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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 IV (Produto 2), contendo o diagnóstico da 
prestação do serviço de esgotamento sanitário e de seus impactos nas condições de vida da 
população do PMSB de Blumenau (SC). 

  



             

       Página: 19 

 

                        

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 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

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

 Visitas técnicas às unidades componentes do sistema de esgotamento sanitário, 
acompanhadas por equipe da Concessionária e do SAMAE; 

 Visita técnica para obtenção de informações nos seguintes locais: 

 Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR); 

 Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI); 

 Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí;  

 Fundação do Meio Ambiente - Municipal (FAEMA); 

 Fundação do Meio Ambiente - Estadual (FATMA); 

 Universidade Regional de Blumenau (FURB); 

 Indústrias com tratamento próprio de esgoto; e, 

 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 (Ano 2050); 

A Parte 2 é correspondente ao sistema de esgotamento sanitário, com a seguinte estrutura:  

 Diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário; 

 Objetivos e metas para o sistema de esgotamento sanitário; 

 Programas, projetos e ações; 

 Ações para emergências e contingências; 

 Mecanismos e procedimentos de avaliação;  

 Compatibilidade com os Planos de Bacias Hidrográficas; 

 Caracterização e quantificação dos recursos necessários; 

 Programa de investimentos. 

Quanto ao diagnóstico realizado no PMSB de 2009, devido à defasagem dos anos, este foi 
refeito para a presente revisão.  
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Quanto às propostas, estas se referem basicamente à implantação do sistema para 
atendimento de 100% da população urbana, definindo algumas metas temporais até o ano 
de 2015, quando deveria haver o atendimento de 50% da população. 

Estas metas serão desconsideradas na presente revisão devido ao fato de, atualmente, 
haver uma Concessão do sistema de esgoto com metas e objetivos determinados em seu 
Contrato de Concessão e seus respectivos Termos Aditivos. O PMSB vigente (2009) foi feito 
anteriormente à Concessão. 

 

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 nº 2.109/97, 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 da presente revisão do PMSB em diversos 
tópicos, entre eles a caracterização municipal e o diagnóstico do sistema de abastecimento 
de água.  

Especificamente para o sistema de esgoto, 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 melhor detalhados a seguir. 

 

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 
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preconizado pela Constituição Federal, regulando o compartilhamento entre os diversos 
usuários. 

A Lei Estadual nº 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 esgotamento sanitário são passíveis de outorga, já que alteram a 
condição qualitativa.  

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. 

Foi fornecido pela Concessionária uma cópia do Ofício enviado à SDS, em 18 de setembro 
de 2015, com solicitação para emissão de outorga de lançamento do esgoto tratado das 
estações de tratamento de esgoto Garcia e Fortaleza. 

No dia 18/01/2016 a Concessionária entrou em contato novamente com a secretaria (SDS) 
em busca de atualização sobre o andamento do Processo de Emissão da Outorga, sendo 
informado que este permanece em análise. 

 

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. 
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Como previsto na Política Nacional (Lei nº 9.433/97) e Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 
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.  

A proposta feita pelo Comitê levou em conta a implantação do sistema de esgoto de forma 
gradual e com algumas prioridades definidas, de forma a se conseguir melhores resultados 
com a mesma quantidade de recursos. Para o caso de específico de Blumenau, as metas 
consideradas de implantação do sistema de esgoto foram definidas nos instrumentos legais 
do Contrato de Concessão com a Concessionária, metas estas que consideram a 
implantação do sistema de esgoto em 100% da área urbana até o ano de 2027. 

 

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 nº 11.124/2005 – Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social, Lei Federal nº 11.445/2007 – Marco 
Regulatório do Saneamento, Lei Federal nº 11.977/2009 e nº 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; 
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 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 nº 6.938/81 e regulamentada pelo Decreto 
nº 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 nº 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 nº 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, 
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; 
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 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; 

 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 nº 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; 

 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 
(EPAGRI) - 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 
EPAGRI, relacionados com a temática da gestão de recursos hídricos, do ponto de 
vista dos usos rurais da água;  

 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) - É 
vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Foi criada 
em 28 de fevereiro de 1979 pela Lei nº 5.516 e fundada em 27 de novembro de 1979, 
transformada em empresa pública em 06 de setembro de 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;  

 Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) - A Lei Complementar 381/2007, 
que define a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual, define no 

http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/component/glossary/Gloss%C3%A1rio-1/D/DEFESA-CIVIL-20/
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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 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, Rio 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.  

 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; 
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 Universidade Regional de Blumenau (FURB) - 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. 

 Concessionária - 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. 

 Fundação do Meio Ambiente (FAEMA) - 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 
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 



             

       Página: 28 

 

                        

composição paritária, conforme Lei Complementar nº 696, de 10 de dezembro de 
2008 e Decreto 10207/2013; 

 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 
6.ª 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 

O município de Blumenau teve os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos), administrados e 
operados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), até meados de 
2010. 

Em função de atender somente 4,8% da população, gerando contaminação generalizada 
dos rios, com grandes prejuízos à saúde da população e da economia local, somando-se a 
incapacidade financeira do poder público para realizar os grandes investimentos 
necessários, foi lançado pelo SAMAE o Edital de Concorrência nº 03-004/09, com o objeto 
transcrito a seguir: 

Outorga da CONCESSÃO do SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
na ÁREA DE CONCESSÃO, em caráter de exclusividade, obedecida a legislação 
vigente e as disposições deste EDITAL, a ser prestado pela CONCESSIONÁRIA aos 
USUÁRIOS que se localizam na ÁREA DE CONCESSÃO, no Município de Blumenau, 
Estado de Santa Catarina.  

Conforme edital, o serviço público de esgotamento sanitário compreende: 

....as atividades de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, os SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES e a realização de medição da utilização do referido serviço para 
fins de faturamento e arrecadação da quantia devida, pelos USUÁRIOS, a título de 
remuneração pelo serviço prestado.” 

“...os serviços de planejamento, construção, operação e manutenção das 
infraestruturas e instalações dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de 
esgotamento sanitário, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a 
comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos USUÁRIOS.  
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Após todos os trâmites burocráticos e essenciais, o serviço público de esgotamento sanitário 
do perímetro urbano de Blumenau e a gestão comercial dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário foram concedidos pelo SAMAE, com horizonte de 35 (trinta 
e cinco) anos, contados do dia da emissão da ordem de serviço, ao grupo que deu origem à 
Foz de Blumenau S.A., sendo o Contrato de Concessão assinado no dia 26 de fevereiro de 
2010 e a assunção dos serviços ocorrendo no dia 13 de abril de 2010. 

Fazendo menção à documentação legal produzida de 2010 até hoje, destacamos que o 
SAMAE (Concedente), AGIR (Agência Reguladora) e a Concessionária firmaram 4 (quatro) 
termos aditivos ao contrato inicial da concessão, sendo as principais informações, sobre 
cada um deles, descritas a seguir: 

 Contrato de Concessão 

 Data: 26 / 02 / 2010 

 Vigência = 13 de abril de 2045; 

 Valor estimado do Contrato: correspondente a R$ 310.000.000,00 
(trezentos e dez milhões de reais), sendo este calculado com base nas 
obras e instalações para universalização do serviço público de 
esgotamento sanitário; 

 1.º Termo Aditivo (T.A.) 

 Data: 18 / 11 / 2010 

 Utilização do valor das receitas como “Valor estimado do Contrato”; 

 Definição de indicadores de desempenho da qualidade dos serviços 
prestados pela CONCESSINÁRIA, permanecendo inalteradas todas as 
demais cláusulas. 

 2.º Termo Aditivo (T.A.) 

 Data: 17 / 12 / 2012 

 Principais informações: 

o Medidas para o Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato: 

 Execução de obras pela Concessionária até dezembro de 
2015, na área inicialmente de responsabilidade do 
SAMAE, objeto do Contrato de Repasse nº 0218.134-
11/2007, firmado entre o município de Blumenau e a Caixa 
Econômica Federal, com recursos do governo federal no 
âmbito do PAC (Ministério das Cidades); 

 Implantação de programa de incentivo de conexão à rede 
pública de esgoto aos usuários inseridos na categoria da 
Tarifa Social; 

 Aumento da Tarifa vigente em 12% (doze por cento), e 
inclusão da uma faixa de consumo adicional da categoria 
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pública de consumidores que consomem de 500 m³ a 
9.999 m³; e, 

 Quitação do saldo remanescente a pagar da Indenização 
de Ativos. 

o Obrigações do SAMAE: 

 Execução das obras inicialmente de responsabilidade da 
Concessionária, bem como objeto dos Convênios 
2331/2005 (José Reuter) e 2332/2005 (Itoupavazinha I), 
financiadas com recursos da FUNASA (Ministério da 
Saúde); 

 Contraprestações mensais - SAMAE.  

o Novo Cronograma de Investimentos. 

Com relação à troca de responsabilidades na execução das obras, as seguintes permutas 
de áreas tiveram como premissa principal viabilizar o saneamento em Blumenau no menor 
prazo possível, atuando de forma prioritária nas regiões de maior concentração 
populacional. 

 

A. SAMAE para Concessionária 

a. Quantitativo: 

i. 1º módulo da ETE Garcia; 

ii. 1º módulo da ETE Fortaleza; 

iii. 132 km de redes; 

iv. 24 estações elevatórias; e, 

v. 7.760 ligações domiciliares. 

b. Bairros: Centro, Garcia, Ribeirão Fresco, Valparaíso, Glória, Fortaleza, Ponta 
Aguda, Nova Esperança, Itoupava Norte, Victor Konder, Bom Retiro, Jardim 
Blumenau e Vila Formosa. 

 

B. Concessionária para SAMAE: 

a. Quantitativo: 

i. 190 km de redes; 

ii. 24 estações elevatórias; e, 

iii. 6.675 ligações domiciliares. 

b. Estas obras deverão ser repassadas para a operação pela Concessionária até 
maio de 2020. 
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c. Bairros: Badenfurt, Texto Salto 1 e 2, Vila Itoupava, Fidélis, Itoupava Central 2 
e 3, e Fortaleza. 

O mapa a seguir ilustra os cenários de substituição. 

