108.218.419 340,29 412,68 

Rio Branco AC 2014 54.670 22.590 26.698.953 27.681.307 345,57 358,29 

Guarujá SP 2014 126.237 95.108 77.916.875 116.044.457 352,02 524,27 

Blumenau SC 2014 127.969   43.428.775 57.367.192 
373,17 504,15 

Blumenau SC 2014   29.369 15.285.303 21.954.030 

Petrópolis RJ 2014 79.868 69.242 60.264.617 77.852.772 404,16 522,12 

Boa Vista RR 2014 81.324 34.428 53.382.270 95.813.804 461,18 827,75 

Canoas RS 2014 128.262 25.222 79.382.426 96.861.374 517,20 631,08 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Toda comparação deve ser feita com a ressalva pois cada sistema (Município) possui 
características peculiares que tornam a operação mais onerosa ou não. De qualquer forma, 
a Tabela 13 mostra que há exemplos de Municípios com despesas / economias mais baixas 
e exemplos com valores mais elevados, podendo-se concluir que devem ser feitos estudos 
mais aprofundados com o intuito de reduzir as despesas sem deteriorar a qualidade da 
prestação dos serviços. 

 

2.11. DADOS COMERCIAIS 

Quanto às informações comerciais, segue o histórico de informações, obtido pelo SNIS, do 
período entre 2010 e 2014. 

Tabela 14 – Dados comerciais – Água (SNIS). 

Ano 
População 

urbana atendida 
(hab.) 

Ligações 
ativas (ud) 

Economias ativas (ud) 
Economias 
/ ligações Unidades 

totais 
Unidades 

totais 
% economias 
residenciais 

2010 294.773 77.410 103.684 91,01 1,34 

2011 312.634 81.157 114.410 90,00 1,41 

2012 314.558 82.097 119.879 90,79 1,46 

2013 328.713 83.165 123.631 90,47 1,49 

2014 330.295 86.740 127.969 90,97 1,48 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tabela 15 – Volume de água faturado (SNIS). 

Ano 
Volume de água 

faturado (m³/ano) 
Volume de água 

faturado (l/s) 

2010 17.392.000 551,50 

2011 19.951.100 632,65 

2012 20.673.880 655,56 

2013 20.967.010 664,86 

2014 21.581.660 684,35 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

O SAMAE forneceu alguns dados mais recentes transcritos abaixo. Estes dados referem-se 
a relatórios enviados pelo SAMAE à AGIR. O valor do volume faturado de novembro/2015 foi 
omitido, pois encontrava-se inconsistente no relatório enviado, com um volume superior a 
5.800.000 m³. 
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Tabela 16 – Dados comerciais – Água (SAMAE). 

Mês/Ano 
Volume 
faturado 
(m³/mês) 

Lig. Ativas 
de água 

Economias 
Ativas de 

água 

Economias 
/ ligações 

jan/15 2.089.976 86.840 129.952 1,50 

fev/15 1.827.640 86.935 130.526 1,50 

mar/15 1.808.091 87.150 130.698 1,50 

abr/15 1.883.627 87.284 131.219 1,50 

mai/15 1.831.619 87.366 132.100 1,51 

jun/15 1.850.227 87.450 133.110 1,52 

jul/15 1.789.885 87.564 133.359 1,52 

ago/15 1.852.780 87.640 133.597 1,52 

set/15 1.867.195 87.716 133.700 1,52 

out/15 1.811.583 87.883 134.477 1,53 

nov/15   87.971 134.698 1,53 

dez/15 1.838.792 88.032 135.142 1,54 

jan/16 1.889.977 88.093 135.326 1,54 

fev/16 1.880.600 88.204 135.814 1,54 

mar/16 1.892.780 88.293 136.066 1,54 

MÉDIA 1.865.341    

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Segundo informações do SAMAE, em março de 2016 havia 99.008 ligações totais de água. 
Existem, portanto, mais de 10 mil ligações que não estão ativas atualmente.   

 

2.12. RECURSOS HUMANOS 

Segundo o SNIS, existem as informações constantes na Tabela 17 sobre o tema recursos 
humanos.  

Tabela 17 – Recursos Humanos – dados do SNIS. 

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 

Quantidade total de empregados próprios (FN026) 321 312 261 266 295 

Quantidade equivalente de pessoal total (empregado) - IN018  562 394 389 361 406 

Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio 
(econ./empreg.) - IN002 

291,47 344,54 408,88 462,07 448,48 

Despesa média anual por empregado (R$/empreg.) - IN008  47.334 54.439 68.549 69.708 76.189 

Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total 
(equivalente) (econ./empreg. eqv.) - IN019  

188,64 276,66 301,02 337,67 310,02 

Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações 
de água (empreg./mil lig.) - IN045  

4,73 3,99 3,51 3,19 3,3 

Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) 
(ligações/empregados) - IN102  

139,82 201,15 209,76 229,17 209,35 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Dados mais recentes de 2016 recebidos do SAMAE constam na Tabela 18. 

Tabela 18 – Recursos Humanos (2016) – dados do SAMAE. 

Lotação 
Sistema de água 

Efetivo Com. Estagiário Total 

Administrativo 106 12 10 128 

Técnico 20 1 1 22 

Operações 164 5 8 177 

Total 290 18 19 327 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Analisando os números da Tabela 17 e da Tabela 18, percebe-se um aumento do número 
de empregados próprios e totais entre os anos de 2012 e 2014, segundo os dados 
disponíveis no SNIS. Além disso, segundo os dados recentes, o número de empregados 
próprios continuou subindo até o ano de 2016. 

As informações referentes ao ano de 2010 devem ser analisadas com a ressalva que, até 
este ano, o SAMAE era responsável pela operação dos sistemas de água e esgoto, sendo 
posteriormente concedidos.  

Além do número de trabalhadores, podem ser analisados também os índices calculados pelo 
SNIS e que também constam na Tabela 17. Para tanto, algumas definições retiradas do 
SNIS são importantes: 

 O indicador IN018 representa a quantidade total de trabalhadores envolvidos 
diretamente com a prestação dos serviços. O cálculo desse valor é obtido da soma 
dos empregados próprios mais a estimativa da quantidade de empregados de 
terceiros; 

 O índice de produtividade de pessoal total (indicador IN102) é medido segundo a 
quantidade de ligações ativas (água + esgotos) dividida pela quantidade equivalente 
de pessoal total (IN018). 

Tabela 19 – Índice de produtividade de pessoal total (IN102) para o ano de 2014. 

Região 

Abrangência 

Regional Microrregional 
Local - direito 

público 

Local - 
direito 
privado 

Local - 
empresa 
privada 

Norte 216,8 - 133,8 - 372,9 

Nordeste 351,8 - 221,9 225,9 - 

Sudeste 445 183 246,2 252,2 231,3 

Sul 361,1 188,3 200,3 215,5 200,1 

Centro-Oeste 387,2 300,6 230,2 - 231,3 

Brasil 391,4 187,1 231,3 245,1 244,1 

 Fonte: SNIS, 2016. 
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O índice de produtividade de pessoal total do SAMAE para o ano 2014 foi de cerca de 209 
ligações/empregados. Comparando este número com os dados da Tabela 19, percebe-se 
que, considerando os valores de produtividade das empresas locais de direito público 
(categoria à qual pertence o SAMAE), Blumenau tinha, em 2014, um índice superior ao 
apresentado pela região sul e inferior ao do Brasil, sendo, no entanto, compatível com a 
realidade brasileira. 

Deve-se ressaltar que, nesta comparação, deve ser levado em conta que cada sistema tem 
suas peculiaridades, tais como: número de unidades (ETAs, unidades de recalque), 
topografia, qualidade e distância dos mananciais, etc, e que Blumenau tem por característica 
uma grande quantidade de unidades de bombeamento, devido à sua topografia.  

 

2.13. RESUMO DOS SISTEMAS 

O abastecimento de água de uma cidade é geralmente composto pelas seguintes unidades:  

 Captação: estrutura com bombeamento para captar a água de rios (superficial) ou de 
poços (subterrâneo); 

 Adução de água bruta: tubulação que conduz a água bruta para a Estação de 
Tratamento de Água (ETA); 

 Estação de Tratamento de Água (ETA): unidade que recebe a água bruta e, por meio 
de uma série de processos físicos e químicos, faz o tratamento da água tornando-a 
potável; 

 Adução de água tratada: tubulação que conduz a água tratada para os Reservatórios 
e para a população. Geralmente essa água é transportada pelas elevatórias de água 
tratada (ERAT) através de bombeamento; 

 Reservação: Unidades de armazenamento de água tratada; 

 Redes de distribuição: tubulações de menores diâmetros que transportam a água 
tratada dos reservatórios ou diretamente das adutoras e distribuem para as ligações 
domiciliares (imóveis). 

O SAMAE é o responsável pelos serviços de abastecimento de água da área urbana do 
município de Blumenau. 

O sistema de abastecimento de água é composto por 4 sistemas principais, cada qual com 
uma ETA própria, que em condições normais de atendimento são independentes entre si. As 
áreas de drenagem das captações das ETA III e ETA IV estão demonstradas no Mapa 01 e 
a divisão dos sistemas de abastecimento no Mapa 02. 

Há uma discrepância considerável entre as capacidades e a população atendida por cada 
um dos 4 diferentes sistemas. Somando-se ao fato de praticamente não haver interligação 
entre as redes destes sistemas, em caso de problemas operacionais, a população fica sem 
alternativa de abastecimento. No entanto, devido à topografia do Município, com elevadas 
amplitudes de cotas, essa segregação no abastecimento é necessária. 
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Cada sistema é dividido em regiões de abastecimento (RA), nomenclatura própria do 
SAMAE, delimitado por algumas zonas de pressão e influência de reservatórios (Mapa 03). 
A vazão nominal de cada ETA suas respectivas regiões de abastecimento estão 
demonstradas na Tabela 20. 

Tabela 20 – Vazão nominal das ETAs existentes e suas Regiões de Abastecimento. 

ETAs 
Vazão 

Nominal (l/s) 
% 

Regiões de 
Abastecimento 

Região de 
Blumenau 

Bairros Atendidos 

ETA I 50 3,7% RA-02 Região Central 
Boa Vista, Ponta Aguda, Centro e 
Victor Konder, Nova Esperança 

ETA II 840 + 100* 70,4% 

RA-09 Região Norte 

Itoupava Central, Fidélis, 
Itoupavazinha, Fortaleza Alta, 
Testo Salto, Badenfurt, Salto do 
Norte 

RA-01 
Região Central 
Norte e Sul 

Itoupava Norte, Fortaleza, Tribess 

Boa Vista, Itoupava Seca, Vila 
Nova, Vitor Konder, Centro, Velha, 
do Salto, Nova Esperança 

RA-03 
Região Central 
Oeste 

Escola Agrícola, do Salto, Velha, 
Vila Nova, Itoupava Seca 

RA-04 Região Oeste 
Salto Weissbach, Passo Manso, 
Velha Central, Velha Grande, 
Água Verde  

ETA III 330 24,7% RA-07 Região Sul 

Progresso, Garcia, da Glória, 
Valparaíso, Vila Formosa, Jardim 
Blumenau, Bom Retiro, Ribeirão 
Fresco, Centro, Ponta Aguda, 
Vorstadt 

ETA IV 15 1,1% RA-10 Extremo-Norte Distrito da Vila Itoupava 

Total 1.335 100% 

     * ETA compacta de 100 l/s com previsão para funcionamento em maio de 2016. 
Fonte: SAMAE, 2016. 

 

As ETAs I, III e IV totalizam uma capacidade nominal de tratamento da ordem de 29,6%, 
sendo responsáveis pelo abastecimento das Regiões de Abastecimento RA-02, RA-07 e RA-
10, respectivamente. Os 70,4% restantes de capacidade de tratamento são realizados pela 
ETA II, abastecendo as regiões RA 01, RA-03, RA-04 e RA-09 (Mapas 02 e 03), no entanto 
esse sistema atende cerca de 75% da população do município. 

A qualidade da água distribuída pelo SAMAE é satisfatória para a maioria da população, 
com algumas considerações que serão feitas no item descritivo de cada sistema. Também 
será apresentado, na sequência, vários resultados da qualidade da água tratada. Para a 
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população urbana, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (Departamento de 
Vigilância Sanitária), realiza ensaios de qualidade para monitoramento, sendo 60 amostras 
por mês em 30 pontos distintos e de grande interesse, tais como escolas, hospitais, postos 
de saúde, hotéis.  

Em cada um desses pontos, a equipe da Vigilância Sanitária realiza duas análises, sendo 
uma no cavalete e outra na parte interna da edificação, como forma não apenas de fiscalizar 
a qualidade de água distribuída pelo SAMAE, mas também as condições internas das 
instalações como a caixa d’água e tubulações. 

Foi feito ainda um levantamento, pela equipe da Vigilância Sanitária, em todas as áreas de 
captação de água (4 ETAs) e não encontraram, em um raio de 5 km, nenhuma utilização de 
agrotóxicos. 

O funcionamento do sistema de água de Blumenau, de forma resumida, acontece a partir do 
bombeamento direto das unidades de recalque localizadas nas diferentes ETAs, com os 
reservatórios existentes funcionando praticamente como “sobra”, ou seja, saindo da ETA, a 
água é distribuída e consumida, abastecendo os reservatórios com a sobra deste consumo. 

Esta configuração faz com que grandes áreas estejam inseridas em uma única zona de 
pressão, determinada pelo bombeamento inicial, fazendo com que, dentro destas áreas, 
devido à elevada amplitude de cotas topográficas, exista diferentes pressões nas 
tubulações, podendo ocasionar, em casos extremos, desde rompimentos por elevada 
pressão a falta d’água por baixa pressão. 

Para que haja atendimento da população devido às condições do sistema é necessária a 
existência de uma grande quantidade de VRPs (Válvulas Redutoras de Pressão) e boosters, 
aumentando a complexidade da operação. 

O traçado da rede de distribuição é do tipo ramificado partindo das ETAs e reservatórios até 
a ponta de cada sistema num formato de “espinha de peixe”. 

Segundo o cadastro comercial do SAMAE, existem hoje 77 reservatórios ativos totalizando 
um volume de 24.118 m³. Os resumos dos principais reservatórios estão demonstrados na 
Tabela 21 com capacidades entre 198 a 5.000 m³ (17 unidades). O restante possui de 5 a 
150 m³ e serão demonstrados posteriormente dentro do capítulo de cada sistema. 
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Tabela 21 – Resumo dos Reservatórios por sistema e região de abastecimento de água. 

Sistema 

de 

Produção 

Região de 

Abastecimento 
Reservatórios  

Volume 

(m³) 
Formato Cota (m) 

Tub.Entrada 

(mm) 

Tub. Saída 

(mm) 

ETA II 

RA-01 
(5.851 m³) 

R1 4.000 Retang. 66,3 300 300 

* RES ETA II 1.000 Retang. 23,64 800 R1-R3-R4-R9 

Demais Res. 851   

RA-03 
(1.289 m³) 

R3 1.000 Retang. 97,5 300 250 

Demais Res. 289   

RA-04 
(4.505 m³) 

R4 (4x580m³) 2.320 Circ. 112,5 e 77,7 250 250 

R4 Novo 2.000 Circ. 117,5 250 250 

Demais Res. 185   

RA-09 
(2.320 m³) 

R9 2.000 Retang. 116,1 400 400 

Demais Res. 320   

ETA III 
RA-07 

(8.622 m³) 

R7 5.000 Circ. 86,64 500 400 

RES ETA III 2.000 Circ. 94,3 500 500 

RES ETA III 
(2) 

1.000 Circ. 100,3 500 500 

Araranguá 198 Retang. 42,6 - - 

Demais Res. 424   

ETA I 
RA-02 

(1.206 m³) 

ETA I 
(2x500m³) 

1.000 Circ. 56,1 300 300 

Portal Saxônia 200 Circ. 183,0 - - 

Demais Res. 6   

ETA IV 
RA-10 

(325 m³) 

ETA IV 200 Circ. 242,8 - - 

Demais Res. 125  

Total Reservação Principal (m³) 21.898  

Demais Reservatórios (m³) 2.220  

Reservação Total do SAA (m³) 24.118  

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

O volume de reservação necessário em 2016, considerando a premissa de reservação de 
1/3 do consumo diário, é cerca de 30.000 m³ contra os 24.118 m³ de reservação existente, 
ou seja, um déficit de volume de reservação de aproximadamente 5.900 m³. Está em fase de 
início de obras o reservatório Mariana com 3.000m³ o que reduzirá o déficit para 2.900 m³. 
Até 2037 serão necessários 36.866 m³ de reservação, sendo que está em fase de projeto a 
implantação de mais 13.000 m³.  

O SAMAE vem trabalhando em regiões específicas com o intuito de setorizar a rede de 
distribuição, fazendo com que seja diminuída a amplitude de pressões a que a rede de 
abastecimento está submetida, através de estudos técnicos e instalação de novos boosters. 



             

       Página: 61 

 

                        

O cadastro georreferenciado do SAMAE possui 1.563.530 metros de redes de distribuição e 
adutoras de água, contendo separação por diâmetro, material, Sistema de Abastecimento e 
também por Região de Abastecimento. Apresenta também a situação da tubulação em: 
normal, intermitente e precária. As piores situações, como se esperava, são as pontas de 
rede de distribuição e pontos altos do sistema. As principais adutoras estão representadas 
no Mapa 04. 

Aproximadamente 60 km dessa rede de distribuição possuem problemas de operação, tais 
como incrustações ou rompimentos frequentes, principalmente devido à sua idade. Dessas, 
20 km já foram substituídas, restando assim 40 km de redes (2,6% da tubulação existente) a 
serem consideradas para substituição na fase de proposições.    

Problemas pontuais foram obtidos através das Oficinas, com a presença da população do 
Município (apresentados em forma de tabela ao final do diagnóstico), onde esta relatou, por 
exemplo, problemas de pressão, qualidade ruim e falta de água.  
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2.14. SISTEMA ETA I  

Esta foi a primeira ETA construída no Município e está operando desde 1943, com 
localização na Rua Lages s/ nº, Bairro Boa Vista, com a seguinte localização geográfica: 
691.636 E, 7.022.055 S.  

Devido à sua área de abrangência e capacidade dos reservatórios, esta estação trabalha de 
8 a 12 horas por dia, não tendo horário fixo para operação, sendo responsável pelo 
abastecimento parcial dos bairros Nova Esperança, Boa Vista, Ponta Aguda, Centro e Victor 
Konder.  

Segundo a sua área de abrangência, esta unidade é, atualmente, responsável pelo 
atendimento de cerca de 4% da população urbana de Blumenau.  

Funciona, neste local, o Museu da Água, que conta com a história do tratamento de água no 
Município de Blumenau, além de expor antiguidades relacionadas ao assunto. 

 
Museu da água 

 
Museu da água 

 
Museu da água 

 
Museu da água 

Figura 6 – Relatório fotográfico – ETA I (Museu da água).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.14.1. Manancial e disponibilidade hídrica  

O manancial utilizado para captação de água bruta da ETA I é o Rio Itajaí-açu. Quanto ao 
enquadramento, a Resolução CERH nº 001/2008 adotou a classificação estabelecida pela 
Resolução CONAMA nº 357/2005, enquanto não aprovado o novo enquadramento dos 
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corpos d’água superficiais do Estado de Santa Catarina. Portanto, para o trecho da captação 
da ETA I, este manancial é classificado como classe 2, classe esta que, segundo a 
CONAMA nº 357/2005, pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano após 
tratamento convencional. 

O rio Itajaí-açu pertence a bacia do Itajaí. No município de Blumenau, existe nesse rio um 
posto pluviométrico (código ANA: 2649007) e outro fluviométrico instalados (código ANA: 
83800002), na mesma localização, ao lado da ponte da rua República Argentina. 

A captação da ETA I dista um quilômetro desse posto. Pela proximidade, todas as 
características hidrológicas serão retiradas pelas informações de chuva e vazão desse 
posto, contidas no estudo denominado “Regionalização de Vazões das bacias hidrográficas 
estaduais do estado de Santa Catarina”, tendo como contratante a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, elaborado em fevereiro de 2006. 

Do estudo de regionalização, a região deste posto citado possui uma área de drenagem 
calculada de 11.927 km² (diferente dos 11.803 km² do banco de dados da ANA) e uma 
precipitação média de 1.573 mm/ano. Através de mapas e equações do referido estudo, é 
possível determinar as informações seguintes: 

 Vazão média de longo termo: Qmlt = 381,59 m³/s (região M4 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P027); 

 Vazão específica: q = 32,0 l/s.km² (região 83 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P033); 

 Distribuição sazonal das vazões médias mensais (região S7 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P035) 

 
Figura 7 – Gráfico da Distribuição Sazonal das Vazões Médias Mensais – ETA I. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se que, em média, existe um período seco de abril a agosto, e um período úmido 
de setembro a março. 

 Curva de permanência (região X do mapa 676-BAM-SEC-A1-P028) 
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Figura 8 – Gráfico da Curva de Permanência – ETA I. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As curvas de permanências representam as relações entre as vazões médias mensais de 
um rio com as probabilidades ou percentagens dos meses com ocorrências que igualem ou 
superem este valor de vazão (Figura 8). Em média, em 5% das vezes ocorre uma vazão 
próxima a 810 m³/s e sempre ocorre uma vazão de 50 m³/s. 

Tabela 22 – Vazões com as suas permanências - ETA I. 

Permanência (%) Q (m³/s) 

5 812,78 

10 663,96 

20 515,14 

30 438,82 

40 377,77 

50 331,98 

60 286,19 
 

Permanência (%) Q (m³/s) 

70 251,85 

80 209,87 

90 164,08 

95 137,37 

98 110,66 

100 53,42 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

 Vazão mínima de 7 dias consecutivos para um período de retorno qualquer 

Primeiramente, foi encontrado o valor médio das vazões mínimas médias anuais de 7 dias 
consecutivos: Qmin 7 = 129,85 m³/s (região M7-5 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P029); 

Através do mapa 676-BAM-SEC-A1-P030 (região X) é possível determinar os valores de 
vazão mínimos de 7 dias e relacionar com a probabilidade de ocorrência dessa chuva. 
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Tabela 23 – Vazões mínimas de 7 dias e seus Períodos de Retorno - ETA I. 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

2 120,8 

2,5 109,1 

5 85,7 

10 72,7 

15 66,2 
 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

20 62,3 

25 58,4 

50 51,9 

100 45,4 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Um detalhe citado no Estudo de Regionalização (2006), foi a verificação de um incremento 
significativo de vazões mínimas e médias entre os postos fluviométricos Indaial e Blumenau, 
ambos com séries extensas com 72 e 58 anos de observações, respectivamente. Com uma 
área incremental de apenas 6% entre os postos, a vazão média de longo termo aumenta 
70%, e a vazão específica passa de 20 para 32 l/s.km², o que pode ocorrer devido a 
operação do reservatório e imprecisões nas observações. 

 

2.14.2. Vazão outorgável 

Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 
hídricos, garantindo o controle quantitativo e qualitativo do uso da água. 

As captações de água (em rios, córregos, mina, poço, etc) e os lançamentos em corpo de 
água de efluente de esgoto são usos de recursos hídricos que necessitam de outorga para 
entrar em operação.  

No estado de Santa Catarina, a autorização para o uso dos recursos hídricos de domínio 
estadual compete a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDS), já os de 
domínio federal compete à Agência Nacional de Águas (ANA). 

A Portaria SDS nº36/2008, em seu artigo segundo, cita que a vazão de referência para a 
análise de disponibilidade hídrica para captações dos cursos d’água do estado é a Q98 
(vazão de permanência por 98% do tempo). A Portaria SDS nº51/2008 complementa, 
também no artigo segundo, parágrafos 1 ao 3, que a vazão outorgável será equivalente a 50 
% da vazão de referência, sendo o limite máximo individual para usos consuntivos fixado em 
20 % da vazão outorgável, podendo ser excedido até o limite de 80 % quando a finalidade 
do uso for para consumo humano. 

Com isso, tem-se os seguintes valores para a captação da ETA I: 

Tabela 24 – Vazão outorgável na captação de água bruta - ETA I. 

Q 98 (m³/s) 50 % Q 98 (m³/s)  
20% da vazão 

outorgável (m³/s) 
80 % da vazão 

outorgável (m³/s) 

110,66 55,33 11,07 44,26 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Percebe-se, através dos dados da Tabela 24, que a vazão outorgável é muito superior à 
capacidade da ETA. No entanto, para se ter uma real dimensão da vazão disponível, deve-
se analisar os usuários de água cadastrados a montante deste ponto. Este cadastro não 
está unificado e disponível de forma a permitir sua visualização espacial. 

 

2.14.3. Captação de água bruta  

O Comitê do Itajaí realizou em junho de 2015 o VI Fórum Permanente de Prevenção aos 
Riscos de Desastres Naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí com o tema “erosão 
hídrica, uso do solo e gestão de riscos” com o debate principal sendo em torno dos 
seguintes assuntos: movimentação do solo, produção de sedimentos e manutenção de 
estradas vicinais (que consequentemente contribuem para a erosão e poluição dos rios).  

A partir deste encontro foi gerado um documento chamado “Carta de Rio do Sul” mostrando 
que as questões levantadas exigem intervenção urgente por parte do Governo Estadual e 
das Prefeituras, com o objetivo de evitar ou minimizar os impactos ambientais causados por 
aterros, terraplenagens e o manejo do solo inadequado. 

O resultado destas ações na Bacia é a deterioração da qualidade da água bruta. Através de 
acompanhamento da água bruta realizado pelo SAMAE, conforme Tabela 25, percebe-se a 
grande variação da turbidez ao longo do período, sendo este o principal parâmetro que 
causa problemas no tratamento da água bruta.  

Tabela 25 – Registros de turbidez da água bruta - ETA I. 

Mês 

Turbidez da Água Bruta 
(NTU) 

Mínima Média Máxima 

Dezembro/14 1,10 122,57 1.090,00 

Janeiro/15 1,31 275,87 2.400,00 

Fevereiro/15 1,24 167,76 469,00 

Março/15 20,60 44,90 125,00 

Abril/15 11,80 36,53 176,00 

Maio/15 10,70 72,57 418,00 

Junho/15 15,50 109,53 956,00 

Julho/15 14,70 133,19 791,00 

Agosto/15 9,04 16,55 76,70 

Setembro/15 0,91 325,75 1.980,00 

Outubro/15 147,00 470,45 1.880,00 

Novembro/15 43,00 125,67 311,00 

Dezembro/15 54,00 203,04 1.290,00 

Janeiro/16 21,90 179,71 1.080,00 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

Foram fornecidas também algumas análises da água bruta contendo parâmetros adicionais. 
Estas análises foram feitas no local de captação da ETA II, mas por se tratar do mesmo 
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manancial e próximo da captação da ETA I, podem ser consideradas válidas também para 
esta unidade. O resumo delas está descrito a seguir. 

 Data da coleta: 22/04/2013; número de parâmetros analisados: 101; valores fora dos 
padrões da legislação (considerando enquadramento oficial do curso d’água): DBO, 
fósforo total e sulfeto; 

 Data da coleta: 28/10/2013; número de parâmetros analisados: 101; valores fora dos 
padrões da legislação (considerando enquadramento oficial do curso d’água): cianeto 
livre, coliformes termotolerantes, DBO, fósforo total e sulfeto; 

 Data da coleta: 04/11/2014; número de parâmetros analisados: 101; valores fora dos 
padrões da legislação (considerando enquadramento oficial do curso d’água): 
alumínio dissolvido, coliformes termotolerantes, ferro dissolvido e sulfeto; 

 Data da coleta: 19/01/2016; número de parâmetros analisados: 103; valores fora dos 
padrões da legislação (considerando enquadramento oficial do curso d’água): 
alumínio dissolvido, cianeto livre, ferro dissolvido e manganês total. 

As considerações anteriores mostram que alguns parâmetros no Rio Itajaí-açu estão com 
valores fora do que está previsto na legislação, reforçando a importância da visão não 
apenas do manancial e do Município, mas sim da Bacia Hidrográfica, já que, no ponto de 
captação, a água bruta é influenciada pela região à sua montante. 

Dentre os parâmetros destacados anteriormente, vários correspondem à poluição hídrica, 
que pode ser proveniente de despejos de esgotos, tais como: DBO, fósforo total, coliformes 
termotolerantes, sulfetos e cianetos (podendo ser de origem industrial). 

No tópico sobre esgotamento sanitário serão descritas algumas ações que vem sendo 
tomadas no âmbito da Bacia Hidrográfica para que os Municípios implantem o sistema de 
esgotamento sanitário. 

Independente dos parâmetros indicados da água bruta estarem em desacordo com a 
legislação para a classe do rio, a água tratada deverá estar em conformidade com os 
parâmetros da Portaria 2.914/2011. 

Outra importante ação que o Comitê do Itajaí está propondo é a criação de uma rede de 
monitoramento de qualidade da água, com o objetivo de acompanhar a alteração qualitativa 
dos rios da bacia, subsidiando ações dos usuários de água, entre o eles o SAMAE. Estes 
dados já existem em vários pontos, mas não estão disponíveis a todos os interessados.  

A captação de água bruta é feita no rio Itajaí-açu próximo da ETA I, conforme pode ser visto 
na Figura 9. 
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Figura 9 – Localização captação e ETA I. 

Fonte: Google Earth, 2016. 

 

Neste local existe uma edificação que serve de abrigo para conjuntos moto-bomba 
instalados em seu interior, que não estão sendo utilizados no momento. Estes equipamentos 
possuem uma tubulação fixa responsável pela sucção da água bruta no manancial. O 
problema desta configuração é que, quando o nível do manancial diminui, a tubulação 
existente fica exposta, impedindo a captação e, consequentemente, obrigando o 
desligamento da ETA I.  

Para a resolução deste problema, cerca de 2 anos atrás, foi instalado em local próximo a 
esta edificação um flutuante que acompanha o nível da água, garantindo a captação de 
água bruta independente do nível do manancial. Outra vantagem é que este flutuante capta 
água sempre na parte superior do manancial, diminuindo a captação de sólidos.   

Os quadros de comando dos equipamentos são dotados de inversor de frequência, o que 
permite a regulagem de vazão e também auxilia na prevenção de golpes de aríete.  

 
Edificação existente 

 
Edificação existente 



             

       Página: 73 

 

                        

 
Edificação existente 

 
Conjuntos moto-bomba não utilizados 

 
Captação flutuante 

 
Captação flutuante 

 
Quadro de comando – captação flutuante 

Figura 10 – Relatório fotográfico – Captação ETA I.  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.14.4. Adutora de água bruta  

O transporte da água bruta desde a captação até a ETA I é feito por uma adutora de DN 300 
mm, estando o diâmetro adequado à vazão nominal da ETA.  
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2.14.5. ETA I  

A estação de tratamento de água ETA I possui tratamento do tipo completo, dotado das 
seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. 
O lodo gerado não sofre nenhum tratamento, sendo devolvido ao manancial. As estruturas 
são em concreto armado. 

O fluxograma esquemático da estação e a vista aérea estão apresentados na Figura 11 e 
Figura 12, respectivamente.   

 
Figura 11 – Esquemático funcionamento ETA I 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

  
Figura 12 – Vista aérea da ETA I 

Fonte: SERENCO, adaptado do Google Earth, 2016. 
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Inicialmente é feita a medição da vazão por um macromedidor eletromagnético na adutora 
de água bruta. Na chegada da água bruta à Estação é feita a dosagem do coagulante 
Policloreto de Alumínio (PAC), seguida por um ressalto hidráulico que proporciona a mistura 
rápida do coagulante. Quando há necessidade é feita adição de polímero para auxiliar na 
coagulação. 

Após a coagulação, a água segue para a etapa de floculação do tipo hidráulica com 
chicanas de fluxo vertical. 

Após a floculação, que está na parte central da ETA, a água segue através de dois canais 
para os dois decantadores existentes. Os decantadores são do tipo lamelar de placas 
horizontais. Cada decantador possui 5 placas. Os flocos depositam-se no fundo dos tanques 
e nas placas.  

A cada 15 dias estes decantadores devem ser totalmente limpos. Esta limpeza é feita 
através da secagem completa das unidades e limpeza manual. Para tanto, o tratamento fica 
interrompido, em média, durante 24 horas.  

Após a decantação, a água segue para os filtros contendo pedra-pomes como material 
filtrante. São 4 unidades de filtração, sendo divididas em duas baterias de 2 filtros 
(funcionando em paralelo). Cada bateria de 2 filtros funciona na sequência de cada 
decantador. Cada filtro possui área filtrante de 14m², segundo informações do SAMAE. 

