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1. INTRODUÇÃO
Conforme a Lei Complementar nº 827 de 30 de junho de 2016, que criou a Agência de
Regulação de Serviços Públicos – ARSP em decorrência da fusão da Agência Reguladora
de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária – ARSI e da Agência de Serviços Públicos
de Energia do Espírito Santo – ASPE, a ARSP tem como competência regular, controlar
e fiscalizar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, os serviços públicos de saneamento
básico, infraestrutura viária com pedágio e gás natural, passíveis de concessão,
permissão ou autorização.
Segundo esta Lei Complementar, a ARSP, autarquia de regime especial, deve proteger
o consumidor no que diz respeito a preços, continuidade e qualidade da prestação dos
serviços públicos concedidos e assegurar o cumprimento das normas legais,
regulamentares e contratuais, o atendimento do interesse público e o respeito aos
direitos dos usuários.
Com base nisto, as fiscalizações realizadas pela Agência têm o intuito de verificar o
cumprimento das Resoluções da ARSP, Contratos de Programa e Planos Municipais de
Saneamento Básico, além de atestar a qualidade dos serviços de abastecimento de
água e/ou coleta e tratamento de esgoto prestados nos municípios conveniados.
Em especial, a fiscalização específica tem por objetivo verificar se o prestador de
serviços está atendendo a determinado requisito específico e é decorrente de uma
demanda não programada, isto é, denúncias, informações da mídia, eventos
inesperados, Sistema de Comunicação de Eventos Relevantes, dentre outros.
Desta forma, a presente fiscalização específica nas ETE’s de Laranjeiras, Valparaíso e
Jardins foi realizada em função da denúncia recebida na Agência a respeito da ausência
de operadores nas Estações de Tratamento de Esgoto do munícipio da Serra.

2. OBJETIVO
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da fiscalização específica
realizada pela ARSP nas Estações de Tratamento de Esgoto de Laranjeiras, Valparaíso e
Jardins em função da denúncia recebida na Agência a respeito da ausência de
operadores nas Estações de Tratamento de Esgoto do munícipio da Serra.
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Conforme solicitado pela Diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária (Folha
02 do porcesso) foi realizada inspeção in loco para apurar a denúncia referente às
Estações de Tratamento de Esgoto da Serra. Tendo em vista o extenso número de
ETE’s na Serra, foi realizada inspeção por amostragem em três: Laranjeiras, Valparaíso
e Jardins.

3. RELATÓRIO
3.1. Metodologia de Fiscalização
No dia 28/12/2016 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da
CESAN no município da Serra - ES. Foram vistoriadas as Estações de Tratamento de
Esgoto de Laranjeiras, Valparaíso e Jardins.
As informações foram obtidas através de entrevistas com colaboradores do prestador
de serviços, observação in loco e cópias de documentos, sendo avaliado ainda os
seguintes itens:
•

Existe controle operacional nas ETES?

•

Os

operadores

estão

adequadamente

protegidos

contra

riscos

de

contaminação biológica? (EPIs)
•

As elevatórias estão em funcionamento / A ETE está recebendo esgoto?

•

O monitoramento dos efluentes está sendo realizado conforme programação?

•

O procedimento de limpeza das lagoas e do tratamento preliminar estão sendo
realizados conforme programação?

•

Os aeradores estão em funcionamento, se for o caso?

•

As condições de limpeza do pátio externo são adequadas?

•

Existe medidor de vazão na entrada da ETE? É feito o monitoramento?

•

É feito o monitoramento da vazão afluente?

•

Existe meio de comunicação do operador da ETE com outras unidades do
sistema?

•

Os operadores de campo usam roupas e/ou crachás que os identificam como
funcionários próprios ou terceirizados da empresa?