  



Coordinate System: SIRGAS 2000 UTM Zone 22S
Projection: Transverse Mercator
Datum: SIRGAS 2000
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -51,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

RURAL

RURAL

RURAL

ITOUPAVA CENTRAL

RURAL

FIDELIS

TESTO SALTO

BADENFURT

VELHA

VILA ITOUPAVA

RURAL

RURAL

ITOUPAVAZINHA

GARCIA

PROGRESSO

PONTA AGUDA

PASSO MANSO

FORTALEZA

VELHA CENTRAL

SALTO DO NORTE

TRIBESS

ÁGUA VERDE
VORSTADT

ITOUPAVA NORTE

CENTRO

FORTALEZA ALTA

DO SALTO

SALTO WEISSBACH ESCOLA AGRÍCOLA ITOUPAVA SECA

VILA NOVA

DA GLÓRIA

BOA VISTA

BOM RETIRO
RIBEIRÃO FRESCO

VALPARAÍSO

VELHA GRANDE

NOVA ESPERANÇA

VITOR KONDER

VILA FORMOSA

JARDIM BLUMENAU

BLUMENAU

GASPAR

POMERODE

INDAIAL

MASSARANDUBA

LUIZ ALVES

680.000

680.000

685.000

685.000

690.000

690.000

695.000

695.000

7.0
15

.00
0

7.0
15

.00
0

7.0
20

.00
0

7.0
20

.00
0

7.0
25

.00
0

7.0
25

.00
0

7.0
30

.00
0

7.0
30

.00
0

7.0
35

.00
0

7.0
35

.00
0

7.0
40

.00
0

7.0
40

.00
0®

MAI/2016

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

GUSTAVO
DESENHO:

PRODUTO 2
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2º T.A. AO CONTRATO DE CONCESSÃO - PERMUTAS DE
ÁREAS ENTRE PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA

01
DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

OBRA:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC

1:90.000
ENGº JEFFERSON RENATO TEIXEIRA RIBEIRO - CREA/PR 6.116-D

Legenda
Município de Blumenau
Limites Municipais (IBGE)
Hidrografia Principal
Divisão dos Bairros

Permutas de Áreas conforme 2º T.A
Bacias de Esgotamento
SAMAE para Concessionária
Concessionária para SAMAE



             

       Página: 33 

 

 

 ATA nº 007/2013 

 Data: 18 / 04 / 2013  

 Principais informações: 

o Implementação do seguinte Plano de Ações e Metas, visando 
mitigar temporariamente o desiquilíbrio do contrato de concessão: 
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 3.º Termo Aditivo (T.A.) 

 Data: 24 / 02 / 2014 

 Principais informações: 

o Aperfeiçoamento do Contrato: 

 Modelo de Regulação, a ser implementado pela AGIR; e, 

 Mecanismos atinentes aos bens reversíveis. 

o Implementação de medidas visando à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato: 

 Aumento da Tarifa vigente em 5,3% (cinco vírgula três por 
cento); 

 Alteração dos encargos da Concessionária relativos à 
gestão comercial, sendo os serviços previstos nas 
cláusulas 6.3, 16.1 e 16.2, do Contrato de Concessão, 
retornados para o SAMAE, englobando as atividades de 
medição do consumo de água, de emissão de faturas para 
pagamento das tarifas, atualização do cadastro de 
clientes, atendimento ao público e controle de contas; 

 Extensão do prazo contratual em 10 (dez) anos, ou seja, a 
vigência do Contrato até 13 de abril de 2055. 

o Outras Obrigações: 

 Revisão do Regulamento dos Serviços e do Plano 
Municipal de Saneamento; 

 Ações para mitigar os impactos das obras de implantação 
do sistema de esgoto; entre outras. 

o Novo Cronograma de Investimentos. 

 4.º Termo Aditivo (T.A.) 

 Data: 18 / 02 / 2015 

 Principais informações: 

o Constatação de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
em desfavor da Concessionária, sendo adotadas as seguintes 
medidas para recomposição do equilíbrio contratual: 

 Ratificação da extensão do período de concessão em 10 
anos, da retomada da gestão comercial pelo SAMAE e da 
repactuação do cronograma de obras, conforme definido 
no Terceiro TA; 

 Revisão tarifária de 17,27% no total, sendo 11,97% 
relativos à Revisão Ordinária e 5,3% relativos à Revisão 
Extraordinária definida no Terceiro TA. 
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o Reconhecimento das partes em ser devido, para o SAMAE, o 
valor de R$ 2.702,105,10, referentes ao não pagamento do valor 
da outorga prevista no Contrato de Concessão; 

o Nova metodologia para as revisões ordinárias (quadrianual); 

o Alterações em algumas cláusulas do Contrato; 

o Novo Cronograma de Investimentos. 

 

2.5. ORGANOGRAMA 

Não foram fornecidas informações quanto ao Organograma da prestação dos serviços. 

 

2.6. ESTRUTURA TARIFÁRIA 

A atual tabela tarifária da Concessionária, em vigor desde 30 de março de 2016 (de acordo 
com o Procedimento Administrativo nº 004/2016 - AGIR) encontra-se transcrita na Tabela 1. 

Tabela 1 - Atual tabela tarifária da Concessionária. 

CATEGORIA 
FAIXAS DE 
CONSUMO 

VALOR (R$) UNIDADE 

Residencial / Escritórios / 
Consultórios 

1 0 a 10 3,191 R$/m³ 

2 11 a 30 5,842 R$/m³ 

3 > 31 7,445 R$/m³ 

     

Social 

1 0 a 10 1,568 R$/m³ 

2 11 a 30 5,842 R$/m³ 

3 > 31 7,445 R$/m³ 

     

Comercial / Industrial / Lig. 
Temporárias 

1 0 a 10 4,852 R$/m³ 

2 11 a 30 7,445 R$/m³ 

3 > 31 13,398 R$/m³ 

     

Pública 

1 0 a 10 3,191 R$/m³ 

2 11 a 500 6,196 R$/m³ 

3 > 501 11,168 R$/m³ 

     

Escolar 
1 0 a 10 3,191 R$/m³ 

2 > 11 6,196 R$/m³ 

     

Hospitalar 
1 0 a 10 3,191 R$/m³ 

2 > 11 4,030 R$/m³ 

OBS.: em Blumenau é adotada faixa de faturamento mínimo de 10 m³/mês por economia. 
Fonte: GSan / SAMAE, 2016. 
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Os reajustes tarifários têm sido feitos de acordos com os respectivos períodos e índices 
inflacionários determinados no Contrato de Concessão (IPCA), entrando em vigor sempre 
após a tramitação do processo Administrativo na Agência Reguladora (AGIR) e Concedente 
(SAMAE), com publicidade aos usuários com 30 dias de antecedência, o que é fundamental 
para a manutenção das atividades de operação, manutenção e dos investimentos na 
ampliação da cobertura de serviços de esgotamento sanitário disponíveis para a população 
de Blumenau. 

A seguir é apresentada, como forma de simples comparação, a tabela com tarifas dos 
serviços de esgotamento sanitário praticadas em diversas cidades brasileiras. No item 
correspondente à estrutura tarifária do sistema de água do presente PMSB, existem outras 
comparações com serviços municipais da região que possuem, ou não possuem o sistema 
de esgoto implantado, ou não divulgam a tabela específica para este serviço, impedindo 
comparações. 

Tabela 2 - Tabela Mínima Residencial (10 m³) Comparativa de Tarifas de Esgoto dos Municípios 
regulados pela AGIR. 

 

Fonte: AGIR, maio/2016 (http://agir.sc.gov.br/11-educacao-ambiental/983-tarifa-minima). 
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Tabela 3 - 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 entre as 
tabelas da companhia estadual (CASAN) e a do município de Blumenau (SAMAE/OA-BNU) 
é possível chegar a algumas conclusões: 

 Para a faixa de consumo mínimo (10 m³/mês por econ.) das categorias residencial, 
comercial e pública, a tarifa de Blumenau é inferior à da CASAN;  

 Para a faixa de consumo mínimo (10 m³/mês por econ.) da categoria social, a tarifa 
de Blumenau é superior à da CASAN.  

O valor da tarifa de esgoto de Blumenau, para o ano de 2016, é cerda de 18% superior à 
tarifa de água na faixa de consumo mínimo residencial, que representa aproximadamente 
50% do total de economias atendidas.  

Este fato decorre da diferença das datas-base para reajuste das tarifas de água e de esgoto, 
de impactos das revisões para reequilíbrio contratual da concessão e principalmente pelo 
fato do sistema de coleta de esgoto ter atualmente cerca de 35% de cobertura e estar 
concentrado na região central da cidade, onde predomina de forma destacada clientes com 
perfil elevado na relação economias/ligação e de categorias comercial/industrial além da 
média total da cidade.  

Vale a pena destacar que esta situação tende a se normalizar de acordo com ampliação da 
cobertura do sistema de esgoto nos demais bairros da cidade, onde ocorrerá a 
predominância de economias residenciais e menor verticalização. 

Quanto à capacidade de pagamento dos usuários, segundo informações do Atlas de 
Desenvolvimento Humano, já descritas na caracterização municipal do presente PMSB, no 
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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, em reais de agosto de 2010) passou de 0,78% em 1991 para 0,63% em 
2000 e para 0,12% em 2010.  

A Tabela 4 a seguir apresenta a distribuição de renda familiar mensal por faixas de salários 
mínimos.  

Tabela 4 - 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 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Considerando a atual estrutura tarifária e os dados disponíveis no cadastro comercial do 
SAMAE (GSan), o consumo médio mensal, por economia é de cerca de 14 m³, o que 
representa uma conta de água + esgoto de R$102,02 para a categoria residencial e de R$ 
72,09 para a categoria social. 

A Tabela 4 mostra cerca de 4.200 domicílios com rendimento mensal até 1 salário mínimo, 
domicílios estes que podem ter renda insuficiente para pagamento de contas de 
água/esgoto/lixo. No entanto, segundo dados do SAMAE, em março de 2016, existiam 1.418 
economias sociais ativas de água/lixo e 197 economias sociais ativas de água/esgoto/lixo. 

Analisando as condições para que uma edificação tenha o direito à tarifa social, de acordo 
com o Anexo II do Decreto Municipal nº 10.809, 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/esgoto/lixo. 

 

2.7. CANAIS DE ATENDIMENTO 

Os usuários dos sistemas de água, esgoto e resíduos sólidos podem entrar em contato com 
o SAMAE, que é o responsável pelo setor comercial e de atendimento ao público, das 
seguintes maneiras:  
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 Telefone: 115: 

 Opção 20 - serviço de abastecimento de água, manutenção, coleta de lixo e 
emergências; 

 Opção 21 - atendimento comercial; 

 Opção 22 - serviço de esgotamento sanitário; 

 Opção 24 – Ouvidoria. 

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

 Presencial: Agência de Atendimento ao Cliente na rua Dr. Amadeu da Luz, nº 31, 
Centro. Horário de atendimento: 08:00 às 17:00 horas; 

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

 Presencial: Blumenau Norte Shopping na Rod. BR-470 nº 3.000, Salto no Norte. 
Horário de atendimento: 10:00 às 20:00 horas;  

 Presencial: Sede administrativa do SAMAE na Rua Bahia nº 1.530, Salto. Horário de 
atendimento: 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

 

Além destes, a Concessionária disponibiliza acesso direto aos Clientes que necessitem de 
atendimento relacionado aos serviços de esgotamento sanitário, das seguintes formas: 

 Call-center: 0800 771 0001; 

 E-mail: sac-blumenau@odebrecht.com; 

 Facebook: Odebrecht.amb; 

 Internet: www.odebrechtambiental.com/blumenau; 

 Twitter: @OdebrechtAmb. 