A NBR 12.216 da ABNT recomenda que, em caso de filtros de dupla camada de antracito e 
areia, não sendo realizada pesquisa de velocidade de filtração e desempenho com relação 
aos parâmetros significativos do padrão de potabilidade, deverá ser adotada como taxa ou 
velocidade de filtração, com valor máximo de 360 m³/m².dia ou 360 m/dia. 

Apesar do material filtrante desta unidade ser diferente, para efeito de comparação, 
considerando a vazão nominal de 50 l/s, encontra-se uma taxa de filtração de 77 m/dia, 
correspondendo a um valor muito baixo. Este fato mostra que, considerando apenas os 
filtros, esta unidade poderia tratar uma maior vazão. 

Para a retrolavagem dos filtros existe um reservatório superior de água tratada, sendo feita 
através da entrada de água tratada no sentido ascensional, ou seja, de baixo para cima (no 
sentido contrário ao da filtração). Em geral a lavagem de cada filtro dura 10 minutos. A 
vazão vinda do reservatório superior deve ser suficiente para expandir o leito filtrante e 
desprender o material sólido retido na camada filtrante, levando a produção de um volume 
de água residuária.  

A lavagem inicia-se com o fechamento da entrada de água advinda do decantador para o 
filtro. Posteriormente, abre-se a saída para esgotamento da água. Por fim, o operador abre a 
entrada da água para lavagem dos filtros.  
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Vista externa ETA I 

 
Maquete da unidade 

 
Floculador hidráulico 

 
Floculador hidráulico 

 
Decantador 

 
Decantador 

 
Calha de coleta de água decantada 

 
Filtros 
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Filtros 

 
Tubulações dos filtros 

 
Comando dos filtros 

 
Material filtrante existente 

 
Reservatório superior para lavagem dos filtros 

 
Reservatório R2 / Câmara de contato 

 
Reservatório R2 / Câmara de contato 

 
Medidor de vazão – água bruta 

Figura 13 – Relatório fotográfico – ETA I.  
Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.14.5.1. Vazões e perdas no tratamento 

Os dados constantes na Tabela 26 dizem respeito à ETA I e foram disponibilizados pelo 
SAMAE.  

Tabela 26 – Vazões e perdas no tratamento – ETA I. 

ETA I 

Mês/Ano 
Água Bruta 

(m³/mês) 
Água Bruta 

(l/s) 
Água Tratada 

(m³/mês) 

Água 
Tratada 

(l/s) 
% de Perdas 

jan/15 61.956 23,13 55.760 20,82 10% 

fev/15 68.890 28,48 62.001 25,63 10% 

mar/15 85.738 32,01 77.164 28,81 10% 

abr/15 71.248 27,49 64.123 24,74 10% 

mai/15 70.713 26,40 63.642 23,76 10% 

jun/15 67.131 25,90 60.418 23,31 10% 

jul/15 72.827 27,19 65.544 24,47 10% 

ago/15 91.172 34,04 82.055 30,64 10% 

set/15 84.799 32,72 76.319 29,44 10% 

out/15 91.985 34,34 82.787 30,91 10% 

nov/15 81.308 31,37 73.177 28,23 10% 

dez/15 90.182 33,67 78.171 29,19 13% 

jan/16 108.906 40,66 98.015 36,59 10% 

fev/16 110.555 44,12 99.500 39,71 10% 

Total 1.157.410   1.038.677     

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Conforme citado no descritivo, não existe medidor de vazão de água tratada na ETA I, sendo 
este valor estimado pelo SAMAE de acordo com as rotinas operacionais de lavagem dos 
filtros e decantadores. 

Através da análise da Tabela 26, percebe-se que esta unidade vem trabalhando com uma 
vazão inferior à sua capacidade nominal e as perdas no tratamento, mesmo que estimadas, 
tem sido elevadas. 

 

2.14.5.2. Desinfecção, fluoretação e correção de pH  

Após a filtração, a água passa pelo processo de desinfecção, através da aplicação de 
hipoclorito de sódio, e também a fluoretação com a dosagem de Ácido Fluossilícico. Esses 
procedimentos são realizados na calha após a etapa de filtração. 

A última etapa do processo de tratamento da água é a correção do pH, quando é adicionado 
Hidróxido de Cálcio para neutralização adequada para proteção das tubulações, tanto da 
rede quanto interna dos imóveis. Esta correção também é feita na calha após a filtração.  
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2.14.5.3. Armazenamento de produtos químicos  

Os produtos químicos para uso no tratamento da água ficam armazenados na Casa de 
Química, localizada no andar inferior da estação.  

 
Armazenamento de produtos químicos 

 
Armazenamento de produtos químicos 

Figura 14 – Relatório fotográfico – ETA I (armazenamento de produtos químicos).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.14.5.4. Equipe de trabalho  

A equipe de trabalho da ETA I conta com os seguintes profissionais:  

 1 laboratorista por turno de 8h, totalizando 3 laboratoristas; 

 1 operador de ETA por turno de 8h, sendo um a mais no terceiro turno (noite) 
totalizando 4 operadores. 

Os turnos são divididos conforme Tabela 27. 

Tabela 27 – Turnos de trabalho da ETA I. 

1º Turno 05:00 às 13:30 

2º Turno 13:30 às 22:00 

3º Turno 22:00 às 05:00 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

2.14.5.5. Análises laboratoriais de controle da qualidade 

Para o controle operacional e da qualidade da água, a ETA I conta com um laboratório que 
possui os seguintes equipamentos: 

 1 destilador de água; 

 1 phmetro;  

 1 turbidímetro portátil;  

 1 colorímetro;  

 1 Jar Test. 
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Os testes laboratoriais para controle da qualidade da água são feitos a cada 30 minutos e 
abrangem os seguintes parâmetros mostrados na Tabela 28. 

Tabela 28 – Parâmetros analisados para qualidade da água. 

Parâmetros 
Água 

Bruta Tratada 

Turbidez X X 

pH X X 

Cloro  X 

Flúor  X 

Cor  X 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Segundo Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS), os responsáveis pelo controle de 
qualidade devem aprovar junto à autoridade pública um plano de amostragem. As 
informações a seguir foram repassadas pelo SAMAE referentes às amostras realizadas para 
aferição da qualidade da água tratada. 

Foi disponibilizada uma planilha com resultados de análises operacionais na saída do 
tratamento da ETA I, contendo os seguintes parâmetros: pH, turbidez, fluoretos, cloro 
residual livre, cor e coliformes totais. A seguir será feito um resumo das amostras 
encontradas, nesta planilha, fora dos padrões da Portaria 2914/2011. 

 pH = 2 amostras fora do padrão de um total de 6.480 amostras entre fevereiro de 
2013 e março de 2016; 

 Fluoretos = 55 amostras fora do padrão de um total de 12.234 amostras entre 
fevereiro de 2013 e março de 2016;  

 Cloro residual livre = 1 amostra fora do padrão de um total de 12.262 amostras entre 
fevereiro de 2013 e março de 2016;  

 Cor = 1 amostra fora do padrão de um total de 2.685 amostras entre fevereiro de 
2013 e março de 2016; 

 Coliformes Totais = nenhuma amostra fora do padrão de um total de 205 amostras 
entre fevereiro de 2013 e março de 2016; 

Percebe-se que apenas uma pequena porcentagem das amostras estão fora do padrão da 
legislação nos parâmetros pH, fluoretos, cloro residual livre, cor e coliformes totais.  

Quanto à turbidez, a Portaria 2.914/2011 diz, em seu anexo II, que, para o tipo de tratamento 
existente na ETA I, o valor máximo permitido é de 0,5 uT para 95% das amostras e, o Anexo 
III da mesma Portaria diz que nenhuma das amostras pode ultrapassar o valor de 1,0 uT e 
estabelece metas progressivas para atingir estes valores. Segundo a Tabela 29, em todos 
os anos analisados existiram amostras com valor acima de 1,0 uT e, a partir de 2015, um 
número maior do que o permitido atingiu valor acima de 0,5 uT, o que é preocupante. 
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Tabela 29 – Resultados parâmetro turbidez – ETA I. 

Ano 
Quant. 

Amostras 

% acima 0,5 uT 
% acima 1,0 

uT Medida 
na ETA 

Permitido 
pela Portaria 

2015/2016 3976 16,45% 5% 2,14% 

2014 1024 18,85% 25% 4,88% 

2013 1485 17,17% 50% 2,76% 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Deve-se levar em conta que a atual legislação que rege a qualidade da água tratada 
(Portaria 2914) entrou em vigor somente em dezembro de 2011, sendo, portanto, mais 
recente que a ETA em questão. Este fato é importante porque, se o limite ainda fosse de 
acordo com a Portaria anterior (518/2004), que determinava como valor máximo 1 uT, 
apenas 3% das amostras estariam fora do valor permitido. O motivo da diminuição do valor 
máximo da turbidez é com vistas a assegurar a adequada eficiência de remoção de 
enterovírus, cistos de Giardia spp e oocistos de Cryptosporidium sp.  

Portanto, além da qualidade da água bruta, a mudança da legislação também colabora para 
que sejam necessárias melhorias operacionais na ETA I a fim de atender aos valores 
previstos na legislação, principalmente quanto à turbidez.   

 
Laboratório 

 
Laboratório 

Figura 15 – Relatório fotográfico – ETA I (laboratório).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.14.5.6. Ameaças encontradas  

A seguir a lista de ameaças encontradas nesta unidade:   

 O descarte de águas de lavagem dos floculadores, decantadores, filtros e as águas 
servidas no laboratório não possuem sistemas de tratamento, recuperação e 
destinação adequados, sendo lançados diretamente na rede de drenagem da ETA, 
tendo como destino final o Rio Itajaí-açu. A disposição do lodo em rios gera um 
grande impacto ambiental, dentre eles: assoreamento, piora da qualidade da água e 
impactos adversos sobre a vida aquática. (KATAYAMA, 2012); 
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Sendo necessária a implantação da etapa de tratamento do lodo nesta ETA, que 
consiste em seu armazenamento para posterior retorno ao tratamento ou 
desaguamento e destinação final correta; 

 Algumas tubulações abaixo dos filtros, no andar inferior, apresentam vazamentos; 

 Necessidade de lavagem manual dos decantadores; 

 Esta unidade não vem conseguindo atender o limite estabelecido pela Portaria 2914 
quanto ao parâmetro turbidez; 

 Ausência de licença ambiental de operação. Reservação 

A ETA I é responsável pelo abastecimento de quatro reservatórios, localizados na RA2. O 
reservatório R2, localizado no terreno da ETA I, é abastecido diretamente por esta e efetua a 
distribuição, por gravidade, para a sua área de influência, além de funcionar como câmara 
de contato para a desinfecção e fluoretação da água tratada. As características principais 
destes reservatórios estão descritas na Tabela 30. 

Tabela 30 – Resumo dos Reservatórios do sistema ETA I. 

Nome 
Volume 

(m³) 
Material RA 

Cota 
(m) 

Telemetria 
Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM) 

R2 - ETA I 500 Concreto 2 56,10 SIM 691.654,64 7.021.991,16 

R2 500 Concreto 2 56,10 SIM 691.661,73 7.021.974,84 

Portal Saxônia 200 Concreto 2 183,00 NÃO 692.766,54 7.022.641,09 

Lages 6 Concreto 2 80,00 NÃO 691.592,95 7.022.128,39 

TOTAL 1.206       
Fonte: SAMAE, 2016. 

 

2.14.6. Transporte da água tratada 

De acordo com o cadastro técnico e com as informações levantadas, a RA-02 é atendida por 
gravidade a partir do Reservatório R2 (localizado no terreno da ETA I). Existem, segundo o 
cadastro técnico, duas adutoras responsáveis pelo atendimento desta RA, sendo uma com 
diâmetro de 300 mm e outra com diâmetro de 250 mm, sendo suficientes para transporte 
das demandas previstas, que são compatíveis com a vazão nominal considerada da ETA I 
(50 l/s). As principais adutoras do sistema estão apresentadas no Mapa 05. 

 

2.14.7. Elevatórias e Booster de água tratada  

Devido à concepção do sistema de abastecimento e principalmente à topografia acidentada 
do município, as redes de distribuição possuem alguns bombeamentos intermediários com o 
intuito de minimizar pressões muito elevadas e transportar de maneira mais eficiente a água 
até o consumidor mais afastado nas pontas de rede e nos pontos altos.   

As principais características dos bombeamentos para o sistema da ETA I podem ser 
visualizadas na Tabela 31, fornecidas pelo cadastro técnico do SAMAE. A localização das 
unidades está representada no Mapa 05. 
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Tabela 31 – Elevatórias e boosters do Sistema ETA I. 

Nome 
Vazão 
(l/s) 

Altura 
manométrica (mca) 

Tipo 
Cota 
(m) 

Potencia 
(cv) 

Acionamento 

ETA I - Captação 50,0 - Centrífuga 56,0 100,0 Compensadora 

Portal da Saxônia 25,0 200,0 Booster 19,0 125,0 Inversor 

Henrique Reif 11,0 115,0 Booster 25,1 30,0 Inversor 

Lages 5,7 105,0 Elevatória 56,0 7,5 Partida Direta 

ETA I - Retrolavagem 5,7 105,0 Elevatória 56,0 7,5 Partida Direta 

Copacabana 4,6 60,0 Mini-Booster 113,0 5,0 Inversor 

Adolfo Talmann 3,5 78,0 Mini-Booster 21,0 5,0 Inversor 

ETA I - Chafariz - - Centrífuga 56,0 5,0 Compensadora 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.15. SISTEMA ETA II  

Esta é a principal ETA do sistema de abastecimento de água de Blumenau devido à sua 
capacidade instalada e área de abrangência, estando em operação desde 1970. Está 
localizada na Rua Bahia nº 1530, Bairro Salto, com a seguinte localização geográfica: 
688.837 E, 7.024.937 S, sendo responsável pelo abastecimento dos bairros Água Verde, 
Badenfurt, Boa Vista, Escola Agrícola, Fidélis, Fortaleza, Fortaleza Alta, Itoupava Central, 
Itoupava Norte, Itoupava Seca, Itoupavazinha, Nova Esperança, Passo Manso, Salto, Salto 
Norte, Salto Weissbach, Testo Salto, Tribess, Velha, Velha Central, Velha Grande, Victor 
Konder e Vila Nova. 

Segundo a sua área de abrangência, esta unidade é, atualmente, responsável pelo 
atendimento de cerca de 75% da população urbana de Blumenau.  

 

2.15.1. Manancial e disponibilidade hídrica  

O manancial utilizado para captação de água bruta da ETA II é o Rio Itajaí-açu. Quanto ao 
enquadramento, a Resolução CERH nº 001/2008 adotou a classificação estabelecida pela 
Resolução CONAMA nº 357/2005, enquanto não aprovado o novo enquadramento dos 
corpos d’água superficiais do Estado de Santa Catarina. Portanto, para o trecho da captação 
da ETA II, este manancial é classificado como classe 2, classe esta que, segundo a 
CONAMA nº 357/2005, pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano após 
tratamento convencional. 

O rio Itajaí-açu pertence à bacia do Itajaí. No município de Blumenau, existe nesse rio um 
posto pluviométrico (código ANA: 2649007) e outro fluviométrico instalados (código ANA: 
83800002), na mesma localização, ao lado da ponte da rua República Argentina. 

A captação da ETA II dista dez quilômetros pelo rio desse posto. Pela proximidade, todas as 
características hidrológicas serão retiradas pelas informações de chuva e vazão desse 
posto, contidas no estudo denominado “Regionalização de Vazões das bacias hidrográficas 
estaduais do estado de Santa Catarina”, tendo como contratante a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, elaborado em fevereiro de 2006. 

Do estudo de regionalização, a região deste posto possui uma área de drenagem calculada 
de 11.927 km² (diferente dos 11.803 km² do banco de dados da ANA) e uma precipitação 
média de 1.573 mm/ano. Através de mapas e equações do referido estudo, é possível 
determinar as informações seguintes: 

 Vazão média de longo termo: Qmlt = 381,59 m³/s (região M4 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P027); 

 Vazão específica: q = 32,0 l/s.km² (região 83 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P033); 

 Distribuição sazonal das vazões médias mensais (região S7 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P035). 
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Figura 16 – Gráfico da Distribuição Sazonal das Vazões Médias Mensais – ETA II. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se que, em média, existe um período seco de abril a agosto, e um período úmido 
de setembro a março. 

 Curva de permanência (região X do mapa 676-BAM-SEC-A1-P028). 

 
Figura 17 – Gráfico da Curva de Permanência – ETA II. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As curvas de permanências representam as relações entre as vazões médias mensais de 
um rio com as probabilidades ou percentagens dos meses com ocorrências que igualem ou 
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superem este valor de vazão (Figura 8). Em média, em 5% das vezes ocorre uma vazão 
próxima a 810 m³/s e sempre ocorre uma vazão de 50 m³/s. 

Tabela 32 – Vazões com as suas permanências - ETA II. 

Permanência (%) Q (m³/s) 

5 812,78 

10 663,96 

20 515,14 

30 438,82 

40 377,77 

50 331,98 

60 286,19 
 

Permanência (%) Q (m³/s) 

70 251,85 

80 209,87 

90 164,08 

95 137,37 

98 110,66 

100 53,42 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

 Vazão mínima de 7 dias consecutivos para um período de retorno qualquer 

Primeiramente foi encontrado o valor médio das vazões mínimas médias anuais de 7 dias 
consecutivos: Qmin 7 = 129,85 m³/s (região M7-5 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P029); 

Através do mapa 676-BAM-SEC-A1-P030 (região X) é possível determinar os valores de 
vazão mínimos de 7 dias e relacionar com a probabilidade de ocorrência dessa chuva. 

Tabela 33 – Vazões mínimas de 7 dias e seus Períodos de Retorno - ETA II. 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

2 120,8 

2,5 109,1 

5 85,7 

10 72,7 

15 66,2 
 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

20 62,3 

25 58,4 

50 51,9 

100 45,4 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Um detalhe citado no Estudo de Regionalização (2006) foi a verificação de um incremento 
significativo de vazões mínimas e médias entre os postos fluviométricos Indaial e Blumenau, 
ambos com séries extensas com 72 e 58 anos de observações, respectivamente. Com uma 
área incremental de apenas 6 % entre os postos, a vazão média de longo termo aumenta 70 
% e a vazão específica passa de 20 para 32 l/s.km², o que pode ocorrer devido a operação 
do reservatório e imprecisões nas observações. 

 

2.15.2. Vazão outorgável 

Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 
hídricos, garantindo o controle quantitativo e qualitativo do uso da água. 
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As captações de água (em rios, córregos, mina, poço, etc) e os lançamentos em corpo de 
água de efluente de esgoto são usos dos recursos hídricos que necessitam de outorga para 
entrar em operação.  

No estado de Santa Catarina, a autorização para o uso dos recursos hídricos de domínio 
estadual compete a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDS), já os de 
domínio federal competem à Agência Nacional de Águas (ANA). 

A Portaria SDS nº36/2008, em seu artigo segundo, cita que a vazão de referência para a 
análise de disponibilidade hídrica para captações dos cursos d’água do estado é a Q98 
(vazão de permanência por 98% do tempo). A Portaria SDS nº51/2008 complementa, 
também no artigo segundo, parágrafos 1 ao 3, que a vazão outorgável será equivalente a 
50% da vazão de referência, sendo o limite máximo individual para usos consuntivos fixado 
em 20% da vazão outorgável, podendo ser excedido até o limite de 80% quando a finalidade 
do uso for para consumo humano. 

Com isso, têm-se os seguintes valores para a captação da ETA II: 

Tabela 34 – Vazão outorgável na captação de água bruta - ETA II. 

Q 98 (m³/s) 50 % Q 98 (m³/s)  
20% da vazão 

outorgável (m³/s) 
80 % da vazão 

outorgável (m³/s) 

110,66 55,33 11,07 44,26 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

Percebe-se, através dos dados da Tabela 34, que a vazão outorgável é muito superior à 
capacidade da ETA. No entanto, para se ter uma real dimensão da vazão disponível, deve-
se analisar os usuários de água cadastrados a montante deste ponto. Este cadastro não 
está unificado e disponível de forma a permitir sua visualização espacial.  

 

2.15.3. Captação de água bruta  

O Comitê do Itajaí realizou em junho de 2015 o VI Fórum Permanente de Prevenção aos 
Riscos de Desastres Naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí com o tema “erosão 
hídrica, uso do solo e gestão de riscos” com o debate principal sendo em torno dos 
seguintes assuntos: movimentação do solo, produção de sedimentos e manutenção de 
estradas vicinais (que consequentemente contribuem para a erosão e poluição dos rios).  

A partir deste encontro foi gerado um documento chamado “Carta de Rio do Sul” mostrando 
que as questões levantadas exigem intervenção urgente por parte do Governo Estadual e 
das Prefeituras, com o objetivo de evitar ou minimizar os impactos ambientais causados por 
aterros, terraplenagens e o manejo do solo inadequado. 

O resultado destas ações na Bacia é a deterioração da qualidade da água bruta. Através de 
acompanhamento da água bruta realizado pelo SAMAE, conforme Tabela 35, percebe-se a 
grande variação da turbidez ao longo do período, sendo este o principal parâmetro que 
causa problemas no tratamento da água bruta.  
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Tabela 35 – Registros de turbidez da água bruta - ETA II. 

Mês 

Turbidez da Água Bruta 
(NTU) 

Mínima Média Máxima 

Dezembro/14 24,20 159,64 1.290,00 

Janeiro/15 26,90 260,30 3.108,00 

Fevereiro/15 12,00 164,04 506,00 

Março/15 15,90 60,11 336,00 

Abril/15 9,90 37,17 289,00 

Maio/15 9,91 58,19 523,00 

Junho/15 9,37 100,42 931,00 

Julho/15 6,30 82,14 872,00 

Agosto/15 4,94 27,62 1.346,00 

Setembro/15 16,00 286,23 2.230,00 

Outubro/15 103,00 412,53 1.884,00 

Novembro/15 0,46 108,68 752,00 

Dezembro/15 9,30 198,40 1.384,00 

Janeiro/16 7,10 190,29 1.120,00 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Valores muito elevados de turbidez podem ser observados na Tabela 35, o que dificulta em 
muito o tratamento, podendo inclusive inviabilizá-lo dependendo das condições operacionais 
da ETA. 

Foram fornecidas também algumas análises da água bruta contendo parâmetros adicionais. 
O resumo delas está descrito a seguir. 

 Data da coleta: 22/04/2013; número de parâmetros analisados: 101; valores fora dos 
padrões da legislação (considerando enquadramento oficial do curso d’água): DBO, 
fósforo total e sulfeto; 

 Data da coleta: 28/10/2013; número de parâmetros analisados: 101; valores fora dos 
padrões da legislação (considerando enquadramento oficial do curso d’água): cianeto 
livre, coliformes termotolerantes, DBO, fósforo total e sulfeto; 

 Data da coleta: 04/11/2014; número de parâmetros analisados: 101; valores fora dos 
padrões da legislação (considerando enquadramento oficial do curso d’água): 
alumínio dissolvido, coliformes termotolerantes, ferro dissolvido e sulfeto; 

 Data da coleta: 19/01/2016; número de parâmetros analisados: 103; valores fora dos 
padrões da legislação (considerando enquadramento oficial do curso d’água): 
alumínio dissolvido, cianeto livre, ferro dissolvido e manganês total. 

As considerações anteriores mostram que alguns parâmetros no Rio Itajaí-açu estão com 
valores fora do que está previsto na legislação, reforçando a importância da visão não 
apenas do manancial e do Município, mas sim da Bacia Hidrográfica, já que no ponto de 
captação a água bruta é influenciada pela região à sua montante. 
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Dentre os parâmetros destacados anteriormente, vários correspondem à poluição hídrica 
que pode ser proveniente de despejos de esgotos, tais como: DBO, fósforo total, coliformes 
termotolerantes, sulfetos e cianetos (podendo ser de origem industrial). 

No tópico sobre esgotamento sanitário serão descritas algumas ações que vem sendo 
tomadas no âmbito da Bacia Hidrográfica para que os Municípios implantem o sistema de 
esgotamento sanitário. 

Independente dos parâmetros indicados estarem em desacordo com a legislação para a 
classe do rio, a água tratada deverá estar em conformidade com os parâmetros da Portaria 
2.914/2011. 

Outra importante ação que o Comitê do Itajaí está propondo é a criação de uma rede de 
monitoramento de qualidade da água, com o objetivo de acompanhar a alteração qualitativa 
dos rios da bacia, subsidiando ações dos usuários de água, entre o eles o SAMAE. Estes 
dados já existem em vários pontos, mas não estão disponíveis a todos os interessados.  

A captação de água bruta responsável pela alimentação da ETA II é feita, atualmente, em 
dois locais distintos. A captação principal é através de uma tomada de água no canal de 
entrada da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Salto, da CELESC. A adutora de água 
bruta, com 2 km de extensão, possui DN 800 de concreto, passando pela margem direita do 
rio Itajaí-açu, estando aparente em vários trechos.  

Esta captação principal, juntamente com a sua adutora, foi projetada para que a ETA II fosse 
alimentada por gravidade. No entanto, devido ao diâmetro desta tubulação e a sua 
declividade, a vazão possível de ser aduzida tornou-se insuficiente após ampliação da ETA 
II. 

A solução encontrada para que uma maior vazão pudesse ser transportada pela mesma 
adutora foi a implantação de um bombeamento intermediário, com o intuito de elevar o nível 
da água e consequentemente a vazão aduzida. Essa estrutura é feita de concreto, composta 
por duas câmaras, sendo uma delas para abrigar a bomba propulsora submersível do tipo 
VUP e a segunda câmara para manter o nível vertido pela primeira câmara.  

Este bombeamento intermediário possui apenas uma bomba instalada, havendo outras duas 
de mesmas características armazenadas no almoxarifado. Em caso de necessidade de troca 
do equipamento, a captação fica impedida de funcionar a plena vazão até que ocorra o 
transporte e a instalação do novo equipamento. Esta situação é indesejada considerando 
que esta é a principal captação do Município. 

Quanto à captação auxiliar, esta encontra-se em terreno contíguo à ETA II e é feita através 
de um flutuante (aproximadamente 300 m de distância da ETA II). O transporte acontece 
através de uma adutora DN 300 em PVC DeFofo (vazão de 100 l/s). 
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Figura 18 – Localização captações e ETA II. 

Fonte: Google Earth, 2016. 
 

Os quadros de comando dos equipamentos são dotados de inversor de frequência, o que 
permite a regulagem de vazão e também auxilia na prevenção de golpes de aríete.  

 
Captação principal 

 
Captação principal 
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Captação principal – bombeamento 

intermediário 

 
Captação principal – bombeamento 

intermediário 

 
Abrigo para instalações elétricas e quadro de 

comando – bomba submersível do 
bombeamento intermediário 

 
Abrigo para instalações elétricas e quadro de 

comando – bomba submersível do 
bombeamento intermediário 

 
Captação auxiliar flutuante 

 
Captação auxiliar flutuante 

Figura 19 – Relatório fotográfico – Captações ETA II.  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Existe projeto em andamento para a execução de uma nova captação de água bruta que 
causará a desativação da atual unidade principal, localizada no canal de entrada da PCH do 
Salto. Esta desativação tem como principais motivos: 

 Crescimento das demandas; 

 Fragilidade da adutora (vazamentos nas bolsas e rompimentos de trechos); 
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 Projeto de ampliação da PCH do Salto, que possui previsão de construção no local 
onde atualmente está a adutora de água bruta. 

Esta nova captação será composta de filtros e desarenador, além de permitir a captação em 
diferentes níveis, fazendo com que melhore a qualidade da água bruta a ser tratada na ETA 
II, facilitando a sua operação. 

 

2.15.4. Adutora de água bruta  

O transporte da água bruta desde a captação principal até a ETA II é feito por uma adutora 
com cerca de 2 km de extensão e diâmetro DN 800 em concreto, passando pela margem 
direita do Rio Itajaí-açu, estando aparente em vários trechos. Conforme citado 
anteriormente, esta adutora vem apresentando fragilidade, com vazamentos e paralisações. 

Como exemplo, no dia 23 de novembro de 2008 essa adutora se rompeu atrás do posto de 
combustíveis ao lado da ponte do Salto, após um deslizamento provocado pela enchente do 
Itajaí-açu. A mesma enchente inundou totalmente a ETA, e nessa ocasião as outras 3 ETAs 
também ficaram fora de operação. Para o conserto da adutora o SAMAE teve que contratar 
um guindaste e trabalhar sem interrupções para reestabelecer o abastecimento, finalizado 
no dia 27. A maioria da população ficou sem água por aproximadamente 10 dias, sendo 
abastecida por caminhões pipas oriundas de municípios vizinhos, até o restabelecimento de 
todo o sistema.  

Quanto à captação auxiliar pelo flutuante, o transporte é feito por uma adutora DN 300 em 
PVC DeFofo com extensão aproximada de 300 m, estando adequada à vazão de 100 l/s. 

 

2.15.5. ETA II  

A ETA II possui tratamento do tipo completo, dotado das seguintes etapas: coagulação, 
floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. O lodo gerado não sofre 
nenhum tratamento, sendo devolvido ao manancial. As estruturas são em concreto armado. 

Existem alguns analisadores de processo, com a finalidade de analisar determinados 
parâmetros de forma ininterrupta, facilitando a operação e possibilitando a automação da 
unidade. No entanto, estes analisadores estão sem uso devido falta de manutenção.  
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Analisadores de processo desativados 

 
Analisadores de processo desativados 

Figura 20 – Relatório fotográfico – ETA II (analisadores de processo).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Esta unidade é dividida em duas alas de tratamento: norte e sul. Na ala norte tem-se 
floculação mecanizada e decantação convencional, enquanto que na ala sul o sistema conta 
com floculação hidráulica e decantação lamelar. 

O fluxograma esquemático da estação e a vista aérea estão apresentados nas Figura 21 e 
Figura 22, respectivamente.   

 
Figura 21 – Esquemático funcionamento ETA II 

Fonte: SAMAE, 2016. 
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Figura 22 – Vista aérea da ETA II 

Fonte: SERENCO adaptado do Google Earth, 2016. 

 

A chegada de água bruta na ETA II acontece em uma Calha Parshall, onde é feita a 
medição da vazão através de um medidor ultrassônico. Nesta calha não é feita adição de 
produtos químicos.  

Após é feito o direcionamento do fluxo para as duas alas, sendo a ala sul responsável pelo 
tratamento de uma parcela maior de água, por possuir maior área de filtração e decantação 
lamelar. Não existem informações sobre a vazão tratada por cada ala, mas devido a esta 
diferença de vazão, na entrada de cada ala existe uma segunda Calha Parshall, onde é feita 
a dosagem do coagulante Policloreto de Alumínio (PAC). Quando há necessidade é feita 
adição de polímero para auxiliar na coagulação. 

 
Figura 23 – Relatório fotográfico – ETA II (Calha Parshall de entrada).  

Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.15.5.1. Ala norte  

Após a coagulação, a água segue para a etapa de floculação. Na ala norte, há dois módulos 
de floculação mecânica sendo formado por quatro agitadores mecânicos do tipo turbina com 
eixo vertical.  

Os dois decantadores existentes são do tipo convencional, possuindo individualmente um 
sistema hidráulico de descarga de lodo de fundo para lavagem. No entanto, estas descargas 
de fundo não conseguem atender à sua função (limpeza do lodo decantado) e, por este 
motivo, existe a necessidade de limpeza manual a cada 15 dias. Ou seja, nesta ocasião, o 
decantador é completamente seco e lavado manualmente, impedindo o tratamento da água. 

A etapa de filtração, na ala norte, é feita através de quatro filtros do tipo descendente com 
leito filtrante possuindo areia e antracito. Cada filtro possui uma área filtrante de 27 m², 
segundo informação do SAMAE, assim como uma calha de distribuição de água decantada 
e de coleta de água de lavagem em concreto. A área total de filtração da ala norte é de 108 
m². 

A NBR 12.216 da ABNT recomenda que, em caso de filtros de dupla camada de antracito e 
areia, não sendo realizada pesquisa de velocidade de filtração e desempenho com relação 
aos parâmetros significativos do padrão de potabilidade, deverá ser adotada como taxa ou 
velocidade de filtração, o valor máximo de 360 m³/m².dia ou 360 m/dia. 

