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1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA 

 

Nome: ARESC - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. 

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – 

Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500. 

Telefone: (48) 3365-4350 

CNPJ: 23.114.901/0001-00 

Site: www.aresc.sc.gov.br  

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

Nome: Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda 

Endereço: Av. dos Dourados, s/n – Jurerê Internacional – Florianópolis / SC  

Telefone: (48) 3261-5500 

CNPJ: 87.919.437/0002-92 

Site: http://www.jurere.com.br/sae/ 

 

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 

 

Tipo de Auditoria: Vistoria Operacional e de qualidade 

Unidade Auditada: Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES) 

Local: Bairro Jurerê Internacional - Florianópolis / SC 

Contato: Eng Luiz Fernando Lemos 

Data da Inspeção: 20 e 21 de fevereiro e 14 de março de 2018. 

 

4 INTRODUÇÃO 

 

Este relatório detalha as Vistorias Técnicas (Operacional e de Qualidade) realizadas pela ARESC, 

de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento à solicitação da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis (Ofício Expedido n° 75/SMI/SMHS/2018).  

http://www.aresc.sc.gov.br/
http://www.jurere.com.br/sae/
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O objetivo da Vistoria Técnica Operacional foi realizar um diagnóstico das condições técnicas e 

operacionais para determinar o grau de conformidade do Sistema de Abastecimento de Água e 

Sistema de Esgotamento Sanitário, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o 

serviço deve oferecer, em concordância com o arcabouço legal, dando ênfase àquelas normas 

expedidas pela ARESC. 

O objetivo da Vistoria Técnica de Qualidade foi avaliar as condições da qualidade do Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA) e da eficiência do tratamento de efluentes sanitários do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES), tendo em vista a qualidade que o serviço deva oferecer, em 

concordância com o arcabouço legal, dando ênfase àquelas normas expedidas por esta Agência. 

 

5 METODOLOGIA 

 

A metodologia para desenvolvimento da Vistoria Técnica Operacional compreendeu os 

procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, 

obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxilio de fotografias, identificação e 

frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários. Esta ação foi 

acompanhada pelos responsáveis da empresa, sendo estes o Sr. Luiz Fernando Lemos, Sr. Rodnei 

José Elias e Sra. Fabiana Valois Thiesen, os quais se encarregaram de explicar a operação e a 

função de cada unidade operacional e dos equipamentos. 

Já a metodologia para desenvolvimento da Vistoria Técnica de Qualidade compreendeu os 

procedimentos de coleta de amostras de água em diferentes pontos do SAA e coleta de amostras 

de efluentes bruto e tratado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), visando determinar a 

qualidade dos serviços prestados. A equipe do Laboratório Beckhauser e Barros, de Blumenau, 

realizou as coletas e as análises dos materiais para verificar a qualidade, estando os documentos 

comprobatórios em anexo. Nestes mesmos documentos estão informados os métodos utilizados 

para a análise laboratorial de cada parâmetro. Estas análises laboratoriais objetivaram a 

averiguação dos padrões de potabilidade da água fornecida à população e da eficiência da ETE 

(coletas no efluente bruto e no efluente final). Os representantes da prestadora de serviços nesta 

vistoria foram o Sr. Rodnei José Elias e a Sra. Fabiana Valois Thiesen, os quais acompanharam a 

vistoria da ARESC e realizaram a contraprova das amostras por meio de laboratório próprio. 

 

5.1 Cronograma de Trabalho 
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Tabela 1: Roteiros das atividades 

Data Locais visitados 

20/02/2018 
Vistoria no Escritório; na Captação Superficial, Estação de Recalque de Água Bruta; 

na ETA; nos reservatórios R1, R2 e R3; booster; ETE; Elevatórias de Esgotos. 

21/02/2018 Coleta de amostras dos efluentes bruto e tratado da ETE. 

14/03/2018 
Coleta de amostras de água no SAA: água bruta; água tratada na saída da ETA, na 

saída do reservatório e na rede de distribuição (PCQ 7, PCQ 8, PCQ 9, PCQ 11, PCQ 
14). 

 

5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados 

 

Tabela 2: Itens Fiscalizados 

Área Fiscalizada Item Fiscalizado Segmento Fiscalizado 

 

 

 

Técnico-

Operacional 

 

(x) Manancial / Captação 
(x) Localização 

(x) Operação e manutenção 

 

(x) ETA 

 

(x) Segurança, conservação e limpeza 

(x) Casa de química 

(x) Laboratório 

(x) Operação 

(x) Estações de Recalque (x) Operação e manutenção 

(x) Reservatórios 

(x) Operação e manutenção 

(x) Limpeza e desinfecção 

(x) Controle de Perdas 

(x) Adução (x) Operação, manutenção e controle de perdas 

(x) Rede de Distribuição 

(x) Operação e manutenção 

(x) Continuidade 

(x) Controle de perdas 

(x) Pressões disponíveis na rede 

 

(x) ETE 

(x) Segurança, conservação e limpeza 

(x) Equipamentos 

(x) Laboratório 

(x) Destinação Efluente Final 

(x) Estações Elevatórias (x) Operação e manutenção 

Qualidade 

(x) Qualidade da água 

distribuída à população 

(x) Qualidade físico-química da água  

(x) Qualidade bacteriológica da água  

(x) Qualidade do Tratamento 

de Esgoto 

(x) Qualidade do efluente final do Esgoto 

 

 

(x) Escritório/Loja de 

atendimento/almoxarifado 
(x) Instalações físicas do escritório e almoxarifado 
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Área Fiscalizada Item Fiscalizado Segmento Fiscalizado 

 

Comercial ( ) Serviços comerciais 

( ) Atendimento ao usuário 

( ) Ligação, Corte e religação de água 

( ) Faturamento 

RSU ( ) Gestão dos RSU 
( ) Coleta / Transporte 

( ) Destinação / Disposição Final 

Drenagem Urbana ( ) Sistema 
( ) Projeto 

( ) Serviço 

 

6 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE JURERE INTERNACIONAL 

 

O Sistema de Água e Esgoto (SAE) de Jurerê Internacional atua desde a década de 1980 quando o 

empreendimento imobiliário do Grupo Habitasul se instalou na região. Apesar de exigido na época 

da aprovação do empreendimento, o SAE atualmente possui uma concessão precária da prestação 

do serviço público de saneamento básico, visto que, além de outros motivos, não possui Agência 

Reguladora que estabeleça a tarifa de acordo com a sustentabilidade econômico-financeira da 

empresa e com a modicidade tarifária dos usuários, nem que realize fiscalização e garanta a 

qualidade dos serviços prestados, conforme preconiza a Lei Federal n° 11.445/2007. 