 

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

O SAMAE tem em andamento a construção de uma nova sede comercial, que atualmente 
fica à Rua Dr. Amadeu da Luz e será transferida para a Rua Padre Roberto Landel de 
Moura, esquina da Av. Pres. Castelo Branco (“Av. Beira Rio”), em frente à sede da Prefeitura 
Municipal de Blumenau. 

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

 
Atual sede comercial 

 
Atual sede comercial 

 
Futura sede comercial 

Figura 1 - Relatório fotográfico (Sede comercial).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.8. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A regulação e fiscalização dos serviços públicos de esgotamento sanitário de Blumenau são 
de responsabilidade da AGIR, desde 10 de março de 2010, quando entrou em vigor a Lei nº 
7.502, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado pelo 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 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; 
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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; 

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 
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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; e, 

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 
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; e, 
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VII - Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana.  

A taxa de regulação do serviço de esgotamento sanitário, que interessa à vertente 
analisada, é descrita na Cláusula 81, sendo definida como:  

A taxa devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e 
fiscalização dos serviços públicos de esgotamento sanitário, compreendido como 
aquele serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado de 
esgoto sanitário, desde as ligações prediais até seu lançamento final no meio 
ambiente” (Protocolo de Intenções).   

 

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 
esgotamento sanitário e que deverá ser paga mensalmente.  

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

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

TRES - Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário; 

NH - Número de habitantes no município (IBGE);  

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

O valor mensal adotado para o cálculo da TRES, 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 dar-se-á em 1.º de janeiro 
de 2015, referente ao período compreendido entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 2014, 
e, considerar-se-á como valor monetário atualizado o resultado obtido pela multiplicação 
entre o valor originalmente estabelecido e o índice monetário do período de 12 (doze) 
meses, considerando-se como válido o valor numérico até a quarta casa decimal após a 
vírgula (0,0000). 

O valor atual de taxa de regulação devido pela Concessionária, de acordo com a fórmula 
apresentada anteriormente, é de cerca de R$ 13.500,00 por mês.  

A AGIR possui como procedimentos de fiscalização a realização de visitas técnicas 
periódicas tantas quantas forem necessárias de acordo com o recebimento de informações 
ou denúncias. 

A última dessas visitas foi realizada no mês de abril/2016, gerando o relatório de 
acompanhamento e fiscalização nº 078/2016. 

Os canais de atendimento à população são os citados abaixo e estão descritos no verso de 
todas as contas mensais de água/esgoto/resíduos sólidos emitidas: 
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 Telefone: (47) 3331-5800; 

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

 Internet: http://www.agir.sc.gov.br/ 

O SAMAE tem a função de acompanhar e fiscalizar as ações do sistema público de 
esgotamento sanitário de Blumenau, atualmente possuindo equipes para a fiscalização das 
obras em andamento de ampliação do sistema, quanto para o acompanhamento da garantia 
de performance e qualidade dos sistemas em operação.  

Há ainda na estrutura do SAMAE colaboradores de setor administrativo que dão suporte às 
equipes de fiscalização em campo. 

 

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.  

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. 

mailto:ouvidoria@agir.sc.gov.br
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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; 

A Lei n.º 11.445/07 ainda estabelece que os titulares/municípios definam a entidade que 
será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, 
podendo a atividade de regulação ser exercida diretamente pelo titular ou delegada, 
conforme pode ser observado nos artigos transcritos a seguir: 
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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.  

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 
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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; 

 Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades reguladas e 
usuários; 
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 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 prestadas pela Concessionária, apresentada na Tabela 5, é possível 
visualizar o histórico de 2011 a 2014 do faturamento e arrecadação do SAMAE referente 
somente ao esgotamento sanitário, assim como o índice de inadimplência. A Concessionária 
é responsável pela prestação do serviço de esgotamento sanitário, mas o SAMAE é 
responsável pela área de faturamento e arrecadação dos serviços de água, esgoto e 
resíduos sólidos. 

Tabela 5 - Faturamento e arrecadação do SAMAE (2011 a 2014) do sistema de esgotamento sanitário. 

Descrição 2011 2012 2013 2014 

Receita operacional 
direta de esgoto (R$) 

4.053.707 3.830.802 6.536.107 14.635.203 

Receita operacional 
indireta de esgoto (R$) 

65.805 695.698 677.996 41.215 

Receita total de esgoto 
(R$) 

4.119.512 4.526.500 7.214.103 14.676.418 

Arrecadação total de 
esgoto (R$) 

3.399.944 4.166.215 6.890.632 14.214.801 

Índice de inadimplência 
(%) 

21,2 8,6 4,7 3,2 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Percebe-se, através da análise da Tabela 5, que a inadimplência vem sistematicamente 
diminuindo ano a ano, considerando apenas os números referentes ao sistema de esgoto. 
No entanto, esta inadimplência ainda é superior à estabelecida no Anexo IV do Quarto 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para prestação do serviço público de esgotamento 
sanitário do Município de Blumenau-SC, que determina as seguintes metas: 

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

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

A principal ação para redução do índice de inadimplência em sistemas de abastecimento de 
água (e consequentemente do sistema de esgoto) 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. 
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2.10. DESPESAS COM OS SERVIÇOS 

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

Tabela 6 - Despesas com os serviços (Concessionária). 

Despesas (R$/ano) 2011 2012 2013 2014 2015 

Despesa com pessoal próprio 7.396.179 8.429.098 7.841.085 7.088.617 5.537.074 

Despesa com produtos químicos 2.519 36.988 204.771 431.223 401.960 

Despesa com energia elétrica 96.791 174.880 356.941 678.693 1.014.459 

Despesa com serviços de terceiros 1.866.482 1.875.022 1.239.490 2.644.550 2.350.636 

Outras despesas de exploração 4.476.031 3.743.266 4.152.898 4.293.851 2.517.597 

Desp. fiscais ou tributárias computadas 
na DEX 

32.423 57.082 159.164 148.370 221.100 

Despesas de Exploração (DEX) 13.870.425 14.316.335 13.954.349 15.285.303 12.042.825 

Despesas totais com os serviços (DTS)  15.168.597 5.873.475 14.499.786 21.954.030 25.623.302 

Fonte: Relatórios Concessionária (Auditados pela Price), 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 2. 

 
Figura 2 - Gráfico da Participação de cada grupo de despesas em relação à DEX. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Através da análise da Figura 2, percebe-se que o gasto com pessoal próprio é o item mais 
representativo das despesas. No entanto, este item teve sua participação reduzida ao longo 
dos anos, de acordo com as alterações de escopo da Concessionária definidas nos Aditivos 
Contratuais.  
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Também foi elaborada a Figura 3, onde é feita a comparação anual entre a despesa de 
exploração e a receita operacional direta de esgoto, assim como a comparação entre a 
despesa total com os serviços e a receita operacional direta de esgoto. 

 
Figura 3 - Participação das despesas em relação às receitas. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Analisando a Figura 3, percebe-se que as despesas superaram as receitas nos anos de 
2011 e 2014. Este fato é reflexo da situação do sistema de esgotamento sanitário de 
Blumenau anteriormente à Concessão. Isto porque foram necessários investimentos para a 
implantação do sistema antes que as receitas pudessem ser recebidas. 

Considerando o fato do contrato de concessão atualmente ter retomado o equilíbrio 
econômico-financeiro, a tendência é que, no longo prazo, as receitas aumentem em nível 
superior às despesas. 

 

2.11. DADOS COMERCIAIS 

Quanto às informações comerciais, segue o histórico de informações, obtido pelo SNIS, do 
período entre 2011 e 2014. 

Tabela 7 - Dados comerciais - Esgoto (SNIS e SAMAE-GSan). 

Ano 

População 
urbana 

atendida 
(hab.) 

Ligações 
ativas (ud) 

Economias ativas (ud) 
Economias / 

ligações Unidades 
totais 

Unidades 
totais 

% economias 
residenciais 

2011 15.450 2.837 6.498 78% 2,29 

2012 22.818 4.702 8.754 84% 1,86 

2013 87.139 6.894 15.835 86% 2,30 

2014 97.496 15.440 29.369 89% 1,90 

2015 106.676 20.195 41.187 87% 2,04 

Fonte: SNIS (dados 2010 a 2014) e SAMAE-GSan (dados 2015), 2016. 
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Tabela 8 - Volume de esgoto faturado (SNIS e SAMAE-GSan). 

Ano 
Volume de esgoto 
faturado (m³/ano) 

Volume de esgoto 
faturado (l/s) 

2011 916.200 29,05 

2012 1.365.230 43,29 

2013 2.121.330 67,27 

2014 4.173.000 132,32 

2015 5.004.000 158,68 

Fonte: SNIS (dados 2010 a 2014) e SAMAE-GSan (dados 2015), 2016. 

 

O SAMAE forneceu alguns dados mais recentes transcritos na Tabela 9. Estes dados 
referem-se a relatórios enviados pelo SAMAE à AGIR. Notam-se algumas inconsistências 
nestes relatórios, tais como: ligações e economias ativas no ano de 2015 inferiores às de 
2014 (segundo SNIS), ligações ativas com número inferior às ligações faturadas, alguns 
meses com o volume faturado inferior ao volume medido e alguns números fora de contexto 
que foram omitidos. Estes dados deverão ter sua veracidade confirmada.  

Tabela 9 - Dados comerciais (Esgoto). 

Mês/Ano 
Volume 
medido 

(m³/mês) 

Volume 
faturado 
(m³/mês) 

Lig. 
Ativas 

de 
esgoto 

Economias 
Ativas de 

esgoto 

Economias 
residenciais 

ativas de 
esgoto 

Densidade 
econ/lig. 

jan/15 430.910 386.128 13.690 28.495 24.929 2,08 

fev/15 344.892 378.964 13.721 28.692 25.117 2,09 

mar/15 325.299 379.429 13.769 28.656 25.074 2,08 

abr/15 456.956 407.168 13.819 28.898 25.274 2,09 

mai/15 352.960 395.991 13.937 29.523 25.752 2,12 

jun/15 403.279 411.983 13.986 29.652 25.978 2,12 

jul/15 364.608 397.687 14.043 29.766 26.088 2,12 

ago/15 371.026 418.388 14.077 29.899 26.219 2,12 

set/15 359.404 434.091 14.264 30.214 26.475 2,12 

out/15 379.362 438.484 14.588 31.421 27.547 2,15 

nov/15 393.903   14.517 31.428 27.649 2,16 

dez/15 394.988 491.902 14.521 31.645 27.840 2,18 

jan/16 426.799 487.740 14.719 32.589 28.630 2,21 

fev/16 660.705 516.291 14.838 32.896 28.865 2,22 

mar/16 540.611 536.260 15.173 33.893 29.629 2,23 

Fonte: SAMAE-GSan, 2016. 
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2.12. RECURSOS HUMANOS 

Segundo a Concessionária existiam, em dezembro de 2015, 72 empregados próprios para a 
prestação dos serviços de esgotamento sanitário em Blumenau. 