Considerando a vazão nominal de 840 l/s, e a área de filtração das duas alas (norte e sul), 
encontra-se uma taxa de filtração de 269 m/dia, portanto adequada. 

 
Visão geral da ETA II  

Calha Parshall – ala norte 

 
Floculador mecânico – ala norte 

 
Decantador convencional – ala norte 
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Decantador convencional –ala norte 

 
Visão geral – ala norte 

 
Filtros – ala norte 

 
Filtros – ala norte 

Figura 24 – Relatório fotográfico – ETA II (ala norte).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.15.5.2. Ala sul  

Após a coagulação, a água segue para a etapa de floculação. Na ala sul há dois módulos de 
floculação hidráulica de fluxo horizontal e vertical (existem ranhuras no concreto para a 
colocação de divisórias que, atualmente, não existem, diminuindo a eficiência desta etapa). 

Quanto à decantação, a ala sul possui dois decantadores do tipo lamelar, de fluxo vertical, 
com placas inclinadas a 60º. Algumas destas placas necessitam ser substituídas ou 
reformadas. Estes decantadores também possuem, cada um, sistema hidráulico de 
descarga de lodo de fundo para lavagem. No entanto, estas descargas de fundo não 
conseguem atender à sua função (limpeza do lodo decantado) e, por este motivo, existe a 
necessidade de limpeza manual a cada 7 dias, ou seja, nesta ocasião o decantador é 
completamente seco e lavado manualmente, impedindo o tratamento da água. 

A etapa de filtração, na ala sul, é feita através de seis filtros do tipo descendente com leito 
filtrante possuindo areia e antracito. Cada filtro possui uma área filtrante de 27 m², segundo 
informação do SAMAE, assim como possui calha de distribuição de água decantada e de 
coleta de água de lavagem em concreto. A área total de filtração da ala sul é de 162 m², 
sendo adequada à vazão nominal, conforme descritivo da ala norte. Recentemente, foram 
reformados dois filtros da ala sul, com a instalação de crepinas e substituição de todo o 
material filtrante.  
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A retrolavagem dos filtros, das duas alas, é feita através de bombeamento a partir da 
cisterna existente, com a entrada de água tratada no sentido ascensional, ou seja, de baixo 
para cima (no sentido contrário ao da filtração). Em geral a lavagem de cada filtro dura 6 
minutos. A vazão deve ser suficiente para expandir o leito filtrante e desprender o material 
sólido retido na camada filtrante, levando a produção de um volume de água residuária. 

Na ETA II, a lavagem de cada filtro ocorre uma vez por dia, geralmente de madrugada. 
Raramente, somente quando necessário, devido à alta turbidez, é feita a lavagem dos filtros 
durante o dia.  

 
Visão geral da ETA II 

 
Visão geral da ala sul 

 
Calha Parshall – ala sul 

 
Floculador hidráulico – ala sul 

 
Floculador hidráulico – ala sul 

 
Decantador alta taxa – ala sul 
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Decantador alta taxa – ala sul 

 
Decantador alta taxa – ala sul (problemas nas 

placas) 

 
Filtros – ala sul 

 
Filtro reformado – ala sul 

Figura 25 – Relatório fotográfico – ETA II (ala sul).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.15.5.3. ETA II - unidade metálica  

Foi instalada, ao lado da ala norte da ETA II, uma ETA metálica com capacidade de 
tratamento de 100 l/s. Este módulo é composto por 1 floculador hidráulico, dois 
decantadores lamelares e 3 filtros de fluxo descendente. A limpeza dos decantadores será 
feita através de descarga de fundo e os filtros são autolaváveis (dois filtros em 
funcionamento são responsáveis pela lavagem de 1 filtro fora de operação). 

No momento da visita técnica este módulo estava em fase final de instalação, mas ainda 
fora de operação. Sua inauguração está prevista para maio de 2016. 

 
Vista geral – ETA metálica 

 
Vista geral – ETA metálica 
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Vista geral – ETA metálica 

 
ETA metálica - Calha Parshall (entrada de 

água bruta) 

 
ETA Metálica - Floculador hidráulico 

 
ETA Metálica - Floculador hidráulico 

 
ETA Metálica - Decantador 

 
ETA Metálica - Filtro 

Figura 26 – Relatório fotográfico – ETA II (unidade metálica).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.15.5.4. Vazões e perdas no tratamento 

Os dados constantes na Tabela 36 dizem respeito à ETA II e foram disponibilizados pelo 
SAMAE.  
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Tabela 36 – Vazões e perdas no tratamento – ETA II 

ETA II 

Mês/Ano 
Água Bruta 

(m³/mês) 
Água Bruta 

(l/s) 

Água 
Tratada 
(m³/mês) 

Água 
Tratada 

(l/s) 

% de 
Perdas 

jan/15 1.754.784 655,16 1.555.550 580,78 11% 

fev/15 1.466.035 606,00 1.286.882 531,95 12% 

mar/15 1.834.704 685,00 1.733.267 647,13 6% 

abr/15 1.977.690 763,00 1.554.918 599,89 21% 

mai/15 1.604.362 599,00 1.545.051 576,86 4% 

jun/15 1.700.340 656,00 1.452.015 560,19 15% 

jul/15 1.671.322 624,00 1.493.500 557,61 11% 

ago/15 1.802.557 673,00 1.523.365 568,76 15% 

set/15 1.811.808 699,00 1.449.747 559,32 20% 

out/15 1.706.141 637,00 1.488.376 555,70 13% 

nov/15 1.747.008 674,00 1.556.132 600,36 11% 

dez/15 1.754.352 655,00 1.649.812 615,97 6% 

jan/16 1.765.833 659,29 1.569.582 586,01 11% 

fev/16 1.619.330 646,28 1.579.990 630,58 2% 

mar/16 1.739.420 649,43 1.642.865 613,38 6% 

Total 25.955.686   23.081.052   11% 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Através da análise da Tabela 36, percebe-se que esta unidade vem trabalhando com uma 
vazão inferior à sua capacidade nominal e as perdas no tratamento têm sido elevadas. 

 

2.15.5.5. Desinfecção, fluoretação e correção de pH  

Após a filtração, a água passa pelo processo de desinfecção, através da aplicação de gás 
cloro, e também a fluoretação com a dosagem de Ácido Fluossilícico. Esses procedimentos 
são realizados na cisterna localizada abaixo da ETA II. 

A última etapa do processo de tratamento da água é a correção do pH, quando é adicionado 
Hidróxido de Cálcio para neutralização adequada para proteção das tubulações, tanto da 
rede quanto interna dos imóveis. Esta correção também é feita na cisterna. 

A água tratada da cisterna é transportada por bombas submersíveis para duas câmaras de 
contato, através de uma adutora de 800 mm de diâmetro com cerca de 60 m de extensão. 
Essas câmaras de contato servem como poço de sucção das diversas estações de recalque 
de água tratada existentes na ETA II que distribuem a água tratada no sistema. Estes 
recalques serão mais bem detalhados em tópico posterior.  
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2.15.5.6. Armazenamento de produtos químicos  

Os produtos químicos (PAC, Ácido Fluossilícico, Hidróxido de Cálcio e hipoclorito de sódio) 
são reservados em cinco reservatórios cilíndricos de polipropileno em área próxima ao 
tratamento. Estes reservatórios não possuem bacia de contenção em caso de vazamento. O 
hipoclorito é apenas armazenado neste local, já que é usado somente nas outras ETAs. 

Para a dosagem necessária ao tratamento, estes produtos são transportados até uma casa 
de química, localizada em andar superior ao tratamento, onde existem reservatórios de 
menor volume e bombas dosadoras. Estão sendo construídas pequenas bacias de 
contenção ao redor deles. 

Recentemente, foi instalado um programa supervisório e um sistema de telecomando de 
todas as bombas dosadoras da ETA II, possibilitando a alteração da dosagem pelo operador 
à distância. 

O cloro gás é armazenado em uma estrutura independente. Os problemas encontrados no 
armazenamento dos produtos químicos estão descritos no item “ameaças encontradas”. 

 
Instalações cloro gás 

 
Armazenamento de produtos químicos 

 
Casa de química 

 
Casa de química 
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Bombas dosadoras de produtos químicos 

 
Bombas dosadoras de produtos químicos 

Figura 27 – Relatório fotográfico – ETA II (armazenamento de produtos químicos).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.15.5.7. Equipe de trabalho  

A equipe de trabalho da ETA II conta com os seguintes profissionais:  

 1 laboratorista por turno de 8h, totalizando 3 laboratoristas; 

 2 operadores de ETA por turno de 8h, totalizando 6 operadores. 

Os turnos são divididos conforme Tabela 37. 

Tabela 37 – Turnos de trabalho da ETA II. 

1º Turno 05:00 às 13:30 

2º Turno 13:30 às 22:00 

3º Turno 22:00 às 05:00 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

2.15.5.8. Análises laboratoriais de controle da qualidade 

Para o controle operacional e da qualidade da água, a ETA II conta com um laboratório que 
possui os seguintes equipamentos: 

 1 espectrofotômetro;  

 1 colorímetro;  

 2 phmetros;   

 1 Jar Test. 

Os testes laboratoriais para controle da qualidade da água são feitos a cada 30 minutos e 
abrangem os seguintes parâmetros mostrados na Tabela 38. 
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Tabela 38 – Parâmetros analisados para qualidade da água. 

Parâmetros 
Água 

Bruta Tratada 

Turbidez X X 

pH X X 

Cloro  X 

Flúor  X 

Cor  X 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Segundo Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS), os responsáveis pelo controle de 
qualidade devem aprovar junto à autoridade pública um plano de amostragem. As 
informações a seguir foram repassadas pelo SAMAE referentes às amostras realizadas para 
aferição da qualidade da água tratada. 

Foi disponibilizada uma planilha com resultados de análises operacionais na saída do 
tratamento da ETA II, contendo os seguintes parâmetros: pH, turbidez, fluoretos, cloro 
residual livre, cor e coliformes totais. A seguir será feito um resumo das amostras 
encontradas, nesta planilha, fora dos padrões da Portaria 2.914/2011. 

 pH = 78 amostras fora do padrão de um total de 16.032 amostras entre janeiro de 
2013 e março de 2016; 

 Fluoretos = 72 amostras fora do padrão de um total de 31.908 amostras entre janeiro 
de 2013 e março de 2016;  

 Cloro residual livre = 13 amostras fora do padrão de um total de 32.018 amostras 
entre janeiro de 2013 e março de 2016;  

 Cor = 237 amostras fora do padrão de um total de 7.973 amostras entre janeiro de 
2013 e março de 2016; 

 Coliformes Totais = nenhuma amostra fora do padrão de um total de 735 amostras 
entre janeiro de 2013 e março de 2016; 

Percebe-se que apenas uma pequena porcentagem das amostras estão fora do padrão da 
legislação nos parâmetros pH, fluoretos, cloro residual livre, cor e coliformes totais.  

Quanto à turbidez, a Portaria 2914/2011 diz, em seu anexo II, que, para o tipo de tratamento 
existente na ETA II, o valor máximo permitido é de 0,5 uT para 95% das amostras e, o 
Anexo III da mesma Portaria diz que nenhuma das amostras pode ultrapassar o valor de 1,0 
uT e estabelece metas progressivas para atingir estes valores. Segundo a Tabela 39, em 
todos os anos analisados existiram amostras com valor acima de 1,0 uT e, a partir de 2013, 
um número maior do que o permitido atingiu valor acima de 0,5 uT, o que é preocupante. 
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Tabela 39 – Resultados parâmetro turbidez – ETA II. 

Ano 
Quant. 

Amostras 

% acima 0,5 uT 
% acima 1,0 

uT Medida 
na ETA 

Permitida 
pela Portaria 

2015/2016 2972 62,08% 5% 14,74% 

2014 5790 58,62% 25% 21,24% 

2013 7278 50,88% 50% 15,22% 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Deve-se levar em conta que a atual legislação que rege a qualidade da água tratada 
(Portaria 2914) entrou em vigor somente em dezembro de 2011, sendo, portanto, mais 
recente que a ETA em questão. Este fato é importante porque, se o limite ainda fosse de 
acordo com a Portaria anterior (518/2004), que determinava como valor máximo 1 uT, 17% 
das amostras estariam fora do valor permitido. O motivo da diminuição do valor máximo da 
turbidez é com vistas a assegurar a adequada eficiência de remoção de enterovírus, cistos 
de Giardia spp e oocistos de Cryptosporidium sp.  

Portanto, além da qualidade da água bruta, a mudança da legislação também colabora para 
que sejam necessárias melhorias operacionais na ETA II a fim de atender aos valores 
previstos na legislação, principalmente quanto à turbidez. No entanto, estas adequações 
devem levar em conta a condição estrutural desta unidade, que impede a sua utilização em 
longo prazo.  

 

2.15.6. Estações de recalque de água tratada (ERATs) 

A ETA II é responsável pelo abastecimento das regiões de abastecimento RA1, RA3, RA4 e 
RA9. Para tanto, existem quatro estações de recalque inseridas no terreno da ETA II e que 
utilizam a sua câmara de contato como poço de sucção. A Figura 28 representa um 
esquemático da disposição das ERATs e a quantidade de equipamentos existentes em cada 
uma delas. Apenas os equipamentos responsáveis pelo abastecimento da RA4 possuem 
inversores de frequência. 

Nota-se que não há equipamento reserva instalado no recalque para a RA9. Isto se deve ao 
fato da adutora responsável pelo transporte da ETA II até esta RA possuir diâmetro 
insuficiente para a demanda atual, fazendo com que sejam ligados os dois equipamentos 
existentes com o intuito de aumentar a vazão. No entanto, esta ação aumenta em muito a 
perda de carga e, consequentemente, o gasto energético.  
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Figura 28 – Esquemático da disposição das ERATs. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Após esses bombeamentos, todas as adutoras de água tratada possuem ventosa instalada 
exceto à do R1. 

 
Câmara de contato 

 
Câmara de contato e poço de sucção das 

ERATs 

 
Medidores de vazão de água tratada 

 
Estações de recalque de água tratada 
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Estação de recalque de água tratada para o 

reservatório R1  

 
Estação de recalque de água tratada para os 

reservatórios R4 e R9 

 
Estação de recalque de água tratada para o 

reservatório R3 

 
Quadros de comando 

 
Subestação de energia elétrica 

Figura 29 – Relatório fotográfico – ETA II (ERATs).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.15.6.1. Ameaças encontradas  

A seguir a lista de ameaças encontradas nesta unidade:   

 Em recente estudo realizado, foi constatado que a condição estrutural da ETA II não 
possui confiabilidade, uma vez que não foi executado segundo os parâmetros 
estabelecidos em norma para estruturas semelhantes, mesmo para estruturas 
executadas à época, com a estrutura possuindo excessiva heterogeneidade dos seus 



             

     Página: 108 

 

                        

agregados. Este estudo chegou à conclusão, segundo o SAMAE, que não há 
viabilidade financeira e técnica para uma reforma estrutural, sendo recomendável a 
construção de uma nova unidade. Para se chegar a esta conclusão foram estudadas 
diversas alternativas, entre elas a substituição de apenas parte da estação. 

 O descarte de águas de lavagem dos floculadores, decantadores, filtros e as águas 
servidas no laboratório não possuem sistemas de tratamento, recuperação e 
destinação adequados, sendo lançados diretamente na rede de drenagem da ETA, 
tendo como destino final o Rio Itajaí-açu. A disposição do lodo em rios gera um 
grande impacto ambiental, dentre eles: assoreamento, piora da qualidade da água e 
impactos adversos sobre a vida aquática. (KATAYAMA, 2012); 

 Algumas placas dos decantadores da ala sul necessitam de substituição ou reforma; 

  Registros de descarga possuem grandes vazamentos provocando a perda de água 
tratada;  

 A ETA também não possui proteção contra acidentes de trabalho, não possuindo 
guarda-corpo para os operadores trabalharem com segurança e conforto durante a 
sua operação e manutenção;  

 Inexistência de geradores impedindo o funcionamento dos equipamentos em 
ocasiões de falta de energia elétrica; 

 Necessidade de lavagem manual dos decantadores; 

 Esta unidade não vem conseguindo atender o limite estabelecido pela Portaria 2.914 
quanto ao parâmetro turbidez. 

A AGIR, em seu 2º Relatório de Fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água de 
Blumenau (novembro de 2015), elencou algumas não conformidades. A seguir serão 
descritas algumas delas, consideradas mais importantes. 

 Inexistência das barreiras (chicanas) nos floculadores, diminuindo a eficiência do 
tratamento (ala sul); 

 Desnivelamento das calhas vertedoras dos decantadores da ala sul; 

 Ausência de licença ambiental de operação; 

 Ausência de bacias de contenção contra vazamento de produtos químicos; 

 Tanque de contato (sucção das estações elevatórias) com problemas de 
conservação. Pintura e reboco em estado avançado de deterioração; 

 Instalações inadequadas do sistema de cloro gás com ausência do sistema de 
contenção contra vazamentos e neutralizador de gás. 

 

2.15.7. Reservação 

A ETA II é responsável pelo abastecimento de dezessete reservatórios principais (52 no 
total), localizados na RA1, RA3, RA4 e RA9. As características principais destes 
reservatórios estão descritas na Tabela 40. 
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Tabela 40 – Resumo dos Reservatórios do sistema ETA II. 

Nome 
Volume 

(m³) 
Material RA 

Cota 
(m) 

Telemetria 
Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM) 

R1 4.000 Concreto 1 66,30 SIM 689.847,48 7.024.049,23 

R9 2.000 Concreto 9 116,07 SIM 685.934,24 7.025.548,41 

R4 - Superior 2.000 Concreto 4 117,55 SIM 685.158,74 7.020.750,38 

R3 1.000 Concreto 3 97,50 SIM 689.097,08 7.023.041,85 

ETA II - Reservatório 1.000 Concreto 0 23,64 SIM 688.908,05 7.024.917,08 

R4 - Inferior 580 Concreto 4 77,70 SIM 685.149,36 7.021.101,61 

R4 - Superior 580 Concreto 4 112,00 SIM 685.114,30 7.020.798,82 

R4 - Superior 580 Concreto 4 112,50 SIM 685.123,58 7.020.781,68 

R4 580 Concreto 4 77,70 SIM 685.166,13 7.021.093,47 

Coripos 150 Concreto 3 64,00 NAO 688.807,56 7.022.901,52 

Coripos 119 Concreto 3 187,00 NAO 688.078,67 7.022.724,40 

Lot. Gran Prix 100 Concreto 9 81,00 NAO 690.787,07 7.032.434,51 

Dudalina 100 Aco 1 30,00 NAO 693.621,15 7.027.418,74 

Camoes 100 Aco 1 20,00 NAO 692.553,93 7.025.354,40 

Lot. Tamoio 100 Aco 1 12,40 NAO 692.488,40 7.026.302,93 

Lot. Ipora 100 Aco 1 95,00 NAO 693.567,50 7.025.661,81 

José Reuter 100 Aco 4 79,20 NAO 684.086,41 7.019.133,43 

Lot. Tamoio 70 Concreto 1 74,00 NAO 693.046,81 7.026.363,98 

Lot. Ipora 50 Concreto 1 95,00 NAO 693.557,07 7.025.662,76 

Lot. Ipora 50 Concreto 1 29,80 NAO 693.535,70 7.025.889,68 

Lot. Koegler 44 Concreto 1 33,50 NAO 691.112,11 7.025.925,92 

Parque Fortaleza 40 Concreto 1 45,00 NAO 692.596,16 7.027.053,57 

Rodolfo Damm 39 Concreto 1 103,10 NAO 690.669,43 7.021.218,25 

Camoes 35 Concreto 1 74,80 NAO 692.603,23 7.025.666,59 

Lot. Cohab I 30 Concreto 9 75,00 NAO 691.627,44 7.028.568,68 

Lot. Schultz/Tatiana 30 Concreto 9 65,90 NAO 690.140,73 7.030.116,81 

Rodolfo Damm 23 Concreto 1 47,00 NAO 690.641,00 7.021.379,59 

Vitória Régia 20 Fibra 1 41,00 NAO 693.775,88 7.026.290,14 

Lot. Vale do Selke 20 Fibra 9 99,00 NAO 685.097,41 7.028.419,62 

Lot. Vale do Selke 20 Fibra 9 99,00 NAO 685.097,30 7.028.413,23 

Leoncio João 
Deschamps 

20 Fibra 9 87,00 NAO 688.253,82 7.029.975,52 

Ribeirão Schelters 20 Fibra 9 0,00 NAO 680.030,58 7.028.449,32 

Clara Persuhn 20 Fibra 3 81,00   690.277,07 7.023.008,92 

  20 Fibra 1 0,00   690.795,50 7.024.957,23 

Blumengarten 20 Fibra 1 122,00   690.886,69 7.020.983,35 

Leoncio João 
Deschamps 

20 Fibra 9 87,00 NAO 688.253,76 7.029.977,46 
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Nome 
Volume 

(m³) 
Material RA 

Cota 
(m) 

Telemetria 
Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM) 

Elevatória Laguna 20 Fibra 9 66,00 NAO 692.511,83 7.033.105,64 

Dona Edite 20 Fibra 4 240,00 SIM 685.089,01 7.018.431,88 

Dona Edite 20 Fibra 4 240,00 SIM 685.086,55 7.018.431,69 

Dona Edite 20 Fibra 4 240,00 SIM 685.084,06 7.018.431,49 

Lot. Cohab I 15 Concreto 9 28,70 NAO 691.397,88 7.028.645,26 

Lot. Meridional 10 Fibra 1 64,50 NAO 692.395,39 7.026.882,44 

Vitoria Regia 10 Fibra 1 127,50 NAO 694.196,87 7.026.269,98 

Martin Babel 10 Fibra 4 132,00 NAO 684.936,57 7.020.404,69 

Lot. Vale do Selke 10 Fibra 9 99,00 NAO 685.106,27 7.028.417,59 

Angela Grassmann 10 Concreto 9 58,00 NAO 689.381,73 7.027.904,78 

Vitoria Regia 10 Fibra 1 127,50 NAO 694.195,87 7.026.271,29 

Vitoria Regia 10 Fibra 1 127,50 NAO 694.194,95 7.026.272,76 

Lot. Ouro Verde 5 Fibra 4 46,50 NAO 687.001,97 7.021.509,68 

Lot. Dona Edite 5 Fibra 4 173,50 NAO 685.427,36 7.018.429,45 

E. M. Dr. Blumenau 5 Fibra 9 0,00 NAO 692.902,26 7.035.479,25 

José Felisardo de Souza 5 Fibra 4 72,60 NAO 686.222,76 7.023.155,57 

TOTAL 13.965       

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

2.15.7.1. Reservatório R1  

Reservatório apoiado de concreto com capacidade de armazenamento de 4.000 m³, formato 
retangular, localizado na rua I-1988, continuação da rua Heino Marx, bairro do Salto, dentro 
de um terreno com aproximadamente 3.500 m². A região ao redor possui grande densidade 
residencial e com indústrias perto do rio Itajaí-açu. 

O reservatório de concreto possui vazamentos e necessita de reforma na parte estrutural do 
teto e base. No mesmo terreno existe uma casa ao lado do reservatório.  

A água tratada da ETA II é bombeada para essa região (RA1), por meio de adutora de 600 
mm, distribuindo para a população.  

A localização geográfica desta unidade é 689.847,48 L e 7.024.049,23 S, na cota 66,30 m. 
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Vista externa 

 
Vista externa 

 
Vazamentos existentes 

 
Vazamentos existentes 

 
Vazamentos existentes 

 
Vazamentos existentes 

 
Vazamentos existentes 

 
Vazamentos existentes 

Figura 30 – Relatório fotográfico – Reservatório R1.  
Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.15.7.2. Reservatório R3  

Reservatório apoiado de concreto com capacidade de armazenamento de 1.000 m³, formato 
retangular, localizado na rua Vitor Leicht esquina com a rua Ângelo Reinerte, bairro Escola 
Agrícola, dentro de um terreno com aproximadamente 2.680 m². A região ao redor possui 
grande densidade residencial. 

O reservatório de concreto possui alguns vazamentos significativos. O terreno é amplo 
permitindo ampliações. 

A água tratada da ETA II é bombeada para essa região (RA3), por meio de adutoras de 250 
e 300 mm, distribuindo para a população. As sobras de água na rede são enviadas para o 
reservatório R3. A água armazenada é distribuída por gravidade pela mesma adutora de 
entrada. 

No mesmo local desta unidade, existe uma oficina de válvulas, estocagem de materiais, o 
arquivo físico do SAMAE e também equipes de execução de obras. 

A localização geográfica desta unidade é 689.097,08 L e 7.023.041,85 S, na cota 97,50 m. 

 
Vista externa do reservatório 

 
Vista externa do prédio administrativo       

(arquivo físico do SAMAE) 

 
Vista externa do reservatório 

 
Vista externa do reservatório 
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Vazamentos existentes no reservatório 

 
Vazamentos existentes no reservatório 

 
Oficina de válvulas 

 
Oficina de válvulas 

 
Oficina de válvulas 

 
Vista aérea 

Figura 31 – Relatório fotográfico – Reservatório R3.  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.15.7.3. Reservatório R9  

Reservatório apoiado de concreto com capacidade de armazenamento de 2.000 m³, dividido 
em duas câmaras, de formato retangular, localizado no final da rua Egon Sasse, continuação 
da rua Walter E. Obenhaus, Bairro Badenfurt, dentro de um terreno cercado com 
aproximadamente 3.700 m². A região ao redor possui moderada densidade residencial e 
com comércio significativo nas margens da BR-470. 
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O reservatório de concreto está em bom estado de conservação apresentando pequenos 
vazamentos. Possui espaço ao lado do reservatório onde existia uma antena emissora de 
televisão. 

A água tratada da ETA II é bombeada para essa região (RA-9), por meio de adutora de 400 
mm com 4.680 m de extensão, distribuindo para a população. As sobras de água na rede 
são enviadas para o reservatório R9 sendo que a água armazenada é distribuída por 
gravidade pela mesma adutora de entrada.  

A localização geográfica desta unidade é 685.934,24 L e 7.025.548,41 S, na cota 116,07 m. 

 
Vista externa 

 
Vista externa 

 
Vista externa 

 
Tubulações 

 
Pequenos vazamentos 

 
Fechamento da área 

Figura 32 – Relatório fotográfico – Reservatório R9.  
Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.15.7.4. Reservatório R4 Inferior  

Dois reservatórios apoiados de concreto ambos com capacidade de armazenamento de 580 
m³, de formato circular, localizado no final da rua Herman Schwartz, Bairro Água Verde, 
dentro de um terreno cercado com aproximadamente 1.600 m². A região ao redor possui 
grande densidade residencial. 

Os reservatórios estão em bom estado de conservação, sem apresentar vazamentos.  

A água tratada da ETA II é bombeada para essa região (RA-4), por meio de adutora de 300 
mm com 7.200 m de extensão, distribuindo para a população. Em um ponto intermediário 
desta extensão existe o Booster R4, que tem como função aumentar a velocidade nesta 
adutora e, consequentemente a vazão. As sobras de água são enviadas para os dois 
reservatórios R4 Inferiores, que as encaminham, através de bombeamento (por meio de 
uma adutora de 250 mm e 500 m de extensão), para os três R4 Superiores. A água 
armazenada no R4 inferior é distribuída por gravidade pela mesma adutora de entrada, 
sendo os dois reservatórios interligados. 

Quando o R4 inferior está cheio, os registros são fechados e a água continua sendo 
bombeada da elevatória na ETA II, com isso aumentando a pressão na rede, pois a adutora 
já vem distribuindo antes do R4 inferior. 

Existe uma sinalização luminosa externa aos reservatórios auxiliando na visualização do 
operador quando os níveis dos reservatórios superiores estão cheios, podendo assim 
desligar o bombeamento. 

A localização geográfica desta unidade é 685.166,13 L e 7.021.093,47 S, na cota 77,70 m. 

Este é o único reservatório do sistema que conta com operador 24 horas por dia, revezando 
em 3 turnos.  

 
Vista externa 

 
Vista externa 
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Vista externa 

 
Bombeamento 

 
Luzes de aviso do enchimento do R4 superior 

 
Tubulações 

Figura 33 – Relatório fotográfico – Reservatório R4 Inferior.  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.15.7.5. Reservatório R4 Superior  

Três reservatórios apoiados de concreto sendo um com capacidade de armazenamento de 
2.000 m³, e outros dois com 580 m³ cada, de formato circular, localizado no final da rua 
Renata Vogel, Bairro Água Verde, dentro de dois terrenos cercados com aproximadamente 
1.420 m² (reservatório de 2.000 m³) e 1.500 m² (contendo os outros dois). A região ao redor 
possui grande densidade residencial. 

Os reservatórios estão em bom estado de conservação, apresentando apenas pequenos 
vazamentos. Possui um espaço ao lado do reservatório maior para possível ampliação. 

A água tratada da ETA II é bombeada para essa região (RA-4), por meio de adutora de 300 
mm com 7.200 m de extensão, distribuindo para a população. Em um ponto intermediário 
desta extensão existe o Booster R4, que tem como função aumentar a velocidade nesta 
adutora e, consequentemente a vazão. As sobras de água são enviadas para os dois 
reservatórios R4 Inferiores, que as encaminham, através de bombeamento (por meio de 
uma adutora de 250 mm e 500 m de extensão), para os três R4 Superiores.  

A água armazenada no R4 superior é distribuída, por gravidade, por adutoras independentes 
da sua alimentação, sendo os três reservatórios interligados. 

A localização geográfica desta unidade é 685.158,74 L e 7.020.750,38 S, na cota 117,55 m 
para o reservatório maior e 112,50 m para os dois menores. 
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Vista externa 

 
Vista externa 

 
Vista externa 

 
Vista externa 

Figura 34 – Relatório fotográfico – Reservatório R4 Superior.  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.15.8. Transporte da água tratada 

Conforme visto anteriormente, o Sistema ETA II é responsável pelo abastecimento das RAs 
01, 03, 04 e 09. No presente PMSB serão avaliadas as condições de transporte de água 
tratada somente no trecho entre as ETAs e os reservatórios principais, utilizando como 
princípio a velocidade nestas adutoras, já que não existe simulação hidráulica atualizada. 

Conforme pode ser visto nos tópicos seguintes, as regiões mais críticas quanto ao transporte 
de água tratada são as RAs 04 e 09. O SAMAE já vem elaborando projetos para melhorias 
nestas regiões, que serão considerados na etapa de proposições. 

 

2.15.8.1. RA-01 

O transporte de água tratada até o Reservatório R1 é feito por meio de uma adutora de 600 
mm, com 1600 m de extensão (até o Reservatório R1). Considerando o estudo de 
demandas, descrito em tópico específico neste PMSB e transcrito parcialmente na Tabela 
41, encontram-se as seguintes velocidades na adutora responsável pelo atendimento desta 
RA. 
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Tabela 41 – RA 01 (demandas e velocidades estimadas). 

Região de 
abastecimento 

Descrição 2015 2025 2035 2037 

RA-01 
Demanda máxima diária (l/s) 225,99 245,27 276,24 283,85 

Velocidade (m/s) 0,80 0,87 0,98 1,00 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As velocidades encontradas na Tabela 41 estão adequadas. No entanto, deve-se levar em 
conta que está adutora já vem distribuindo para a população ao longo do seu trajeto, que 
existem derivações para outras regiões atendidas a montante do R1 e que, a jusante do 
Reservatório ainda existe uma grande região a ser atendida.  

Estas considerações reforçam a necessidade de atualização da simulação hidráulica 
existente de forma a permitir o estudo de todo o Município, possibilitando encontrar soluções 
para as regiões que sofrem atualmente com intermitência no abastecimento, assim como 
estudar as demandas em longo prazo e evitar futuros problemas relacionados à 
incapacidade de transporte de água tratada.  

  

2.15.8.2. RA-03 

O transporte de água tratada até o Reservatório R3 é feito por meio de duas adutoras, sendo 
uma de 250 mm e outra de 300 mm. Considerando o estudo de demandas, descrito em 
tópico específico neste PMSB e transcrito parcialmente na Tabela 42, encontram-se as 
seguintes velocidades na adutora responsável pelo atendimento desta RA. 

Tabela 42 – RA 03 (demandas e velocidades estimadas). 

Região de 
abastecimento 

Descrição 2015 2025 2035 2037 

RA-03 
Demanda máxima diária (l/s) 103,87 112,23 125,98 129,38 

Velocidade (m/s) 0,87 0,94 1,05 1,08 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As velocidades encontradas na Tabela 42 estão adequadas. No entanto, deve-se levar em 
conta que está adutora já vem distribuindo para a população ao longo do seu trajeto, que 
existem derivações para outras regiões atendidas a montante do R3 e que, a jusante do 
Reservatório ainda existe uma grande região a ser atendida.  