 Por outro lado, a concessionária do serviço de saneamento básico do município de Florianópolis, a 

Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), não atua na região, apesar da cláusula 

primeira do Contrato de Programa afirmar que:  

1. Do objeto: 

1.1 O objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços públicos 

municiais de ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 

pela CONCESSIONÁRIA, em todo o território do MUNICÍPIO, sem prejuízo do 

disposto no art. 10, § 1º, da lei 11.445/2007. 

1.2 A presente concessão abrangerá toda a extensão do território do MUNICÍPIO, 

ficando permitindo o uso do solo e subsolo para o cumprimento das obrigações do 

presente contrato, sem quaisquer ônus tais como preços públicos, tarifas e taxas.  

Desta forma, visando a regularização da situação por parte do poder concedente, a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis solicitou desta Agência de Regulação, a vistoria nas unidades do SAE 

Jurerê Internacional.  

Verificou-se que a Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

e o escritório de atendimento aos usuários encontram-se bem próximos, conforme figura 1.  A ETA e 

o escritório estão localizados na Avenida dos Dourados; e a ETE, na Avenida dos Salmões, no 

município de Florianópolis.  



 

 

7 

 

 
Figura 1: Localização ETA, ETE e Escritório (Fonte: Google Earth). 

 

6.1 Estrutura física e recursos humanos 

 

Tabela 3: Descrição das principais características da estrutura física e recursos humanos. Fonte: SAE, 2018. 

Responsável Gilmar Weigmann – Diretor Habitasul 

Endereço do escritório de 
atendimento 

Avenida dos Dourados, s/n – Florianópolis/SC 

Número de funcionários 

2 Comercial / Administrativo 

8 Operação 

11 Manutenção 

 

6.1.1 Relatório fotográfico do escritório de atendimento 
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Figura 2: Fachada do escritório de atendimento 

 

 
Figura 3: Banheiro do escritório de 

atendimento 

 
Figura 4: Banheiro do escritório de 

atendimento 

 

 
Figura 5: Escritório de Atendimento 

 

6.2 Sistema de Abastecimento de Água - SAA 

 

O Sistema de Abastecimento de Água de Jurerê Internacional capta água bruta superficialmente em 

um lago artificial, e subterraneamente por meio de 16 perfurações profundas em lençol freático. O 

lago foi construído artificialmente e possui um nível médio de dois metros, sendo recarregado 

através do lençol freático e do sistema de drenagem pluvial. A água bruta é recalcada para a 

Estação de Tratamento de Água, passando por todas as etapas do tratamento convencional, para 

ser reservada e distribuída à população do Residencial Jurerê Internacional. A descrição das 

principais características do SAA encontra-se na tabela 4. 

 

Tabela 4: Descrição das principais características do SAA. Fonte: SAE, 2018. 

População total (hab) 
15.158 
Fonte: Instituto MAPA, 2018. 

População total atendida 
(hab) 17.822 - considerando a máxima demanda alta temporada de verão. 
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Capacidade instalada para 
abastecimento (hab) 20.000 – considerando o consumo de 300L/s/hab 

Percentual da população 
atendida 

100% do Residencial Jurerê Internacional 

Número de ligações 1.496 (em 30/01/2018) 

Número de economias 3.867 (em 30/01/2018) 

Licença Ambiental de 
Operação 

LAO n° 356/2009 com protocolo de renovação n° 6.521 de 28/08/2013.  

Outorga de uso de água  
Provisória com solicitação de definitiva (não foi informada a 
numeração). 

Mananciais de captação de 
água bruta 

Lago de Captação 
Artificial 

Avenida dos Dourados, S/N – Jurerê 
Internacional – Florianópolis/SC 

Ponteiras (16) Dispersas em toda área da ETA. 

Vazões de produção dos 
mananciais 

Lago de Captação 
Artificial 

50 L/s 

Ponteiras (16) 20 L/s 

Estações de Tratamento de 
Água - ETA 

Avenida dos Dourados, S/N – Jurerê Internacional – Florianópolis/SC 

Concepções do tratamento 
utilizado na ETA 

Mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, 
desinfecção, fluoretação. 

Vazões de produção da ETA Média = 6.000 m³/dia 

Estações de Recalque de 
Água Bruta (ERAB) ou Tratada 

(ERAB) 
ERAB 

Avenida dos Dourados, S/N – Jurerê 
Internacional – Florianópolis/SC 

Reservatórios – Capacidade e 
localização 

R1 = 500 m³ 
Avenida dos Dourados, S/N – Jurerê 
Internacional – Florianópolis/SC 

R2 = 500 m³ 
Avenida dos Dourados, S/N – Jurerê 
Internacional – Florianópolis/SC 

R3 = 1000 m³ 
Avenida dos Dourados, S/N – Jurerê 
Internacional – Florianópolis/SC 

R4 = 350 m³ 
Avenida dos Dourados, S/N – Jurerê 
Internacional – Florianópolis/SC 

Extensão total das adutoras 
de água bruta 

650 metros  

Extensão total da rede de 
distribuição 

Não foi informado 

 

6.2.1 Relatório fotográfico do SAA 

https://www.google.com.br/maps/place/27%C2%B015'34.0%22S+48%C2%B042'34.0%22W/@-27.2594444,-48.7100947,242m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-27.259629!4d-48.709489?hl=pt-BR
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Figura 6: Acesso ao manancial de captação. 

 

 
Figura 7: ERAB e lago de captação superficial. 

 

 
Figura 8: Placa de identificação do lago de 

captação. 

 

 
Figura 9: Lago de captação. 

 
Figura 10: ERAB. 

 
Figura 11: Visão geral ETA. 
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Figura 12: Placa de identificação ETA. 

 
Figura 13: Placa de identificação ETA. 