4

3.2. Resultados da Fiscalização
Em vistoria constatamos que as ETE’s possuem controle operacional e medição
periódica da vazão afluente e efluente do esgoto. A vazão de chegada de esgoto às
ETE’s aparentava normalidade, inclusive há medidor de vazão ultrassônico nas ETE’s
Laranjeiras (Gravidade) e Valparaíso (Gravidade). Já a ETE Jardins (Bombeamento)
apresentava vertedor triangular para medição de vazão em condições satisfatórias.
Conforme informado por colaboradores da prestadora de serviços, o monitoramento
do efluente final continua sendo realizado normalmente nas ETE’s visitadas: uma vez
por mês.
Foi informado que a ETE Laranjeiras possui operação “volante” 24 horas, a ETE Jardins
operação “volante” durante o dia e a ETE Valparaíso possui operador fixo durante o dia
(Segunda a Sexta) e “volante” durante a noite. Observamos que os operadores
estavam identificados (uniforme) e usavam EPI´s (botas e luvas) e o meio de
comunicação com demais setores da empresa é realizado por meio de telefone móvel.
Os procedimentos de limpeza (remoção de sobrenadante das lagoas e remoção de
resíduos grosseiros do tratamento preliminar) estavam sendo realizados de forma
periódica pelos colaboradores da prestadora de serviços (equipe “volante” ou “fixa”).
O tratamento preliminar e a superfície das lagoas apresentavam condições
satisfatórias de manutenção (Figura 1, Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6). Na
ocasião da vistoria foi possível observar um integrante da equipe volante retirando o
sobrenadante da lagoa facultativa da ETE Jardins (Figura 2).

Figura 1 - Tratamento preliminar da ETE Jardins.

Figura 2 - Remoção de sobrenadante da lagoa
facultativa da ETE Jardins.
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Figura 3 - Tratamento Preliminar da ETE
Laranjeiras.

Figura 4 - Lagoa aerada da ETE Laranjeiras.

Figura 5 - Local onde está instalado o tratamento
preliminar da ETE Valparaíso.

Figura 6 - Lagoa aerada da ETE Valparaíso.

Foi informado também que alguns aeradores das ETE’s Laranjeiras e Valparaíso
estavam em processo de manutenção com previsão de restabelecimento do sistema
de aeração em 06 de Janeiro de 2017 (ETE Laranjeiras). O sistema de aeração da ETE
Valparaiso terá suas linhas realinhadas também até o dia 06/01/2017, já o reparo geral
será realizado por terceirizada que será definida no decorrer de 2017. Por fim,
constatamos que a condição de limpeza do pátio externo das três ETE’s visitadas eram
satisfatórias.
Adicionalmente, no dia 30 de dezembro de 2016 a prestadora de serviços enviou
informações acerca de alguns questionamentos levantados pela ARSP e CESAN durante
a vistoria realizada em 28/12/2016 (ANEXO I). Encontram-se também em anexo, as
informações sobre quais ETE’s terão operadores fixos e os respectivos períodos (Anexo
II), a programação de atividades das equipes volantes diurna e noturna de operação às
ETE’s (periodicidade mínima, serviços a serem executados (Anexos III e IV)). Foi
encaminhado ainda o Plano de Trabalho para as ETE’s Civit I, Civit II, Feu Rosa e
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Valparaíso (Anexos V, VI, VII e VIII) que terão operadores fixos durante o dia (Segunda
a Sexta).
Entretanto, a partir da análise dos documentos constantes nos anexos II, III e IV
constatamos que algumas ETE’s estão sem operadores durante os finais de semana
(Dia e noite ou somente dia), são elas:
•

ETE Civit I: Sem operador nos finais de semana durante o dia e a noite;

•

ETE Civit II: Sem operador nos finais de semana durante o dia;

•

ETE Feu Rosa: Sem operador nos finais de semana durante o dia;

•

ETE Valparaíso: Sem operador nos finais de semana durante o dia.