Estas considerações reforçam a necessidade de atualização da simulação hidráulica 
existente de forma a permitir o estudo de todo o Município, possibilitando encontrar soluções 
para as regiões que sofrem atualmente com intermitência no abastecimento, assim como 
estudar as demandas em longo prazo e evitar futuros problemas relacionados à 
incapacidade de transporte de água tratada.   
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2.15.8.3. RA-04 

O transporte de água tratada até o Reservatório R4 é feito por meio de uma adutora de 300 
mm, com 7.200 m de extensão (até o R4 inferior). Considerando o estudo de demandas, 
descrito em tópico específico neste PMSB e transcrito parcialmente na Tabela 43, 
encontram-se as seguintes velocidades na adutora responsável pelo atendimento desta RA. 

Tabela 43 – RA 04 (demandas e velocidades estimadas). 

Região de 
abastecimento 

Descrição 2015 2025 2035 2037 

RA-04 
Demanda máxima diária (l/s) 175,62 191,02 215,51 221,50 

Velocidade (m/s) 2,48 2,70 3,05 3,13 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As velocidades encontradas na Tabela 43 estão elevadas, ocasionando muita perda de 
carga e, consequentemente, aumento do gasto energético. A insuficiência desta adutora 
explica a existência do Booster R4.  

Deve-se levar em conta que está adutora já vem distribuindo para a população ao longo do 
seu trajeto, que existem derivações para outras regiões atendidas a montante do R4 e que, 
a jusante do Reservatório ainda existe uma grande região a ser atendida, inclusive com 
bombeamento para o R4 superior.  

Estas considerações reforçam a necessidade de atualização da simulação hidráulica 
existente de forma a permitir o estudo de todo o Município, possibilitando encontrar soluções 
para as regiões que sofrem atualmente com intermitência no abastecimento, assim como 
estudar as demandas em longo prazo e evitar futuros problemas relacionados à 
incapacidade de transporte de água tratada.   

 

2.15.8.4. RA-09 

O transporte de água tratada até o Reservatório R9 é feito por meio de uma adutora de 400 
mm, com 4.680 m de extensão (até o R9). Considerando o estudo de demandas, descrito 
em tópico específico neste PMSB e transcrito parcialmente na Tabela 44, encontram-se as 
seguintes velocidades na adutora responsável pelo atendimento desta RA. 

Tabela 44 – RA 09 (demandas e velocidades estimadas). 

Região de 
abastecimento 

Descrição 2015 2025 2035 2037 

RA-09 
Demanda máxima diária (l/s) 266,96 296,32 339,26 349,57 

Velocidade (m/s) 2,12 2,36 2,70 2,78 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As velocidades encontradas na Tabela 44 estão elevadas, ocasionando muita perda de 
carga e, consequentemente, aumento do gasto energético. A insuficiência desta adutora 
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explica o funcionamento simultâneo dos dois únicos conjuntos existentes na ETA II para esta 
RA.    

Existe uma derivação de 300 mm a montante do R9, que é responsável pelo atendimento de 
vários Bairros, sendo uma região de reconhecida intermitência no abastecimento.  

Deve-se levar em conta que está adutora já vem distribuindo para a população ao longo do 
seu trajeto, que existem derivações para outras regiões atendidas a montante do R9 e que, 
a jusante do Reservatório ainda existe uma grande região a ser atendida.  

Estas considerações reforçam a necessidade de atualização da simulação hidráulica 
existente de forma a permitir o estudo de todo o Município, possibilitando encontrar soluções 
para as regiões que sofrem atualmente com intermitência no abastecimento, assim como 
estudar as demandas em longo prazo e evitar futuros problemas relacionados à 
incapacidade de transporte de água tratada. 

As principais adutoras do sistema estão apresentadas no Mapa 06. 

 

2.15.8.5. Elevatórias e Booster de água tratada  

Devido à concepção do sistema de abastecimento e principalmente à topografia acidentada 
do município, as redes de distribuição possuem alguns bombeamentos intermediários com o 
intuito de minimizar pressões muito elevadas e transportar de maneira mais eficiente a água 
até o consumidor mais afastado nas pontas de rede e nos pontos altos.   

As principais características dos bombeamentos para o sistema da ETA II podem ser 
visualizadas na Tabela 45, fornecidas pelo cadastro técnico do SAMAE. A localização das 
unidades está representada no Mapa 06. 
 

Tabela 45 – Elevatórias e boosters do Sistema ETA II. 

Nome RA 
Vazão 
(l/s) 

Altura 
manométrica 

(mca) 
Tipo 

Cota 
(m) 

Potência 
(cv) 

Acionamento 

ETA II_R9 - Bomba 16 9 130,0 110,0 Centrífuga 18,3 300,0 Soft Start 

ETA II_R9 - Bomba 17 9 130,0 110,0 Centrífuga 18,3 300,0 Soft Start 

Frederico Bohringer 9 4,9 56,0 Mini-Booster 55,0 5,0 Inversor 

Alwin Wachholz 9 4,9 55,0 Mini-Booster 38,2 5,0 Inversor 

Roberto Baumgarten 9 4,7 58,0 Mini-Booster 40,2 5,0 Inversor 

Clidia da Silva 9 4,3 65,0 Mini-Booster 44,0 5,0 Inversor 

Wilhelm Knaesel 9 4,0 70,0 Mini-Booster 0,0 5,0 Inversor 

Reinoldo Ehmke 9 3,9 72,0 Mini-Booster 45,0 5,0 Inversor 

COHAB 9 3,8 55,0 Elevatória 28,7 10,0 Partida Direta 

Theodor Kleine 9 3,3 80,0 Mini-Booster 31,0 5,0 Inversor 

Laguna 9 3,3 75,0 Booster 66,0 25,0 Inversor 

Arnoldo Muller 9 2,5 65,0 Mini-Booster 24,0 4,0 Inversor 

Norma Hadlich 9 2,2 80,0 Mini-Booster 38,0 4,0 Inversor 
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Nome RA 
Vazão 
(l/s) 

Altura 
manométrica 

(mca) 
Tipo 

Cota 
(m) 

Potência 
(cv) 

Acionamento 

Tereza Fischer 9 0,0 60,0 Mini-Booster 31,8 5,0 Inversor 

ETA II_R4 - Bomba 14 4 90,0 125,0 Centrífuga 16,8 400,0 Inversor 

ETA II_R4 - Bomba 15 4 80,0 125,0 Centrífuga 16,8 400,0 Inversor 

R4 4 46,0 80,0 Elevatória 77,5 100,0 Compensadora 

José Reuter I 4 16,0 90,0 Booster 66,8 40,0 Inversor 

Franz Muller 4 16,0 160,0 Booster 91,5 75,0 Inversor 

Morro do Macaco 4 8,6 90,0 Booster 53,1 25,0 Inversor 

Guabiruba 4 4,4 64,0 Mini-Booster 71,9 5,0 Inversor 

Ouro Verde 4 3,9 70,0 Mini-Booster 52,0 5,0 Inversor 

Coruripe 4 3,6 75,0 Mini-Booster 60,8 5,0 Inversor 

Dona Edite 4 1,8 75,0 Elevatória 173,5 7,5 Partida Direta 

Rosa Bielau 4 1,7 95,0 Mini-Booster 57,5 4,0 Inversor 

Emil Wehmuth 4 1,5 100,0 Mini-Booster 172,0 4,0 Inversor 

Rudolf Roedel 4 0,8 105,0 Mini-Booster 46,0 5,0 Inversor 

Figueira 4 0,3 120,0 Mini-Booster 144,8 5,0 Inversor 

José Reuter II 4 0,0 0,0 Elevatória 79,2 75,0 Inversor 

Booster R4 4 0,0 0,0 Booster 33,4 150,0 Inversor 

ETA II_R3 3 50,0 105,0 Centrífuga 21,2 250,0 Soft Start 

ETA II_R3 3 50,0 105,0 Centrífuga 21,2 250,0 Soft Start 

Coripós 3 15,0 165,0 Elevatória 64,8 60,0 Partida Direta 

General Osório 3 5,6 50,0 Mini-Booster 55,2 5,0 Inversor 

Engenheiro Weitnauer 3 4,9 58,0 Mini-Booster 45,0 5,0 Inversor 

Prof. Trindade 3 3,6 75,0 Mini-Booster 31,0 5,0 Inversor 

Harry Pofhal 3 3,3 82,0 Mini-Booster 44,8 5,0 Inversor 

Quintino Bocaiva 3 0,0 0,0 Booster 64,6 15,0 Inversor 

ETA II_R1 1 190,0 65,0 Centrífuga 17,5 250,0 Compensadora 

ETA II_R1 1 190,0 65,0 Centrífuga 17,5 250,0 Compensadora 

ETA II_R1 1 190,0 65,0 Centrífuga 17,5 250,0 Compensadora 

ETA II_R1 1 190,0 65,0 Centrífuga 17,5 250,0 Compensadora 

Fritz Koegler 1 45,0 85,0 Booster 22,4 50,0 Inversor 

Dudalina 1 11,0 95,0 Elevatória 22,6 30,0 Inversor 

São Valentin 1 9,1 80,0 Booster 18,5 25,0 Inversor 

Rodolfo Damm 1 8,5 87,0 Elevatória 38,5 25,0 Inversor 

Cam§es 1 7,0 80,0 Elevatória 20,0 15,0 Inversor 

Johana Hering 1 6,9 110,0 Booster 35,8 25,0 Inversor 

Irmã Aluysianis 1 6,9 170,0 Booster 33,1 25,0 Inversor 

25 de Agosto 1 6,2 100,0 Elevatória 32,6 15,0 Partida Direta 
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Nome RA 
Vazão 
(l/s) 

Altura 
manométrica 

(mca) 
Tipo 

Cota 
(m) 

Potência 
(cv) 

Acionamento 

São João 1 5,0 52,0 Mini-Booster 26,5 5,0 Inversor 

Iporã 1 4,0 125,0 Elevatória 29,8 25,0 Soft Start 

Tamoio 1 4,0 125,0 Elevatória 15,0 25,0 Partida Direta 

Heloy Dalsasso 1 3,9 72,0 Mini-Booster 22,3 5,0 Inversor 

Araras 1 3,9 72,0 Mini-Booster 29,0 5,0 Inversor 

Vitória-Régia 1 3,7 100,0 Elevatória 40,3 10,0 Partida Direta 

Heinz Hartmann 1 3,6 75,0 Mini-Booster 23,0 5,0 Inversor 

Morro da Goiaba 1 3,5 50,0 Elevatória 37,5 10,0 Inversor 

Parque Fortaleza 1 2,8 90,0 Elevatória 42,8 7,5 Inversor 

Romeu Georg 1 2,5 185,0 Booster 24,5 75,0 Inversor 

Meridional 1 2,3 60,0 Booster 23,5 5,0 Partida Direta 

Irmã Aluysianis 1 1,4 100,0 Mini-Booster 113,0 5,0 Inversor 

ETA II_Captação 0 400,0 8,0 Axial 20,0 100,0 Inversor 

ETA II_S3 0 250,0 20,0 Centrífuga 14,0 60,0 Compensadora 

ETA II_S4 0 250,0 20,0 Centrífuga 14,0 60,0 Compensadora 

ETA II_S5 0 250,0 20,0 Centrífuga 14,0 60,0 Compensadora 

ETA II_S6 0 250,0 20,0 Centrífuga 14,0 60,0 Compensadora 

ETA II_Flutuante 0 120,0 0,0 Centrífuga 0,0 75,0 Inversor 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.16. SISTEMA ETA III  

A ETA III foi inaugurada em 1997, está localizada na Rua Santa Maria nº 4200, Bairro 
Progresso, com a seguinte localização geográfica: 688.518 E, 7.012.379 S, sendo 
responsável pelo abastecimento dos bairros Bom Retiro, Garcia, Glória, Jardim Blumenau, 
Progresso, Ribeirão Fresco, Valparaíso, Vila Formosa, Vorstadt e Ponta Aguda, e 
parcialmente o Centro. 

Segundo a sua área de abrangência, esta unidade é, atualmente, responsável pelo 
atendimento de cerca de 20% da população urbana de Blumenau.  

 

2.16.1. Manancial e disponibilidade hídrica  

O manancial utilizado para captação de água bruta da ETA III é o Ribeirão Garcia. Quanto 
ao enquadramento, a Resolução CERH nº 001/2008 adotou a classificação estabelecida 
pela Resolução CONAMA nº 357/2005, enquanto não aprovado o novo enquadramento dos 
corpos d’água superficiais do Estado de Santa Catarina. Portanto, para o trecho da captação 
da ETA III, este manancial é classificado como classe 2, classe esta que, segundo a 
CONAMA nº 357/2005, pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano após 
tratamento convencional. 

A nascente do Ribeirão Garcia está inserida no Parque Nacional da Serra do Itajaí. No 
entanto, apesar da sua classificação e preservação, apresenta, no local de captação, 
presença de substâncias dissolvidas na água devida ao tanino de origem vegetal, através do 
contato com resíduos orgânicos como, por exemplo, folhas e fragmentos de madeira, 
conferindo-lhe cor. 

O Ribeirão Garcia pertence a bacia do Itajaí. No município de Blumenau, existe nesse rio um 
posto pluviométrico (código ANA: 2649009) e outro fluviométrico instalado (código ANA: 
83820000), na mesma localização. 

A captação da ETA III dista seis quilômetros a montante pelo ribeirão desse posto. As 
características hidrológicas serão retiradas pelas informações contidas no estudo 
denominado “Regionalização de Vazões das bacias hidrográficas estaduais do estado de 
Santa Catarina”, tendo como contratante a Secretaria de Estado da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, elaborado em fevereiro de 2006. 

O ponto de captação de água possui uma área de drenagem calculada de 87,16 km² e uma 
precipitação média de 1.730 mm/ano. Através de mapas e equações do referido estudo, é 
possível determinar as informações seguintes: 

 Vazão média de longo termo: Qmlt = 1,84 m³/s (região M4 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P027); 

 Vazão específica: q = 21,06 l/s.km² (região 83 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P033); 

 Distribuição sazonal das vazões médias mensais (região S7 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P035) 
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Figura 35 – Gráfico da Distribuição Sazonal das Vazões Médias Mensais – ETA III. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se que em média existe um período seco de abril a agosto e o úmido de setembro 
a março. 

 Curva de permanência (região X do mapa 676-BAM-SEC-A1-P028) 

 
Figura 36 – Gráfico da Curva de Permanência – ETA III. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As curvas de permanências representam as relações entre as vazões médias mensais de 
um rio com as probabilidades ou percentagens dos meses com ocorrências que igualem ou 
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superem este valor de vazão (Figura 36). Em média, em 5% das vezes ocorre uma vazão 
próxima a 4 m³/s e sempre ocorre uma vazão de 0,26 m³/s. 

Tabela 46 – Vazões com as suas permanências - ETA III. 

Permanência (%) Q (m³/s) 

5 3,91 

10 3,19 

20 2,48 

30 2,11 

40 1,82 

50 1,60 

60 1,38 
 

Permanência (%) Q (m³/s) 

70 1,21 

80 1,01 

90 0,79 

95 0,66 

98 0,53 

100 0,26 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

 Vazão mínima de 7 dias consecutivos para um período de retorno qualquer 

Primeiramente foi encontrado o valor médio das vazões mínimas médias anuais de 7 dias 
consecutivos: Qmin 7 = 0,53 m³/s (região M7-5 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P029); 

Através do mapa 676-BAM-SEC-A1-P030 (região X) é possível determinar os valores de 
vazão mínimos de 7 dias e relacionar com a probabilidade de ocorrência dessa chuva. 

Tabela 47 – Vazões mínimas de 7 dias e seus Períodos de Retorno - ETA III. 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

2 0,49 

2,5 0,44 

5 0,35 

10 0,30 

15 0,27 
 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

20 0,25 

25 0,24 

50 0,21 

100 0,18 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

2.16.2. Vazão outorgável 

Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 
hídricos, garantindo o controle quantitativo e qualitativo do uso da água. 

As captações de água (em rios, córregos, mina, poço, etc) e os lançamentos em corpo de 
água de efluente de esgoto são usos dos recursos hídricos que necessitam de outorga para 
entrar em operação.  

No estado de Santa Catarina, a autorização para o uso dos recursos hídricos de domínio 
estadual compete a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDS), já os de 
domínio federal competem à Agência Nacional de Águas (ANA). 

A Portaria SDS nº36/2008, em seu artigo segundo, cita que a vazão de referência para a 
análise de disponibilidade hídrica para captações dos cursos d’água do estado é a Q98 
(vazão de permanência por 98% do tempo). A Portaria SDS nº51/2008 complementa, 
também no artigo segundo, parágrafos 1 ao 3, que a vazão outorgável será equivalente a 
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50% da vazão de referência, sendo o limite máximo individual para usos consuntivos fixado 
em 20% da vazão outorgável, podendo ser excedido até o limite de 80% quando a finalidade 
do uso for para consumo humano. 

Com isso, tem-se os seguintes valores para a captação da ETA III: 

Tabela 48 – Vazão outorgável na captação de água bruta - ETA III. 

Q 98 (m³/s) 50 % Q 98 (m³/s) 
20 % da vazão 

outorgável (m³/s) 
80 % da vazão 

outorgável (m³/s) 

0,53 0,27 0,05 0,212 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

Percebe-se, através dos dados da Tabela 48, que se for considerada a vazão máxima 
outorgável (limite máximo individual para usos consuntivos), esta é inferior à capacidade da 
ETA, sendo, no entanto, superior à vazão média atual de tratamento desta unidade, 
conforme Tabela 50.  

A previsão, segundo projeções do presente PMSB, é que a ETA III necessite tratar 239,21 
l/s no ano 2.037, vazão esta superior à outorgável. Recomenda-se analisar os usuários de 
água cadastrados a montante e a jusante deste ponto, de forma a verificar a possibilidade de 
outorgar uma vazão maior neste ponto, já que a ETA está em funcionamento e é essencial 
para o abastecimento de Blumenau. Este cadastro não está unificado e disponível de forma 
a permitir sua visualização espacial. 

Doravante, existe uma barragem de nível na captação que regulariza um pouco a vazão 
mínima. 

 

2.16.3. Captação de água bruta  

Através de acompanhamento realizado pelo SAMAE, conforme Tabela 49, a média de 
turbidez registrada da Água Bruta é de 30 NTU. Entretanto, quando há elevada precipitação 
que ocasiona escorregamentos de terra, a turbidez pode ter grande aumento, 
impossibilitando a operação da unidade.  
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Tabela 49 – Registros de turbidez da água bruta - ETA III. 

Mês 
Turbidez da Água Bruta (NTU) 

Mínima Média Máxima 

Janeiro/15 1,42 10,76 746,00 

Fevereiro/15 2,11 20,90 1.530,00 

Março/15 1,61 8,17 381,00 

Abril/15 1,32 4,04 138,00 

Maio/15 1,11 6,25 198,00 

Junho/15 1,18 4,14 87,20 

Julho/15 0,88 7,46 147,00 

Agosto/15 1,37 3,17 75,50 

Setembro/15 1,01 10,67 160,00 

Outubro/15 2,23 59,51 15.758,00 

Novembro/15 4,38 34,58 576,00 

Dezembro/15 2,82 54,97 9.840,00 

Janeiro/16 2,45 9,65 201,00 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Conforme pode ser visto na Figura 37, à montante da captação existem locais com risco de 
escorregamento, podendo ser causadores das mudanças bruscas de qualidade da água 
bruta. 

 

  
Figura 37 – Relatório fotográfico – Escorregamento a montante da captação da ETA III.  

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Não foram fornecidas análises mais detalhadas da água bruta, tais como para a ETA II. No 
entanto, alguns resultados de análises operacionais foram repassados (Figura 38) 
demonstrando o aumento do valor dos coliformes totais ao longo do tempo (pelo menos nas 
análises feitas pela operação da ETA III), fato este que deve ser levado em conta para o 
SAMAE monitorar a região a montante da captação.  
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Figura 38 – Resultados das análises de coliformes totais na água bruta. 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

A captação de água bruta responsável pela alimentação da ETA III é feita com o auxílio de 
uma barragem de elevação de nível no Ribeirão Garcia. Com o aumento do nível d’água 
provocado pela barragem, existe nível suficiente para a alimentação de dois canais 
independentes em concreto armado que derivam a água para o posterior bombeamento até 
a ETA III. Em cada um desses canais existe um gradeamento com o objetivo de proteger os 
equipamentos contra materiais grosseiros que possam vir no curso d’água.  

Existe um problema com a limpeza deste sistema: devido à existência de um barramento, a 
montante da barragem de captação acumulam-se materiais (principalmente areia). No 
entanto, o registro da descarga de fundo existente na barragem que serviria para a limpeza 
destes materiais é insuficiente e, por este motivo, a limpeza é feita periodicamente com a 
utilização de escavadeiras hidráulicas e caminhões auto-vácuo (canais internos).  

Atualmente, existem duas bombas submersíveis e uma bomba centrifuga instalada, sendo 
duas em funcionamento e uma reserva (2+1). Há a previsão de instalação de uma quarta 
bomba para que a configuração se torne 2+2. 

Os quadros de comando dos equipamentos são dotados de inversor de frequência, o que 
permite a regulagem de vazão e também auxilia na prevenção de golpes de aríete.  

A capacidade de bombeamento total é de 400 l/s chegando a captar entre 250 a 300 l/s em 
época de estiagem. 
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Estação elevatória com destino à ETA III – 

Quadros de comando 

 
Estação elevatória com destino à ETA III – 

Monovia para retirada de equipamentos 

 
Subestação de energia – vista externa 

 
Limpeza do manancial a montante da barragem 

de nível 
Figura 39 – Relatório fotográfico – Captação ETA III.  

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

2.16.4. Adutora de água bruta  

O transporte da água bruta desde a captação até a ETA III é feito por uma adutora com 
diâmetro DN 600 mm em ferro dúctil e extensão de 325,88 m (segundo cadastro técnico), 
sendo adequada à vazão da ETA.   

 

2.16.5. ETA III  

A estação de tratamento de água ETA III possui tratamento do tipo completo, dotado das 
seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. 
O lodo gerado não sofre nenhum tratamento, sendo devolvido ao manancial. As estruturas 
são em concreto armado. 

O fluxograma esquemático da estação e a vista aérea estão apresentados na Figura 40 e na 
Figura 41, respectivamente.   
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Figura 40 – Esquemático funcionamento ETA III 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

 
Figura 41 – Vista aérea da ETA III 

Fonte: SERENCO adaptado do Google Earth, 2016. 

 

A chegada de água bruta na ETA III acontece em uma Calha Parshall, onde é feita a 
dosagem do coagulante Policloreto de Alumínio (PAC) e, quando há necessidade é feita 
adição de polímero para auxiliar na coagulação. A medição de vazão de água bruta é feita 
através de macro medidor na tubulação. 

Após a coagulação, a água segue para a etapa de floculação do tipo hidráulica. As chicanas 
do floculador são feitas em placas de concreto, as quais estão deterioradas em muitas 
partes, necessitando de substituição. 

Quanto à decantação, existe um decantador do tipo lamelar, de fluxo vertical, com placas 
inclinadas a 60º. Este decantador possui sistema hidráulico de descarga de lodo de fundo 
para lavagem. No entanto, estas descargas de fundo não conseguem atender à sua função 
(limpeza do lodo decantado) e, por este motivo, existe a necessidade de limpeza manual a 
cada 7 dias, ou seja, nesta ocasião o decantador é completamente seco e lavado 
manualmente, impedindo o tratamento da água. 
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A etapa de filtração é feita através de quatro filtros do tipo descendente com leito filtrante 
possuindo areia e antracito. Cada filtro possui uma área filtrante de 33 m², segundo 
informação do SAMAE, assim como possui calha de distribuição de água decantada e de 
coleta de água de lavagem em concreto. A área total de filtração, portanto, é de 132 m². 

A NBR 12.216 da ABNT recomenda que, em caso de filtros de dupla camada de antracito e 
areia, não sendo realizada pesquisa de velocidade de filtração e desempenho com relação 
aos parâmetros significativos do padrão de potabilidade, deverá ser adotada como taxa ou 
velocidade de filtração, o valor máximo de 360 m³/m².dia ou 360 m/dia. Considerando a 
vazão nominal de 330 l/s, encontra-se uma taxa de filtração de 216 m/dia, portanto 
adequada.  

A retrolavagem dos filtros é feita com a utilização da água de um reservatório superior, com 
a entrada de água tratada no sentido ascensional, ou seja, de baixo para cima (no sentido 
contrário ao da filtração). A vazão deve ser suficiente para expandir o leito filtrante e 
desprender o material sólido retido na camada filtrante, levando a produção de um volume 
de água residuária. Na ETA III, a lavagem de cada filtro dura, em média, 10 minutos e esse 
processo ocorre duas vezes por dia (dois filtros são lavados durante o dia e os outros dois 
durante a noite), proporcionando uma carreira de filtração de 24 horas. 

 
Administração – vista externa 

 
ETA – Vista externa 

 
Chegada de água bruta 

 
Calha Parshall 
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Câmara de contato 

 
Reservatório de água tratada 

 
Medidores de vazão 

 
Estação elevatória com destino ao 

reservatório de água para lavagem dos filtros 

 
Tampas em concreto sobre canais 

Figura 42 – Relatório fotográfico – ETA III.  
Fonte: SERENCO 2016. 

 

2.16.5.1. Vazões e perdas no tratamento 

Os dados constantes na Tabela 50 dizem respeito à ETA III e foram disponibilizados pelo 
SAMAE.  
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Tabela 50 – Vazões e perdas no tratamento – ETA III 

ETA III 

Mês/Ano 
Água Bruta 

(m³/mês) 

Água 
Bruta 
(l/s) 

Água Tratada 
(m³/mês) 

Água Tratada 
(l/s) 

% de 
Perdas 

jan/2015 (*) 83.287 192,79 70.373 162,90 16% 

fev/15 575.114 237,73 574.258 237,38 0% 

mar/15 669.530 249,97 487.879 182,15 27% 

abr/15 624.536 240,95 493.322 190,33 21% 

mai/15 623.286 232,71 539.201 201,31 13% 

jun/15 607.685 234,45 514.642 198,55 15% 

jul/15 617.060 230,38 460.356 171,88 25% 

ago/15 610.950 228,10 504.490 188,35 17% 

set/15 557.623 215,13 450.403 173,77 19% 

out/15 612.793 228,79 475.200 177,42 22% 

nov/15 505.509 195,03 462.758 178,53 8% 

dez/15 523.790 195,56 457.142 170,68 13% 

jan/16 576.882 215,38 481.239 179,67 17% 

fev/16 645.014 257,43 457.635 182,64 29% 

mar/16 646.880 241,52 471.200 175,93 27% 

Total 8.479.939   6.900.098   19% 

                    (*) Valores referentes ao período de 27 a 31 de janeiro 
Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Através da análise da Tabela 50, percebe-se que esta unidade vem trabalhando com uma 
vazão inferior à sua capacidade nominal e as perdas no tratamento têm sido elevadas. Estas 
perdas são provocadas, além das lavagens dos filtros e decantadores, por vazamentos 
existentes nas válvulas dos filtros, conforme constatado na visita técnica. 

 

2.16.5.2. Desinfecção, fluoretação e correção de pH  

Após a filtração, a água passa pelo processo de desinfecção, através da aplicação de gás 
cloro, e também a fluoretação com a dosagem de Ácido Fluossilícico. Esses procedimentos 
são realizados no tanque de contato.  

A última etapa do processo de tratamento da água é a correção do pH, quando é adicionado 
Hidróxido de Cálcio para neutralização adequada para proteção das tubulações, tanto da 
rede quanto interna dos imóveis. Esta correção também é feita no tanque de contato. 

A água tratada antes de ser distribuída ainda é transportada até um reservatório, localizado 
no terreno da ETA III, o qual distribui a água por gravidade para a sua área de influência.  
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2.16.5.3. Armazenamento de produtos químicos  

Os produtos químicos (PAC e Ácido Fluossilícico) são acondicionados em dois tanques 
metálicos antigos, cercados por uma contenção para o caso de ocorrência de vazamentos, 
em uma cota muito inferior ao tratamento.  

Para a dosagem necessária ao tratamento, estes produtos são transportados até uma casa 
de química, localizada também em cota inferior ao tratamento, onde existem reservatórios 
de menor volume e bombas dosadoras. 

Existe a intenção de substituir o local de armazenamento dos produtos químicos para a área 
próxima ao reservatório de água para lavagem dos filtros, que está em uma cota superior ao 
tratamento, facilitando a dosagem e diminuindo as ocorrências de entupimentos e retorno de 
produtos químicos.  

Os problemas encontrados no armazenamento dos produtos químicos estão no item 
seguinte: ameaças encontradas. 

 
Armazenamento e dosagem de cloro gás 

 
Armazenamento atual de produtos químicos 

 
Vista externa da casa de química 

 
Vista interna da casa de química 
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Vista interna da casa de química 

Figura 43 – Relatório fotográfico – ETA III (armazenamento de produtos químicos).  
Fonte: SERENCO 2016. 

 

2.16.5.4. Equipe de trabalho  

A equipe de trabalho da ETA III conta com os seguintes profissionais:  

 1 laboratorista por turno de 8h, totalizando 3 laboratoristas; 

 1 operador de ETA por turno de 8h, totalizando 3 operadores. 

Os turnos são divididos conforme Tabela 51. 

Tabela 51 – Turnos de trabalho da ETA III. 

1º Turno 05:00 às 13:30 

2º Turno 13:30 às 22:00 

3º Turno 22:00 às 05:00 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

2.16.5.5. Análises laboratoriais de controle da qualidade 

Para o controle operacional e da qualidade da água, a ETA III conta com um laboratório que 
possui os seguintes equipamentos: 

 1 turbidímetro;  

 1 pocket de cloro colorimétrico;  

 1 phmetros e fluorímetro;   

 1 Jar Test. 

Os testes laboratoriais para controle da qualidade da água são feitos a cada 30 minutos e 
abrangem os seguintes parâmetros mostrados na Tabela 52. 
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Tabela 52 – Parâmetros analisados para qualidade da água. 

Parâmetros 
Água 

Bruta Tratada 

Turbidez X X 

pH X X 

Cloro  X 

Flúor  X 

Cor  X 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Segundo Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS), os responsáveis pelo controle de 
qualidade devem aprovar junto à autoridade pública um plano de amostragem. As 
informações a seguir foram repassadas pelo SAMAE referentes às amostras realizadas para 
aferição da qualidade da água tratada. 

Foi disponibilizada uma planilha com resultados de análises operacionais na saída do 
tratamento da ETA III, contendo os seguintes parâmetros: pH, turbidez, fluoretos, cloro 
residual livre, cor e coliformes totais. A seguir será feito um resumo das amostras 
encontradas, nesta planilha, fora dos padrões da Portaria 2.914/2011. 

 pH = 15 amostras fora do padrão de um total de 18.605 amostras entre janeiro de 
2013 e abril de 2016; 

 Fluoretos = nenhuma amostra fora do padrão de um total de 18.433 amostras entre 
janeiro de 2013 e abril de 2016;  

 Cloro residual livre = 1 amostra fora do padrão de um total de 18.619 amostras entre 
janeiro de 2013 e abril de 2016;  

 Cor = 1.343 amostras fora do padrão de um total de 8.078 amostras entre janeiro de 
2013 e abril de 2016. Estes valores devem ser vistos com a ressalva que, 
recentemente, o aparelho responsável por estas medições foi substituído. Deverão 
ser feitas análises dos dados futuros para a verificação do cumprimento quanto a este 
parâmetro; 

 Coliformes Totais = nenhuma amostra fora do padrão de um total de 227 amostras 
entre janeiro de 2013 e abril de 2016; 

Percebe-se que apenas uma pequena porcentagem das amostras estão fora do padrão da 
legislação nos parâmetros pH, fluoretos, cloro residual livre e coliformes totais.  

Quanto à turbidez, a Portaria 2914/2011 diz, em seu anexo II, que, para o tipo de tratamento 
existente na ETA III, o valor máximo permitido é de 0,5 uT para 95% das amostras e, o 
Anexo III da mesma Portaria diz que nenhuma das amostras pode ultrapassar o valor de 1,0 
uT e estabelece metas progressivas para atingir estes valores. Segundo a Tabela 53, em 
todos os anos analisados existiram amostras com valor acima de 1,0 uT e, a partir de 2015, 
um número maior do que o permitido atingiu valor acima de 0,5 uT, o que é preocupante. 
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Tabela 53 – Resultados parâmetro turbidez – ETA III. 