 

 
Figura 14: Entrada do estabelecimento onde se 

encontra a ETA. 

 
Figura 15: Entrada do estabelecimento onde se 

encontra a ETA. 

 

 
Figura 16: Escritório – ETA. 

 

 
Figura 17: Escritório – ETA. 
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Figura 18: Vestiário. 

 

 
Figura 19: Refeitório. 

 

 
Figura 20: Almoxarifado. 

 
Figura 21: Almoxarifado.

 

 
Figura 22: Cadastro da rede, água e esgoto. 

 
Figura 23: ETA. 
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Figura 24: ETA – Entrada. 

 
Figura 25: Laboratório. 

 

 
Figura 26: Sala de controle operacional. 

 
Figura 27: Quadro de comando.

 

 
Figura 28: Sala de preparo de produtos 

químicos. 

 
Figura 29: Sala de preparo de produtos 

químicos.
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Figura 30: ETA - Chegada de água bruta. 

 

 
Figura 31: ETA. 

 
Figura 32: ETA. 

 

 
Figura 33: Placa de identificação do Booster. 

 
Figura 34: Estrutura do Booster protegida. 

 

 
Figura 35: Quadro de comando protegido.
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Figura 36: Quadro de comando aberto. 

 

 
Figura 37: Estrutura Booster. 

 
Figura 38: Abrigo da bomba. 

 
Figura 39: Reservatório 01 (500L) e 02 (500L). 

 

 
Figura 40: Reservatório 02 (500L) e 

Reservatório 03 (1000L). 

 

 
Figura 41: Reservatório 01. 
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Figura 42: Reservatório 01 – Cobertura. 

 
Figura 43: Reservatório 01 – Ventilação. 

 

 
Figura 44: Reservatório 02. 

 
Figura 45: Reservatório 03. 

 

 
Figura 46: Vigilância na ETA.

 

6.3 Sistema de Esgotamento Sanitário - SES 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Jurerê Internacional é composto por 10 bacias de 

contribuição (figura 47), nas quais as bacias 7, 8 e 10 ainda não possuem rede coletora de esgoto. 

As demais bacias de contribuição encaminham o efluente bruto, por meio de Estações Elevatórias 

de Esgoto, para a Estação de Tratamento de Esgoto, cujo tratamento biológico ocorre por batelada 
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(3 Reatores SBR) e o efluente final é disposto na natureza pelo processo da irrigação. A descrição 

das principais características do SES Jurerê Internacional encontra-se na tabela 5. 

 
Figura 47: Bacias de contribuição do SES Jurerê Internacional. 

 

Tabela 5: Descrição das principais características do SES. Fonte: SAE, 2018. 

População atendida 
15.107 pessoas 
Fonte: Instituto MAPA, temporada 17/18. 

Capacidade instalada para 
coleta (hab) 

18.600 – considerando 80% do consumo de água (300 L/s) 

Percentual da população 
atendida 

84% do Residencial Jurerê Internacional 

Número de ligações 880 (em 30/01/2018) 

Estações de Tratamento de 
Esgoto 

ETE - JI 
Avenida dos Salmões, S/N – Jurerê 
Internacional – Florianópolis/SC 

Licença Ambiental de 
Operação 

LAO nº 6051/2013 com protocolo de renovação n° 5095937 de 
29/03/2017. 

Outorga de uso de água para 
lançamento de efluente 

Disposição final do efluente tratado no solo.  

Concepção do tratamento 
utilizado 

Preliminar Peneira estática  

Primário Caixa de areia 

Secundário Lodos ativados por batelada 

Terciário Desinfecção 

Vazão da ETE 
Máxima = 4.400 m³/dia 

Atual = 3.300 m³/dia 

Corpo receptor da ETE Solo / Área de irrigação 

Estações Elevatórias de 
Esgoto 

EE01 Avenida dos Salmões 

EE02 Passagem Violas 

EE03 Passagem Sorrorocas 
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EE04 Avenida dos Dourados 

EE05 Rua das Manjubas 

EE06 Alameda Cesar N. 

EE07 Avenida dos Pampos 

EE08 Avenida dos Dourados 

EE09 SC 402 

EE10 Avenida dos Dourados 

Extensão total da rede Não informado 

 

6.3.1 Relatório fotográfico do SES 

 

 
Figura 48: Entrada ETE. 

 

 
Figura 49: Identificação ETE. 

 
Figura 50: Identificação SBR 1. 

 
Figura 51: SBR1. 

 



 

 

19 

 

 
Figura 52: Piezômetro. 

 

 
Figura 53: Placa de identificação do Leito de 

Secagem. 

 

 
Figura 54: Leito de secagem. 

 

 
Figura 55: Ponto de apoio ETE. 

 
Figura 56: Quadro de comando. 

 
 

 
Figura 57: Laboratório ETE. 
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Figura 58: Placa de identificação SBR 2. 

 

 
Figura 59: SBR 2. 

 
Figura 60: Filtro de gases. 

 

 
Figura 61: Gradeamento. 

 
Figura 62: Gradeamento. 

 
 

 
Figura 63: SBR 3. 

 



 

 

21 

 

 
Figura 64: Medidor de vazão. 

 

 
Figura 65: Efluente tratado. 

 
Figura 66: Efluente tratado. 

 

 
Figura 67: EE01 - Placa de identificação. 

 

 
Figura 68: EE01 – Localização. 

 

 
Figura 69: EE01 - Quadro de comando. 
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Figura 70: EE01 – Placa de eletricidade. 

 
Figura 71: EE03 - Placa de identificação. 

 

 
Figura 72: EE02 - Placa de identificação. 

 

 
Figura 73: EE02 – Localização. 

 
Figura 74: EE02 - Quadro de comando. 

 

 
Figura 75: EE03. 
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Figura 76: EE03 - Quadro de comando. 

 

 
Figura 77: EE04 em frente ao Arqflora. 

 
Figura 78: EE04. 

 

 
Figura 79: EE04. 

 

 
Figura 80: EE04. 

 
Figura 81: EE05. 
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Figura 82: EE05 – Localização. 

 

 
Figura 83: EE05 - Quadro de comando. 

 
Figura 84: EE06 – Placa de identificação. 