De acordo com Jordão e Pessoa (2005)1, três aspectos principais devem ser
considerados na operação das lagoas de tratamento: (i) Inspeção diária da lagoa; (ii)
Coleta de amostras e avaliação de desempenho; e (iii) identificação de possíveis
fatores desfavoráveis e adoção de medidas corretivas. Em relação às inspeções, os
autores afirma que é obrigação diária do operador percorrer o perímetro da(s)
lagoa(s), obsevando e anotando em boletim diário as principais ocorrências existentes,
além de realizar a observação das condições climáticas que poderão interferir na
eficiência do tratamento (Temperatura do ar, temperatura do esgoto, condições do
céu, direção predominante dos ventos, intensidade dos ventos). A coleta destas
informações só pode ser realizada durante o dia, e, desta forma, entende-se que a
programação de operação proposta pela Cesan não é uma boa prática, visto que
durante o final de semana as ETE’s Civit I e II, Feu Rosa e Valparaíso ficarão sem
operação diurna. Do mesmo modo, considerando que a recomendação de operação é
diária, a programação para a ETE Civit I também não será boa prática, pois não teria
operação em nenhum momento durante os finais de semana.
Adicionalmente, em relação às coletas de amostras que é recomendado para o
monitoramento de sistema do tipo lagoas, os autores recomendam que as amostras
no afluente, efluente e no interior da lagoa deverão ser o tipo compostas, uma vez que
ao longo do dia há grande variação nos parâmetros de controle. Além disso, os autores

1

JORDÃO, Eduardo Pacheco, PESSÔA, Constantino Arruda. Tratamento de Esgotos Domésticos. 4ª
Edição – Rio de Janeiro, 2005.
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sugerem o monitoramento baseado na análise dos parâmetros descritos na Figura 7,
com a respectiva frequência e horário de coleta.

Figura 7 – Recomendação dos parâmetros a serem avaliados no monitoramento de sistema de tratamento de
lagoas, conforme Jordão e Pessoa (2005).

Conforme se observa na Figura 7, a recomendação para realização das análises ocorre
durante o dia, o que comprova a não adoção de boas práticas pela Cesan, segundo a
literatura.
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Outro ponto a se considerar é que a operação apenas noturna pode comprometer o
monitoramento da vazão de esgoto afluente, visto que neste período o consumo de
água por parte da população é menor e consequentemente, o volume afluente às
ETE’s.
Para complementar, Von Sperling (2006)2 propõe um dimensionamento de equipe
para administração, operação e manutenção das lagoas de estabilização em função da
população servida, a qual foi reproduzida na Tabela a seguir:
Tabela 1 – Dimensionamento de equipe para administração, operação e manutenção das lagoas de estabilização
em função da população servida, segundo Von Sperling (2006).
Pessoal

Administração
Engenheiro Superintendente
Secretária
Auxiliar
Motorista
Operação/Manutenção
Engenheiro Chefe
Químico
Laboratorista
Mecânico-eletricista
Operador – 08:00 – 16:00 h
Operador – 08:00 – 16:00 h
Operador – 08:00 – 16:00 h
Trabalhadores braçais

População ≤10.000 hab
Lagoa
Lagoa
Facultativa
Aerada

População = 20.000 a 50.000 hab
Lagoa
Lagoa Aerada
Facultativa

População ≥ 50.000 hab
Lagoa
Lagoa
Facultativa
Aerada

-

-

1/2
1/2
1
1

1/2
1/2
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1/4
1
2

1/4
1
2

1/2
1/4
1/2

1/2
1/4
1/2
1/2
1
1
1
2-7

1
1/2
1
1
1

1
1/2
1
1
1
1
1
7-12

1

2-5

6-10

Nota-se a recomendação de se ter um operador, ao mínimo, todos os dias durante o
período de 08:00 às 16:00 hrs, ou seja, no período diurno. Comprova-se, assim, que a
operação programada pra as ETE’s Civit I e II, Feu Rosa e Valparaíso não atende às boas
práticas recomendadas na literatura.
Desta forma, considerando que a ausência de operadores, principalmente durante o
dia, poderá causar possíveis prejuízos a operação e monitoramento dos sistemas,
tendo em vista que a limpeza do tratamento preliminar e das lagoas ficará
prejudicada; considerando que as ETE’s Feu Rosa e Valparaíso estão com operação
volante somente à noite (nos finais de semana) o que dificultará a realização das
atividades operacionais a serem realizadas nestas ETE’s conforme descriminado nos
plano de trabalho apresentado a esta agência (Anexos VII e VIII), considerando ainda
2