Ano 
Quant. 

Amostras 

% acima 0,5 uT 
% acima 1,0 

uT Medida 
na ETA 

Permitida 
pela Portaria 

2015/2016 10165 15,55% 5% 3,30% 

2014 762 23,62% 25% 1,44% 

2013 7683 13,04% 50% 2,51% 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Deve-se levar em conta que a atual legislação que rege a qualidade da água tratada 
(Portaria 2.914) entrou em vigor somente em dezembro de 2011, sendo, portanto, mais 
recente que a ETA em questão. Este fato é importante porque, se o limite ainda fosse de 
acordo com a Portaria anterior (518/2004), que determinava como valor máximo 1 uT, 
apenas 3% das amostras estariam fora do valor permitido. O motivo da diminuição do valor 
máximo da turbidez é com vistas a assegurar a adequada eficiência de remoção de 
enterovírus, cistos de Giardia spp e oocistos de Cryptosporidium sp.  

Portanto, além da qualidade da água bruta, a mudança da legislação também colabora para 
que sejam necessárias melhorias operacionais na ETA III a fim de atender aos valores 
previstos na legislação, principalmente quanto à turbidez e cor.   

 
Equipamento 

 
Laboratório 

Figura 44 – Relatório fotográfico – ETA III (laboratório).  
Fonte: SERENCO 2016. 

 

2.16.5.6. Ameaças encontradas  

A seguir a lista de ameaças encontradas nesta unidade:   

 O descarte de águas de lavagem dos floculadores, decantadores, filtros e as águas 
servidas no laboratório não possuem sistemas de tratamento, recuperação e 
destinação adequados, sendo lançados diretamente na rede de drenagem da ETA, 
tendo como destino final o Rio Itajaí-açu. A disposição do lodo em rios gera um 
grande impacto ambiental, dentre eles: assoreamento, piora da qualidade da água e 
impactos adversos sobre a vida aquática. (KATAYAMA, 2012); 
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 Inexistência de geradores impedindo o funcionamento dos equipamentos em 
ocasiões de falta de energia elétrica; 

 Necessidade de substituição de todo o material filtrante dos filtros; 

 Ao redor das unidades de tratamento, existem canais de distribuição de água com 
tampas em concreto, formando os únicos caminhos para a circulação no tratamento. 
Portanto, para a operação da unidade, existe a necessidade de andar sobre estas 
tampas em concreto, tampas estas que necessitam de substituição pois encontram-se 
com risco de quebrar; 

 Foram constatados vazamentos consideráveis, principalmente nos filtros, fazendo 
com que grande quantidade de água seja perdida; 

 Necessidade de lavagem manual dos decantadores; 

 Esta unidade não vem conseguindo atender o limite estabelecido pela Portaria 2914 
quanto aos parâmetros turbidez e cor. 

A AGIR, em seu 2º Relatório de Fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água de 
Blumenau (novembro de 2015), elencou algumas não conformidades. A seguir serão 
descritas algumas delas, consideradas mais importantes. 

 Paredes externas do floculador hidráulico e do decantador com vazamentos, 
necessitando de impermeabilização; 

 Floculador hidráulico com placas de concreto em estágio avançado de deterioração, 
necessitando de substituição destas placas e reforma do floculador; 

 Ausência de licença ambiental de operação; 

 Instalações inadequadas do sistema de cloro gás com ausência do sistema de 
contenção contra vazamentos e neutralizador de gás. Reservação 

A ETA III é responsável pelo abastecimento de cinco reservatórios principais (17 no total), 
localizados na RA7. Na saída do reservatório da ETA existe um macromedidor instalado na 
adutora. As características principais destes reservatórios estão descritas na Tabela 54. 
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Tabela 54 – Resumo dos Reservatórios do sistema ETA III. 

Nome 
Volume 

(m³) 
Material RA 

Cota 
(m) 

Telemetria 
Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM) 

R7 5.000 Concreto 7 86,64 SIM 690.393,98 7.018.253,71 

ETA III 2.000 Concreto 7 94,30 NAO 688.548,93 7.012.457,58 

ETA III 1.000 Concreto 7 100,30 NAO 688.561,40 7.012.407,78 

Araranguá 198 Concreto 7 42,60 SIM 693.019,84 7.019.047,60 

Morro Sestren 130 Concreto 7 157,50 NAO 691.646,17 7.014.883,05 

Araranguá 80   7 154,30 NAO 693.284,87 7.018.469,55 

Ascurra 36 Concreto 7 79,30 NAO 691.912,48 7.017.517,39 

Ascurra 34 Concreto 7 35,00 NAO 691.597,38 7.017.567,98 

Rui Goias 27 Concreto 7 112,00 NAO 692.281,06 7.018.423,90 

Lot. Clara Nunes 25 Concreto 7 41,00 NAO 691.154,03 7.015.573,75 

Lot. Moretto (Santa Ines) 23 Concreto 7 134,40 NAO 691.776,85 7.015.754,80 

  20 Fibra 7 170,00   688.027,92 7.012.186,41 

Rui Silva 19 Concreto 7 69,00 NAO 692.205,40 7.018.514,96 

Lot. João Iiten 10 Concreto 7 30,50 NAO 691.897,19 7.017.266,08 

Morro Sestren 10 Concreto 7 82,00 NAO 691.272,27 7.015.065,83 

Itapui 5   7 202,00 NAO 692.447,91 7.017.929,41 

Lot. Moretto (Santa Ines) 5 Fibra 7 26,50 NAO 691.452,22 7.015.780,06 

ETA III - Retrolavagem 0 Concreto 7 110,00 NAO 688.570,07 7.012.378,18 

TOTAL 8.622       

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

2.16.5.7. Reservatório R7 

Reservatório apoiado de concreto com capacidade de armazenamento de 5.000 m³, formato 
circular, apresentando bom estado de conservação. Está localizado no Bairro Valparaíso, 
dentro de um terreno com aproximadamente 2.500 m².  

A água tratada da ETA III é transportada, por gravidade, para região (RA7), por meio de 
adutora de 500 mm, distribuindo para a população e também abastecendo o Reservatório 
R7. 

A localização geográfica desta unidade é 690.393,98 L e 7.018.253,71 S, na cota 86,64 m. 
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Vista externa 

 
Vista externa 

 
Tubulações 

 
Fechamento da área 

Figura 45 – Relatório fotográfico – Reservatório R7.  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.16.6. Transporte de água tratada 

O transporte de água tratada até o Reservatório R7 é feito por meio de uma adutora de 500 
mm, com 1600 m de extensão (até o Reservatório R1). Considerando o estudo de 
demandas, descrito em tópico específico neste PMSB e transcrito parcialmente na Tabela 
55, encontram-se as seguintes velocidades na adutora responsável pelo atendimento desta 
RA. 

Tabela 55 – RA 07 (demandas e velocidades estimadas). 

Região de 
abastecimento 

Descrição 2015 2025 2035 2037 

RA-07 
Demanda máxima diária (l/s) 202,45 212,76 233,79 239,21 

Velocidade (m/s) 1,03 1,08 1,19 1,22 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As velocidades encontradas na Tabela 55 estão adequadas. Com o aumento das 
demandas, considerando o desnível geométrico entre a ETA III e o Reservatório R7, poderá 
ser necessário o funcionamento de um booster intermediário nesta adutora.  
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Deve-se levar em conta que está adutora já vem distribuindo para a população ao longo do 
seu trajeto, que existem derivações para outras regiões atendidas a montante do R7 e que, 
a jusante do Reservatório ainda existe uma grande região a ser atendida.  

Estas considerações reforçam a necessidade de atualização da simulação hidráulica 
existente de forma a permitir o estudo de todo o Município, possibilitando encontrar soluções 
para as regiões que sofrem atualmente com intermitência no abastecimento, assim como 
estudar as demandas em longo prazo e evitar futuros problemas relacionados à 
incapacidade de transporte de água tratada. 

As principais adutoras do sistema estão apresentadas no Mapa 07. 

 

2.16.7. Elevatórias e Booster de água tratada  

Devido à concepção do sistema de abastecimento e principalmente à topografia acidentada 
do município, as redes de distribuição possuem alguns bombeamentos intermediários com o 
intuito de minimizar pressões muito elevadas e transportar de maneira mais eficiente a água 
até o consumidor mais afastado nas pontas de rede e nos pontos altos.   

As principais características dos bombeamentos para o sistema da ETA III podem ser 
visualizadas na Tabela 59, fornecidas pelo cadastro técnico do SAMAE. A localização das 
unidades está representada no Mapa 07. 

Tabela 56 – Elevatórias e boosters do Sistema ETA III. 

Nome 
Vazão 
(l/s) 

Altura 
manométrica (mca) 

Tipo 
Cota 
(m) 

Potencia 
(cv) 

Acionamento 

ETA III_Captação 150,0 - Centrífuga 60,0 175,0 Inversor 

ETA III 150,0 - Centrífuga 60,0 175,0 Inversor 

ETA III 150,0 - Centrífuga 60,0 175,0 Inversor 

ETA III 150,0 - Centrífuga 60,0 200,0 Inversor 

Francisco Benigno 18,0 140,0 Booster 71,3 50,0 Inversor 

Araranguá 16,0 140,0 Elevatória 42,5 60,0 Partida Direta 

Pedro Krauss 15,0 140,0 Booster 25,4 40,0 Inversor 

Ruy Barbosa 9,7 215,0 Booster 52,9 40,0 Inversor 

Colatina 7,1 105,0 Elevatória 83,8 25,0 Partida Direta 

Bruno Schreiber 6,5 135,0 Booster 61,7 35,0 Inversor 

Glória 5,5 195,0 Booster 32,4 30,0 Inversor 

Rui Silva 4,9 70,0 Elevatória 68,0 7,5 Partida Direta 

João Iten 4,7 165,0 Elevatória 30,5 25,0 Inversor 

Tiradentes 4,6 60,0 Mini-Booster 26,0 5,0 Inversor 

Clara Nunes 4,6 100,0 Elevatória 50,0 10,0 Inversor 

Ascurra 4,5 60,0 Elevatória 35,0 10,0 Partida Direta 

São José 4,0 125,0 Booster 14,5 25,0 Inversor 

Antônio Zendron 3,8 250,0 Booster 62,5 25,0 Inversor 

Oswaldo Reichert 3,6 76,0 Mini-Booster 40,2 5,0 Inversor 
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Guarapari 3,6 75,0 Mini-Booster 40,0 10,0 Inversor 

Morro do Arthur 2,8 85,0 Mini-Booster 145,0 5,0 Inversor 

Santa Inês 2,7 120,0 Elevatória 31,5 7,5 Partida Direta 

Ananias da Silva 2,6 90,0 Mini-Booster 19,8 5,0 Inversor 

Epitácio Pessoa 2,4 70,0 Mini-Booster 50,0 4,0 Inversor 

Frohsinn 2,2 80,0 Mini-Booster 22,1 5, Inversor 

Vila Iná 2,2 80,0 Mini-Booster 38,9 4,0 Inversor 

Carlos Splitter 1,2 100,0 Mini-Booster 127,0 5,0 Inversor 

Manoel Salvador 0,6 105,0 Mini-Booster 60,0 5,0 Inversor 

Jordão 0,3 120,0 Mini-Booster 167,0 5,0 Inversor 

Itapuí 0,0 150,0 Booster 28,0 25,0 Inversor 

Morro da Garuva 0,0 0,0 Mini-Booster 24,5 5,0 Inversor 

Grevsmuehl 0,0 130,0 Mini-Booster 100,5 5,0 Inversor 

Belmiro Colzani 0,0 110,0 Mini-Booster 121,0 5,0 Inversor 

André Nicoletti 0,0 120,0 Mini-Booster 65,0 5,0 Inversor 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.17. SISTEMA ETA IV  

A ETA IV foi inaugurada em 1995, está localizada na Rua Erwin Manske nº 2080, Bairro Vila 
Itoupava, com a seguinte localização geográfica: 691.425 E, 7.044.413 S, sendo 
responsável pelo abastecimento total do Bairro Vila Itoupava e parcial do Bairro Itoupava 
Central. Esta unidade foi revitalizada em 2014. 

Segundo a sua área de abrangência, esta unidade é, atualmente, responsável pelo 
atendimento de cerca de 1% da população urbana de Blumenau.  

 

2.17.1. Manancial e disponibilidade hídrica  

O manancial utilizado para captação de água bruta da ETA IV é um pequeno afluente do 
Ribeirão Itoupava Rega, pertencente à Bacia do Rio Itapocu. Quanto ao enquadramento, a 
Resolução CERH nº 001/2008 adotou a classificação estabelecida pela Resolução CONAMA 
nº 357/2005, enquanto não aprovado o novo enquadramento dos corpos d’água superficiais 
do Estado de Santa Catarina. Portanto, para o trecho da captação da ETA IV, este 
manancial é classificado como classe 2, classe esta que, segundo a CONAMA nº 357/2005, 
pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. 

A captação está localizada em terreno particular, sem cercas protegendo o gradeamento e 
com animais circulando a região. Não existem postos pluviométricos e fluviométricos no 
ribeirão (utilizado para a captação) ou no Itoupava Rega. 

As características hidrológicas serão retiradas pelas informações contidas no estudo 
denominado “Regionalização de Vazões das bacias hidrográficas estaduais do estado de 
Santa Catarina”, tendo como contratante a Secretaria de Estado da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, elaborado em fevereiro de 2006. 

O ponto de captação de água possui uma área de drenagem calculada de 2,05 km² e uma 
precipitação média de 1.850 mm/ano. Através de mapas e equações do referido estudo, é 
possível determinar as informações seguintes: 

 Vazão média de longo termo: Qmlt = 0,18 m³/s (região M3 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P027); 

 Vazão específica: q = 114,95 l/s.km² (região 82 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P033); 

 Distribuição sazonal das vazões médias mensais (região S8 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P035): 
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Figura 46 – Gráfico da Distribuição Sazonal das Vazões Médias Mensais – ETA IV. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se que em média existe um período seco de abril a agosto e o úmido de setembro 
a março. 

 

 Curva de permanência (região VIII do mapa 676-BAM-SEC-A1-P028) 

 
Figura 47 – Gráfico da Curva de Permanência – ETA IV. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As curvas de permanências representam as relações entre as vazões médias mensais de 
um rio com as probabilidades ou percentagens dos meses com ocorrências que igualem ou 
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superem este valor de vazão (Figura 47). Em média, em 5% das vezes ocorre uma vazão 
próxima a 0,4 m³/s e sempre ocorre uma vazão de 0,02 m³/s. 

Tabela 57 – Vazões com as suas permanências - ETA IV. 

Permanência (%)  Q (m³/s) 

5 0,412 

10 0,346 

20 0,267 

30 0,221 

40 0,184 

50 0,156 

60 0,131 
 

Permanência (%) Q (m³/s) 

70 0,107 

80 0,085 

90 0,063 

95 0,050 

98 0,039 

100 0,020 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

 Vazão mínima de 7 dias consecutivos para um período de retorno qualquer 

Primeiramente foi encontrado o valor médio das vazões mínimas médias anuais de 7 dias 
consecutivos: Qmin 7 = 0,08 m³/s (região M7-4 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P029); 

Através do mapa 676-BAM-SEC-A1-P030 (região VIII) é possível determinar os valores de 
vazão mínimos de 7 dias e relacionar com a probabilidade de ocorrência dessa chuva. 

Tabela 58 – Vazões mínimas de 7 dias e seus Períodos de Retorno - ETA IV. 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

2 0,069 

2,5 0,062 

5 0,047 

10 0,037 

15 0,033 
 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

20 0,032 

25 0,031 

50 0,029 

100 0,027 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

2.17.2. Vazão outorgável 

Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 
hídricos, garantindo o controle quantitativo e qualitativo do uso da água. 

As captações de água (em rios, córregos, mina, poço, etc) e os lançamentos em corpo de 
água de efluente de esgoto são usos dos recursos hídricos que necessitam de outorga para 
entrar em operação.  

No estado de Santa Catarina, a autorização para o uso dos recursos hídricos de domínio 
estadual compete a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDS), já os de 
domínio federal compete à Agência Nacional de Águas (ANA). 

A Portaria SDS nº36/2008, em seu artigo segundo, cita que a vazão de referência para a 
análise de disponibilidade hídrica para captações dos cursos d’água do estado é a Q98 
(vazão de permanência por 98% do tempo). A Portaria SDS nº51/2008 complementa, 
também no artigo segundo, parágrafos 1 ao 3, que a vazão outorgável será equivalente a 
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50% da vazão de referência, sendo o limite máximo individual para usos consuntivos fixado 
em 20% da vazão outorgável, podendo ser excedido até o limite de 80% quando a finalidade 
do uso for para consumo humano. 

Com isso, tem-se os seguintes valores para a captação da ETA IV: 

Tabela 59 – Vazão outorgável na captação de água bruta - ETA IV. 

Q 98 (m³/s) 
50 % Q 98 

(m³/s) 
20 % Q 98 

(m³/s) 
80 % Q 98 (m³/s) 

0,039 0,019 0,0039 0,0156 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se, através dos dados da Tabela 59, que a vazão outorgável é superior à 
capacidade da ETA. No entanto, para se ter uma real dimensão da vazão disponível, deve-
se analisar os usuários de água cadastrados a montante e a jusante deste ponto. Este 
cadastro não está unificado e disponível de forma a permitir sua visualização espacial. 
Doravante, existe uma pequena barragem de nível na captação que regulariza um pouco a 
vazão mínima. 

 

2.17.3. Captação de água bruta  

Segundo o operador da ETA, existem lagoas de psicultura a montante da captação que 
interferem no tratamento. Atualmente, os proprietários destas lagoas o avisam antes de 
descartar qualquer água, isto porque estas descargas afetam a qualidade da água bruta 
captada. 

Através de acompanhamento da água bruta realizado pelo SAMAE, conforme Tabela 60, a 
média de turbidez registrada da Água Bruta é de 26 NTU. Entretanto, quando há elevada 
precipitação, a turbidez pode chegar a 900 NTU, dificultando a operação da unidade. Não 
foram fornecidas análises mais detalhadas da água bruta, tais como para a ETA II. 
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Tabela 60 – Registros de turbidez da água bruta - ETA IV. 

Mês 
Turbidez da Água Bruta (NTU) 

Mínima Média Máxima 

Dezembro/14 8,00 15,99 109,00 

Janeiro/15 6,35 15,29 530,00 

Fevereiro/15 5,21 16,50 172,00 

Março/15 4,70 17,45 251,00 

Abril/15 5,11 13,26 180,00 

Maio/15 6,35 20,25 254,00 

Junho/15 6,81 17,84 333,00 

Julho/15 5,89 23,19 200,00 

Agosto/15 7,53 13,68 99,10 

Setembro/15 - - - 

Outubro/15 12,50 44,89 428,00 

Novembro/15 12,7 61,83 887,00 

Dezembro/15 18,3 55,50 900,00 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Foram disponibilizados os resultados de algumas amostras do parâmetro cor aparente na 
água bruta, conforme Figura 48, podendo-se concluir que as características da água bruta 
(cor e turbidez) são inadequadas ao tipo de tratamento existente (filtração direta). 

 
Figura 48 – Registros de cor aparente da água bruta - ETA IV. 

Fonte: SAMAE, 2016. 

A captação de água bruta responsável pela alimentação da ETA IV é feita com o auxílio de 
uma pequena barragem de elevação de nível em um curso d’água afluente ao Ribeirão 
Itoupava Rega. Em uma estrutura compacta, juntamente com a barragem, existem 3 
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gradeamentos sucessivos com o objetivo de evitar a entrada de materiais grosseiros na 
adutora de água bruta, que encaminha a água, por gravidade, até a ETA.   

Existe um problema com a limpeza desta barragem: devido à existência do barramento, a 
montante da barragem acumulam-se materiais (principalmente areia). No entanto, a 
tubulação existente da descarga de fundo da barragem que serviria para a limpeza destes 
materiais é insuficiente e, por este motivo, é feita periodicamente de forma manual de 3 em 3 
meses.   

O local de captação (barragem) está em um terreno particular e não existe acesso próprio. 
Além disso, não existe nenhuma proteção com cercas, permitindo a entrada de pessoas e 
animais.  

 
Barragem de nível 

 
Barragem de nível 

 
Gradeamento 

 
Gradeamento 

 
Manancial de captação a jusante do barramento 

Figura 49 – Relatório fotográfico – Captação ETA IV.  
Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.17.4. Adutora de água bruta  

O transporte da água bruta desde a captação até a ETA IV é feito, por gravidade, através de 
uma adutora com diâmetro DN 150 mm, sendo adequada à vazão da ETA.  

 

2.17.5. ETA IV  

A estação de tratamento de água ETA IV possui tratamento por filtração direta através de 
filtros de fluxo ascendente, dotado das seguintes etapas: coagulação, filtração, desinfecção 
e fluoretação. O lodo gerado não sofre nenhum tratamento, sendo devolvido ao manancial. 
As estruturas são em concreto armado. 

 
Figura 50 – Esquemático funcionamento ETA IV 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

A chegada de água bruta na ETA IV acontece em uma caixa elevada que possui um 
vertedor onde é feita a dosagem do coagulante Policloreto de Alumínio (PAC). A medição de 
vazão de água bruta é feita através de macro medidor na tubulação. 

Após a coagulação, a água segue diretamente para os dois filtros de fluxo ascendente 
existentes.  

A retrolavagem dos filtros é feita com a utilização da mesma água bruta a ser tratada, o que 
dificulta a operação em dias de turbidez e cor elevadas. A entrada da água para lavagem é 
no sentido ascensional, ou seja, no mesmo sentido do tratamento, diferindo apenas quanto à 
sua velocidade, já que deve ser suficiente para expandir o leito filtrante e desprender o 
material sólido retido na camada filtrante, levando a produção de um volume de água 
residuária. Na ETA IV, a lavagem dos filtros ocorre duas vezes por dia, de madrugada e no 
período vespertino.  

Este tipo de tratamento (filtração direta), somado ao fato da utilização de água bruta para 
lavagem dos filtros, faz com que o tratamento tenha que ser paralisado quando a turbidez da 
água bruta ultrapassa o valor de 300 NTU, o que, segundo a Tabela 60, ocorreu em alguns 
meses do levantamento. 

F1
F2

E

E

F

Entrada - Mistura Rápida

Filtro

Legenda
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Vista externa da unidade 

 
Filtros – vista externa 

 
Filtros 

 
Água filtrada 

 
Tubulação de saída e lavagem dos filtros 

 
Tubulações de chegada de água bruta e 

entrada nos filtros 

 
Estação elevatória de água tratada  

 
Estação elevatória de água tratada– quadros 
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de comando 

 
Câmara de contato 

 
Câmara de contato 

 
Medidores de vazão 

Figura 51 – Relatório fotográfico – ETA IV.  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.17.5.1. Vazões e perdas no tratamento 

Os dados constantes na Tabela 61 dizem respeito à ETA IV e foram disponibilizados pelo 
SAMAE.  

Tabela 61 – Vazões e perdas no tratamento – ETA IV 

ETA IV 

Mês/Ano 
Água 
Bruta 

(m³/mês) 

Água 
Bruta 
(l/s) 

Água 
Tratada 
(m³/mês) 

Água 
Tratada 

(l/s) 

% de 
Perdas 

jan/15 22.645 8,45 17.050 6,37 25% 

fev/15 22.051 9,11 14.706 6,08 33% 

mar/15 25.250 9,43 16.752 6,25 34% 

abr/15 23.993 9,26 16.131 6,22 33% 

mai/15 26.159 9,77 16.721 6,24 36% 

jun/15 23.798 9,18 15.722 6,07 34% 

jul/15 27.101 10,12 16.631 6,21 39% 

ago/15 24.552 9,17 16.947 6,33 31% 

set/15 26.262 10,13 16.174 6,24 38% 

out/15 27.397 10,23 16.993 6,34 38% 
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ETA IV 

Mês/Ano 
Água 
Bruta 

(m³/mês) 

Água 
Bruta 
(l/s) 

Água 
Tratada 
(m³/mês) 

Água 
Tratada 

(l/s) 

% de 
Perdas 

nov/15 29.244 11,28 17.823 6,88 39% 

dez/15 29.725 11,10 18.786 7,01 37% 

jan/16 24.720 9,23 14.484 5,41 41% 

fev/16 24.444 9,76 16.689 6,66 32% 

mar/16 29.681 11,08 17.843 6,66 40% 

Total 387.022   249.452   36% 

Fonte: SAMAE, 2016. 

Através da análise da Tabela 61, percebe-se que esta unidade vem trabalhando com uma 
vazão inferior à sua capacidade nominal e as perdas no tratamento têm sido muito elevadas, 
sendo influenciadas pelo tipo de tratamento existente (filtração direta). 

 

2.17.5.2. Desinfecção, fluoretação e correção de pH  

Após a filtração, a água passa pelo processo de desinfecção, através da aplicação de 
hipoclorito de sódio, e também a fluoretação com a dosagem de Ácido Fluossilícico. Esses 
procedimentos são realizados no tanque de contato.  

A última etapa do processo de tratamento da água é a correção do pH, quando é adicionado 
Hidróxido de Cálcio para neutralização adequada para proteção das tubulações, tanto da 
rede quanto interna dos imóveis. Esta correção também é feita no tanque de contato e pode 
ser feita no início do tratamento. 

A água tratada, após o tanque de contato é parte bombeada diretamente para a rede de 
distribuição e parte para um reservatório elevado (200 m³), o qual distribui a água por 
gravidade à sua área de influência.    

 

2.17.5.3. Armazenamento de produtos químicos  

Os produtos químicos são acondicionados dentro da edificação de apoio ao tratamento 
existente. Os produtos estão armazenados em tanques cercados por contenção em caso de 
ocorrência de vazamentos.   

Para a dosagem necessária ao tratamento, existe uma sala anexa com as bombas 
dosadoras instaladas.  
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Bombas dosadoras de produtos químicos 

 
Casa de química 

Figura 52 – Relatório fotográfico – ETA IV (armazenamento de produtos químicos).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.17.5.4. Equipe de trabalho  

A equipe de trabalho da ETA IV conta com os seguintes profissionais:  

 1 operador / laboratorista por turno de 8h, totalizando 3 operadores; 

Os turnos são divididos conforme Tabela 62. 

Tabela 62 – Turnos de trabalho da ETA IV. 

1º Turno 05:00 às 13:30 

2º Turno 13:30 às 22:00 

3º Turno 22:00 às 05:00 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

2.17.5.5. Análises laboratoriais de controle da qualidade 

Para o controle operacional e da qualidade da água, a ETA IV conta com um laboratório que 
possui os seguintes equipamentos: 

 1 turbidímetro;  

 1 phmetro;   

 1 colorimétrico para flúor e cloro. 

Os testes laboratoriais para controle da qualidade da água são feitos a cada 30 minutos e 
abrangem os seguintes parâmetros mostrados na Tabela 63. 
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Tabela 63 – Parâmetros analisados para qualidade da água. 

Parâmetros 
Água 

Bruta Tratada 

Turbidez X X 

pH X X 

Cloro  X 

Flúor  X 

Cor  X 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Segundo Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS), os responsáveis pelo controle de 
qualidade devem aprovar junto à autoridade pública um plano de amostragem. As 
informações a seguir foram repassadas pelo SAMAE referentes às amostras realizadas para 
aferição da qualidade da água tratada. 

Foi disponibilizada uma planilha com resultados de análises operacionais na saída do 
tratamento da ETA IV, contendo os seguintes parâmetros: pH, turbidez, fluoretos, cloro 
residual livre, cor e coliformes totais. A seguir será feito um resumo das amostras 
encontradas, nesta planilha, fora dos padrões da Portaria 2.914/2011. 

 pH = 1 amostra fora do padrão de um total de 10.068 amostras entre março de 2013 e 
março de 2016; 

 Fluoretos = 3 amostras fora do padrão de um total de 19.496 amostras entre março 
de 2013 e março de 2016;  

 Cloro residual livre = nenhuma amostra fora do padrão de um total de 19.531 
amostras entre março de 2013 e março de 2016;  

 Cor = nenhuma amostra fora do padrão de um total de 4.632 amostras entre março 
de 2013 e março de 2016; 

 Coliformes Totais = nenhuma amostra fora do padrão de um total de 305 amostras 
entre março de 2013 e março de 2016; 

Percebe-se que apenas uma pequena porcentagem das amostras estão fora do padrão da 
legislação nos parâmetros pH, fluoretos, cloro residual livre, cor e coliformes totais.  

Quanto à turbidez, a Portaria 2914/2011 diz, em seu anexo II, que, para o tipo de tratamento 
existente na ETA IV, o valor máximo permitido é de 0,5 uT para 95% das amostras e, o 
Anexo III da mesma Portaria diz que nenhuma das amostras pode ultrapassar o valor de 1,0 
uT e estabelece metas progressivas para atingir estes valores. Segundo a Tabela 64, em 
todos os anos analisados existiram amostras com valor acima de 1,0 uT e, a partir de 2014, 
um número maior do que o permitido atingiu valor acima de 0,5 uT, o que é preocupante. 
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Tabela 64 – Resultados parâmetro turbidez – ETA IV. 

Ano 
Quant. 

Amostras 

% acima 0,5 uT 
% acima 1,0 

uT Medida 
na ETA 

Permitida 
pela Portaria 

2015/2016 5758 55,26% 5% 0,03% 

2014 1601 55,84% 25% 0,19% 

2013 2734 39,69% 50% 2,19% 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Os resultados encontrados para o parâmetro turbidez da água tratada mostram que o 
tratamento por filtração direta não vem conseguindo atender ao disposto na legislação, 
principalmente devido à qualidade da água bruta, conforme demonstrado na Tabela 60 e na 
Figura 48.  

Deve-se levar em conta que a atual legislação que rege a qualidade da água tratada 
(Portaria 2.914) entrou em vigor somente em dezembro de 2011, sendo, portanto, mais 
recente que a ETA em questão. Este fato é importante porque, se o limite ainda fosse de 
acordo com a Portaria anterior (518/2004), que determinava como valor máximo 1 uT, 
apenas 0,6% das amostras estariam fora do valor permitido. O motivo da diminuição do valor 
máximo da turbidez é com vistas a assegurar a adequada eficiência de remoção de 
enterovírus, cistos de Giardia spp e oocistos de Cryptosporidium sp.  

Portanto, além da qualidade da água bruta, a mudança da legislação também colabora para 
que o tratamento da ETA IV tenha que sofrer adequações, adequações estas que terão seus 
custos estimados na etapa de proposições.  

 
Figura 53 – Relatório fotográfico – ETA IV (laboratório).  

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

2.17.5.6. Ameaças encontradas  

A seguir a lista de ameaças encontradas nesta unidade:   

 O descarte de águas de lavagem dos floculadores, decantadores, filtros e as águas 
servidas no laboratório não possuem sistemas de tratamento, recuperação e 
destinação adequados, sendo lançados diretamente na rede de drenagem da ETA, 
tendo como destino final o Rio Itajaí-açu. A disposição do lodo em rios gera um 
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grande impacto ambiental, dentre eles: assoreamento, piora da qualidade da água e 
impactos adversos sobre a vida aquática. (KATAYAMA, 2012); 

 Inexistência de geradores de energia elétrica impedindo o funcionamento dos 
equipamentos em ocasiões de falta; 

 Foram constatados alguns vazamentos nas paredes em concreto dos filtros e também 
do tanque de contato, que devem ser sanados antes de prejudicar a estrutura;  

 Dificuldade de acesso ao local de captação de água bruta (barragem de elevação de 
nível), localizada em propriedade particular com livre circulação de animais e 
pessoas; 

 Esta unidade não vem conseguindo atender o limite estabelecido pela Portaria 2914 
quanto ao parâmetro turbidez; 

 Necessidade de paralisação da operação em casos de turbidez acima de 300 NTU; 

 A lavagem dos filtros, atualmente, é feita com a utilização de água bruta, o que 
dificulta a operação e a obtenção da qualidade da água preconizada pela Portaria 
2914; 

 Ausência de licença ambiental de operação. 