 

 
Figura 85: EE06. 

 

 
Figura 86: Acesso a EE06 (fechado). 

 

 
Figura 87: EE07 - Placa de identificação. 
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Figura 88: EE07 - Quadro de comando. 

 

 
Figura 89: EE08 – Placa de identificação. 

 
Figura 90: EE07 - Separado do quadro de 

comando. 

 

 
Figura 91: EE08. 

 

 
Figura 92: EE08. 

 
Figura 93: EE08. 
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Figura 94: EE09. 

 

 
Figura 95: EE09. 

 
Figura 96: EE a vácuo – localização. 

 
Figura 97: EE a vácuo. 

 

 
Figura 98: PV a vácuo. 

 
Figura 99: EE a vácuo - quadro de comando. 

 

7 ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

As amostras para avaliar a qualidade da água potável foram coletadas amostras abrangendo 

diferentes unidades do Sistema de Abastecimento da Água de Jurerê Internacional: água bruta do 

manancial abastecedor (na entrada da ETA), água tratada na saída da Estação de Tratamento de 

Água (ETA), água tratada em reservatórios e água tratada na rede de distribuição.  
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Para cada parâmetro analisado foram comparados seus resultados com os valores de referência 

(Valor Máximo Permitido – VMP) da legislação vigente do Ministério da Saúde (Portaria nº 

2.914/2011) (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Valor Máximo Permitido (VPM) para os parâmetros analisados segundo a Portaria no 2.914/2011 
do Ministério da Saúde. 

Parâmetro VMP Observação 

Escherichia Coli ausência em 100 mL - 

Turbidez 5,0 uT - 

Cloro residual 

livre 
5 mg.L

-1
 

(2 mg.L
-1

 é o recomendado e o 

mínimo em reservatórios e rede é 

0,2 mg.L
-1

) 

Alumínio 0,2 mg.L
-1

 padrão organoléptico 

Ferro 0,3 mg.L
-1

 padrão organoléptico 

Cor 15 uH cor aparente - padrão organoléptico 

Coliformes totais 

ausência em 100 mL saída do tratamento 

apenas uma amostra entre as examinadas 

no mês pode ter resultado positivo 

nos sistemas de distribuição que 

servem menos de 20.000 

habitantes 

ausência em 100 mL em 95% das 

amostras examinadas no mês 

nos sistemas de distribuição que 

servem mais de 20.000 habitantes 

pH entre 6 e 9,5 no sistema de distribuição 

Cloretos 250 mg.L
-1

 padrão organoléptico 

Manganês 0,1 mg.L
-1

 padrão organoléptico 

Fluoretos 1,5 mg.L
-1

 

No Estado de Santa Catarina, o 

VMP para Fluoretos é 1,0 mg/L 

(Portaria nº 421, de 13/05/2016) 

Amônia (mg.L
-1

) 

3,7 mg/L, para pH ≤ 7,5  
2,0 mg/L, para 7,5 < pH ≤ 8,0  
1,0 mg/L, para 8,0 < pH ≤ 8,5  

0,5 mg/L, para pH > 8,5 

- 

Nitrato 10 mg.L
-1 

como N - 

Nitrito 1 mg.L
-1 

como N - 

 

Ressalta-se que, segundo o Art. 39 da Portaria nº 2.914/2011 do MS, é recomendável que, no 

sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. Já em relação aos valores 

do cloro residual, essa Portaria em seu Art. 39, § 2º recomenda que “o teor máximo de cloro 

residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2,0 mg.L-1”, porém o Valor 

Máximo Permitido (VMP) é 5,0 mg.L-1. No Estado de Santa Catarina, segundo a Portaria nº 421 de 

13/05/2016 a concentração do íon fluoreto na água destinada ao consumo humano é de 0,8 mg/L, 

com um mínimo de 0,7 mg/L e máximo de 1,0 mg/L. 

Nesta vistoria foram coletadas amostras de água bruta ou tratada em oito pontos do SAA Jurerê 

Internacional. A seguir, estão os resultados das análises físicas, químicas e biológicas da água 

realizadas pelo Laboratório Beckhauser & Barros (Tabelas 6 a 8). 
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7.1 Água bruta 

 

A água bruta captada para o abastecimento da população é proveniente de um lago artificial e 16 

perfurações profundas em lençol freático. Ressalta-se, portanto, que a água bruta que chega à ETA 

é uma junção da captação superficial e da captação subterrânea.   

Como referência de análise da qualidade da água bruta proveniente dos mananciais superficiais é 

utilizada a Resolução do CONAMA nº 357/2005 que dispõe sobre os padrões de qualidade das 

águas superficiais (Tabelas I e II – padrões para água doce classe II).  Os mananciais do Estado de 

Santa Catarina, até o presente momento, não possuem classificação segundo a qualidade 

requerida para os seus usos preponderantes. Dessa forma, conforme o Art. 42 desta Resolução, 

enquanto não forem aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão 

consideradas classe II.   

Já para mananciais subterrâneos, utiliza-se como referência da Resolução do CONAMA n° 

396/2008 que dispõe do enquadramento das águas subterrâneas e determina os Valores Máximos 

Permitidos (VMP) para o consumo humano (Anexo I – água para consumo humano). 

Foi realizada uma amostragem representativa da água bruta que chega à ETA para verificar sua 

qualidade para o posterior tratamento. A Tabela 6 a seguir apresenta os resultados das análises 

físicas, químicas e biológicas da água bruta, estando destacados na cor vermelha, os parâmetros 

que precisam ser adequados no tratamento para enquadramento das exigências do Ministério da 

Saúde. 

Tabela 6 – Resultados das análises física, químicas e biológicas de água bruta coletada na ETA Jurerê 
Internacional e Valor Máximo Permitido (VPM) para os parâmetros analisados segundo a Resolução do 
CONAMA nº 357/2005, CONAMA nº396/2008 e Portaria MS n°2.914/2011. 