VON SPERLING, Marcos. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias - Lagoas de
estabilização. Volume 3, 2ª Edição. Belo Horizonte. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental,
Universidade Federal de Minas Gerais, 2006.
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que a ETE Feu Rosa possui uma EEEB dentro da referida ETE e a ausência de
operadores durante o dia nos finais de semana poderá causar prejuízos e vazamento
de esgoto buto, em virtude de uma possível paralisação da EEEB, recomendo que a
prestadora de serviços seja notificada das constatações apontadas e apresente um
plano de ação de forma que as referidas ETE’s não fiquem sem operadores durante o
dia nos finais de semana, ou tenham, no mínimo, uma equipe volante uma vez ao dia.
Esta periodicidade poderá ser revista a qualquer momento pela agência a fim de
garantir uma adequada prestação dos serviços.
Adicionalmente, constatamos que as ETE’s Serraville e Colina do Campo possuem
operação volante 1 vez por semana. Desta forma, recomendo que a diretoria solicite a
prestadora de serviços esclarecimentos a respeito do tipo de tecnologia adotada
nestas ETEs a fim de esclarecer se a operação semanal será suficiente para a adequada
prestação dos serviços.
Por fim, foi informado que os procedimentos com relação ao combate ao mosquito da
dengue permanecem como sempre foi executada, sendo realizado todas as terças–
feiras, e empresa terceirizada será contratada em breve para preservação das áreas
físicas das ETE’s do município da Serra.

4. CONSTATAÇÕES
C1.

A ETE Civit I está sem operador nos finais de semana durante o dia e a noite.
NC1. Não atendeu às boas práticas do setor de saneamento.

C2.

A ETE Civit II está sem operador nos finais de semana durante o dia.
NC2. Não atendeu às boas práticas do setor de saneamento.

C3.

A ETE Feu Rosa está sem operador nos finais de semana durante o dia.
NC3. Não atendeu às boas práticas do setor de saneamento.

C4.

A ETE Valparaíso está sem operador nos finais de semana durante o dia.
NC4. Não atendeu às boas práticas do setor de saneamento.

5. CONCLUSÃO
Identificamos que foi implantado em algumas ETE’s do município da Serra um novo
modelo de operação (operação volante), onde três equipes compostas por dois
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colaboradores cada faz inspeções periódicas nas ETE’s, conforme periodicidade
definida pelos gestores do sistema, dispondo para isso de um veículo automotor.
Entretanto, conforme relatado no presente documento algumas ETES estão total ou
parcialmente desassistidas de operadores durante os finais de semana.
Sugere-se à Diretoria da ARSP que a prestadora de serviços, CESAN, seja notificada das
constatações, recomendações e determinações apontadas, bem como solicite
esclarecimentos a respeito do tipo de tecnologia adotada nas ETEs Serraville e Colina
do Campo a fim de esclarecer se a operação semanal será suficiente para a adequada
prestação dos serviços.
Recomendo ainda que a ARSP continue acompanhando a operação dos sistemas de
esgotamento da Serra nos processos que já estão em andamento na agência e foram
abertos quando da realização de vistoria em todo o sistema mencionado. A qualquer
momento a agência poderá solicitar a implantação de novas medias de melhorias caso
sejam identificados prejuízos na qualidade do serviço prestado.

6. EQUIPE TÉCNICA
•

Fiscalização e elaboração:

Priscila Ribeiro Spala – Especialista em Regulação e Fiscalização – DS/GSB

•

Coordenação e revisão:

Lorenza Uliana Zandonadi - Gerente de Saneamento Básico - GSB
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ANEXO II – ESCALA DE TRABALHO DAS EQUIPES QUE OPERAM AS ETES DA SERRA
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ANEXO III – PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DAS EQUIPES VOLANTES DIURNAS
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ANEXO IV – PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DAS EQUIPES VOLANTES NOTURNAS
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ANEXO V – PLANO DE TRABALHO DA ETE CIVIT I

16

ANEXO VI – PLANO DE TRABALHO DA ETE CIVIT II
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ANEXO VII – PLANO DE TRABALHO DA ETE FEU ROSA
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ANEXO VIII – PLANO DE TRABALHO DA ETE VALPARAÍSO
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