Ainda sobre o tema recursos humanos, tem-se as informações constantes na Tabela 10, 
retiradas do SNIS. 

Tabela 10 - Recursos Humanos (dados do SNIS). 

Ano de Referência  2011 2012 2013 2014 2015 

FN026 - Quantidade total de empregados próprios 
(Empregados) 

130 139 107 69 72 

IN018 - Quantidade equivalente de pessoal total 
(empregado) 

156 178 171,27 120,83 100,43 

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

40,82 56,7 99,96 256,84 500,40 

IN008 - Despesa média anual por empregado 
(R$/empreg.) 

59.407 8.960 11.919 80.552 78.540 

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

32,49 42,89 71,79 187,06 351,27 

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

14,87 21,2 33,85 92,42 177,41 

Fonte: SNIS (dados 2011 a 2014) e Concessionária (dados 2015), 2016. 

 

Além do número de trabalhadores, podem ser analisados também os índices calculados 
constantes na Tabela 10. Para tanto, algumas definições 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 11 - 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 da Concessionária vem aumentando ao longo dos 
anos. No entanto, ainda está abaixo da média normal de mercado, o que é plenamente 
justificado pelo fato do sistema ainda estar em fase de implantação. 

 

2.13. RESUMO DOS SISTEMAS 

No Município de Blumenau existe um sistema de esgotamento sanitário público instalado e 
em operação. Este sistema é do tipo separador absoluto, que significa segundo a NBR 9648: 
“é o conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, 
condicionar e encaminhar, somente esgoto sanitário, a uma disposição final conveniente, de 
modo contínuo e higienicamente seguro”. (NBR 9.648, 1986) 

O esgotamento sanitário de uma cidade com sistema separador absoluto é geralmente 
composto pelas seguintes unidades:  

 Ligações domiciliares: tubulação que faz a ligação entre a instalação predial (interna) 
à rede coletora de esgoto, composta não somente por tubulação, mas também por 
um dispositivo de inspeção (TIL); 

 Rede coletora: tubulações que recebem contribuição de esgoto das ligações 
domiciliares em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. Além de tubulações, a 
rede coletora é composta por órgãos acessórios, que são dispositivos fixos 
desprovidos de equipamentos mecânicos, podendo ser poços de visitas (PV), tubos 
de inspeção e limpeza (TIL), terminais de limpeza (TL) e caixa de passagem (CP); 

 Interceptores: tubulação que recebe os efluentes de coletores de esgoto em pontos 
determinados, providos de PVs e nunca ao longo de seus trechos;  

 Emissários: tubulação que recebe as contribuições de esgoto exclusivamente na 
extremidade de montante; 

 Estações elevatórias de esgoto (EEE): instalações que visam à elevação do nível do 
esgoto desde o nível do poço de sucção das bombas até o nível de descarga do 
recalque, impedindo o aprofundamento demasiado das redes coletoras; 

 Estação de tratamento de esgoto (ETE): conjunto de técnicas associadas contendo 
equipamentos, órgãos auxiliares e sistemas de utilidades com o objetivo de reduzir 
cargas poluidoras do esgoto bruto e condicionamento da matéria residual resultante 
do tratamento; e, 

 Corpo receptor: Curso d’água ou solo que recebe o lançamento do esgoto tratado. 

A Concessionária é a responsável pelos serviços públicos de esgotamento sanitário na área 
urbana do município de Blumenau desde a assinatura do Contrato de Concessão, em 26 de 
fevereiro de 2010.  

Conforme programa de trabalho proposto pelo Consórcio SANEBLU, formado pelas 
empresas Foz do Brasil S.A., Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. e 
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Engeform Construções e Comércio Ltda, o município de Blumenau foi dividido em duas 
bacias de esgotamento (Itajaí-açu e Itapocu) e nas seguintes sub-bacias: 

 Sub-bacia Garcia-Centro 

 Área igual a 2.212,69 hectares, abrangendo os bairros: Progresso, Da Glória, 
Valparaíso, Garcia, Vila Formosa, Jardim Blumenau, Ribeirão Fresco, Bom 
Retiro, Centro e Victor Konder (Parcial). 

 Sub-bacia Velha 

 Área igual a 2.246 hectares, abrangendo os bairros: Escola Agrícola ou Asilo 
(Parcial), Velha, Velha Grande, Velha Velha Central, Vila Nova, Água Verde 
(Parcial), Itoupava Seca, Boa Vista e Victor Konder (Parcial). 

 Sub-bacia Fortaleza 

 Área igual a 1.846 hectares, abrangendo os bairros: Fortaleza, Fortaleza Alta 
(Parcial), Itoupava Norte, Tribess, Nova Esperança e Ponta Aguda (Parcial). 

 Sub-bacia Rua Bahia 

 Área igual a 1.611,47 hectares, abrangendo os bairros: Passo Manso, Salto 
Weissbach, Água Verde (Parcial), Escola Agrícola ou Asilo (Parcial) e Do Salto. 

 Sub-bacia Testo 

 Sistema Isolado Testo Salto 1 

 Área igual a 582,19 hectares, abrangendo o bairro Testo Salto (Parcial); 

 Sistema Isolado Testo Salto 2 

 Área igual a área de 806,86 hectares, abrangendo os bairros Testo 
Salto (Parcial) e Badenfurt (Parcial); 

 Itoupavazinha 2 

 Área igual a 492,32 hectares, abrangendo o bairro Itoupavazinha 
(Parcial). 

 Sub-bacia Itoupava (incluindo áreas complementares da Itoupavazinha) 

 Itoupavas: Área igual a 3.649,08 hectares, abrangendo os bairros: Badenfurt 
(Parcial), Itoupava Central (Parcial), Itoupavazinha (Parcial), Salto do Norte e 
Fidélis (Parcial). 

 Itoupava Central: Área igual a 254,95 hectares, abrangendo o bairro Itoupava 
Central (Parcial); 

 Itoupavazinha 1: Área igual a 289,27 hectares, abrangendo os bairros Itoupava 
Central (Parcial) e Itoupavazinha (Parcial); 

 Fidélis: Área igual a 987,22 hectares, abrangendo os bairros Fidélis (Parcial) e 
Fortaleza Alta (Parcial). 

 



             

       Página: 56 

 

 

 Sub-bacia Vorstadt/Ponta Aguda 

 Área igual a 571,83 hectares, abrangendo os bairros Vorstadt e Ponta Aguda 
(Parcial). 

 Sub-bacia Distrito Vila Itoupava 

 Leste: Área igual a 823 hectares, abrangendo a área ocupada (urbanizada) do 
Distrito de Vila Itoupava. 

 

Destas sub-bacias, ao final de 2015 o sistema de esgotamento sanitário já atendia 33% da 
população de Blumenau, com as seguintes localidades contempladas: 

 Garcia, Araranguá, Centro, Vorstadt, Vila Nova, Itoupava Seca, Boa Vista, Ponta 
Aguda, Velha, Escola Agrícola, Agua Verde, Fortaleza, Itoupava Norte, Tribess, 
Valparaiso, Victor Konder e Jardim Blumenau. 

 

Os quantitativos apresentados a seguir são extraídos dos Relatórios de Atividades do 
Contrato de Concessão apresentados trimestralmente pela Concessionária. No entanto, 
percebe-se que o número de ligações atendidas pelo sistema de esgoto difere do número 
apresentado pelo SAMAE em seu relatório enviado a AGIR, sendo: 

 15.173 é o número total de ligações ativas (relacionado ao faturamento); 

 21.390 ligações são aquelas que compõem o indicador contratual ICE (Índice de 
Cobertura de Esgotamento) que além das ligações ativas, considera todas as que 
possuem disponibilidade, segundo as regras do indicador (Anexo IV – TA-04).  

Assim, são consideradas nesse indicador, além das ativas: 

 Ligações comunicadas para interligação dos Clientes e que estão dentro do prazo 
regulamentar de 90 dias, mas ainda não participam do faturamento; 

 Ligações com dificuldades técnicas internas para conexão (Faixas Sanitárias/Soleiras 
Negativas); 

 Ligações Afastamento (Loteamentos específicos). 

Vale ressaltar que, todas estas informações são fornecidas pelos relatórios de dados 
comerciais disponibilizados pelo SAMAE (GSan). 

Outros quantitativos extraídos do Relatório: 

 21.390 ligações domiciliares, sendo 84,5% destas atendidas pelos sistemas principais 
de coleta e tratamento (Garcia e Fortaleza) e 14,5% atendidas por Sistemas de 
Loteamentos Isolados; 

 30 Estações Elevatórias (sistemas principais); 

 19.000 metros de linhas de recalque (sistemas principais); 

 2 Estações de Tratamento de Esgoto Principais (sistemas principais); 

 1.500 metros do emissário de efluentes tratados (ETE Fortaleza); 
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 4 estações elevatórias que atendem os Sistemas Isolados / Loteamentos; e, 

 29 estações de tratamento que atendem os Sistemas Isolados / Loteamentos; e, 

 49 Loteamentos Isolados (Coleta e Afastamento). 

Todas estas unidades serão detalhadas nos tópicos seguintes. O mapa apresentado a 
seguir ilustra a localização das principais unidades do sistema de esgotamento sanitário. 

 

  



Coordinate System: SIRGAS 2000 UTM Zone 22S
Projection: Transverse Mercator
Datum: SIRGAS 2000
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -51,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter
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Atualmente existem duas unidades principais (grande porte) de tratamento em operação, 
mas a concepção do sistema de esgotamento sanitário de Blumenau (SC) prevê o município 
atendido por 3 estações de tratamento de esgoto (ETE) principais além de uma estação 
isolada, sendo elas: 

 ETE Garcia (em operação); 

 ETE Fortaleza (em operação); 

 ETE Itoupava Central (a ser construída); 

 ETE Vila Itoupava (sistema isolado a ser construído). 

Os bairros abrangidos por cada ETE podem ser visualizados no mapa a seguir. 

 

 

  



Coordinate System: SIRGAS 2000 UTM Zone 22S
Projection: Transverse Mercator
Datum: SIRGAS 2000
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -51,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

"/

"/

"/

"/

SES Itoupava Central

SES Garcia

SES Fortaleza

SES Fortaleza

SES Itoupava Central

SES Vila Itoupava

SES Garcia

ETE Garcia

ETE Fortaleza

ETE Vila Itoupava

ETE Itoupava CentralBLUMENAU

GASPAR

POMERODE

INDAIAL

MASSARANDUBA

LUIZ ALVES

TIMBÓ

TIMBÓ

TIMBÓ

680.000

680.000

685.000

685.000

690.000

690.000

695.000

695.0007.0
10

.00
0

7.0
10

.00
0

7.0
15

.00
0

7.0
15

.00
0

7.0
20

.00
0

7.0
20

.00
0

7.0
25

.00
0

7.0
25

.00
0

7.0
30

.00
0

7.0
30

.00
0

7.0
35

.00
0

7.0
35

.00
0

7.0
40

.00
0

7.0
40

.00
0

7.0
45

.00
0

7.0
45

.00
0

®

MAI/2016

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

GUSTAVO
DESENHO:

PRODUTO 2
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CONCEPÇÃO DO SES
ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DAS ETE's

03
DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

OBRA:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC

1:100.000
ENGº JEFFERSON RENATO TEIXEIRA RIBEIRO - CREA/PR 6.116-D

Legenda
Município de Blumenau
Limites Municipais (IBGE)
Hidrografia Principal

Sistemas de Esgotamento Sanitário
SES Fortaleza
SES Garcia
SES Itoupava Central
SES Vila Itoupava

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
"/ Futura

"/ Existente



             

       Página: 61 

 

 

2.14. NÍVEIS DE ATENDIMENTO 

De acordo com o 16º Relatório de Atividades do Contrato de Concessão, apresentado em 
janeiro de 2016, o sistema de esgotamento sanitário implantado atendia 42.843 economias, 
totalizando 33% da população urbana (incluindo o sistema principal e os sistemas isolados). 