Parâmetro 

Resolução CONAMA 
nᵒ 357/2005 

Resolução 
CONAMA nᵒ 

396/2008 
Portaria MS 
n°2.914/2011 

Água 
bruta - 
ETA 

Água Doce Classe II 
Água para 

consumo humano 

Alumínio total (mg.L
-1

) - inferior à 0,2 mg.L
-1

 ≤0,2 0,37 

Amônia (mg.L
-1

) -  ≤1,5 <1,000 

Cloreto total (mg.L
-1

) inferior à 250 mg.L
-1

 inferior à 250 mg.L
-1

 ≤250 55,5 

Coliformes totais (NMP.100mL
-1

)  - - Ausente 1700 

Cor aparente (mg) - - ≤15 82,2 

Escherichia Coli (NMP.100mL
-1

) 
inferior à 1.000 
NMP/100mL 

ausência Ausente 840 

Ferro total (mg.L
-1

) - inferior à 0,3 mg.L
-1

 ≤0,3 0,74 

Fluoreto total (mg.L
-1

) inferior à 1,4 mg.L
-1

 inferior à 1,5 mg.L
-1

 ≤1,5 0,25 

Manganês total (mg.L
-1

) inferior à 0,1 mg.L
-1

 inferior à 0,1 mg.L
-1

 ≤0,1 0,099 

Nitrato (mg.L
-1

) inferior à 10 mg.L
-1

 inferior à 10 mg.L
-1

 ≤10,0 <0,06 

Nitrito (mg.L
-1

) 1,0 mg. L
-1

 inferior à 1,0 mg.L
-1

 ≤1 0,11 

pH entre 6 e 9,0 - 
Entre 6,0 e 

9,5 
7,46 

Turbidez (NTU) inferior à 100 NTU - ≤5,0 15,20 
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Dentre os parâmetros analisados, aquele quem necessitam ser corrigidos no tratamento para a 

potabilidade da água (destacados em vermelho), conforme Portaria do Ministério da Saúde, são: 

alumínio total, coliformes totais, cor aparente, Escherichia Coli, ferro total e turbidez. 

Seguem imagens da coleta de amostra de água bruta na entrada da Estação de Tratamento de 

Água de Jurerê Internacional (Figura 100 e Figura 101). 

 
Figura 100: Entrada de água bruta (superficial + 

subterrânea) na ETA 

 
Figura 101: Coleta de amostra de água bruta na 

ETA 

 

7.2 Estação de Tratamento de Água e Reservatório de Água Tratada 

 

Foram coletadas amostras de água tratada em dois pontos do sistema, na saída da estação de 

tratamento e na saída do reservatório. O ponto de amostragem de água tratada da saída do 

reservatório representa o encontro da água dos três reservatórios. A seguir, na Tabela 7 encontram-

se os resultados das analises de água tratada na saída da ETA e do reservatório.  

 
Tabela 7 – Resultados das análises físicas, químicas e biológicas de amostras de água tratada da ETA 
Jurerê Internacional. 

Parâmetro 
Portaria MS 
n°2.914/2011 

Saída da ETA 
Saída do 

reservatório 

Alumínio (mg.L
-1

) ≤0,2 0,07 <0,06 

Amônia (mg.L
-1

) ≤1,5 <1,000 <1,000 

Cloreto (mg.L
-1

) ≤250 57,0 59,1 

Cloro residual (mg.L
-1

) Entre 0,2 e 2,0 0,50 0,89 

Coliformes totais (100mL
-1

) Ausente Ausente Ausente 

Cor aparente (uH) ≤15 6,4 <5,0 

Escherichia Coli (100mL
-1

) Ausente Ausente Ausente 

Ferro total (mg.L
-1

) ≤0,3 <0,06 <0,06 

Fluoreto (mg.L
-1

) ≤1,5 <0,25 <0,25 

Manganês (mg.L
-1

) ≤0,1 <0,020 <0,020 

Nitrato (mg.L
-1

) ≤10,0 0,79 0,72 

Nitrito (mg.L
-1

) ≤1 <0,03 <0,03 

pH 6 a 9,5 6,47 6,52 

Turbidez (uT) ≤5,0 <1,00 <1,00 
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Como se pode observar na tabela 7, a saída da ETA e o reservatório não apresentaram 

desconformidade com o padrão de potabilidade do Ministério da Saúde para os parâmetros 

amostrados.  

As figuras a seguir mostram imagens das coletas de amostras de água tratada realizadas na saída 

da ETA e do reservatório do SAA Jurerê Internacional (figuras 102 a 105). 

 
Figura 102: Local de amostragem - Saída da 

ETA. 

 
Figura 103: Coleta de amostra de água tratada 
(saída da ETA antes de entrar no reservatório). 

 

 
Figura 104: Reservatórios de água tratada. 

 

 
Figura 105: Coleta de amostra de água tratada 

na saída dos reservatórios.

 

7.3 Rede de distribuição de Jurerê Internacional 

 

Nesta vistoria foram realizadas cinco coletas de amostras na rede de distribuição de água tratada 

em Jurerê Internacional, Florianópolis:  

 PCQ 7Arqflora: Av. dos Dourados, 1481; 

 PCQ 8 Guaracemas: Rua das Guaracemas, 11; 

 PCQ 9 Algas: Av. das Algas, 125; 

 PCQ 11 Imperatriz: Rodovia Jornalista Maurício Sirotski Sobrinho, 5451; 

 PCQ 14 P12: Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n. 
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Os resultados das análises físicas, químicas e biológicas da água coletada nestas localidades 

encontram-se na tabela 8.  

Sobre os pontos da rede de distribuição é importante ressaltar que a empresa deve fornecer água 

potável conforme os Valores Máximos Permitidos segundo a Portaria nᵒ2.914/2011 do Ministério da 

Saúde até a chegada de água no hidrômetro dos usuários. Após isso, é de responsabilidade do 

usuário garantir um bom armazenamento da água recebida.  

 
Tabela 8 - Resultados das análises físicas, químicas e biológicas de água em cinco pontos da rede de 

distribuição em Jurerê Internacional. 