 
Vazamentos existentes 

 
Vazamentos existentes  

 
Vazamentos existentes 

 
Vazamentos existentes 

Figura 54 – Relatório fotográfico – ETA IV (vazamentos existentes).  
Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.17.6. Reservação 

A ETA IV é responsável pelo abastecimento de dois reservatórios principais (4 no total), 
localizados na RA10. As características principais destes reservatórios estão descritas na 
Tabela 65. 

Tabela 65 – Resumo dos Reservatórios do sistema ETA IV. 

Nome 
Volume 

(m³) 
Material RA 

Cota 
(m) 

Telemetria 
Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM) 

ETA IV 200 Concreto 10 242,80 NAO 691.310,91 7.044.137,42 

Reservatório Dr. Pedro 
Zimmermann 

100 Aço 10 183,00 NAO 691.977,87 7.040.931,28 

Saxônia 20 Fibra 10 0,00 NAO 692.593,70 7.041.651,43 

Max Haute 5 Fibra 10 0,00 NAO 691.718,22 7.042.868,75 

TOTAL 325       

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

2.17.7. Transporte da água tratada 

De acordo com o cadastro técnico e com as informações levantadas, uma parte da RA-10 é 
atendida através de um reservatório elevado e outra parte através de um bombeamento 
localizado na ETA IV. Segundo o cadastro técnico, as adutoras responsáveis por este 
transporte possuem diâmetros de 100 mm e 75 mm, sendo suficientes para atendimento das 
demandas previstas. 

As principais adutoras do sistema estão apresentadas no Mapa 08. 

 

2.17.8. Elevatórias e Booster de água tratada 

Devido à concepção do sistema de abastecimento e principalmente à topografia acidentada 
do município, as redes de distribuição possuem alguns bombeamentos intermediários com o 
intuito de minimizar pressões muito elevadas e transportar de maneira mais eficiente a água 
até o consumidor mais afastado nas pontas de rede e nos pontos altos.   

As principais características dos bombeamentos para o sistema da ETA IV podem ser 
visualizadas na Tabela 66, fornecidas pelo cadastro técnico do SAMAE. A localização das 
unidades está representada no Mapa 08. 

Tabela 66 – Elevatórias e boosters do Sistema ETA IV. 

Nome 
Vazão 

(l/s) 
Altura 

manométrica (mca) 
Tipo Cota (m) 

Potencia 
(cv) 

Acionamento 

ETA IV 47,2 80,0 Centrífuga - 50,00 Inversor 

Saxônia 5,3 100,0 Elevatória - 15,00 Inversor 

Max Haufe 2,2 80,0 Booster - 2,00 Partida Direta 

Erwin Manzke 5,0 50,0 Mini-Booster 220,00 5,00 Inversor 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.18. LABORATÓRIO CENTRAL  

O laboratório central está localizado na sede do SAMAE, no mesmo terreno onde está 
localizada a ETA II. Este laboratório possui a função de realizar as análises laboratoriais de 
todas as quatro estações de tratamento de água existentes, com exceção das análises 
operacionais que são feitas em cada unidade, conforme descrito anteriormente. 

Nesta unidade são feitas as análises de forma a completar o plano de amostragem 
requerido, tais como as análises bacteriológicas e demais parâmetros, conforme a Tabela 
67.  

Tabela 67 – Periodicidade de análises laboratoriais da água tratada nas ETAs. 

ETA Parâmetro Periodicidade 

ETA II Bacteriológico (Escherichia 
coli e coliformes fecais) 

5 vezes/semana 

ETA I, III e IV 2 vezes/semana 

Todas 

Pesticidas, organoclorados e 
metais 

Semestral 

Cianobactérias Mensal 

Trialometanos Trimestral 

Sabor e odor Trimestral 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

2.19. CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA – DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR 

O Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005, estabelece definições e procedimentos sobre o 
controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e 
instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para 
consumo humano. O Art. 5º e o Art. 12º deste Decreto, descritos a seguir, estabelecem 
algumas definições: 

Art. 5º - Na prestação de serviços de fornecimento de água é assegurado ao 
consumidor, dentre outros direitos:  

I - receber nas contas mensais, no mínimo, as seguintes informações sobre a 
qualidade da água para consumo humano: a) divulgação dos locais, formas de 
acesso e contatos por meio dos quais as informações estarão disponíveis; b) 
orientação sobre os cuidados necessários em situações de risco à saúde; c) resumo 
mensal dos resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade 
da água; e d) características e problemas do manancial que causem riscos à saúde e 
alerta sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores, especialmente 
crianças, idosos e pacientes de hemodiálise, orientando sobre as precauções e 
medidas corretivas necessárias;  

II - receber do prestador de serviço de distribuição de água relatório anual contendo, 
pelo menos, as seguintes informações: a) transcrição dos arts. 6º, inciso III, e 31 da 
Lei nº 8.078, de 1990 , e referência às obrigações dos responsáveis pela operação do 
sistema de abastecimento de água, estabelecidas em norma do Ministério da Saúde 
e demais legislações aplicáveis; b) razão social ou denominação da empresa ou 
entidade responsável pelo abastecimento de água, endereço e telefone; c) nome do 
responsável legal pela empresa ou entidade; d) indicação do setor de atendimento ao 
consumidor; e) órgão responsável pela vigilância da qualidade da água para consumo 
humano, endereço e telefone; f) locais de divulgação dos dados e informações 
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complementares sobre qualidade da água; g) identificação dos mananciais de 
abastecimento, descrição das suas condições, informações dos mecanismos e níveis 
de proteção existentes, qualidade dos mananciais, fontes de contaminação, órgão 
responsável pelo seu monitoramento e, quando couber, identificação da sua 
respectiva bacia hidrográfica; h) descrição simplificada dos processos de tratamento e 
distribuição da água e dos sistemas isolados e integrados, indicando o município e a 
unidade de informação abastecida; i) resumo dos resultados das análises da 
qualidade da água distribuída para cada unidade de informação, discriminados mês a 
mês, mencionando por parâmetro analisado o valor máximo permitido, o número de 
amostras realizadas, o número de amostras anômalas detectadas, o número de 
amostras em conformidade com o plano de amostragem estabelecido em norma do 
Ministério da Saúde e as medidas adotadas face às anomalias verificadas; e j) 
particularidades próprias da água do manancial ou do sistema de abastecimento, 
como presença de algas com potencial tóxico, ocorrência de flúor natural no aqüífero 
subterrâneo, ocorrência sistemática de agrotóxicos no manancial, intermitência, 
dentre outras, e as ações corretivas e preventivas que estão sendo adotadas para a 
sua regularização. 

Art. 12º - Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento devem disponibilizar, em 
postos de atendimento, informações completas e atualizadas sobre as características 
da água distribuída, sistematizadas de forma compreensível aos consumidores. 

Conforme visto na legislação transcrita anteriormente e, observando o padrão de conta de 
água e esgoto distribuída à população e o site do SAMAE, percebe-se que nem todos os 
itens do Decreto 5.440 vêm sendo atualmente atendidos. Melhorias deverão ser feitas nas 
contas entregues, tais como a inserção do resumo mensal dos resultados das análises 
referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água, inexistente atualmente. 

Não há informações sobre a entrega do relatório anual a todos os consumidores e, no site 
do SAMAE, existem informações sobre a qualidade da água, conforme Figura 55 a seguir. 
No entanto, como forma de melhorar o acesso à informação, poderia estar disponível no site 
o relatório anual completo com todos os itens conforme preconiza o Decreto 5.440. 
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Figura 55 – Informações sobre qualidade da água constantes no site do SAMAE. 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

2.20. REDES DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS 

O SAMAE possui um cadastro georreferenciado de 1.563.530 metros de redes de 
distribuição e adutoras de água, contendo separação por diâmetro, material, Sistema de 
Abastecimento e também por Região de Abastecimento. A Tabela 68 apresenta a extensão 
das tubulações separadas por diâmetro e a Tabela 69 conforme Região de Abastecimento. 
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Tabela 68 – Rede de distribuição e Adutoras cadastradas pelo SAMAE. 

Diâmetro 
Nominal ou 

Externo (mm) 
Material Extensão cadastrada (m) Total (m) 

20 FEGA / PEAD / PL / PVC 39,4 / 1.903,6 / 1.427 / 207,4 3.577,4 

25 FEGA / PEAD / PL / PVC / Outros 230,1 / 705,7 / 13,5 / 614,4 / 17,4 1.581,1 

32 FEGA / PEAD / PL / PVC 12,6 / 930,1 / 143,5 / 1.765,1 2.851,4 

40 FEGA / PVC 37,5 / 3.455,6 3.493,2 

50 
DEFOFO / FEGA / PEAD / PL / PVC / 

Outros 
147,8 / 3.230,8 / 670,8 / 0,3 / 

873.926,4 / 46,4 
878.022,5 

63 FEGA / FOFO / PEAD / PVC / Outros 10,5 / 82,6 / 49.210,2 / 13 / 3,3 49.319,6 

75 
DEFOFO / FEGA / FOFO / PEAD / PVC / 

Outros 
308,3 / 484,5 / 1.146,4 / 4.237,5 / 

165.994,5 
172.171,2 

90 
BLUTOP / DEFOFO / FEGA / FOFO / 

PEAD 
13,1 / 55,1 / 6,8 / 12.094,7 / 4.928,2 17.097,9 

100 
DEFOFO / FEGA / FOFO / PEAD / PVC / 

Outros 
30.143,4 / 1.928 / 5.600,6 / 1.653,5 / 

132.242 / 12,8 
171.580,2 

110 Aço / PEAD / Outros 391,8 / 8.738,4 / 0,6 9.130,8 

125 FEGA / FOFO / PEAD / PVC 243,7 / 6.516,7 / 381,3 / 14.560 21.701,8 

140 DEFOFO / PEAD / PVC 825,2 / 234,4 / 17.029,6 18.089,2 

150 
AÇO / DEFOFO / FEGA / FOFO / PVC / 

Outros 
0,2 / 65.563,9 / 46 / 1.670,3 / 426,9 / 

0,5 
67.707,7 

160 PEAD / PVC / RPVC 2.932,3 / 191,6 / 642,4 3.766,3 

180 PVC 10.040,2 10.040,2 

200 
AÇO / CIAM / DEFOFO / FOFO / PEAD / 

PVC 
0,8 / 395 / 49.198,2 / 112,2 / 285,9 / 

1,1 
49.993,1 

220 PVC 607,4 607,4 

250 CIAM / DEFOFO / FOFO / PEAD 917,8 / 18.296 / 3.856,7 / 32,7 23.103,2 

300 AÇO / DEFOFO / FOFO / PVC / Outros 7.242,4 / 10.480,7 / 12.651 / 4,1 30.378,2 

350 FOFO 3,6 3,6 

400 AÇO / FOFO / PEAD / RPVC 173,8 / 9.242,5 / 525,4 / 182,7 10.124,4 

500 AÇO / FOFO 4.751,3 / 9.042,2 13.793,5 

600 AÇO / FOFO 1.759,1 / 2.042,4 3.801,5 

800 CC 1.386,6 1.386,6 

Sem 
Informação 

- 207,9 207,9 

  TOTAL 1.563.529,9 

Fonte: SAMAE, 2016. 
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Tabela 69 – Rede de distribuição divididas por Regiões de Abastecimento. 

Sistema 
Regiões de 

Abastecimento 
Extensão cadastrada (m) Porcentagem (%) 

ETA I RA-02 56.887,4 3,6 

ETA II 

RA-01 313.757,8 20,1 

RA-03 107.665,9 6,9 

RA-04 252.890,0 16,2 

RA-09 446.533,8 28,6 

ETA III RA-07 343.740,1 22,0 

ETA IV RA-10 42.054,9 2,7 

 TOTAL 1.563.529,9 100,0 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

O cadastro apresenta ainda a situação da tubulação dividida em: normal, intermitente e 
precária (Mapa 10).  As piores situações, como se esperava, são as pontas de rede de 
distribuição e pontos altos do sistema. A Tabela 70 demonstra a porcentagem por situação 
da tubulação. 

Tabela 70 – Situação da Rede de distribuição cadastrada. 

Situação Extensão (m) Porcentagem (%) 

Normal 1.361.008,6 87,0 

Intermitente 192.109,3 12,3 

Precária 10.412,0 0,7 

TOTAL 1.563.529,9 100,0 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento apresenta, para o ano de 2014, 
uma extensão de 1.559.000 metros de rede de distribuição de água, bem próxima da 
cadastrada no ano de 2016. 

Segundo a NBR 12.218, o diâmetro nominal mínimo para a rede de distribuição deve ser de 
50 mm (diâmetro externo de 60 mm). Nota-se, pela Tabela 68 que 0,74% das redes 
existentes possuem diâmetro inferior ao mínimo previsto em norma. 

O SAMAE informou que aproximadamente 60 km dessa rede de distribuição possuem 
problemas de operação, tais como incrustações ou rompimentos frequentes, principalmente 
devido à sua idade. Dessas, 20 km já foram substituídas, restando assim 40 km de redes 
(2,6% da tubulação existente) a serem consideradas para substituição na fase de 
proposições.    

Atualmente existe uma setorização definida em todo o sistema. No entanto, necessita ainda 
de melhorias, necessitando investimento nessa questão, investimento este que será 
considerado na etapa de proposições. 
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Segundo o cadastro técnico, existem ainda: 297 hidrantes, 13 macromedidores (água bruta 
e tratada) 644 registros de descarga, 3.603 registros de manobra, 550 ventosas e 267 
válvulas redutoras de pressão. 

 

2.21. PORCENTAGEM DE ATENDIMENTO 

De acordo com os mapas disponibilizados das áreas de influência do abastecimento de 
água implantado em Blumenau, pôde-se estimar a população atendida e, 
consequentemente, a porcentagem de atendimento do Município com o sistema coletivo de 
abastecimento de água. As áreas de influência foram comparadas com os setores 
censitários do Censo de 2010. 

Tabela 71 – População da área de influência das regiões de abastecimento. 

População da área de influência (Habitantes) 

REGIÃO DE ABASTECIMENTO (RA) 2015 2010 

ETA II 

RA-01 Norte 45.601 41.350 

RA-01 Sul 27.045 24.432 

RA-03 33.389 30.326 

RA-04 56.454 51.045 

RA-09 85.808 76.507 

Total ETA II 248.297 223.661 

ETA I RA-02 13.276 12.339 

ETA III RA-07 65.086 60.201 

ETA IV RA-10 2.277 2.098 

    

Blumenau 

URBANA 328.936 298.298 

RURAL 10.273 10.713 

TOTAL 339.209 309.011 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Comparando-se os valores da Tabela 71 com os dados do Censo IBGE do ano 2010, 
consegue-se calcular a porcentagem de atendimento com o sistema de abastecimento de 
água, conforme Tabela 72 a seguir. 

Tabela 72 – Porcentagem de atendimento da população urbana com o sistema de água. 

Ano 

População segundo o IBGE 
(hab.) 

% atendimento 
da pop. Urbana 

calculada. Urbana Rural Total 

2010 294.773 14.238 309.011 101,20 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Através da análise da Tabela 72, percebe-se que a porcentagem de atendimento é superior 
a 100% da população urbana. Isto porque, conforme já demonstrado no estudo 
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populacional, as regiões de abastecimento do SAMAE incluem pequenas áreas 
consideradas rurais pelo IBGE. 

Nem todos os imóveis contidos na área de influência das regiões de abastecimento 
necessariamente estão ligados ao sistema de abastecimento de água coletivo, isto porque 
podem existir imóveis com fontes próprias de abastecimento. 

No entanto, através da análise do cadastro técnico e das regiões de abastecimento, 
percebe-se que a totalidade da área urbana possui o sistema de abastecimento disponível. 
Os dados existentes do SNIS corroboram com esta informação, conforme Tabela 73, 
mostrando o alto índice de atendimento. 

Tabela 73 – Índice de atendimento urbano de água segundo o SNIS. 

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 

IN023 - Índice de atendimento 
urbano de água (percentual) 

100 99,6 99,5 99,68 98,68 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.22. HISTOGRAMA DE CONSUMO 

Foi disponibilizado pelo SAMAE o número de ligações, economias e os volumes 
micromedidos divididos por categoria e separados pelas faixas de consumo medidas nos 
hidrômetros. 

Com esses valores, foram criados os gráficos a seguir, demonstrando qual o percentual da 
população corresponde a cada faixa de consumo.  

Deve-se ressaltar que o histograma repassado pelo SAMAE possui como base de dados 
apenas 123.630 economias totais (março de 2016), número este inferior ao número total de 
economias existente nos relatórios enviados ao AGIR. Portanto, o histograma e as 
constatações existentes neste tópico estão levando em consideração uma base de dados 
que não é a total do Município. 

  

Figura 56 – Gráfico da Porcentagem de Economias Totais (à esquerda) e do Volume Total Consumido (à 
direita) por categoria de consumo. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Analisando a Figura 56, percebe-se que, das economias totais de março de 2016, a maioria 
pertence à categoria residencial (84,8%) e representa também o maior volume consumido 
de água, com 85,6 % do total micromedido.  

  
Figura 57 – Gráfico da Porcentagem de Economias Residenciais (a esquerda) e do Volume Residencial 

Consumido (a direita) por categoria de consumo. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Analisando a Figura 57 percebe-se que mais da metade da população (70%) consome entre 
0 a 30 m³, entretanto o maior volume consumido de água com 73% está na faixa que 
consome até 10 m³. 

  

Figura 58 – Gráfico da Porcentagem de Economias Social (a esquerda) e do Volume Social Consumido 
(a direita) por categoria de consumo. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Figura 59 – Gráfico da Porcentagem de Economias Comerciais (a esquerda) e do Volume Comercial 
Consumido (a direita) por categoria de consumo. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

   
Figura 60 – Gráfico da Porcentagem de Economias Industriais (a esquerda) e do Volume Industrial 

Consumido (a direita) por categoria de consumo. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As indústrias do município que não são abastecidas pelo SAMAE possuem fonte própria de 
abastecimento e são fiscalizadas pela vigilância sanitária. No entanto, conforme descrito em 
tópico específico sobre as fontes próprias, não existe um cadastro unificado contendo 
informações pertinentes a este assunto. 

  

2.23. ÍNDICE DE PERDAS 

O tema das perdas nos sistemas públicos de abastecimento de água é motivo de 
preocupação em todo o mundo há décadas e, apesar dos avanços tecnológicos, é um 
problema que ainda persiste, principalmente no Brasil. Para sua análise deve-se levar em 
conta a escassez hídrica e os altos custos de energia elétrica, além da sua relação com a 
saúde financeira das empresas prestadoras de serviços.  
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O combate às perdas é muito desafiador para todos os setores de uma empresa prestadora 
de serviço de abastecimento de água, já que é influenciada por muitos fatores, tais como: 
infraestrutura existente dos sistemas, aspectos culturais e políticos, disponibilidade 
financeira, tecnologias disponíveis, qualificação da mão de obra, entre outros.  

Pode-se afirmar que os sistemas de abastecimento de água sempre apresentarão perdas. 
No entanto, quando estas são elevadas, representam desperdício de recursos naturais, 
operacionais e de receita, necessitando, sempre, que haja em funcionamento programas de 
avaliação, controle e redução de perdas. 

O uso racional da água de abastecimento público, em benefício da saúde pública, do 
saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, propicia melhor produtividade e pode 
postergar investimentos para ampliação dos sistemas, já que parte da água desperdiçada 
passa a ser devidamente utilizada. Estudo publicado pelo Instituto Trata Brasil (TONETO 
JUNIOR et al., 2013) apontou que uma redução de 10% nas perdas das companhias 
brasileiras agregaria R$ 1,3 bilhão à receita operacional com água. 

No entanto, primeiramente, é necessário que se defina o que são perdas de água nos 
sistemas de abastecimento públicos. Teoricamente, as perdas se dividem em perdas 
aparentes e perdas reais.  

As perdas aparentes, também chamadas de perdas não físicas ou comerciais, estão 
relacionadas ao volume de água que foi efetivamente consumido pelo usuário, mas que, por 
algum motivo, não foi medido ou contabilizado, gerando perda de faturamento ao prestador 
de serviços. São provocadas por falhas decorrentes de erros de medição (hidrômetros 
inoperantes, com submedição, erros de leitura, fraudes, equívocos na calibração dos 
hidrômetros), ligações clandestinas, by pass irregulares nos ramais das ligações 
(conhecidos como gatos), falhas no cadastro comercial, etc.. Nesse caso, a água é 
efetivamente consumida, mas não é faturada. 

Já as perdas reais, também conhecidas como perdas físicas, referem-se a toda água 
disponibilizada para a distribuição que não chega aos consumidores. Essas perdas 
acontecem por vazamentos em adutoras, redes, ramais, conexões, reservatórios e outras 
unidades operacionais do sistema. Elas compreendem principalmente os vazamentos em 
tubulações da rede de distribuição, provocados especialmente pelo excesso de pressão, 
habitualmente em regiões com grande variação topográfica, como é o caso de Blumenau. 
Os vazamentos também estão associados à qualidade dos materiais utilizados, à idade das 
tubulações, à qualidade da mão-de-obra e à ausência de programas de monitoramento de 
perdas, dentre outros fatores.  

A utilização de água para procedimentos operacionais, como lavagem de filtros e 
decantadores da ETA e descargas na rede, não deve ser considerada perda quando este 
consumo se refere ao estritamente necessário para operação. 

Com o intuito de monitorar os diversos tipos de consumo e de perdas que ocorrem em um 
sistema de abastecimento de água, a IWA (International Water Association) / AWWA 
(American Water Works Association) propôs um método para classificar, padronizar e 
uniformizar uma terminologia para este tema, chamado de balanço hídrico e que está 
reproduzido no Quadro 1. 
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 Quadro 1 – Balanço hídrico proposto pela IWA/AWWA para sistemas de abastecimento de água. 
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Vazamentos em ramais prediais (a 
montante do ponto de medição) 

Fonte: BEZERRA, 2013.  
 

Segundo informações do SAMAE, atualmente não existe medição e controle sobre as 
perdas do sistema. O que foi feito, ao longo dos anos, foram algumas ações pontuais nas 
áreas mais críticas, tais como instalação de Válvulas Redutoras de Pressão (VRP), além de 
melhorias no Setor de Geofonamento.  

Recentemente, foram instalados medidores de vazão de água bruta e tratada nas ETAs, 
propiciando o início de coleta de informações para que se possa calcular o índice de perdas 
e assim haver o gerenciamento deste tema. Desta forma, o balanço hídrico mostrado no 
Quadro 1 pode servir de base para este gerenciamento futuro. 

O SNIS utiliza quatro diferentes indicadores para o índice de perdas, a saber:  

 IN013 – Índice de perdas faturamento (percentual); 

 IN049 – Índice de perdas na distribuição (percentual); 

 IN050 – Índice bruto de perdas lineares (m³/dia/km); 

 IN051 – Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.). 

A forma de cálculo, de acordo com o glossário de indicadores do SNIS, está nas tabelas a 
seguir. 

Tabela 74 – Forma de cálculo do IN013. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
AG006 + AG018 – AG011 – AG024 x 100 
       AG006 + AG018 – AG024 

 

AG006: Volume de água produzido 
AG011: Volume de água faturado 
AG018: Volume de água tratada importado 
AG024: Volume de serviço 

Percentual 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 75 – Forma de cálculo do IN049. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
AG006 + AG018 – AG010 – AG024 x 100 
       AG006 + AG018 – AG024 

 

AG006: Volume de água produzido 
AG010: Volume de água consumido 
AG018: Volume de água tratada importado 
AG024: Volume de serviço 

Percentual 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tabela 76 – Forma de cálculo do IN050. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
AG006 + AG018 – AG010 – AG024 x 1.000 
                            AG005                        365      

 

AG005: Extensão de rede de água 
AG006: Volume de água produzido 
AG010: Volume de água consumido 
AG018: Volume de água tratada importado 
AG024: Volume de serviço 

m³/dia/Km 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tabela 77 – Forma de cálculo do IN051. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
AG006 + AG018 – AG010 – AG024 x 1.000 
                            AG002*                       365      

 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 
AG006: Volume de água produzido 
AG010: Volume de água consumido 
AG018: Volume de água tratada importado 
AG024: Volume de serviço 

l/dia/lig. 

*Utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 
Fonte: SNIS, 2016. 

 

Os valores específicos para Blumenau, entre os anos 2010 e 2014, segundo o SNIS, estão 
na Tabela 78. 

Tabela 78 – Índices de perdas calculados pelo SNIS para Blumenau. 

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 

IN013 - Índice de perdas faturamento (percentual) 27,20 16,91 15,05 14,00 14,65 

IN049 - Índice de perdas na distribuição (percentual) 28,96 27,38 25,27 25,64 27,49 

IN050 - Índice bruto de perdas lineares (m³/dia/Km) 12,69 11,94 11,05 11,17 12,31 

IN051 - Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.) 247,10 227,17 206,41 207,23 224,16 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Através de dados disponibilizados pelo SAMAE, conforme Tabela 79, foi possível calcular os 
4 indicadores utilizados pelo SNIS para o ano de 2015. A partir do cálculo destes indicadores 
para o ano de 2015, foi refeita a Tabela 78 incluindo este ano. 
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Tabela 79 – Dados disponibilizados para cálculo do índice de perdas do ano de 2015. 

Mês/Ano 
Água Bruta 

(m³/mês) 
Água Tratada 

(m³/mês) 

Volume 
micromedido 

(m³/mês) 

Volume 
faturado 
(m³/mês) 

jan/15 2.355.765 2.064.672 1.513.939 2.089.976 

fev/15 2.132.090 1.937.847 1.399.464 1.827.640 

mar/15 2.615.222 2.315.062 1.389.263 1.808.091 

abr/15 2.697.467 2.128.495 1.477.585 1.883.627 

mai/15 2.324.520 2.164.615 1.393.705 1.831.619 

jun/15 2.398.954 2.042.797 1.400.284 1.850.227 

jul/15 2.388.310 2.036.032 1.327.221 1.789.885 

ago/15 2.529.231 2.126.856 1.428.787 1.852.780 

set/15 2.480.492 1.992.643 1.446.647 1.867.195 

out/15 2.438.316 2.063.356 1.367.911 1.811.583 

nov/15 2.363.069 2.109.891 1.386.896   

dez/15 2.398.049 2.203.912 1.422.009 1.838.792 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Para o mês de janeiro de 2015, os dados disponibilizados referiam-se apenas ao período 
entre os dias 27 a 31 de janeiro. Para o cálculo do índice de perdas, os volumes deste 
período foram considerados como sendo médios para todo o mês. 

Para o cálculo do IN013 (índice de perdas no faturamento), foram desconsiderados os 
valores do mês de novembro/2015, já que o valor disponibilizado para o volume faturado 
estava inconsistente, fazendo com que a análise deste indicador para o ano de 2015 fique 
prejudicada. 

Tabela 80 – Índices de perdas calculados para Blumenau 

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN013 - Índice de perdas faturamento (percentual) 27,20 16,91 15,05 14,00 14,65 11,37 

IN049 - Índice de perdas na distribuição (percentual) 28,96 27,38 25,27 25,64 27,49 32,69 

IN050 - Índice bruto de perdas lineares (m³/dia/Km) 12,69 11,94 11,05 11,17 12,31 14,43 

IN051 - Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.) 247,10 227,17 206,41 207,23 224,16 257,81 

Fonte: SNIS e SAMAE, 2016. 

 

Para o caso específico de Blumenau, os indicadores IN049, IN050 e IN051 aumentaram no 
período entre 2012 e 2015, podendo ser resultado da não medição correta dos volumes nos 
anos anteriores (os números eram estimados). Esta situação está em processo de mudança, 
através da implantação dos medidores de vazão e a prioridade que a equipe técnica do 
SAMAE vem dando a este tema, podendo esperar melhoras para os próximos anos.  

Como forma de comparar os valores da Tabela 80, foram levantadas, através dos dados 
disponíveis no SNIS, informações dos mesmos indicadores de perdas para Municípios de 
porte populacional próximo de Blumenau, conforme Tabela 81. 
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Tabela 81 – Indicadores de perdas de Municípios de porte populacional próximo de Blumenau. 

Município Est. 
Ano 
Ref. 

Sigla do 
Prestador 

Abrang. Natureza jurídica IN013 IN049 IN050 IN051 

Limeira SP 2014 OAL Local Empresa privada 7,62 14,08 7,67 90,45 

Franca SP 2014 SABESP Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
13,29 24,68 16,49 148,46 

Vitória ES 2014 CESAN Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
25,00 30,19 51,98 637,71 

Petrópolis RJ 2014 CAI Local Empresa privada 21,16 32,01 19,06 250,19 

Cascavel PR 2014 SANEPAR Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Priv. 
21,77 34,44 17,77 241,01 

Uberaba MG 2014 CODAU Local Autarquia 29,24 36,80 29,37 340,64 

Taubaté SP 2014 SABESP Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
31,03 38,69 38,29 353,95 

Ponta 
Grossa 

PR 2014 SANEPAR Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Priv. 
24,56 38,81 20,93 270,43 

Canoas RS 2014 CORSAN Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
46,94 40,60 43,35 479,67 

Caucaia CE 2014 CAGECE Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
27,80 43,38 36,27 273,15 

Bauru SP 2014 DAE Local Autarquia 41,95 44,87 17,40 436,18 

Petrolina PE 2014 COMPESA Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
35,09 48,64 40,58 391,95 

Pelotas RS 2014 SANEP Local Autarquia 2,17 48,67 44,90 471,52 

Guarujá SP 2014 SABESP Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
39,64 49,42 70,41 794,70 

São 
Vicente 

SP 2014 SABESP Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
48,78 54,27 77,75 796,11 

Boa Vista RR 2014 CAER Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
55,36 54,95 40,41 710,73 

Olinda PE 2014 COMPESA Regional 
Soc. economia mista 

c/ adm. Púb. 
48,67 59,24 64,95 567,75 

Rio 
Branco 

AC 2014 DEPASA Regional Autarquia 61,53 61,53 45,28 1060,27 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Para o ano de 2014, ainda segundo o SNIS, a média nacional de perdas na distribuição 
(IN049) foi de 36,7%. A Figura 61 a seguir demonstra os resultados médios segundo as 
regiões geográficas e a Tabela 82 mostra os resultados por estado. 
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Figura 61 – Índice de perdas na distribuição (IN049) dos prestadores de serviços participantes do SNIS 

em 2014, segundo região geográfica e média do Brasil. 
Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 82 – Índice de perdas na distribuição (IN049) dos prestadores de serviços participantes do SNIS 
em 2014, segundo estado, região e Brasil. 

 
Fonte: SNIS, 2016. 

 

A redução das perdas físicas permite diminuir os custos de produção (mediante redução do 
consumo de energia, de produtos químicos e outros) e utilizar as instalações existentes para 
aumentar a oferta, sem expansão do sistema. 

A redução das perdas aparentes permite aumentar a receita tarifária, melhorando a 
eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do prestador de serviços. 
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Contribui indiretamente para a ampliação da oferta efetiva, uma vez que induz à redução de 
desperdícios por força da aplicação da tarifa aos volumes efetivamente consumidos. 

O combate a perdas ou desperdícios implica, portanto, redução do volume de água não 
contabilizada, exigindo a adoção de medidas que permitam reduzir as perdas reais e 
aparentes, e mantê-las permanentemente em nível adequado, considerando a viabilidade 
técnico-econômica das ações de combate a perdas em relação ao processo operacional de 
todo o sistema. 

Além disso, podem ser desenvolvidas medidas de natureza preventiva de controle de perdas 
nas fases de projeto e construção do sistema, através de passos iniciais de organização 
anteriores à operação. 

No item de proposições serão feitas algumas indicações para auxílio no combate às perdas 
em Blumenau. 

 

2.24. ÍNDICE DE MICROMEDIÇÃO 

Segundo dados disponíveis no SNIS demonstrados na Tabela 83, quase a totalidade das 
ligações existentes em Blumenau são micromedidas, ou seja, possuem hidrômetros 
instalados, índice este que deverá ao menos ser mantido ao longo dos anos.  

Tabela 83 – Índice de micromedição. 

Ano 

Ligações ativas 

Totais 
(ud) 

Cresc. 
(%aa) 

Micromedidas 
(ud) 

% de lig. 
Micromedidas 

2010 77410   77293 99,85 

2011 81157 4,84 80870 99,65 

2012 82097 1,16 81277 99,00 

2013 83165 1,30 83092 99,91 

2014 86740 4,30 85238 98,27 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

No entanto, não basta que existam hidrômetros instalados em todas as ligações existentes. 
Isto porque outros fatores interferem na medição correta do consumo de água, tais como: 
qualidade, tempo de operação, instalação, dimensionamento correto, entre outros. O erro de 
medição, ou submedição dos hidrômetros é uma das principais causas das perdas 
aparentes em qualquer sistema.   