Conforme o cadastro e os mapas disponibilizados das áreas atendidas atualmente, pôde-se 
estimar a população atendida e, consequentemente, a porcentagem de atendimento do 
Município com o sistema coletivo, chegando à conclusão que o nível de atendimento de 33% 
da população é verdadeiro ao final de 2015. 

A evolução do atendimento do sistema é divulgada pelo SNIS, reproduzido na Tabela 12. 

Tabela 12 - Índice de atendimento urbano de esgoto segundo o SNIS. 

Descrição 2011 2012 2013 2014 2015 

IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios atendidos com água (percentual) 

5,18 7,57 27,76 30,6 33,0 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Quanto aos níveis de atendimento futuros, estes foram definidos nos Termos Aditivos ao 
Contrato de Concessão e estão descritos na Tabela 13 junto com a população adotada no 
Contrato.  

 Tabela 13 - Níveis de atendimento previstos. 

Ano 
% Atendimento 

SES  

População Urbana 
Atendida SES – 

tratamento (hab.) 
pelo Contrato 

-1 2016 37% 113.248 

0 2017 39% 121.256 

1 2018 44% 138.963 

2 2019 49% 157.199 

3 2020 67% 218.342 

4 2021 72% 238.343 

5 2022 77% 258.922 

6 2023 82% 280.092 

7 2024 84% 291.456 

8 2025 85% 299.586 

9 2026 86% 308.974 

10 2027* Universalização 363.680 

* de acordo com a projeção de Metas do Contrato de Concessão, a “Universalização” do Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário de Blumenau está prevista para ser alcançada no ano 2027. A partir de então os 
investimentos passarão a acompanhar o crescimento vegetativo da cidade com adensamento de ligações 
domiciliares e ampliação das ETEs quando necessário. 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Ressalta-se que, para o cumprimento dos níveis de atendimento propostos, o Poder 
Concedente (Prefeitura Municipal/SAMAE) deverá executar as obras sob sua 
responsabilidade, conforme previsto no 2.º Termo Aditivo e confirmado na 1ª Revisão 
Ordinária/4º Termo Aditivo do Contrato de Concessão, demonstrado nos mapas a seguir, até 
a data limite de maio/2020.  
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2.15. VAZÕES GERADAS 

Para efeito de comparação com a capacidade das unidades do sistema de esgotamento 
sanitário de Blumenau (atual e futura), foram estimadas as vazões geradas de esgoto, tendo 
como base os seguintes elementos.  

 Projeção populacional conforme Contrato de Concessão e aditivos; 

 Consumo per capita; 

 Coeficientes de variação de vazão; 

 Coeficiente de retorno = 0,8; 

 Vazão de infiltração = 0,2 l/s.km (conforme valor adotado pelo projeto do sistema de 
esgoto de Blumenau elaborado pela empresa Lart Arquitetura e Engenharia Ltda 
2002). 

A Tabela 14 apresenta as vazões geradas estimadas para a área urbana de Blumenau, 
conforme premissas listas anteriormente.  
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Tabela 14 - Vazões geradas estimadas para o sistema de esgoto. 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(l/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
(l/s) 

Vazão média 
sanitária + 
infiltração 

(l/s) 

-1 2.016 113.248 83,2 157,3 240,5 

0 2.017 121.256 87,7 168,4 256,1 

1 2.018 138.963 99,0 193,0 292,0 

2 2.019 157.199 110,2 218,3 328,6 

3 2.020 218.342 150,7 303,3 454,0 

4 2.021 238.343 162,0 331,0 493,0 

5 2.022 258.922 173,2 359,6 532,8 

6 2.023 280.092 184,5 389,0 573,5 

7 2.024 291.456 189,0 404,8 593,8 

8 2.025 299.586 191,2 416,1 607,3 

9 2.026 308.974 194,1 429,1 623,3 

10 2.027 363.680 202,5 505,1 707,6 

11 2.028 369.426 202,5 513,1 715,6 

12 2.029 375.263 202,5 521,2 723,7 

13 2.030 381.192 202,5 529,4 731,9 

14 2.031 387.215 202,5 537,8 740,3 

15 2.032 393.333 202,5 546,3 748,8 

16 2.033 399.548 202,5 554,9 757,4 

17 2.034 405.861 202,5 563,7 766,2 

18 2.035 412.274 202,5 572,6 775,1 

19 2.036 418.788 202,5 581,7 784,1 

20 2.037 425.405 202,5 590,8 793,3 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Atualmente, a demanda de vazão do sistema é atendida pela capacidade instalada do 
mesmo. Nos próximos anos, conforme ocorra a ampliação do sistema de coleta e 
consequente aumento da demanda de vazão no sistema, ocorrerá concomitantemente a 
ampliação das capacidades instaladas das ETEs de forma que atenda toda malha disponível 
para interligação, conforme cronograma de obras e investimentos vigente. 

Cabe ressaltar, que o Sistema Público de Esgotamento Sanitário de Blumenau é 
contemplado por ETEs de grande porte e pequeno porte (sistemas isolados). Assim sendo, 
parte da vazão atual acima relatada é originada pelas ETEs de pequeno porte que, com 
avanço do cronograma de investimentos do Contrato, serão desativadas até 2027. 

Também foi fornecida uma estimativa para o ano de 2037 das vazões contribuintes para 
cada unidade de tratamento proposta na concepção atual, conforme Tabela 15.  



             

       Página: 68 

 

 

Tabela 15 - Vazões estimadas por unidade de tratamento em 2037. 

ETE 
Vazão de 

Infiltração (l/s) 
Vazão média 
sanitária (l/s) 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração (l/s) 

Fortaleza 79,3 231,3 310,6 

Garcia 25,6 74,8 100,4 

Itoupava 95,9 279,9 375,8 

Vila Itoupava 1,7 4,8 6,5 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Vale ressaltar que esta concepção ainda poderá ser alterada, dependendo da viabilidade 
técnica e econômico-financeira na ocasião da implantação. 

 

2.16. SISTEMA GARCIA 

A Tabela 16 apresenta as áreas das bacias de esgotamento do Sistema Garcia. 

 
Tabela 16 - Bacias de Esgotamento do Sistema Garcia. 

Bacia Área (ha) 

Progresso 706,60 

Glória 169,25 

Valparaíso 79,31 

Garcia 689,83 

Ponte Aguda 547,44 

Vorstadt 332,30 

Centro (Parte) 411,19 

Total 2.935,92 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Destas bacias, Progresso e Glória não são atendidas pelo sistema existente, e as demais 
possuem atendimento parcial. 

Na sequência serão detalhadas as unidades existentes de coleta, afastamento e tratamento 
localizadas nestas bacias, sendo destacados no mapa a seguir, os seguintes itens: 

 Ruas atendidas com rede coletora; e, 

 Localização das Estações Elevatórias e da Estação de Tratamento. 
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2.16.1. Rede Coletora 

O atual sistema de coleta Garcia é responsável pelo atendimento dos seguintes bairros: 

 Valparaíso; 

 Garcia; 

 Ponta Aguda; 

 Vorstadt; e, 

 Centro (parte). 

Conforme cadastro técnico de janeiro de 2016, repassado pela Concessionária, a extensão 
da rede de afastamento de esgoto (incluindo rede coletora e linhas de recalque) nesta 
região, totalizando 75.092 metros, apresentados na Tabela 17.  

Tabela 17 - Extensão da rede de afastamento (Sistema Garcia). 

Rede de Esgoto Extensão (m) 

Rede Coletora 65.893 

Linha de Recalque 9.199 

Total 75.092 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Outros dois bairros, Progresso e Glória, também terão seus esgotos coletados pelo Sistema 
Garcia. 

Está prevista para acontecer até 2027 à universalização da prestação do serviço de 
esgotamento sanitário nesta região. 

 

2.16.2. Estações Elevatórias de Esgoto 

O fluxograma, apresentado na Figura 4, ilustra como funciona a operação das elevatórias do 
Sistema Garcia. 



             

       Página: 71 

 

 

 
Figura 4 - Fluxograma operacional do Sistema Garcia. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Na sequência serão apresentadas as características das estações elevatórias por bacia de 
esgotamento. 

 

2.16.2.1. Bacia Valparaíso 

A Tabela 18 apresenta o resumo das informações referentes à estação elevatória e linha de 
recalque existente. 

Tabela 18 - Elevatória em operação da Bacia Valparaíso. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque  

Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 
 

Operação 

EEE VL01 1 - - 50,00 63 PEAD 2012 

TOTAL 1 - - 50,00 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A. EEE VL01 

Unidade situada na Rua Soldado Moacir Pinheiro, margem esquerda do Ribeirão Garcia, 
bairro Garcia, possuindo a seguinte localização geográfica: 690.870 E, 7.018.237 S, e 
altitude aproximada de 18 metros.  
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Composta por 1 (um) conjunto moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE Soldado Moacir Pinheiro. 

O poço tem 1,00 metros de diâmetro e 2,50 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando é o mesmo da EEE Soldado Moacir Pinheiro, instalado a 7 metros do 
nível do terreno, sobre plataforma, em função de alagamentos, possuindo controlador lógico 
programado (CLP) e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VA01. 

      

Figura 5 - EEE VA01. 
Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

2.16.2.2. Bacia Garcia 

A Tabela 19 apresenta o resumo das informações referentes às estações elevatórias e 
linhas de recalque existentes. 

Tabela 19 - Elevatórias em operação na Bacia Garcia. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque 

Operação Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 

EEE-Soldado Moacir 
Pinheiro 

2 - - 494,71 100  2007 

EEE- Souza Cruz 2 - - 173,84 63 PEAD 1999 

EEE-Fonte Luminosa 3 55,0 24,5 751,11 250  1996 

EEE Tabajara 1 5,35 - 160,00 150 
PVC de 
FoFO 2007 

EEE EP36 - - - 312,47 - - - 

TOTAL 8 - - 1.892,13 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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A. EEE Soldado Moacir Pinheiro 

Unidade situada na Rua Soldado Moacir Pinheiro, Bairro Garcia, possuindo a seguinte 

localização geográfica: 690.917 E, 7.018.250 S, e altitude aproximada de 15 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE Fonte. 