Parâmetro 
Portaria MS 
n°2.914/2011 

PCQ 7 
Arcflora 

PCQ11 
Imperatriz 

PCQ09 
Av. Algas 

125 

PCQ08 
Guaracemas 

11 

PCQ14 
P12 

Alumínio total (mg.L
-1

) ≤0,2 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 

Amônia (mg.L
-1

) ≤1,5 <1,000 <1,000 <1,000 <1,000 <1,000 

Cloreto total (mg.L
-1

) ≤250 59,6 59,1 58,1 58,6 58,1 

Cloro residual livre (mg.L
-1

) 
Entre 0,2 e 

2,0 
0,74 0,62 0,72 0,66 0,59 

Coliformes totais (100mL
-1

) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Cor aparente (uH) ≤15 <5,0 <5,0 <5,0 5,0 <5,0 

Escherichia Coli (100mL
-1

) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Ferro total (mg.L
-1

) ≤0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 

Fluoreto total (mg.L
-1

) ≤1,5 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Manganês total (mg.L
-1

) ≤0,1 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,02 

Nitrato (mg.L
-1

) ≤10,0 0,77 0,70 0,75 0,77 0,90 

Nitrito (mg.L
-1

) ≤1 <0,03 0,03 <0,03 0,04 <0,03 

pH 
Entre 6,0 e 

9,5 
6,52 6,58 6,62 6,72 6,61 

Turbidez (uT) ≤5,0 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

 

Como se pode observar na tabela 8, os locais da rede de distribuição amostrados não 

apresentaram desconformidade com o padrão de potabilidade do Ministério da Saúde para os 

parâmetros analisados.  

Abaixo estão as imagens da coleta das amostras na rede de distribuição (figuras 106 a 110). 

    
Figura 106: Coleta de amostra de água - PCQ  ArqFlora. 
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Figura 107: Coleta de amostra de água – PCQ11 Imperatriz. 

 

    
Figura 108: Coleta de amostra de água – PCQ09 Av. Algas 125. 

 

    
Figura 109: Coleta de amostra de água - PCQ08 Guaracemas 11. 
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Figura 110: Coleta de amostra de água PCQ14 P12. 

 

8 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

As amostras para avaliar a eficiência do tratamento de efluente sanitário foram coletadas em dois 

pontos das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE): na entrada (efluente bruto) e na saída 

(efluente tratado/final). Cada parâmetro analisado foi comparado com os valores de referência das 

legislações vigentes: Lei Estadual nᵒ 14.675/2009 e Resolução do CONAMA nᵒ 430/2011 (tabela 9).  

 
Tabela 9 - Padrões de referência para os parâmetros analisados de acordo com as legislações vigentes 
para a qualidade do esgoto tratado. 

Ponto de coleta Parâmetro Observação 

Entrada da ETE DBO5 
O resultado serve para o cálculo da eficiência de 

remoção– sem padrão de referência 

 
 
 
 
 
 

Saída da ETE 

Coliformes totais Sem padrão de referência 

Cor aparente Sem padrão de referência 

DBO5 

DBO 5 dias a 20ºC no máximo de 60 mg.L
-1

. Este 
limite poderá ser ultrapassado no caso de efluente de 
sistema que reduza a carga poluidora em termos de 
DBO 5 dias a 20ºC em no mínimo 80% (Lei Estadual 

14.675) 

DQO Sem padrão de referência 

Escherichia coli Sem padrão de referência 

Nitrogênio Amoniacal 
Total  

Inferior a 20 mg.L
-1

, porém não é exigído para 
lançamento de efluente sanitário (Conama 430) 

Nitrito Sem padrão de referência 

Nitrato Sem padrão de referência 

Fósforo Total 
Inferior a 4mg/L e eficiência de remoção de 75% para o 
lançamento em trechos de lagoas, lagunas e estuários 

(Lei Estadual 14.675). 
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Ponto de coleta Parâmetro Observação 

Oxigênio Dissolvido Sem padrão de referência 

pH Entre 6 e 9 (Lei Estadual n14.675) 

Óleos e graxas 100 mg.L
-1 

(Conama 430) e 30 mg.L
-1 

(Lei 
Estadual 14.675) 

 
Sólidos Sedimentáveis 

1 mL.L
-1

. Para o lançamento em lagos e lagoas os 
materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 

ausentes (Conama 430) 

Sólidos em Suspensão 
Eficiência mínima de remoção de 20% após 

desarenação para o lançamento de esgotos sanitários 
por meio de emissários submarinos (Conama 430) 

Sulfato Sem padrão de referência 

Sulfeto Inferior a 1 mg.L
-1

 

Temperatura Inferior a 40
o
C (Conama 430) 

Detergente 2,0 mg/L (Conama 430) 

Turbidez Sem padrão de referência 

 

Nesta vistoria foram coletadas amostras de efluente sanitário da ETE Jurerê Internacional, estando 

os resultados das análises físicas, químicas e biológicas de amostras dos efluentes sanitários, bruto 

e tratado, expostos na tabela 10. 

A ETE Jurerê Internacional é caracterizada por apresentar um lançamento do efluente tratado no 

solo por meio do processo de irrigação/infiltração. Dessa forma, devido à ausência de legislação 

específica que disciplina o lançamento de efluentes no solo e considera-se o Art. 2° da Resolução 

do CONAMA n° 430/2011 que dispõe que “A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não 

está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, 

todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas” (grifo 

nosso).  

A Lei Estadual nᵒ 14.675/2009, assim como a Resolução do CONAMA, apenas apresenta padrões 

de qualidade do efluente quando este for lançado em corpos d´água, conforme seu Art. 177, que 

dispõe que “Os efluentes somente podem ser lançados direta ou indiretamente nos corpos de água 

interiores, lagunas, estuários e na beira-mar quando obedecidas às condições previstas nas normas 

federais [...]”. Dessa forma, para a avaliação mais precisa da influência desta ETE no solo seria 

necessária uma análise laboratorial da qualidade do solo e/ou da água subterrânea do entorno da 

área onde ocorre o processo de infiltração.  

Apesar disso, nesta análise da Aresc, os parâmetros analisados na ETE Jurerê Internacional 
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continuaram sendo comparados com a Resolução do CONAMA n° 430/2011 a fim de avaliar a 

qualidade do efluente produzido nesta Estação de Tratamento de Esgoto. No entanto, é de suma 

importância a avaliação da água do corpo receptor subterrâneo de maneira a avaliar possíveis 

alterações em sua qualidade. 