É fato que o tempo de operação de um hidrômetro influi negativamente nas suas medições. 
No entanto, não há muita informação disponível sobre o desempenho real dos hidrômetros 
ao longo do tempo.  

Em um estudo realizado em Maceió (AL) pelo engenheiro Maurício Fourniol (FOURNIOL, 
2004), foram feitos ensaios de laboratório em hidrômetros velocimétricos com vazão máxima 
de 3 m³/h e os resultados estão na Figura 62. Estes resultados, apesar de não serem 
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verdades absolutas, ajudam a mostrar a influência que a idade dos hidrômetros tem nos 
erros de medição. 

 
Figura 62 – Erros de medição de hidrômetros resultantes dos ensaios de hidrômetros domiciliares 

velocimétricos em uma rede de distribuição de Maceió sem intermitência. 
Fonte: BEZERRA, 2013.  

 

Segundo dados do ano de 2015 disponibilizados pelo SAMAE, o índice de micromedição se 
mantém com valores elevados (próximos de 98%). No entanto, percebe-se uma tendência 
de queda deste número que, somado à informação que cerca de 6% do parque de 
hidrômetros está parado (leitura do mês atual igual à leitura do mês anterior e sem 
justificativa por parte do leiturista), constata-se que o parque de hidrômetros não vem 
sofrendo a manutenção necessária através da substituição de unidades. 

Tabela 84 – Índice de micromedição ano 2015 

Mês/ano 
Quant. Lig. Ativas 
de água (ativas + 

cortadas) 

Hidrômetros 
parados  

Quant. Lig. 
Ativas de água 
micromedidas  

% ligações 
micromedidas 

% 
hidrômetros 

parados 

jan/15 86.840  5.297  85.558  98,52 6,19 

fev/15 86.935  5.432  85.716  98,60 6,34 

mar/15 87.150  5.668  85.899  98,56 6,60 

abr/15 87.284  5.496  85.964  98,49 6,39 

mai/15 87.366  5.070  86.034  98,48 5,89 

jun/15 87.450  5.786  86.094  98,45 6,72 

jul/15 87.564  5.899  86.087  98,31 6,85 

ago/15 87.640  5.482  86.038  98,17 6,37 

set/15 87.716  5.503  85.949  97,99 6,40 

out/15 87.883  5.546  86.083  97,95 6,44 

nov/15 87.971  5.388  86.046  97,81 6,26 

dez/15 88.032  5.169  86.079  97,78 6,00 

Fonte: SAMAE, 2016.  

 

Não há uma norma específica que determine o tempo de operação máximo que um 
hidrômetro possa ficar em funcionamento. Tem-se utilizado uma recomendação de tempo de 
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funcionamento médio de 5 anos antes que seja feita a sua substituição, mas cada caso deve 
ser analisado pelo departamento competente.  

Existe a Portaria nº 246, de 17 de outubro de 2000, do INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), que aprovou o regulamento técnico 
metrológico, estabelecendo as condições a que devem satisfazer os hidrômetros para água 
fria, de vazão nominal até quinze metros cúbicos por hora, e que pode ser usada como base 
para o SAMAE definir a sua política de manutenção do parque de hidrômetros. 

Como forma de auxiliar, o presente PMSB irá propor, na etapa de prognósticos, uma 
quantidade anual de substituição de hidrômetros, com o intuito de previsão de investimentos 
futuros. 

Quanto à medição de grandes consumidores, o SAMAE vem adquirindo medidores 
ultrassônicos, que possuem maior precisão na medição. O resultado da instalação destes 
medidores, segundo o SAMAE, tem sido satisfatório, com medição mais apurada dos 
consumos, que são significativos nesta classe e, inclusive, com a detecção de vazamentos 
internos que puderam ser detectados pela eficiência na medição do consumo e pela opção 
que esses medidores oferecem de se conhecer o consumo horário. A localização dos 
grandes consumidores é visualizada no Mapa 09. 

Esta opção (consumo horário), no futuro, pode servir de base para incentivo aos grandes 
consumidores consumirem prioritariamente em períodos de baixo consumo, através da 
aquisição de reservatórios, fazendo com que o sistema como um todo sofra alívio nos 
horários de maior consumo. 

Outro importante aspecto no que diz respeito aos medidores de consumo, é sobre a 
medição individualizada nos condomínios. A adoção de medição individualizada tende a 
diminuir o consumo e torná-lo mais racional pelas famílias.  

Este assunto é tratado pelo Decreto nº 10.809, de 4 de dezembro de 2015, que aprova o 
regulamento dos serviços prestados pelo SAMAE e pela empresa Concessionária de 
Saneamento (Odebrecht), em seu Art. 100: 

Art. 100 Os condomínios verticais e horizontais poderão ter medição e faturamento 
individualizados, desde que atenda aos requisitos do contrato de prestação de 
serviços e das normas internas do SAMAE. 

Parágrafo único. A diferença apurada entre o consumo global e o somatório dos 
consumos individuais será rateada entre as economias, sendo desprezadas as 
diferenças inferiores a 5% (cinco por cento). 

Também a Lei complementar nº 902, de 28 de agosto de 2013, trata deste assunto e dispõe 
sobre a instalação de hidrômetros individuais nos edifícios residenciais dos programas 
habitacionais no Município, fazendo com que os edifícios e os condomínios residenciais do 
Programa Minha Casa Minha Vida ou dos programas habitacionais implementados em 
parceria com o governo estadual ou federal, para famílias de baixa renda, com mais de uma 
unidade de consumo, tenham a instalação de hidrômetros para medição individual. 

Outra legislação sobre o assunto é a Lei Complementar nº 691/2008, que em seu Art. 7º 
define que os projetos de condomínios aprovados após a sua vigência (29 de setembro de 
2008) deverão conter hidrômetros para medição individualizada de volume de água gasto 
por unidade.  
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2.25. REGULARIDADE E FREQUÊNCIA 

Segundo o Art. 2º da Lei 11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico deverão 
ter como base alguns princípios fundamentais, incluindo, entre eles, a regularidade. O SNIS, 
dentre seus indicadores, possui quatro deles referentes a este tema, indicadores que 
possuem a forma de cálculo descrita na Tabela 85 a seguir. 

Tabela 85 – Indicadores referentes à regularidade. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

QD004 
QD002 

QD002: Quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água 
QD004: Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações 

econ./ paralis. 

QD003 
QD002 

QD002: Quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água 
QD003: Duração das paralisações (soma das paralisações maiores que 
6 horas no ano) 

econ./ paralis. 

QD015 
QD021 

QD015: Quantidade de econômicas ativas atingidas por interrupções 
sistemáticas 
QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas 

econ./ paralis. 

QD022 
QD021 

QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas 
QD022: Duração das interrupções sistemáticas 

econ./ paralis. 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

As informações que são utilizadas para o cálculo dos indicadores IN071, IN072, IN073 e 
IN074 estão descritas a seguir, conforme glossário do SNIS: 

 QD002 – Quantidades de paralisações no sistema de distribuição de água: 
Quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em que ocorreram paralisações 
no sistema de distribuição de água. Devem ser somadas somente as paralisações 
que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis horas. No caso de 
município atendido por mais de um sistema, as paralisações dos diversos sistemas 
devem ser somadas. Unidade: Paralisações/ano; 

 QD003 – Duração das paralisações (soma das paralisações maiores que 6 horas no 
ano): Quantidade de horas, no ano, em que ocorreram paralisações no sistema de 
distribuição de água. Devem ser somadas somente as durações de paralisações que, 
individualmente, foram iguais ou superiores a seis horas. No caso de município 
atendido por mais de um sistema, as durações das paralisações dos diversos 
sistemas devem ser somadas. As durações devem corresponder às paralisações 
computadas na informação QD002. Unidade: Horas/ano; 

 QD004 – Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações: Quantidade 
total anual, inclusive repetições, de economias ativas atingidas por paralisações no 
sistema de distribuição de água. Devem ser somadas somente as economias ativas 
atingidas por paralisações que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a 
seis horas. No caso de município atendido por mais de um sistema, as informações 
dos diversos sistemas devem ser somadas. A quantidade de economias ativas 
atingidas deve corresponder às paralisações computadas na informação QD002. 
Unidade: Economias/ano; 

 QD015 – Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas: 
Quantidade total anual, inclusive repetições, de economias ativas atingidas por 
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interrupções sistemáticas no sistema de distribuição de água decorrentes de 
intermitências prolongadas. No caso de município atendido por mais de um sistema, 
as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. A quantidade de 
economias ativas atingidas deve corresponder às interrupções sistemáticas 
computadas na informação QD021. Unidade: Economias/ano; 

 QD021 – Quantidade de interrupções sistemáticas: Quantidade de vezes, no ano, 
inclusive repetições, em que ocorreram interrupções sistemáticas no sistema de 
distribuição de água, provocando intermitências prolongadas no abastecimento. No 
caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos 
sistemas devem ser somadas. Devem ser somadas as interrupções que, 
individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis horas. Unidade: 
Interrupções/ano; 

 QD022 – Duração das interrupções sistemáticas: Quantidade de horas, no ano, em 
que ocorreram interrupções sistemáticas no sistema de distribuição de água 
provocando intermitências prolongadas. No caso de município que é atendido por 
mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. As 
durações devem corresponder às interrupções sistemáticas computadas na 
informação QD021. Unidade: Horas/ano. 

Tabela 86 – Informações e indicadores referentes à regularidade 

Descrição 2014 2013 2012 2011 2010 

QD002 - Quant. paralisações no sist. Distrib.  de água 
(Paralisações/ano) 

50 485 380 240 386 

QD003 - Duração das paralisações (soma das paral. > que 6 horas 
no ano) (Horas/ano) 

526 247 86 1.609 2.702 

QD004 - Quantidade de economias ativas atingidas por 
paralisações (Economias/ano) 

          

QD015 - Quant. economias ativas ating. por interrupções 
sistemáticas (Economias/ano) 

          

QD021 - Quantidade de interrupções sistemáticas 
(Interrupções/ano) 

179 290 177 106 118 

QD022 - Duração das interrupções sistemáticas (Horas/ano) 2.369,92 13.022 1.335 1.072 299 

IN071 - Economias atingidas por paralisações (econ./paralis.)           

IN072 - Duração média das paralisações (horas/paralis.) 10,52 0,51 0,23 6,7 7 

IN073 - Economias atingidas por intermitências (econ./interrup.)           

IN074 - Duração média das intermitências (horas/interrup.) 13,24 44,9 7,54 10,11 2,53 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Percebe-se, através dos dados da Tabela 86, que a duração das paralisações vem 
aumentando desde 2012 (considerando que o valor constante da informação QD022 para o 
ano de 2013 é discrepante das demais e pode ter havido algum erro na prestação desta 
informação). Estas paralisações podem ser causadas por diversos motivos, inclusive por 
melhorias nos sistemas, que demandam interligações e, consequentemente, paralisações. 
Contudo, o valor de horas por ano com o sistema paralisado em alguma região está muito 
elevado, devendo ser objeto de análise do SAMAE para que seja diminuído.  
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É importante que este dado continue sendo levantado para que, com um histórico maior, 
possam ser observadas as mudanças e melhorias.  

No entanto, há algumas localidades em Blumenau com intermitência no abastecimento, 
devido a problemas estruturais do sistema. Abaixo estão listadas algumas destas 
localidades, de acordo com informações colhidas nas pré-conferências, tais como: 

 Rua Carlos Krueger (Itoupava Central); 

 Bairro Itoupavazinha; 

 Loteamento Pisqui, Rua Albert Goll e Rua Gervasio Dechamps (UTAP 03); 

 Rua Norberto Seara Heusi e Raimundo Figueiredo (UTAP 05); 

 Pontos mais elevados da UTAP 05 (Salto Weissbach, Escola Agrícola, Salto, Água 
Verde, Vila Nova); 

 Bairro Velha Grande; 

 Morro Dona Edith. 
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Os reservatórios, tanto do sistema público quanto os domiciliares ou individuais, fazem com 
que mesmo ocorrendo paralisações do abastecimento, os imóveis continuem atendidos com 
a utilização da água contida em seu interior, reabastecidos no período noturno. 

Esta função deve ser desempenhada principalmente pelos reservatórios individuais, já que 
os reservatórios do sistema coletivo possuem também outras funções e a sua localização 
nem sempre está a jusante do problema que ocasionou a paralisação, fazendo com que não 
possa ser usado para suprir o abastecimento em alguns casos. 

Por este motivo é importante que todos os imóveis possuam caixa d’água própria. Sobre 
este assunto, o artigo 56 do Decreto nº 10.809 / 2015 determina que: 

Os reservatórios de água das edificações serão dimensionados e construídos de 
acordo com as normas da ABNT, e no que couber ao código de posturas municipal 
em vigor, a legislação vigente, ficando o custo às expensas dos interessados. 

Parágrafo único. Todo e qualquer imóvel deverá obrigatoriamente possuir reservatório 
de água, cabendo ao Código de Edificações do Município dispor sobre a reservação 
mínima por família/economia.  

O artigo 49 da Lei Complementar nº 1.030 / 2015 determina que todo imóvel deve possuir 
pelo menos um reservatório de água com volume mínimo de 500 litros. 

Desta forma fica comprovada que há no Município de Blumenau a obrigação legal para que 
os imóveis tenham reservatório de água tratada, fato importante para a regularização do 
abastecimento. 

Indo além, tendo em vista a importância da existência destes reservatórios e também que o 
custo com a aquisição destes reservatórios é do usuário e ainda, que alguns não têm 
condições de arcar com este custo, o SAMAE implantou o programa de armazenamento de 
água potável através da Lei 8074, de 24 de fevereiro de 2015. 

Este programa consiste basicamente no financiamento destes reservatórios em até 12 vezes 
sem juros, com os pagamentos vinculados à fatura do SAMAE. O usuário pode escolher a 
marca e onde quer comprar após pesquisa de preço, avisando em seguida o SAMAE. Este 
parcelamento pode ser em até 24 vezes quando há a comprovação de cadastro na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. No entanto, apesar desta facilidade 
oferecida, poucas famílias aderiram ao programa (apenas 17 até março/2016). 

 

2.26. MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

Atualmente o SAMAE disponibiliza 4 caminhões pipa para auxiliar na operação do sistema 
de abastecimento de água, atendendo locais que possuem rede de distribuição, entretanto 
com problemas frequentes de falta d’água. A escola da localidade Nova Rússia é abastecida 
por caminhão pipa uma vez por semana. 

Por mais que inexista em Centro de Controle Operacional, são monitoradas à distância 
algumas unidades do sistema: bomba da captação da ETA II, níveis de 7 reservatórios 
principais, níveis de 5 elevatórias (total de 44 unidades) e 2 pontos de monitoramento da 
pressão na rede de distribuição. 
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Segundo informações do SAMAE, os dias de maior consumo são segunda-feira pela manhã, 
sexta-feira o dia inteiro e sábados pela manhã. 

A equipe de manutenção é dividida em 3 setores, englobando toda a região de atendimento. 

Os veículos disponibilizados para a operação do sistema são: 

 Gerência de Manutenção: 4 motos, 5 veículos, 3 caçambas, 9 camionetes, 2 retro-
escavadeiras e 4 caminhões pipa; 

 Gerência Expansão e Ligações: 3 veículos, 1 caçamba, 3 camionetes, 3 retro-
escavadeiras e 2 caminhões; 

 Setor Eletromecânica: 2 veículos, 1 camionete e 1 moto; 

 Gerência de Laboratório: 2 veículos; 

 Gerências ETAS I, II E III: 1 veículo para cada estação e 1 camionete. 

A Figura 63 mostra a grande quantidade de intervenções em manutenção do sistema 
realizado por empreiteiras em 2015, principalmente em reparos de ligações e em redes de 
até 85 mm. 

 
Figura 63 – Serviços de Manutenção executados por Empreiteira em 2015. 

Fonte: SAMAE, 2016.  
 

2.27. CONSUMO PER CAPITA 

Segundo a bibliografia sobre o assunto, “o consumo per capita é a quantidade de água 
usada por dia, em média, por um habitante, normalmente expresso em litros/habitante/dia. 
Em cidades servidas por sistemas de abastecimento, o consumo per capita “q” é obtido 
dividindo-se a quantidade de água aduzida durante o ano por 365 e pelo número total de 
habitantes ou de pessoas abastecidas. ” (GOMES, H. P., 2004, p. 21). 

Pela definição acima, na quantidade de água aduzida estão incluídos os consumos de todas 
as categorias, tanto a residencial, quanto as demais (comercial industrial e pública). Isso 
implica dizer que o consumo relacionado às categorias não residenciais estará sendo 
contabilizado como uma parcela dentro do consumo per capita das economias residenciais, 



             

       Página: 190 

 

                        

ou seja, o crescimento das demandas relacionadas a outros consumos seguirá a mesmas 
tendências de crescimento das demandas residenciais (crescimento populacional), na 
mesma proporção que ocorre atualmente. 

Da mesma forma, o SNIS também possui um indicador referente ao consumo per capita 
(IN022), calculado desta mesma forma citada anteriormente, conforme Tabela 87. 

Tabela 87 – Forma de cálculo do indicador IN022. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
AG010 - AG019 x 1.000.000 

AG001*                  365 
 

AG001: População Atendida com abastecimento de água 
AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 
l /hab./dia 

*AG001*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 
Fonte: SNIS, 2016. 

 

Para o cálculo do consumo per capita do Município de Blumenau, foram utilizados os dados 
mais recentes fornecidos pelo SAMAE referentes ao volume micromedido e as economias 
residenciais ativas de água, no período entre outubro de 2014 a março de 2016, conforme 
Tabela 88. 

Tabela 88 – Consumo per capita calculado para Blumenau. 

Mês/Ano 
Volume 

micromedido 
(m³/mês) 

Economias 
Residenciais 

Ativas de água 

Consumo 
per capita 
(l/hab.dia) 

out/14 1.590.508 116.296 145,12 

nov/14 1.609.004 116.303 151,70 

dez/14 1.562.391 116.418 142,41 

jan/15 1.513.939 116.889 137,44 

fev/15 1.399.464 117.453 139,98 

mar/15 1.389.263 117.585 125,37 

abr/15 1.477.585 117.968 137,34 

mai/15 1.393.705 118.719 124,57 

jun/15 1.400.284 119.781 128,18 

jul/15 1.327.221 119.968 117,39 

ago/15 1.428.787 120.252 126,08 

set/15 1.446.647 120.369 131,78 

out/15 1.367.911 121.067 119,89 

nov/15 1.386.896 121.259 125,41 

dez/15 1.422.009 121.707 123,98 

jan/16 1.466.282 121.877 127,66 

fev/16 1.476.983 122.321 136,96 

mar/16 1.361.068 122.541 117,86 

Fonte: SAMAE, 2016. 
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Nota-se que os valores mensais calculados possuem diferenças significativas entre si, 
podendo ser resultado de variações de consumo, ou até mesmo inconsistência em alguns 
dados medidos. Por este motivo, para a presente revisão do PMSB, será adotado o valor de 
150 l/hab/dia, representando o valor máximo da série de dados encontrada na Tabela 88. 
Este valor adotado também está de acordo com os valores dos anos anteriores, conforme 
dados disponíveis no SNIS (Tabela 89). 

Tabela 89 – Consumo médio per capita de Blumenau segundo SNIS. 

Descrição 2014 2013 2012 2011 2010 

IN022 - Consumo médio percapita de água 
(l/hab./dia) 

152,45 154,43 158,9 157,3 157,4 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Recorrendo novamente à bibliografia existente sobre o assunto, o valor de 150 l/hab/dia está 
dentro dos parâmetros previstos, conforme Tabela 90.  

Tabela 90 – Estimativa média dos consumos domésticos. 

Uso doméstico l/hab/dia 

Bebida e cozinha 10 - 20 

Lavagem de roupa 10 - 20 

Banhos e lavagens de mãos 25 - 55 

Instalações sanitárias 15 - 25 

Outros usos 15 - 30 

Perdas e desperdícios 25 - 50 

Total 100 - 200 

Fonte: GOMES, 2.004. 

 

Comparando-se com o diagnóstico nacional divulgado pelo SNIS para o ano de 2014, 
percebe-se que o valor adotado de 150 l/hab/dia para Blumenau está próximo à média do 
Estado de Santa Catarina e abaixo da média nacional. 
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Figura 64 – Consumo médio per capita (IN022) segundo estado e Brasil 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

 
Figura 65 – Consumo médio per capita (IN022) segundo região geográfica e Brasil 

Fonte: SNIS, 2016. 
 

Ainda sobre este assunto, a Lei Complementar nº 691, de 29 de setembro de 2008, instituiu 
o Programa de conservação e uso racional de água. Foi prevista, nesta Lei, a implantação 
deste Programa mediante: 
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 Desenvolvimento de ações voltadas à conscientização da população através de 
campanhas educativas, palestras para o público em geral e abordagem do tema nas 
aulas ministradas nas escolas integrantes da Rede Pública Municipal; 

 Estabelecimento de normas urbanísticas especiais a serem exigidas na análise de 
projetos de construção de novas edificações. 

 

Entre estas normas a serem exigidas nos novos projetos, destaca-se: 

 Nos sistemas hidráulico-sanitários das novas edificações de uso não residencial com 
área construída superior a 750,00m² deverá haver: bacias sanitárias de volume 
reduzido de descarga, chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga, torneiras 
equipadas com arejadores e sistema de captação de água das chuvas; 

 Obrigação de existência de sistema de captação de água da chuva nos imóveis 
utilizados na atividade de lavação de veículos, independentemente do total da área 
construída e do ano de construção;  

 Os projetos de condomínios aprovados após a sua vigência deverão conter 
hidrômetros para medição individualizada de volume de água gasto por unidade; 

 Qualquer edificação com área construída superior a 750,00m², de uso residencial, 
deverá possuir sistema de captação de águas das chuvas. 

 

Portanto, existe legislação municipal com o intuito de racionalizar o uso da água, podendo 
interferir no consumo per capita. No entanto, segundo os dados disponíveis, ainda não é 
possível garantir que esta é uma tendência definida. Deve-se continuar analisando os dados 
para que, no futuro, o consumo per capita médio de Blumenau seja alterado conforme 
consolidação do uso racional da água. 

Durante as pré-conferências, foi informada a ocorrência de desperdício de água em imóveis 
públicos, com registros abertos ou até a inexistência destes em alguns banheiros. Deve-se 
ter atenção, por parte do poder público e também por parte da população em geral, para se 
evitar o desperdício, mesmo que este consumo esteja registrado no hidrômetro. 

 

2.28. COEFICIENTES DE VARIAÇÃO DE VAZÃO (K1 E K2) 

Os coeficientes de variação de vazão adotados para os cálculos de demandas do presente 
PMSB são os usualmente utilizados em trabalhos desta natureza e recomendados pelas 
principais Bibliografias do assunto:  

 K1 = 1,20 (coeficiente de máxima vazão diária): Relação entre a maior vazão diária 
verificada no ano e a vazão média diária anual; 

 K2 = 1,50 (coeficiente de máxima vazão horária): Relação entre a maior vazão 
observada num dia e a vazão média horária do mesmo dia. 
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2.29. ESTIMATIVA DE DEMANDAS 

Quanto à demanda a ser calculada para sistemas públicos de abastecimento de água, a 
seguir serão transcritos alguns trechos da NBR 12.211 – Estudos de concepção de sistemas 
públicos de abastecimento de água: 

5.3.1 – Na determinação da demanda de água devem ser considerados o consumo 
das ligações medidas e não medidas e o volume de perdas no sistema. 

5.3.1.2 - Os valores das demandas de água, adotados para dimensionamento do 
sistema de abastecimento, devem ser baseados em condições locais, ressalvados os 
casos previstos na presente Norma. 

5.3.2. No caso de comunidade que conta com sistema público de abastecimento de 
água, as demandas devem ser determinadas através de dados de operação do 
próprio sistema, a menos que ocorram condições que tornem esses dados não 
confiáveis. 

Desta forma, o estudo de demandas para o Sistema de Abastecimento do Município de 
Blumenau teve como base os seguintes elementos, elementos estes já descritos 
anteriormente: 

 Estudo de projeção populacional; 

 Índice de perdas; 

 Porcentagem de atendimento da população; 

 Consumo per capita; 

 Coeficientes de variação de vazão; 

A Tabela 91 e a Tabela 92 apresentam os elementos utilizados e as demandas calculadas 
para toda a área de atendimento da SAMAE.   
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Tabela 91 – Elementos utilizados para o cálculo de demandas. 

Ano 

População 
residente 
Urbana 

Sede (hab.) 

% 
Atendimento 

SAA 

População 
Atendida 

SAA (hab.) 

Per capita 
(L/hab.dia) 

Perdas 
(%) 

Per capita 
incluindo 

perdas 
(L/hab.dia) 

-2 2.015 329.082 100% 329.082 150,0 33,0% 224 

-1 2.016 334.971 100% 334.971 150,0 33,0% 224 

0 2.017 340.865 100% 340.865 150,0 32,0% 221 

1 2.018 346.766 100% 346.766 150,0 31,0% 217 

2 2.019 352.672 100% 352.672 150,0 30,0% 214 

3 2.020 358.587 100% 358.587 150,0 29,5% 213 

4 2.021 364.509 100% 364.509 150,0 29,0% 211 

5 2.022 370.442 100% 370.442 150,0 28,5% 210 

6 2.023 376.383 100% 376.383 150,0 28,0% 208 

7 2.024 382.335 100% 382.335 150,0 27,5% 207 

8 2.025 388.298 100% 388.298 150,0 27,0% 205 

9 2.026 394.272 100% 394.272 150,0 26,5% 204 

10 2.027 400.256 100% 400.256 150,0 26,0% 203 

11 2.028 406.254 100% 406.254 150,0 25,5% 201 

12 2.029 412.263 100% 412.263 150,0 25,0% 200 

13 2.030 418.286 100% 418.286 150,0 25,0% 200 

14 2.031 424.321 100% 424.321 150,0 25,0% 200 

15 2.032 430.370 100% 430.370 150,0 25,0% 200 

16 2.033 436.432 100% 436.432 150,0 25,0% 200 

17 2.034 442.509 100% 442.509 150,0 25,0% 200 

18 2.035 448.599 100% 448.599 150,0 25,0% 200 

19 2.036 454.705 100% 454.705 150,0 25,0% 200 

20 2.037 460.825 100% 460.825 150,0 25,0% 200 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 92 – Demandas calculadas. 

Ano 
Vazão média 

(L/s) 

Vazão Dia > 
consumo 

(l/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

-2 2.015 852,72 1.023,26 1.534,90 

-1 2.016 867,98 1.041,58 1.562,36 

0 2.017 870,26 1.044,32 1.566,48 

1 2.018 872,50 1.047,00 1.570,50 

2 2.019 874,68 1.049,62 1.574,43 

3 2.020 883,05 1.059,65 1.589,48 

4 2.021 891,31 1.069,57 1.604,35 

5 2.022 899,48 1.079,38 1.619,06 

6 2.023 907,56 1.089,07 1.633,61 

7 2.024 915,55 1.098,66 1.648,00 

8 2.025 923,46 1.108,16 1.662,23 

9 2.026 931,29 1.117,55 1.676,33 

10 2.027 939,04 1.126,85 1.690,27 

11 2.028 946,71 1.136,06 1.704,09 

12 2.029 954,31 1.145,18 1.717,76 

13 2.030 968,25 1.161,91 1.742,86 

14 2.031 982,22 1.178,67 1.768,00 

15 2.032 996,23 1.195,47 1.793,21 

16 2.033 1.010,26 1.212,31 1.818,47 

17 2.034 1.024,33 1.229,19 1.843,79 

18 2.035 1.038,42 1.246,11 1.869,16 

19 2.036 1.052,56 1.263,07 1.894,60 

20 2.037 1.066,72 1.280,07 1.920,10 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Desagregadas as demandas por Zonas Homogêneas, conforme estudo populacional, e 
reagrupadas em Regiões de Abastecimento, a demanda máxima diária calculada por 
Regiões de Abastecimento é apresentada na Tabela 93. 
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Tabela 93 – Demanda Máxima Diária por Região de Abastecimento. 

Região de abastecimento 
Demanda máxima diária (l/s) 

2015 2025 2035 2037 

ETA II 

RA-01 225,99 245,27 276,24 283,85 

RA-03 103,87 112,23 125,98 129,38 

RA-04 175,62 191,02 215,51 221,50 

RA-09 266,96 296,32 339,26 349,57 

Total ETA II 772,43 844,83 956,99 984,30 

ETA I RA-02 41,30 43,07 47,05 48,09 

ETA III RA-07 202,45 212,76 233,79 239,21 

ETA IV RA-10 7,08 7,49 8,28 8,47 

Blumenau 1.023,27 1.108,15 1.246,11 1.280,07 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

2.29.1. Sistema de reservação 

A partir das demandas calculadas, pode-se calcular o volume de reservação necessário para 
cada Região de Abastecimento. A premissa utilizada para este cálculo é que deverá haver 
volume de reservação correspondente à 1/3 do consumo diário, utilizando como base a 
demanda do dia de maior consumo, ou seja, 1/3 da demanda máxima diária. 

Existe, na ETA II, um reservatório com capacidade de 1.000 m³ que funciona como sucção 
dos equipamentos de bombeamento para as RAs 01, 03, 04 e 09. Por este motivo, o volume 
deste reservatório foi dividido proporcionalmente entre estas RAs conforme a demanda do 
ano de 2015, resultando na Tabela 94. 

Tabela 94 – Volume de reservação necessário por Região de Abastecimento. 

Região de 
abastecimento 

Reservação necessária (m³) 
Reservação 

existente (m³) 

2015 2025 2035 2037 2015 

ETA II 

RA-01 6.508 7.062 7.955 8.174 5.144 

RA-03 2.991 3.232 3.628 3.726 1.423 

RA-04 5.057 5.501 6.206 6.379 4.732 

RA-09 7.688 8.533 9.770 10.067 2.666 

Total ETA II 22.244 24.328 27.559 28.346 13.965 

ETA I RA-02 1.189 1.240 1.354 1.384 1.206 

ETA III RA-07 5.830 6.127 6.733 6.889 8.622 

ETA IV RA-10 204 215 238 244 325 

Blumenau 29.467 31.910 35.884 36.863 24.118 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Através da análise da Tabela 94, percebe-se que todas as RAs sob influência da ETA II 
possuem déficit de reservação atualmente, enquanto que as outras RAs possuem superávit 
para o ano de 2015. 
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Na Tabela 95 foi feito um balanço da reservação, subtraindo o volume de reservação 
existente ao volume necessário, podendo-se concluir que apenas as RAs 07 e 10 não 
necessitarão de investimentos em reservação até o ano 2037. 

Tabela 95 – Balanço da reservação por Regiões de Abastecimento. 

Região de 
abastecimento 

Reservação 
existente 

(m³) 
Balanço da reservação (m³) 

2015 2015 2025 2035 2037 

ETA II 

RA-01 5.144 -1.364 -1.918 -2.811 -3.030 

RA-03 1.423 -1.568 -1.809 -2.205 -2.303 

RA-04 4.732 -325 -769 -1.474 -1.647 

RA-09 2.666 -5.022 -5.867 -7.104 -7.401 

Total ETA II 13.965 -8.279 -10.363 -13.594 -14.381 

ETA I RA-02 1.206 17 -34 -148 -178 

ETA III RA-07 8.622 2.792 2.495 1.889 1.733 

ETA IV RA-10 325 121 110 87 81 

Blumenau 24.118 -5.349 -7.792 -11.766 -12.745 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A Tabela 96 foi feita considerando, para o cálculo do balanço futuro, os projetos em 
andamento para a ampliação da capacidade de reservação, isto porque, dos 16.000 m³ 
considerados, 13.000 m³ fazem parte do convênio assinado com o Ministério das 
Cidades/Caixa Econômica Federal (serão descritos em tópico posterior), e os outros 3.000 
m³ correspondem ao reservatório a ser instalado na Rua Mariana (já possui ordem de 
serviço para construção). 

Tabela 96 – Balanço da reservação por Regiões de Abastecimento considerando projetos em 
andamento. 