O poço tem 7,15 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, e opera as bombas via sensor de nível boia. 

As figuras a seguir ilustram a EEE Soldado Moacir Pinheiro. 

 

Figura 6 - EEE Soldado Moacir Pinheiro. 
Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

B. EEE Souza Cruz 

Unidade situada na Rua Bonifácio Marqueti, bairro Garcia, possuindo a seguinte localização 

geográfica: 691.195 E, 7.018.564 S, e altitude aproximada de 15 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE Fonte. 

O poço tem 2,50 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado no nível do terreno, ao lado do poço, e opera as bombas 
via sensor de nível boia. 

As figuras a seguir ilustram a EEE Souza Cruz. 
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Figura 7 - EEE Souza Cruz. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
 
 

C. EEE Fonte Luminosa 

Unidade situada na Praça Fonte Luminosa, bairro Ribeirão Fresco, possuindo a seguinte 

localização geográfica: 692.900 E, 7.020.140 S, e altitude aproximada de 14 metros. 

Composta por 3 (três) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a ETE Garcia. 

O poço tem 6,00 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, e opera as bombas via sensor de nível boia. 

As figuras a seguir ilustram a EEE Fonte Luminosa. 

  
Figura 8 - EEE Fonte Luminosa. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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D. EEE Tabajara 

Unidade situada na Rua Alwin Schrader, em frente ao Tabajara Tênis Club, Bairro Ribeirão 

Fresco, possuindo a seguinte localização geográfica: 693.182 E, 7.020.566 S, e altitude 

aproximada de 16 metros. 

Composta por 1 (um) conjunto moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE Fonte. 

O poço tem 4,0 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, e opera as bombas via sensor de nível boia. 

As figuras a seguir ilustram a EEE Tabajara. 

 

 
Figura 9 - EEE Tabajara. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
 
 

2.16.2.3. Bacia Ponta Aguda 

A Tabela 20 apresenta o resumo das informações referentes à estação elevatória e linha de 
recalque existente. 

Tabela 20 – Elevatória em operação da Bacia Ponte Aguda. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque  

Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material Operação 

EEE PA03 2 - 16,2 838,00 150 PVC de FoFo 2013 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A. EEE PA03 

Unidade situada na Rua John Lenon, bairro Ponte Aguda, possuindo a seguinte localização 
geográfica: 692.415 E, 7.021.520 S, e altitude aproximada de 21 metros. 
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Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE Fonte. 

O poço tem 2,70 metros de diâmetro e 3,50 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE Ponte Aguda. 

 
Figura 10 - EEE PA03. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
 
 

2.16.2.4. Bacia Vorstadt 

A Tabela 21 apresenta as características das estações elevatórias e linhas de recalque 
existentes na Bacia Vorstadt. 

Tabela 21 - Elevatórias em operação na Bacia Vorstadt. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque 

Operação Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(m.c.a) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 

EEE VO01  2 - 11,9 522,0 200 PVC de FoFo 2012 

EEE VO02  2 25,0 28,9 763,0 200 PVC de FoFo 2013 

EEE VO05  2 59,0 31,5 2.385,0 250 PVC de FoFo 2012 

TOTAL  6 - - 3.670,0 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A. EEE VO01 

Unidade situada na Rua Adolfo Schmalz, condomínio City Figueiras, Bairro Vorstadt, 
possuindo a seguinte localização geográfica: 694.662 E, 7.023.295 S, e altitude aproximada 
de 17 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE VO02. 
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O poço tem 2,70 metros de diâmetro e 6,40 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VO01. 

 
Figura 11 - EEE VO 01. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

B. EEE VO02 

Unidade situada na Rua Leoberto Leal, próximo à rua Antônio Treis, bairro Vorstadt, 
possuindo a seguinte localização geográfica: 695.090 E, 7.022.559 S, e altitude aproximada 
de 14 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE VO05. 

O poço tem 2,70 metros de diâmetro e 4,80 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VO02. 
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Figura 12 - EEE VO02. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

C. EEE VO05 

Unidade situada na Rua Itajaí, esquina com a Rua Pedro Kraus (praça), bairro Vorstadt, 
possuindo a seguinte localização geográfica: 693.592 E, 7.021.759 S, e altitude aproximada 
de 21 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE Fonte. 

O poço tem 2,70 metros de diâmetro e 6,00 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático.  

As figuras a seguir ilustram a EEE VO05. 

 
Figura 13 - EEE VO05. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
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2.16.2.5. Bacia Centro (parte) 

A Tabela 22 apresenta o resumo das informações referentes às estações elevatórias e 
linhas de recalque existente. 

Tabela 22 – Elevatórias em operação da Bacia Centro. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque 

Operação Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 

EEE-CE01 2 85,2 25,3 627,00 300 PVC de 
Fofo 

 
2015 

EEE- Beira Rio 2 - - 823,83 110 PEAD 
 

2007 

EEE-Dr.  
Blumenau 

2 - - 192,43 150 PVC de 
FoFo 

 
2007 

EEE-CE03 2 17,3 19,5 818,40 150 
PVC de 
FoFo 

2016 

EEE-CE07 2 5,35 12,1 350 90 PEAD 2016 

EEE GA 02- Rua 
Esmeralda 

2 17,3 19,5 800 150 
PVC de 
FoFO 

2016 

TOTAL 12 - - 3.611,66 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A. EEE CE01 

Unidade situada na Rua Pandiá Calógeras, bairro Jardim Blumenau, possuindo a seguinte 

localização geográfica: 692.260 E, 7.020.181 S, e altitude aproximada de 16 m.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transpor o esgoto para outra bacia, tendo como destino final a ETE Garcia. 

O poço tem 3,00 metros de diâmetro e 7,22 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado sobre plataforma elevada em 2 postes de concreto, em 
função de alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas 
via sensor de nível hidrostático.  

As figuras a seguir ilustram a EEE CE01. 
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Figura 14 - EEE CE01. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

B. EEE Beira Rio 

Unidade situada na Avenida Beira Rio, fundos Shopping Beira Rio, bairro Centro, possuindo 

a seguinte localização geográfica: 691.920 E, 7.021.258 S, e altitude aproximada de 17 

metros. 

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE Dr. Blumenau. 

O poço tem 4,45 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro fundido. 

As figuras a seguir ilustram a EEE Beira Rio. 

 
Figura 15 - EEE Beira Rio. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
 

C. EEE Dr. Blumenau 

Unidade situada na Avenida Beira Rio, Praça Dr. Blumenau, bairro Centro, possuindo a 

seguinte localização geográfica: 692.536 E, 7.020.729 S, e altitude aproximada de 16 

metros. 

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva, operando 
via sensor de nível boia. Sua finalidade, transportar o esgoto para a EEE Dr. Fonte. 
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O poço tem 4,30 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro fundido. 

As figuras a seguir ilustram a EEE Dr. Blumenau. 

 
Figura 16 - EEE Dr. Blumenau. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
 

D. EEE CE03 

Unidade situada na Rua Sete de Setembro, em frente ao nº 1992, Bairro Centro, possuindo 
a seguinte localização geográfica: 691.367 E, 7.021.524 S, e altitude aproximada de 10 
metros. 

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE CE 01. 

O poço tem 5,80 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro galvanizado a fogo. 

O painel de comando fica instalado a 15 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE CE 03. 

  
Figura 17 - EEE CE03. 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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E. EEE CE07 

Unidade situada na Rua Hermann Huscher, ao lado nº 781, Bairro Vila Formosa, possuindo 
a seguinte localização geográfica: 691.820 E, 7.019.227S, e altitude aproximada de 13 
metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE Fonte. 

O poço tem 6,40 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro galvanizado a fogo. 

O painel de comando fica instalado a 5 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE CE 07. 

  
Figura 18 - EEE CE07. 

Fonte: Concessionária, 2016. 
 

A. EEE GA02 

Unidade situada na Rua Esmeraldas, ao lado nº 2981, Bairro Garcia, possuindo a seguinte 
localização geográfica: 691.535 E, 7.017.279 S, e altitude aproximada de 15 metros.  

Composta por 1 (um) conjunto moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE Fonte. 

O poço tem 4,50 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro galvanizado a fogo. 

O painel de comando fica instalado a 2 metros da elevatória, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE GA 02.  
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Figura 19 - EEE GA02. 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

2.16.3. Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Garcia 

Esta unidade está localizada na Rua Lions Clube (Bairro Garcia), com a seguinte localização 
geográfica: 692.711 E, 7.020.110 S, possuindo tratamento através de um sistema anaeróbio 
(UASB) seguido por um sistema aeróbio (MBBR) com capacidade de tratamento de 88 l/s 
(1.ª etapa). A Tabela 23 a seguir mostra as capacidades previstas da ETE Garcia em cada 
etapa de implantação, conforme manual de operações fornecido. 

Tabela 23 - Características das etapas previstas de implantação da ETE Garcia. 

Parâmetro 
Etapa 

Total 
1 2 

População estimada (hab.) 55.000 55.000 110.000 

Qméd total (l/s) 88,0 88,0 176,0 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A utilização de tratamento anaeróbio para esgotos domésticos é muito antiga, desde o fim 
do século XIX. No entanto, na Holanda, no final dos anos 70, surgiram os primeiros reatores 
denominados UASB, desenvolvidos pelo Prof. Gatze Lettinga e sua equipe da Universidade 
de Wageningen. 

No Brasil, esta tecnologia foi incentivada com apoio do Ministério da Ciência a Tecnologia, 
resultando em pesquisas, desenvolvimento tecnológico, publicações e também implantações 
de reatores principalmente nos Estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais.  

Os reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), ou Reator de Manta de Lodo, são 
sistemas em que o lodo se encontra suspenso, agregado na forma de floco ou grânulo. 
Neste caso, as bactérias formam flocos ou grânulos que sedimentam resultando em um 
colchão ou manta de lodo na parte inferior do reator. 

Esta tecnologia requer projeto com componentes bem dimensionados para separação de 
fases, ou seja: gases, sólidos e líquidos. Além disso, é essencial que haja, anteriormente ao 
reator, gradeamento e caixa de areia. Possui como principal vantagem a operação simples e 
econômica e resulta em remoção de Demanda Química de Oxigênio (DQO) entre 40 e 75% 
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e de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) entre 45 e 85%, fazendo que, dependendo do 
padrão de lançamento exigido, seja necessário um pós tratamento. 

Já o processo de tratamento chamado MBBR (Moving Bed Biological Reactor), também 
conhecido como lodos ativados de leito móvel, baseia-se na introdução de um meio suporte 
flutuante no interior do tanque de aeração visando à melhoria do desempenho do 
tratamento.  

Este meio suporte inserido é constituído de pequenas peças plásticas que se mantém 
suspensas no interior do tanque de aeração, sendo agitadas pela injeção de ar, fazendo com 
que haja muita mobilidade, exposição e contato com o esgoto. 