Ressalta-se que os parâmetros Coliformes Fecais, Cor aparente, Demanda Química de Oxigênio, 

Escherichia coli, Nitrito, Nitrato, Oxigênio Dissolvido, Sulfato e Turbidez não possuem padrões de 

lançamento de efluentes nas legislações acima mencionadas. O parâmetro fósforo total é exigido 

pela legislação apenas nos casos de lançamento do efluente tratado em lagos, lagunas, estuários; 

e Sólidos suspensos totais para o lançamento por meio de emissário submarino. E ainda, conforme 

a Resolução CONAMA n° 430/2011, Art. 21, inciso I, §1°: 

[...] as condições e padrões de lançamento relacionados na seção II, art. 16, incisos 

I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de 

esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das 

características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal 

total. (grifo nosso) 

 

Tabela 10 - Resultados das análises físicas, químicas e biológicas do 
esgoto na ETE Jurerê Internacional. 

Parâmetro 
ETE Jurerê Internacional 

Entrada Saída 

Coliformes Termotolerantes* - 3500 

Coliforme Total (UFC.100mL
-1

)* - 16000 

Cor verdadeira - 22,3 

DBO (mg.L
-1

)* 289,30 5,51 

DQO (mg.L
-1

)* 595,0 58,0 

Fósforo Total (mg.L
-1

)
2
 3,589 0,599 

Nitrato (N-NO3)* - 3,86 

Nitrito (N-NO2)* - 0,07 

Nitrogênio Amoniacal Total (mg.L
-1

)
1
 - 19,755 

Óleos e Graxas - <10,00 

Oxigênio Dissolvido - 5,9 

Sólidos sedimentáveis (mL.L
-1

) - <1,0 

Sólidos Suspenso Total (mg.L
-1

)
3 l

 20,00 16,00 

Sulfato (mg.L
-1

) - 86,0 

Sulfeto (mg.L
-1

) - <0,500 

Surfactantes - <0,300 

pH - 7,17 

Turbidez (NTU)* - 13,8 
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Parâmetro 
ETE Jurerê Internacional 

Entrada Saída 

Temperatura (
o
C) - 22 

Nota: N.A. = Não amostrado.  
*Não exigidos pelas legislações vigentes acima mencionadas acima. 
1 Não exigido aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, conforme Art. 21, 
inciso I, §1°.  
2 Exigido pela  Lei Estadual nᵒ 14.675/2009 apenas nos casos de lançamento do 
efluente tratado em lagos, lagunas, estuários  
3 Exigido pela Resolução Conama n° 430/2011 para o lançamento do esgoto sanitário 
por meio de emissário submarino. 

 
 

Conforme a análise laboratorial apresentada na tabela 10, a ETE Jurerê Internacional apresentou 

uma carga de lançamento de DBO5 de 5,51 mg/l e uma eficiência de remoção DBO5 de 98%, 

ou seja, em conformidade com a legislação ambiental estadual vigente, tanto para o lançamento 

(máximo de 60 mg/l), quanto para a eficiência (mínimo de 80%). Ademais, apresentou também boa 

eficiência de remoção do fósforo, com 83%. Destaca-se que, apesar de não exigido legalmente, a 

ETE conta com uma unidade para desinfeção do efluente final. No entanto, as análises 

demostraram presença de colimetria no efluente final.  

A seguir, encontram-se imagens das coletas realizadas nos dois pontos da ETE (Figuras 111 e 112).  

     
Figura 111: Coleta de amostra de efluente bruto da ETE Jurerê Internacional. 

 

    
Figura 112: Coleta de amostra de efluente tratado da ETE Jurerê Internacional. 
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9 CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO SAA E SES 

 

9.1 Escritório/Loja de atendimento/almoxarifado 

 

CONSTATAÇÃO 01: Falta e/ou inadequação de placa de identificação do local e/ou restrição de 

acesso à pessoas não autorizadas. 

Resolução 48 - ARESC - Art. 6. A Concessionária deverá manter devidamente 

identificada todas as Unidades dos Sistemas de Abastecimento de Água, afixando 

placas com as advertências necessárias à segurança da unidade. 

RECOMENDAÇÃO 01: Deve ser feita a instalação de placas com identificação do local e restrição 

de acesso à pessoas não autorizadas, conforme padrão SAE Habitasul.  

 

CONSTATAÇÃO 02: Problemas de falta e/ou inadequada sinalização dos extintores. 

NR 23 - Item 23.17.2 Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por 

um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas e Item 

23.17.3 Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, 

a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Essa área deverá ser no 

mínimo de 1,00m x 1,00m (um metro x um metro). 

RECOMENDAÇÃO 02: Deve ser providenciada a colocação de extintores nos locais determinados 

pelo Corpo de Bombeiros bem como providenciar a correta sinalização. 

 

CONSTATAÇÃO 03: Falta de manuais, guias e informações aos usuários.   

Resolução 46 - ARESC - Art. 128. § 1º Os usuários terão à sua disposição, nos 

escritórios e locais de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, 

exemplares desta Resolução e do regulamento dos serviços públicos de água e de 

esgotos sanitários do prestador de serviços, para conhecimento ou consulta.  

RECOMENDAÇÃO 03: Deve ser providenciado e disponibilizado no escritório de atendimento ao 

usuário, cópia da Resolução n°46 da ARESC assim como manual, guia e informações ao usuário. 

 
Figura 113: Faixada do escritório sem 

identificação. 

 
Figura 114: Escritório sem extintores e 

sinalização adequada. 
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9.2 Mananciais de Captação de Água Bruta 

 

CONSTATAÇÃO 04: Falta e/ou inadequação de placa de identificação do local e/ou restrição de 

acesso à pessoas não autorizadas. 

Resolução 48 - ARESC - Art. 6. A Concessionária deverá manter devidamente 

identificada todas as Unidades dos Sistemas de Abastecimento de Água, afixando 

placas com as advertências necessárias à segurança da unidade. 

RECOMENDAÇÃO 04: Deve ser feita a instalação de placas com identificação do local e restrição 

de acesso à pessoas não autorizadas, conforme padrão SAE Habitasul. 

            
Figura 115: Ponteira sem placa de identificação adequada. 

 

9.3 Estações de Recalque de Água Bruta – ERAB 

 

CONSTATAÇÃO 05: Problemas de falta e/ou inadequada sinalização dos extintores. 