Região de 
abastecimento 

Reservação 
existente 

(m³) 

Reservação 
projetada 

(m³) 

Balanço da reservação considerando 
reservatórios projetados (m³) 

2015 2015 2025 2035 2037 

ETA II 

RA-01 5.144 7.000 5.636 5.082 4.189 3.970 

RA-03 1.423 2.000 432 191 -205 -303 

RA-04 4.732   -325 -769 -1.474 -1.647 

RA-09 2.666 6.000 978 133 -1.104 -1.401 

Total ETA II 13.965 15.000 6.721 4.637 1.406 619 

ETA I RA-02 1.206 1.000 1.017 966 852 822 

ETA III RA-07 8.622   2.792 2.495 1.889 1.733 

ETA IV RA-10 325   121 110 87 81 

Blumenau 24.118 16.000 10.651 8.208 4.234 3.255 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quando são considerados os projetos em andamento, nota-se que o volume de reservação 
aumentará consideravelmente, trazendo melhorias ao abastecimento da população. Quando 
se compara, para o ano de 2037, o volume de reservação necessário para todo o Município 
de Blumenau (área atendida pelo SAMAE) com a soma do volume já existente e do volume 
previsto nos projetos, percebe-se que haverá superávit para final de plano (2037). 

No entanto, quando se analisam as RAs separadamente, conclui-se que ainda serão 
necessários investimentos em reservação nas RAs 03, 04 e 09. No entanto, para esta 
análise, outro fator deve ser considerado: com os projetos dos novos reservatórios, as suas 
áreas de influência e, consequentemente, as delimitações de cada Região de Abastecimento 
podem ser alteradas (aumento das RAs com superávit e diminuição das RAs com déficit), 
fazendo com que não haja a necessidade de futuras ampliações na reservação.  

 

2.30. FONTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Lei n.º 11.445/2007, em seu artigo 45 transcrito a seguir, trata do assunto das fontes 
alternativas de abastecimento, vedando a sua existência em caso de disponibilidade de 
sistema público de abastecimento de água. 

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade 
de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada 
às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis 
e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da 
conexão e do uso desses serviços. 

§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções 
individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos 
esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos 
órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água 
não poderá ser também alimentada por outras fontes. 

Isto porque, para que se garanta a potabilidade da água para consumo humano, esta deverá 
atender aos requisitos e procedimentos descritos na Portaria 2.914/2011 (Ministério da 
Saúde), o que inviabiliza a existência de fontes alternativas para uma única residência, por 
exemplo, já que está deveria, ao rigor da Portaria, fazer todas as análises necessárias, 
possuir um responsável técnico, entre outras medidas. 

No Município de Blumenau, não existe um cadastro unificando as informações sobre as 
fontes alternativas de abastecimento, cabendo à Vigilância Sanitária a fiscalização sobre as 
existentes. Para o caso de residências que possuem fontes alternativas e que não tem a 
disponibilidade de rede púbica do SAMAE, a Vigilância Sanitária possui um folder explicativo 
e a equipe orienta os moradores sobre os procedimentos que devem ser adotados para 
minimizar os riscos de contaminação e, inclusive, distribuem hipoclorito de sódio para que 
possa ser feita a desinfecção da água das fontes alternativas. 

A legislação que rege esta matéria, atualmente, é a Lei complementar nº 1.032 (de 18 de 
dezembro de 2015) e a Lei complementar 84 (de 9 de junho de 1995). 

O artigo 129 da Lei complementar 84/95, alterado parcialmente pela Lei complementar 
1032/2015, está transcrito a seguir por ser de interesse desta matéria: 
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Art. 129 - Todo e qualquer sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento 
de água para o consumo humano deverá obedecer aos seguintes princípios gerais: 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 1032/2015): 

I - A água distribuída estará dentro das normas e padrão de potabilidade;  

II - Os materiais necessárias utilizados para manter as condições de potabilidade 
deverão obedecer às exigências e especificações das normas técnicas especiais;  

III - A água deva ser submetida, antes do abastecimento, a um processo de 
desinfecção a fim de assegurar sua qualidade do ponto de vista microbiológico. No 
caso de desinfecção por cloro e seus compostos deverá ser mantido em qualquer 
local da rede de distribuição um teor mínimo 0,2 mg/l de cloro residual;  

IV - Deverá ser mantida pressão positiva em qualquer ponto da rede;  

V - O teor de fluoretação deverá ser estabelecido pela autoridade municipal 
competente; 

 VI - Relatórios mensais a respeito das condições da água deverão ser enviados à 
autoridade de vigilância à saúde. § 1º O grande consumidor poderá, em edificações, 
fazer uso de solução alternativa coletiva de abastecimento, desde que a água dela 
proveniente se apresente conforme os padrões de potabilidade exigidos, confirmados 
através de análise específica em laboratório oficial. (Redação acrescida pela Lei 
Complementar nº 1032/2015) § 2º Poderão também fazer uso de solução alternativa 
coletiva de abastecimento, as entidades não governamentais, sem fins lucrativos, que 
atuam na assistência social ou na educação ou na saúde, desde que previamente 
inscritas nos respectivos Conselhos Municipais e declaradas de utilidade pública 
municipal, que atendam aos requisitos fixados no Código Tributário do Município para 
a obtenção de isenções. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 1032/2015)  

Art. 129-A O sistema público de abastecimento de água e as soluções alternativas 
coletivas de abastecimento deverão cumprir os requisitos estabelecidos pela 
legislação vigente para o uso de água potável. (Redação acrescida pela Lei 
Complementar nº 1032/2015). 

Já o Art. 4 da Lei complementar 1.032/2015 regulamenta a existência de fontes alternativas 
em locais que possuem rede do SAMAE: 

Art. 4º - O art. 63 da Lei nº 2.047, de 25 de novembro de 1974, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 63 - Nos prédios situados em logradouros providos de rede pública de 
abastecimento de água é proibida a abertura e manutenção de soluções alternativas 
de abastecimento, salvo em casos especiais devidamente autorizados pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE. 

É importante que se faça o cadastro de todos os imóveis com fontes alternativas de 
abastecimento, com o intuito de orientar e, principalmente, impedir que a população que 
usufrui destas fontes possa ser contaminada ou sofrer algum dano à sua saúde. Além disso, 
há a importância da correta medição do consumo destas fontes alternativas em locais 
providos de rede coletora de esgoto, pois esta será fonte de geração de esgoto doméstico 
que deverá ser devidamente tratado. 
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2.31. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A constante manutenção e melhoria dos programas de educação ambiental, sejam nas 
escolas, em estabelecimentos públicos ou em eventos específicos sobre o tema, é de 
extrema importância para todas as vertentes do saneamento. A educação ambiental é o 
principal aliado para a redução de doenças e também para a correta utilização dos serviços 
disponíveis de saneamento.  

Muitas pessoas não sabem a diferença entre rede coletora de esgoto e rede de drenagem 
de águas pluviais, ou o que pode ser lançado na rede de coletora de esgoto, como fazer a 
ligação de seu imóvel corretamente à rede coletora de esgoto, qual a frequência e como 
realizar a limpeza da caixa d’água, como fazer a separação dos resíduos recicláveis, etc.  

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em parceria com a FAEMA e 
o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental Local (GTEAL), promoveram, entre 30 de 
setembro a 2 de outubro de 2015, o “2º Encontro Blumenauense de Educação Ambiental 
(EBEA) ”, o qual reuniu mais de 500 pessoas. O evento contou com apresentações, 
palestras e oficinas onde profissionais ligados à preservação dos bens naturais abordaram 
junto à comunidade diversos aspectos da educação ambiental. 

 
Figura 66 – 2º Encontro Blumenauense de Educação Ambiental (EBEA). 

Fonte: SAMAE, 2015. 

 

O SAMAE não possui um programa de educação ambiental específico através de folders. O 
que existe nesse sentido está em seu site, contendo explicações sobre o tratamento da 
água, a importância do consumo sustentável e o próprio museu da água, localizado na ETA 
I, que recebe visitas de estudantes. 

Uma das propostas futuras, solicitadas pela Câmara Técnica do Conselho Municipal de 
Saneamento, é uma maior unificação nos programas de Educação Ambiental existentes. 

A Lei Complementar nº 747, de 23 março de 2010, que instituiu o código do Meio Ambiente 
do município de Blumenau, estabeleceu que um dos objetivos da Política Municipal do Meio 
Ambiente é implementar e fomentar a educação ambiental no âmbito municipal. Esta Lei 
também definiu também que a educação ambiental é um dos itens a serem financiados pelo 
Fundo Municipal do Meio Ambiente, além de instituir a Política Municipal de Educação 
Ambiental (PMEA). 
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A PMEA constituiu a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), integrada 
por representantes dos órgãos públicos de Meio Ambiente, Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, Saúde, instituições de ensino e organizações não governamentais e tem como 
atribuição coordenar a produção do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA) e 
fiscalizar a sua implementação. 

Nota-se que o Município vem se preocupando com a educação ambiental, através da 
criação desta Política Municipal e determinando a sua fonte de recursos.  

 

2.32. ÁREA RURAL 

De acordo com o IBGE, no Censo Demográfico de 2010, 4,6% da população total de 
Blumenau residia na área rural, totalizando 14.238 pessoas. Ainda segundo o IBGE, 
analisando os Censos Demográficos anteriores, percebe-se que a população rural vem 
diminuindo desde o Censo de 1991, quando havia 25.698 pessoas na área rural.  

No entanto, conforme estudo populacional elaborado para o presente PMSB, a sobreposição 
das regiões de abastecimento do SAMAE e as áreas rurais do IBGE mostraram que 
pequenas regiões consideradas rurais pelo IBGE estão na área de abrangência de 
atendimento do SAMAE (cerca de 3.500 pessoas).   

Os imóveis localizados nas áreas rurais que não são atendidas pelo SAMAE possuem fontes 
próprias de abastecimento de água, por meio de poços (rasos ou profundos), ou ainda 
captação superficial de cursos d’água. Esses sistemas são operados pelos próprios usuários 
e possuem baixo ou nenhum controle de qualidade da Vigilância Sanitária do Município, que 
distribui pastilhas de cloro e folhetos explicativos para alguns usuários, como escolas, por 
exemplo.  

Devido à baixa densidade demográfica destas regiões, além da distância em relação às 
áreas que possuem infraestrutura do sistema de abastecimento de água coletivo (SAMAE), 
não há possibilidade de instalação de sistemas coletivos ou interligação com o sistema 
existente. 

Face ao exposto, as opções para melhoria da qualidade do atendimento da área rural são: 

 Organização de moradores próximos com o intuito de perfurar, em conjunto, um poço 
que tenha qualidade satisfatória e, também em conjunto, arcar com as despesas de 
análises e profissional responsável de forma a atender à legislação vigente; 

 Intensificação do acompanhamento da Vigilância Sanitária e cadastro dos imóveis 
que possuem fonte própria de abastecimento, inclusive fazendo análises, orientando 
e distribuindo produtos para desinfecção da água utilizada.  
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Pousada Rio da Prata 

 
Reservatório da Escola 

 
Poço profundo 

 
Rio da Prata 

Figura 67 – Poço na Pousada Rio da Prata (Localidade Nova Rússia). 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.33. ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS EXISTENTES 

O SAMAE teve alguns projetos contemplados pelo PAC II (Programa de Aceleração do 
Crescimento). Estes projetos podem ser divididos em duas etapas: 

 Etapa 1 – OGU - Adutoras; 

 Etapa 2 – FGTS - Captação e Reservação. 

 

2.33.1. Etapa 1 

A Etapa 1 representa os projetos do SAMAE contemplados com recursos do PAC através de 
um convênio com o Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, onde o município foi 
contemplado com recursos na ordem de R$ 7,8 milhões.  

Esta etapa contempla três projetos abrangendo as Regiões de Abastecimento RA1, RA3 e 
RA4. Nestes três projetos existe a previsão de implantação de 24.906 metros de redes de 
abastecimento de água, incluindo válvulas e equipamentos, beneficiando uma população 
aproximada de 172.000 habitantes, em 17 bairros da cidade. Os recursos serão transferidos 
ao município de Blumenau a fundo perdido, sendo que dos R$ 7.849.623,97 a serem 
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investidos, R$ 7.355.174,65 serão do Governo Federal, através do PAC II, e R$ 494.449,32 
do SAMAE. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 2016. 

Os bairros beneficiados diretamente por esta etapa são: Fortaleza, Fortaleza Alta, Itoupava 
Norte, Itoupava Seca, Victor Konder, Nova Esperança, Ponta Aguda, Tribess (Região de 
Abastecimento RA1), Água Verde, Velha, Velha Central, Velha Grande, Salto, Salto 
Weissbach, Passo Manso, Escola Agrícola e Vila Nova (Regiões de Abastecimento RA3 e 
RA4). 

 

2.33.2. Etapa 2 

A Etapa 2 representa dois projetos do SAMAE contemplados com recursos do PAC através 
de um convênio com o Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, sendo eles: 

 Projeto de ampliação da captação de água bruta do Sistema de Abastecimento de 
Blumenau – ETA II. Compreende a implantação de um novo sistema de captação e 
adução de água bruta para a ETA II. A adutora será em Ferro Fundido com diâmetro 
de 900 milímetros, com um sistema de captação superficial às margens do Rio Itajaí-
açu. Com o novo sistema, pretende-se ampliar a capacidade de captação dos atuais 
800 l/s para 1.600 l/s, além de garantir sua operação em condições de risco como 
enchentes, enxurradas, deslizamentos, rompimentos, já que a adutora existente 
(localizada às margens do Rio Itajaí-açu) ruiu nos eventos climáticos de 2001 e 2008 
paralisando o tratamento de água na ETA II. Investimentos previstos na ordem de 10 
milhões de reais e prazo de execução de 12 meses; 

 Projeto de ampliação da capacidade de reservação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Blumenau. Contempla a instalação de 6 (seis) reservatórios de grande porte 
e a implantação de 9.141 metros de tubulações, além de válvulas e equipamentos, 
em diferentes bairros da cidade. Com a concretização deste projeto, os Sistemas de 
Abastecimento I e II (ETAs I e II) terão um incremento na capacidade de reservação 
em 12 milhões de litros de água, buscando garantir regularidade em algumas regiões 
que apresentam intermitência no abastecimento. Investimentos previstos na ordem de 
14 milhões de reais e prazo de execução de 10 meses; 

Quanto a esta Etapa 2, ainda estão em fase de execução os projetos executivos destas 
intervenções e, por isso, podem ainda ter seus escopos alterados. 

 

2.33.3. Alternativa de captação de água bruta no Rio do Testo  

O rio do Testo surge como uma possível alternativa de captação futura do Município. A 
montante desse trecho está o município de Pomerode o qual possui 4,8% de tratamento de 
esgoto (em 2014 com uma população urbana de 26.259 habitantes) e várias indústrias 
instaladas ao longo desse rio.  

Quanto ao enquadramento, a Resolução CERH nº 001/2008 adotou a classificação 
estabelecida pela Resolução CONAMA nº 357/2005, enquanto não aprovado o novo 
enquadramento dos corpos d’água superficiais do Estado de Santa Catarina. Portanto, este 
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manancial é classificado como classe 2, classe esta que, segundo a CONAMA nº 357/2005, 
pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. 

O Rio do Testo pertence à bacia do Itajaí. No município de Pomerode, existe nesse rio um 
posto pluviométrico (código ANA: 2649002) e outro fluviométrico instalado (código ANA: 
83720000), na mesma localização. 

Uma possível captação, localizada na divisa do município de Pomerode e Blumenau, dista 
dezessete quilômetros a jusante pelo rio desse posto. As características hidrológicas serão 
retiradas pelas informações contidas no estudo denominado “Regionalização de Vazões das 
bacias hidrográficas estaduais do estado de Santa Catarina”, tendo como contratante a 
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, elaborado em fevereiro de 
2006. 

O possível ponto de captação de água possui uma área de drenagem calculada de 215,27 
km² e uma precipitação média de 1.730 mm/ano. Através de mapas e equações do referido 
estudo, é possível determinar as informações seguintes: 

 Vazão média de longo termo: Qmlt = 4,93 m³/s (região M4 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P027); 

 Vazão específica: q = 22,89 l/s.km² (região 83 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P033); 

 Distribuição sazonal das vazões médias mensais (região S7 do mapa 676-BAM-SEC-
A1-P035); 

 
Figura 68 – Gráfico da Distribuição Sazonal das Vazões Médias Mensais – Rio do Testo. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se que em média existe um período seco de abril a agosto e o úmido de setembro 
a março. 
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 Curva de permanência (região X do mapa 676-BAM-SEC-A1-P028) 

 
 Figura 69 – Gráfico da Curva de Permanência – Rio do Testo.  

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As curvas de permanências representam as relações entre as vazões médias mensais de 
um rio com as probabilidades ou percentagens dos meses com ocorrências que igualem ou 

superem este valor de vazão ( Figura 69). Em média, em 5% das vezes ocorre uma vazão 

próxima a 10,5 m³/s e sempre ocorre uma vazão de 0,69 m³/s. 

Tabela 97 – Vazões com as suas permanências – Rio do Testo. 

Permanência (%) Q (m³/s) 

5 10,49 

10 8,57 

20 6,65 

30 5,67 

40 4,88 

50 4,29 

60 3,70 
 

Permanência (%) Q (m³/s) 

70 3,25 

80 2,71 

90 2,12 

95 1,77 

98 1,43 

100 0,69 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

 Vazão mínima de 7 dias consecutivos para um período de retorno qualquer 

Primeiramente foi encontrado o valor médio das vazões mínimas médias anuais de 7 dias 
consecutivos: Qmin 7 = 1,45 m³/s (região M7-5 do mapa 676-BAM-SEC-A1-P029); 

Através do mapa 676-BAM-SEC-A1-P030 (região X) é possível determinar os valores de 
vazão mínimos de 7 dias e relacionar com a probabilidade de ocorrência dessa chuva. 
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Tabela 98 – Vazões mínimas de 7 dias e seus Períodos de Retorno – Rio do Testo. 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

2 1,35 

2,5 1,22 

5 0,96 

10 0,81 

15 0,74 
 

Período de Retorno (anos) Q 7,T (m³/s) 

20 0,70 

25 0,65 

50 0,58 

100 0,51 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

 Vazão outorgável 

Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 
hídricos, garantindo o controle quantitativo e qualitativo do uso da água. 

As captações de água (em rios, córregos, mina, poço, etc) e os lançamentos em corpo de 
água de efluente de esgoto são usos dos recursos hídricos que necessitam de outorga para 
entrar em operação.  

No estado de Santa Catarina, a autorização para o uso dos recursos hídricos de domínio 
estadual compete a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDS), já os de 
domínio federal compete à Agência Nacional de Águas (ANA). 

A Portaria SDS nº36/2008, em seu artigo segundo, cita que a vazão de referência para a 
análise de disponibilidade hídrica para captações dos cursos d’água do estado é a Q98 
(vazão de permanência por 98% do tempo). A Portaria SDS nº51/2008 complementa, 
também no artigo segundo, parágrafos 1 ao 3, que a vazão outorgável será equivalente a 50 
% da vazão de referência, sendo o limite máximo individual para usos consuntivos fixado em 
20 % da vazão outorgável, podendo ser excedido até o limite de 80 % quando a finalidade 
do uso for para consumo humano. 

Com isso, tem-se os seguintes valores para uma possível captação no Rio do Testo: 

Tabela 99 – Vazão outorgável na captação de água bruta – alternativa de captação no Rio do Testo. 

Q 98 (m³/s) 20 % Q 98 (m³/s) 50 % Q 98 (m³/s) 80 % Q 98 (m³/s) 

1,43 0,29 0,71 1,14 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se que existe vazão disponível, segundo as premissas utilizadas para o cálculo, 
para a captação de água neste manancial. No entanto, deve-se levar em conta a qualidade 
da água e também a distância até o centro consumidor, o que encarece esta alternativa. 

 

2.33.4. Estudo da FURB sobre mananciais do município  

O professor Dr. Adilson Pinheiro, da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), 
disponibilizou um trabalho de conclusão de curso de Engenharia Civil do aluno David 
Bauschat, intitulado “Estudo do Potencial dos Mananciais preservados para Abastecimento 
Público de Água Potável em Blumenau”, de 2014. 
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Seu objetivo principal foi a verificação da existência de mananciais preservados onde 
pudesse implantar uma obra de regularização para captação de água para abastecimento 
público, com os menores impactos ambientais. Como o município possui grande área 
urbana, essa possibilidade foi encontrada nas áreas rurais, próximas ao limite municipal. As 
bacias estudadas foram dos ribeirões Itoupava Rega, Velha, Garcia e Encano. 

 
 Figura 70 – Bacias estudadas para implantação de captação de água.  

Fonte: David Bauschat, 2014. 

 

A conclusão do estudo foi que quatro mananciais poderiam ser utilizados como fonte de 
abastecimento e que a capacidade de produção aumentaria substancialmente com a 
implantação de reservatório de regularização. Considerando a vazão Q98, percebe-se que 
grande parte da população de Blumenau poderia ser atendida pelos 4 mananciais, 
resultando em 285.915 habitantes com as premissas de demanda adotadas no estudo. 
Admitindo uma falha de 5% (vazão Q95), a população atual seria totalmente atendida com 
alguma folga. Implantando a regularização a 90% da vazão média de longo termo, poderia 
ser abastecida uma população de 2,4 milhões de pessoas. Não foi estudado a altura da 
possível barragem, as áreas alagadas, os impactos ambientais causados, a qualidade da 
água desses mananciais e calculada as perdas por evaporação da barragem. 

 

2.34. AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 

Resumidamente, o sistema produtor de água possui capacidade de tratamento adequada às 
demandas atuais, no entanto, com alguns problemas quanto à qualidade deste tratamento e, 
principalmente quanto ao transporte e reservação de água tratada.  

Durante as pré-conferências, foram colhidas informações da população referentes a muitos 
casos de constante falta d’água em algumas localidades e reclamações de moradores 
quanto à qualidade e demora na resposta às reclamações feitas, inclusive consertos de 
vazamentos. 
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O principal sistema do Município (ETA II) possui como manancial o Rio Itajaí-açu, que sofre 
com alterações da sua qualidade. Estas alterações dificultam a operação da ETA II, que 
necessita de uma ampla reforma, reforma esta que, segundo laudo contratado pelo SAMAE, 
não possui viabilidade financeira. 

Esta situação, juntamente com alguns outros problemas pontuais levantados nas outras 
ETAs, faz com que, atualmente, o padrão de qualidade exigido pela legislação não vem 
sendo atendido na saída do tratamento. Deve-se ressaltar que, apesar disso, as análises 
apresentadas na rede de distribuição conseguem atender aos parâmetros da legislação, isto 
porque o parâmetro turbidez possui limites diferenciados na saída do tratamento e na rede 
de distribuição. 

Segundo os dados disponibilizados pelo SAMAE, as atuais ETAs vem operando com vazões 
inferiores à sua capacidade. Este fato permite duas conclusões: 

 Mesmo operando com vazões inferiores à sua capacidade, as ETAs não vêm 
conseguindo atender ao disposto na legislação (saída do tratamento), principalmente 
quanto ao parâmetro turbidez; 

 Apesar de haver capacidade nominal nas ETAs, o sistema de transporte e reservação 
não consegue suprir a demanda atual da população, resultando nas faltas d’água 
levantadas nas pré-conferências; 

O SAMAE vem trabalhando e, inclusive já conseguiu recursos junto ao Governo Federal 
para melhorias em alguns pontos críticos do sistema de água. Através das novas obras 
propostas, que contemplam uma nova captação de água bruta para a ETA II e novos 
reservatórios e adutoras de água tratada, pretende-se melhorar a condição de transporte a 
armazenamento de água tratada, diminuindo as ocorrências de intermitências no 
abastecimento.  

Portanto, durante a elaboração do presente diagnóstico sobre o abastecimento de água do 
município de Blumenau, foram elencadas as seguintes ameaças e oportunidades para a 
gestão do sistema: 

 Ameaças: 

 Índice de perdas no processo de tratamento da água, conforme pode ser 
verificado no item “vazões e perdas no tratamento” constante em cada um dos 
4 sistemas principais; 

 Água de lavagem de filtros e decantadores descartadas na rede de drenagem; 

 Algumas redes de distribuição de água antigas e com diâmetros abaixo do 
mínimo recomendado, necessitando de substituições; 

 O sistema de abastecimento de água de Blumenau está sujeito a uma variação 
topográfica muito grande, fazendo com que algumas regiões estejam 
submetidas a altas pressões e, em contrapartida, outras regiões com baixas 
pressões;  

 Pela extensão territorial da área de abrangência (principalmente da ETA II), 
para que algumas regiões sejam atendidas, são necessários vários 
bombeamentos em sequência, fazendo com que, estas regiões, tornem-se 
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dependentes do fornecimento de energia elétrica e também dos 
bombeamentos anteriores; 

 Falta d’água constante em algumas regiões; 

 Poços (fontes alternativas) com pouco controle de qualidade e, em sua maioria, 
são poços rasos, suscetíveis à contaminações;  

 Problemas com a qualidade da água do principal manancial (Itajaí-açu), que é 
influenciada por uma grande bacia inserida em dezenas de outros Municípios;  

 Volume de reservação atual insuficiente; 

 Foram avaliadas as condições de transporte de água tratada somente no 
trecho entre as ETAs e os reservatórios principais, utilizando como princípio a 
velocidade nestas adutoras, já que não existe simulação hidráulica atualizada, 
concluindo que, nestes trechos analisados, a capacidade de transporte é 
insuficiente desde a ETA II até os Reservatórios R4 e R9;  

 Falta de emissão de outorgas e licenças ambientais para as unidades do 
SAMAE; 

 Necessidade de melhorias nas ETAs; 

 Inviabilidade financeira e técnica da reforma necessária da ETA II; 

 Falta de geradores de energia elétrica nas principais unidades do sistema; 

 Inexistência de telemetria em todas as unidades do sistema;  

 Existência de hidrômetros parados e falta de substituição sistemática com o 
intuito de manter um parque de hidrômetros atualizado; 

 Necessidade de execução de nova adutora desde a ETA II até o Reservatório 
R3, devido aos problemas constantes de manutenção apresentados.  

 

 Oportunidades: 

 Existência de Agência Reguladora; 

 Existência de cadastro técnico georreferenciado de todas as unidades do 
sistema, assim como a rede de distribuição com material e diâmetros; 

 Atendimento de 100 % da população urbana (sistema disponível); 

 Alto índice de hidrometração;  

 Disponibilidade hídrica nos mananciais utilizados;  

 Existência de telemetria em parte do sistema (principais unidades);  

 Convênios realizados com o Governo Federal com recursos destinados à 
melhorias no sistema (Captação ETA II, novos reservatórios e adutoras); 
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 Equipe técnica realizando estudos e implantando novas setorizações das redes 
de distribuição como forma de equalizar vazões. 

 Índice de perdas na distribuição menor do que as médias nacional e da região 
sul, conforme comparativo feito no item 2.23.  

 

2.35. RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO 

De acordo com a metodologia proposta no Plano de Mobilização (Produto 01) e no Termo de 
Referência para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Blumenau (SC), 
foram realizadas reuniões (pré-conferências) nas 7 (sete) Unidades Territoriais de Análise e 
Planejamento (UTAPs) do município, e uma na Câmara Técnica de Saneamento, para 
obtenção das contribuições da população local. 

As contribuições (fichas) elaboradas durante as reuniões foram catalogadas por vertente 
(abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) e resumidamente 
apresentadas a seguir sobre a prestação do serviço de abastecimento de água. 

Quadro 2 – Pré-conferência UTAP 1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: SEST SENAT DATA: 26/04/2016 UTAP: 01

1

2

3

4

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Falta constante de água na Rua Carlos Krueger. 

(Itoupava Central)

Programa
Antes que a rede de água seja ligada, obrigar que a 

residência tenha caixa d' água instalada.

Água com cheiro de cloro.

Criação de um programa para que o SAMAE facilite a 

compra de caixas d' água acima de 1000L, pois os 

moradores possuem de 250L.

Falta

Qualidade

Programa
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Quadro 3 – Pré-conferência UTAP 2 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 4 – Pré-conferência UTAP 3 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
 
 
 
 
 

  

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL:

Associação dos Moradores Amigos 

do Bairro
DATA: 27/04/2016 UTAP: 02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Falta de água frequente na Itoupavazinha.

Muitas pessoas sem caixa d' água em suas 

residências.

Fiscalização de estabelecimentos como lava-car que 

utilizam a água do SAMAE. 

Água muitas vezes suja ou com cloro no Salto do Norte.

A água não possui uma regularidade na qualidade de 

seu abastecimento.

Falta

Caixa d' água

Fiscalização

Qualidade

Tratamento

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Consumo
As pessoas que consomem menos de 10m³ de água, 

gostariam de pagar menos do que a taxa mínima.

Problemas com ar nos hidrômetros.Hidrômetros

Demora no conserto dos vazamentos, o que acaba 

gerando desperdício de água.

Manutenção
Quando ocorre manutenção, as caixas d' água ficam 

sujas.

Problemas de trânsito quando as valas são abertas para 

manutenção.

Falta de pressão na rede.

Manutenção

Manutenção

Pressão

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: Escola Municipal Francisco Lanser DATA: 02/05/2016 UTAP: 03

1

2

3

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Separar a fatura de água e esgoto.

Melhorar o serviço do telefone 115 do SAMAE, demora 

para resolver os problemas.

Falta de água frequente na região - Loteamento Pisqui, 

Rua Allbert Goll e Rua Gervasio Dechamps.

Fatura

Atendimento

Falta
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Quadro 5 – Pré-conferência UTAP 4 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 6 – Pré-conferência UTAP 5 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
  

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: ETSUS Blumenau DATA: 03/05/2016 UTAP: 04

1

2

3

Em prédios comerciais (escritórios), o valor cobrado 

pela água é muito alto, comparando com a cobrança 

feita as residências, levando em consideração que os 

comerciais consomem menos.

Revisão tarifária.

Revisão do consumo per capita para prédios comerciais 

(escritórios).

Valores

Tarifa

Consumo

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL:

Associação dos Moradores 

Loteamento Ana Cristina.
DATA: 24/04/2016 UTAP: 05

1

2

3

4

5

6

Falta de água constante nas ruas Norberto Seara Heusi 

e Raimundo Figueiredo.

Rompimente frequente da rede nas ruas Nicolau Reiter, 

Norberto Seara Heusi.

Falta de água nos pontos mais elevados nos finais de 

semana.

Falta

Manutenção

Falta

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Fatura O valor da conta muito alto.

Instalação de Hidrômetro em todas as residências.

Falta de qualidade na manutenção dos serviços, onde o 

serviço é realizado, pois em poucos dias o problema 

volta a acontecer.

Hidrômetros

Manutenção
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Quadro 7 – Pré-conferência UTAP 6 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 8 – Pré-conferência UTAP 7 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: E.E.B Hercílio Deeke DATA: 28/04/2016 UTAP: 06

1

2

3

4

5

Falta de água frequente no bairro Velha Grande.

Ar nos hidrômetros, aumentando o valor da cobrança.

Falta

Hidrômetros

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Incentivo
Incentivo da reutilização das águas da chuva, para que 

diminua a água consumida.

ETAs compactas espalhadas pelo município para 

utilizar melhor os ribeirões em localidades que existe 

falta de água.

Melhoria na agilidade do conserto de vazamentos.

ETAs

Manutenção

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: Centro Comunitário Antônio Zendron DATA: 29/04/2016 UTAP: 07

1

2

3

4

5

Manutenção Rompimento frequente das redes de distribuição.

Aumento na reservação da ETA III, para que tenha 

aumento do volume de água tratada.
Reservação

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Demora para conserto de vazamento na rua Frederico 

Hermann.

Demora na resolução dos problemas apresentados ao 

SAMAE pelo telefone 115.

Qualidade boa da água na região.

Manutenção

Atendimento

Qualidade
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Quadro 9 – Pré-conferência Câmara Técnica de Saneamento 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

As informações da população obtidas nas Pré-Conferências da Mobilização Social serão 
avaliadas e servirão de apoio para elaboração das proposições de investimentos a respeito 
da prestação do serviço de abastecimento de água potável, escopo do próximo Produto do 
PMSB de Blumenau (SC).  

  

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL:

Associação dos Servidores do 

SAMAE
DATA: 29/04/2016 UTAP:

Câmara Técnica de 

Saneamento

1

2

Esclarecimento
Deixar claro o dever do cidadão com relação a 

destinação final do seu resíduo.

Ponto de Coleta
Criação dos pontos de coleta relacionados a destinação 

do lixo reciclável.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

SUB-TEMA DESCRIÇÃO (DETALHES)
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