O MMBR originou-se na Noruega na década de 90 e pode ser usado tanto em novas ETEs 
quanto em upgrade de ETEs existentes. 

A ETE Garcia possui as unidades constituintes a seguir descritas: 

 Gradeamento mecanizado; 

 Desarenador circular; 

 Reator anaeróbio; 

 Reator aeróbio (MBBR); 

 Decantador secundário;  

 Tanque de contato (desinfecção); 

 Estação de tratamento do lodo gerado (ETL). 

O esgoto chega à ETE por recalque, onde são direcionados ao canal de chegada, 
construído em concreto armado, operando à lâmina livre.  

A seguir encontra-se o gradeamento mecanizado, que tem o objetivo de remoção dos 
sólidos grosseiros provenientes da rede de esgoto (material procedente do uso inadequado 
das instalações prediais e dos coletores públicos). 

O gradeamento existente na ETE Garcia é dotado de barras de ferro, com limpeza por 
dispositivo mecânico automatizado, com acionamento direto por moto-redutor de 
engrenagens. Existe ainda uma grade de limpeza manual paralela à mecanizada, 
possibilitando by-pass do esgoto a ser tratado no caso de a grade mecanizada estar em 
manutenção.  

O material retido na grade é removido pelo sistema de limpeza mecanizado e, através de 
uma rosca transportadora, levado até uma caçamba. 

O desarenador é a etapa seguinte ao gradeamento, sendo circular e com limpeza 
automatizada tipo Air Lift.  

São aferidos constantemente os seguintes parâmetros no esgoto bruto: pH, vazão e 
condutividade. A condutividade consegue detectar a entrada de esgotos não domésticos, 
assim como a quantidade demasiada de águas pluviais misturadas ao esgoto.  

Após o desarenador o esgoto é direcionado para o reator anaeróbio (UASB ou RAFA), que é 
totalmente coberto em sua parte superior e possui dosagem de produto químico para o 
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controle da geração de odores nesta etapa do tratamento. Existem ainda tubulações que 
direcionam os gases gerados nesta etapa até um lavador de gases e, posteriormente, ainda 
encaminha para um filtro. 

O pós-tratamento do reator anaeróbio é através de lodos ativados através do processo 
conhecido por MBBR, descrito anteriormente. Após é necessário ainda o esgoto ser 
transportado ao decantador secundário, que tem o objetivo de reduzir a concentração de 
sólidos suspensos, separando-os do efluente tratado. O lodo biológico é retirado do fundo do 
decantador, continuamente, por meio de uma ponte removedora de lodo.  

A estação elevatória de lodo realiza o transporte do lodo decantado (decantador secundário) 
e do excesso de lodo do reator anaeróbio até a ETL. 

Esta parcela do lodo que será descartada é enviada até um tanque de lodo que precede a 
centrífuga, responsável pelo desaguamento final do lodo.  

O efluente tratado coletado na parte superior do decantador secundário ainda é submetido a 
uma última etapa: a desinfecção no tanque de contato através da aplicação de hipoclorito de 
sódio.  

Existe gerador instalado com capacidade de garantir o pleno funcionamento da ETE em 
ocasiões de falta de energia elétrica. 

A Figura 20 a seguir mostra a área da ETE Garcia e suas unidades. 

  
Figura 20 - Área da ETE Garcia. 

Fonte: Google Earth, Adaptado SERENCO, 2016. 

Tratamento preliminar 
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A seguir será apresentado o relatório fotográfico da ETE Garcia. 

 
Vista externa do tratamento preliminar 

 
Entrada de esgoto bruto 

 
Gradeamento mecanizado 

 
Medidores da entrada de esgoto bruto – pH, 

vazão e condutividade 

 
Vista externa do desarenador 

 
Desarenador - limpeza 
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Local para recebimento e limpeza dos cestos 

das elevatórias 

 
Vista interna do prédio dos sopradores 

 
Reator anaeróbio desativado 

 
Reator anaeróbio desativado 

 
Reator anaeróbio em funcionamento 

 
Reator anaeróbio em funcionamento 

 
MBBR 

 
MBBR 
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MBBR 

 
Decantador secundário – uma unidade em 

funcionamento e uma unidade em execução 

 
Decantador secundário 

 
Tanque de contato do esgoto tratado 

 
Dosagem de hipoclorito para desinfecção do 

esgoto tratado 

 
Vista externa do prédio da ETL 
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Vista externa da ETL 
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Laboratório 

 
Laboratório 

 
Supervisório de controle do sistema  

 
Supervisório de controle do sistema  

 
Supervisório de controle do sistema  

Figura 21 - Relatório fotográfico (ETE Garcia).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

2.16.3.1. Vazões  

A Figura 22 a seguir foi fornecida pela Concessionária, referente às vazões que a ETE 
Garcia foi submetida no período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015.   
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Figura 22 - Vazões da ETE Garcia. 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Comparando-se os valores contidos na Figura 22 com a capacidade atual da ETE, pode-se 
concluir que esta vem trabalhando com vazões inferiores à sua capacidade. 

 

2.16.3.2. Análises laboratoriais de controle da qualidade 

Segundo o manual de operações da ETE Garcia fornecido, estão previstas as seguintes 
análises laboratoriais de controle da qualidade. Serão descritas apenas as análises previstas 
na entrada e saída da ETE, já que as outras previstas no manual de operações são 
estritamente operacionais. 

Quadro 1 - Análises previstas no esgoto bruto (ETE Garcia). 

Esgoto Bruto 

Teste Frequência 

Temperatura do esgoto Diária 

Temperatura do ar Diária 

Vazão de entrada Diária 

pH Diária 

DQO Semanal 

Sólidos sedimentáveis Diária 

DBO5 Semanal 

DBO, DQO, Ph, sólidos sedimentáveis Mensal 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Quadro 2 - Análises previstas no esgoto tratado (ETE Garcia). 

Saída efluente 

Teste Frequência 

Temperatura do esgoto Diária 

Vazão de saída Diária 

pH Diária 

DQO Semanal 

Sólidos sedimentáveis Diária 

Oxigênio dissolvido Diária 

DBO5 Semanal 

DBO, DQO, Óleos e graxas, pH, Temperatura, Sólidos sedimentáveis, 
Surfactantes, Fenóis e Ferro Total 

Mensal 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Trimestralmente são feitas também análises de DBO, DQO, Óleos e graxas, pH, 
Temperatura, sólidos sedimentáveis, Surfactantes, Fenóis, Ferro Total, Total Cor Aparente, 
Fósforo, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Suspensos Totais, sólidos Totais, Turbidez, 
Coliformes Termotolerantes, coliformes Totais e Toxicidade Aguda. 

As legislações que atualmente regulam o lançamento de efluentes de Blumenau 
contemplam a Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011, a Lei estadual nº 14.675/2009 
e a Portaria 17/2002 (FATMA). Na Tabela 24 a seguir constam alguns parâmetros 
repassados para análise. 

Tabela 24 - Resultados de análises fornecidas (ETE Garcia). 

Mês 
DBO (mg/l) DQO (mg/l) SD (ml/l) 

Entrada Saída Ef. (%) Entrada Saída Entrada Saída 

out/15 162 13 92% 413 58 1,9 0,1 

nov/15 195 30 85% 398 67 2,8 0,1 

dez/15 224 12 95% 475 55 2,9 0,2 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Segundo análise dos parâmetros da Tabela 24, conclui-se que todos eles estão dentro dos 
limites estabelecidos pela legislação. Além dos parâmetros acima mencionados, foram 
fornecidas também algumas análises enviadas à FATMA, contendo: 

 Análises laboratoriais realizadas em laboratório externo nas seguintes datas e com as 
seguintes características: 

 Data: 12/08/2015 – 15 parâmetros analisados no esgoto bruto e 16 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 

 Data: 10/09/2015 – 4 parâmetros analisados no esgoto bruto e 8 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 
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 Data: 01/10/2015 – 4 parâmetros analisados no esgoto bruto e 8 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 

 Amostra a montante e a jusante no corpo receptor nas seguintes data e com as 
seguintes características: 

 Data: 10/09/2015 – 13 parâmetros analisados a montante e a jusante do 
lançamento no Ribeirão Garcia. Apesar de alguns resultados destas análises 
estarem fora dos limites estabelecidos para o enquadramento atual do Ribeirão 
Garcia (Resolução CERH 001/2008), este acontecimento se verifica já a 
montante do lançamento e não se percebe mudança significativa após o 
lançamento do esgoto tratado pela ETE Garcia; 

Apesar do parâmetro de coliformes termotolerantes não possuir padrão de lançamento, o 
mesmo deve ser lançado no rio de forma com que cause o menor impacto possível, não 
alterando a classe do mesmo ou não alterando a qualidade de montante. 

 

2.17. SISTEMA FORTALEZA 

A Tabela 25 apresenta as áreas das bacias de esgotamento do Sistema Fortaleza. 

Tabela 25 - Bacias de Esgotamento do Sistema Fortaleza. 

Bacia Área (ha) 

Fortaleza 929,20 

Itoupava Norte 667,53 

Itoupava Seca 186,19 

Boa Vista 93,36 

Vila Nova 329,75 

Velha 1 1.047,19 

Velha 2 60,26 

Velha Central 408,51 

Velha Grande 153,26 

Centro (parte) 108,16 

Total 3.983,41 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

Destas bacias, Itoupava Norte, Velha 2, Velha Central e Velha Grande, não são atendidas 
pelo sistema existente, as bacias Fortaleza, Itoupava Norte e Velha 1 atendem parcialmente, 
e as bacias Itoupava Seca, Boa Vista, Vila Nova e Centro (parte) são atendidos 100%. 

Na sequência serão detalhadas as unidades existentes de coleta, afastamento e tratamento 
localizadas nestas bacias, sendo destacados no mapa a seguir, os seguintes itens: 

 Ruas atendidas com rede coletora; e, 

 Localização das Estações Elevatórias e da Estação de Tratamento. 
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2.17.1. Rede Coletora 

O atual sistema de coleta Fortaleza é responsável pelo atendimento dos seguintes bairros: 

 Fortaleza; 

 Itoupava Seca; 

 Boa Vista; 

 Vila Nova; 

 Velha 1; e, 

 Centro (parte). 

Conforme cadastro técnico de janeiro de 2016, repassado pela Concessionária, a extensão 
da rede de afastamento de esgoto (incluindo rede coletora e linhas de recalque) nesta 
região, totalizando 170.436 metros, apresentados Tabela 26. 

Tabela 26 - Extensão por diâmetro da rede de transporte (Sistema Fortaleza). 

Rede de Esgoto Extensão (m) 

Rede Coletora 157.588 

Linhas de Recalque 12.848 

Total 170.436 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Outros quatro bairros, Itoupava Norte, Velha 2, Velha Central e Velha Grande, também terão 
seus esgotos coletados pelo Sistema Fortaleza. 

Está prevista para acontecer, parte em 2020 e parte até 2027, à universalização da 
prestação do serviço de esgotamento sanitário nesta região. 