NR 23 - Item 23.17.2 Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por 

um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas e Item 

23.17.3 Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, 

a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Essa área deverá ser no 

mínimo de 1,00m x 1,00m (um metro x um metro). 

RECOMENDAÇÃO 05: Deve ser providenciada a colocação de extintores nos locais determinados 

pelo Corpo de Bombeiros bem como providenciar a correta sinalização. 

 

CONSTATAÇÃO 06: Falta de placa de sinalização de “PERIGO ELETRICIDADE”. 

NR10 - 10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada 

sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, 

obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança. 

RECOMENDAÇÃO 06: Deverá ser fixada na porta de subestações, quadros, painéis elétricos e em 

locais adequados, uma placa de advertência com os dizeres: “Perigo Alta Tensão” e/ou "Perigo 

Eletricidade", com a finalidade de advertir sobre o perigo aos desavisados. 
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Figura 116: ERAB. 

 

9.4 Estações de Tratamento de Água – ETA/Casa de Química 

 

CONSTATAÇÃO 07: Falta de medidor na saída de água tratada. 

Resolução 48 - ARESC - Art. 17. Para permitir o controle da produção e das perdas 

de processo, a Concessionária deverá instalar macromedidores na entrada e na 

saída das estações de tratamento d’água.  

RECOMENDAÇÃO 07: A Concessionária deverá instalar equipamento de medição de vazão em 

um ponto acessível de saída da ETA.  

     
Figura 117: Casa de química SEM equipamento de medição de vazão de água tratada. 

 

9.5 Estação Elevatória de Esgoto 

 

CONSTATAÇÃO 09: Falta de placa de sinalização de “PERIGO ELETRICIDADE”. (EE Vácuo, 

EE04, EE09, EE03, EE02)  

NR10 - 10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada 
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sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, 

obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança. 

RECOMENDAÇÃO 09: Estação Elevatória de Esgoto – EE Vácuo - Deverá ser fixada na porta 

de subestações, quadros, painéis elétricos e em locais adequados, uma placa de advertência com 

os dizeres: “Perigo Alta Tensão” e/ou "Perigo Eletricidade", com a finalidade de advertir sobre o 

perigo aos desavisados. 

RECOMENDAÇÃO 10: EE04 - Deverá ser fixada na porta de subestações, quadros, painéis 

elétricos e em locais adequados, uma placa de advertência com os dizeres: “Perigo Alta Tensão” 

e/ou "Perigo Eletricidade", com a finalidade de advertir sobre o perigo aos desavisados. 

RECOMENDAÇÃO 11: EE09 - Deverá ser fixada na porta de subestações, quadros, painéis 

elétricos e em locais adequados, uma placa de advertência com os dizeres: “Perigo Alta Tensão” 

e/ou "Perigo Eletricidade", com a finalidade de advertir sobre o perigo aos desavisados. 

RECOMENDAÇÃO 12: EE03 - Deverá ser fixada na porta de subestações, quadros, painéis 

elétricos e em locais adequados, uma placa de advertência com os dizeres: “Perigo Alta Tensão” 

e/ou "Perigo Eletricidade", com a finalidade de advertir sobre o perigo aos desavisados. 

RECOMENDAÇÃO 13: EE02 - Deverá ser fixada na porta de subestações, quadros, painéis 

elétricos e em locais adequados, uma placa de advertência com os dizeres: “Perigo Alta Tensão” 

e/ou "Perigo Eletricidade", com a finalidade de advertir sobre o perigo aos desavisados. 

 

CONSTATAÇÃO 10: Falta e/ou inadequação de placa de identificação do local e/ou restrição de 

acesso à pessoas não autorizadas (EE Vácuo, EE04 e EE09). 

Resolução 48 - ARESC - Art. 35. As elevatórias de esgotos deverão estar 

devidamente identificadas, muradas ou cercadas e mantidas em perfeitas condições 

de conservação e limpeza, livres de sucatas e entulhos, com todas as instalações e 

equipamentos operando normalmente inclusive os de reserva. 

RECOMENDAÇÃO 15: Estação Elevatória de Esgoto – EE Vácuo - Deve ser feita a instalação 

de placas com identificação do local e restrição de acesso à pessoas não autorizadas, conforme 

padrão SAE Habitasul. 

RECOMENDAÇÃO 16: Estação Elevatória de Esgoto – EE04 - Deve ser feita a instalação de 

placas com identificação do local e restrição de acesso à pessoas não autorizadas, conforme 

padrão SAE Habitasul. 

RECOMENDAÇÃO 17: Estação Elevatória de Esgoto – EE09 - Deve ser feita a instalação de 

placas com identificação do local e restrição de acesso à pessoas não autorizadas, conforme 

padrão SAE Habitasul. 
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Figura 118: EEE a vácuo sem placa de 

advertência e identificação. 

 
Figura 119: EE04 sem placa de advertência e 

identificação. 
 

 
Figura 120: EE09 sem placa de advertência e 

identificação. 

 
Figura 121: EE02 sem placa de advertência. 

 
Figura 122: EE03 sem placa de advertência 

 

9.6 Informações prestadas 

 

CONSTATAÇÃO 11: Número da outorga preventiva, dados sobre a extensão da rede de 

distribuição de água tratada e da rede coletora de esgoto não foram apresentados. 

RECOMENDAÇÃO 18: Apresentar os dados e informações faltantes. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerada como uma concessão precária, a Aresc não atua na regulação e fiscalização do 

Sistema de Água e Esgoto de Jurerê Internacional, operado pela empresa privada do Grupo 

Habitasul. Este Relatório das Visitas técnicas realizadas nas unidades foi elaborado conforme 

solicitação do Poder Concedente que se demostra empenhado em regularizar a situação, buscando 

a melhor solução para os usuários daqueles Sistemas.  

Salienta-se que a atuação da Agência de Regulação é imprescindível naquela localidade para a 

garantia da qualidade dos serviços públicos prestados, bem como para a cobrança justa aos 

usuários que considere a sustentabilidade econômica e financeira da prestação, assim como a 

modicidade tarifária de modo que os investimentos possam ser realizados atingindo a meta de 

universalização do acesso a todos ao saneamento básico. 
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