 

2.17.2. Estações Elevatórias de Esgoto 

O fluxograma, apresentado na Figura 4, ilustra como funciona a operação das elevatórias do 
Sistema Fortaleza. 
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Figura 23 - Fluxograma operacional do Sistema Fortaleza. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Na sequência serão apresentadas as características das estações elevatórias por bacia de 
esgotamento. 

 

2.17.2.1. Bacia Fortaleza 

A Tabela 27 apresenta o resumo das informações referentes às estações elevatórias e 
linhas de recalque existente. 

Tabela 27 - Elevatórias em operação na Bacia Fortaleza. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque  

Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 
 

Operação 

EEE FO07 1 4,0 8,0 133,70 63 PEAD 2013 

EEE FO11 2 - 17,65 740,12 400 PVC de FoFo 2013 

EEE FO15 2 - 15,19 441,61 250 PVC de FoFo 2013 

EE FO15A 2 - - 183,51 100 PVC de FoFo 2012 

TOTAL 7 - - 1.498,94 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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A. EEE FO07 

Unidade situada na Rua Santa Bárbara, marginal oposta ao Shopping Park Europeu, bairro 
Fortaleza, possuindo a seguinte localização geográfica: 691.696 E, 7.024.801 S, e altitude 
aproximada de 24 metros.  

Composta por 1 (um) conjunto moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a ETE Fortaleza. 

O poço tem 1,00 metros de diâmetro e 3,79 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando está localizado no nível do terreno, possuindo controlador lógico 
programado (CLP) e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE FO07. 

 
Figura 24 - EEE FO07. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
 
 

B. EEE FO11 

Unidade situada na Rua Francisco Vahldieck, bairro Fortaleza, possuindo a seguinte 
localização geográfica: 691.964 E, 7.025.385 S, e altitude aproximada de 14 metros. 

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a ETE Fortaleza. 

O poço tem 5,00 metros de diâmetro e 8,05 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 8,5 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE FO11. 
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Figura 25 - EEE FO11. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
 
 

C. EEE FO15 

Unidade situada na Rua Max Scheidemantel, próximo à rua Fritz Spernau, bairro Fortaleza, 
possuindo a seguinte localização geográfica: 692.255 E, 7.024.721 S, e altitude aproximada 
de 14 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a ETE Fortaleza. 

O poço tem 2,70 metros de diâmetro e 6,95 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 8,5 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE FO15. 

 
Figura 26 - EEE FO15. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
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D. EEE FO15A 

Unidade situada na Rua Adolfo Radunz, pátio da ETE Fortaleza, bairro Fortaleza, possuindo 
a seguinte localização geográfica: 692.080 E, 7.024.956 S, e altitude aproximada de 20 
metros. 

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a ETE Fortaleza. 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 5,00 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado no Centro de Controle Operacional da ETE Fortaleza, 
possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor de nível 
hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE FO15A. 

 
Figura 27 - EEE FO15.1. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

2.17.2.2. Bacia Itoupava Seca 

A Tabela 28 apresenta o resumo das informações referentes às estações elevatórias e 
linhas de recalque existente. 
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Tabela 28 - Elevatórias em operação da Bacia Itoupava Seca. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque  

Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 
 

Operação 

EEE IS01 3 - 13,1 284,00 100 PVC de FoFo 2013 

EEE IS02 2 - 11,8 402,00 100 PVC de FoFo 2013 

EEE IS03 2 - 14,7 461,00 150 PVC de FoFo 2013 

EEE IS04 1 3,7 9,9 337,00 100 
63 

PVC de FoFo 
PEAD 

 
2013 

EEE IS05 2 - 21,0 628,00 100 
90 

PVC de FoFo 
 

 
2013 

EEE IS07 2 - 8,4 361,00 100 PVC de FoFo 2013 

TOTAL 12 - - 2.473,00 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A. EEE IS01 

Unidade situada na Rua Hans Lorenz, bairro Itoupava Seca, possuindo a seguinte 
localização geográfica: 689.900 E, 7.024.844 S, e altitude aproximada de 15 metros. 

Composta por 3 (três) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE IS02. 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 5,24 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE IS01. 

 
Figura 28 - EEE IS01. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
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B. EEE IS02 

Unidade situada na Rua Alfredo Hering, bairro Itoupava Seca, possuindo a seguinte 
localização geográfica: 690.220E, 7.024.420S, e altitude aproximada de 17 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE IS03. 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 2,78 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE IS02. 

 
Figura 29 - EEE IS02. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

C. EEE IS03 

Unidade situada na Rua São Paulo, próximo ao dique de contenção da prefeitura, bairro 
Itoupava Seca, possuindo a seguinte localização geográfica: 690.850 E, 7.023.451 S, e 
altitude aproximada de 16 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um de reserva. Sua 
finalidade, transportar o esgoto para a EEE VN02. 

O poço tem 2,70 metros de diâmetro e 5,08 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

A figura a seguir ilustra a EEE IS03. 
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Figura 30 - EEE IS03. 

Fonte: Google Earth, 2016. 

 

D. EEE IS04 

Unidade situada na Rua São Paulo, próximo ao dique de contenção da prefeitura, bairro 
Itoupava Seca, possuindo a seguinte localização geográfica: 690.850 E, 7.023.451 S, e 
altitude aproximada de 16 metros.  

Composta por 1 (um) conjunto moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE IS03. 

O poço tem 1,00 metros de diâmetro e 2,34 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE IS04. 

 
Figura 31 - EEE IS04. 

Fonte: Google Earth, 2016. 
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E. EEE IS05 

Unidade situada na Rua Heloy Dalsasso, próximo ao Tonjov Têxtil, bairro Itoupava Seca, 
possuindo a seguinte localização geográfica: 690.372 E, 7.023.460 S, e altitude aproximada 
de 20 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE VN02 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 4,16 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE IS05. 

 
Figura 32 - EEE IS05. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
 

F. EEE IS07 

Unidade situada na Rua Otto Berner, próximo à Kruser Ind. e Com. de Fornos, bairro 
Itoupava Seca, possuindo a seguinte localização geográfica: 691.073 E, 7.023.307 S, e 
altitude aproximada de 17 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE VN02 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 3,50 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE IS07. 
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Figura 33 - EEE IS07. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

2.17.2.3. Bacia Boa Vista 

A Tabela 29 apresenta o resumo das informações referentes às estações elevatórias e 
linhas de recalque existente. 

Tabela 29 - Elevatórias em operação na Bacia Boa Vista. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque  

Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 
 

Operação 

EEE BV01 1 3,0 11,1 503,00 63 PEAD 2013 

EEE BV02 2 - 5,5 1435,00 100 PVC de FoFo 2013 

TOTAL 3 - - 1.938,00 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A. EEE BV01 

Unidade situada na Rua Luiz Probst, próximo ao nº 77, bairro Boa Vista, possuindo a 
seguinte localização geográfica: 692.503 E, 7.023.665 S, e altitude aproximada de 18 
metros.  

Composta por 1 (um) conjunto moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE BV02. 

O poço tem 1,00 metros de diâmetro e 2,45 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE BV01. 
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Figura 34 - EEE BV01. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

B. EEE BV02 

Unidade situada na Rua Guido Kaestner Senior, próximo à Polyblu Ind. Polímeros, bairro 
Boa Vista, possuindo a seguinte localização geográfica: 692.258 E, 7.023.184 S, e altitude 
aproximada de 16 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE IS07. 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 5,40 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE BV02. 

 
Figura 35 - EEE BV02. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
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2.17.2.4. Bacia Vila Nova 

A Tabela 30 apresenta o resumo das informações referentes às estações elevatórias e 
linhas de recalque existente. 

Tabela 30 - Elevatórias em operação na Bacia Vila Nova. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque  

Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 
 

Operação 

EEE VN01 3 - 27,6 852,00 350 PVC de FoFo 2013 

EEE VN02 3 225,0 29,29 1.585,00 600 PVC de FoFo 2013 

EEE VN2.1 2 - - 106,73 63 PEAD 2013 

EEE VN03 2 11,0 8,98 220,00 150 PVC de FoFo 2016 

EEE VN04 1 3,37 17,2 215,00 63 PEAD 2016 

EEE VN05 3 - 13,36 836,00 500 PVC de FoFo 2013 

TOTAL 14 - - 3.814,73 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A. EEE VN01 

Unidade situada na Rua Almirante Barroso, próximo à Santa Clara Veículos, bairro Vila 
Nova, possuindo a seguinte localização geográfica: 689.934 E, 7.023.434 S, e altitude 
aproximada de 19 metros.  

Composta por 3 (três) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE VN02 

O poço tem 2,70 metros de diâmetro e 7,10 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VN01. 

 
Figura 36 - EEE VN01. 

Fonte: Google Earth, 2016. 



             

       Página: 108 

 

 

B. EEE VN02 (Estudante) 

Unidade situada na Rua Antônio da Veiga, praça do estudante, bairro Vila Nova, possuindo 
a seguinte localização geográfica: 690.435 E, 7.022.039 S, e altitude aproximada de 19 
metros.  

Composta por 3 (três) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a ETE Fortaleza. 

O poço tem 7,00 metros de diâmetro e 7,89 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando possui controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via 
sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VN02. 

 
Figura 37 - EEE VN02. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

C. EEE VN2.1 

Unidade situada na Rua Manoel Boaventura, transversal da Rua Conde Deu, bairro Vila 
Nova, possuindo a seguinte localização geográfica: 689.954 E, 7.022.431 S, e altitude 
aproximada de 26 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE VN-02. 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 3,65 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica no nível do terreno, possuindo controlador lógico programado 
(CLP) e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VN2.1. 
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Figura 38 - EEE VN2.1. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

D. EEE VN03 

Unidade situada na Rua Teresópolis, em frente ao nº 250, Bairro Itoupava Seca, possuindo a 
seguinte localização geográfica: 690.769 E, 7.022.879 S, e altitude aproximada de 12 
metros.   

Composta por 2 (dois) conjunto moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE VN 02. 

O poço tem 5,00 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro galvanizado a fogo. 

O painel de comando fica instalado a 8 metros da elevatória, sobre mureta de alvenaria, em 
função de alagamentos, e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VN 03. 

  
Figura 39 - EEE VN03. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
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A. EEE VN04 

Unidade situada na Rua Teodoro Pereira, em frente ao nº 164, final da Rua, Bairro Vila 
Nova, possuindo a seguinte localização geográfica: 690.431 E, 7.021.875 S, e altitude 
aproximada de 10 metros. 

Composta por 1 (um) conjunto moto-bomba submersível. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE VN 02. 

O poço tem 5,05 metros de profundidade, sendo seu fechamento realizado com tampas de 
ferro galvanizado a fogo. 

O painel de comando fica instalado a 3 metros da elevatória, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VN 04.  

  
Figura 40 - EEE VN04. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

B. EEE VN05 

Unidade situada na Rua Almirante Tamandaré, esquina com Rua Alberto Stein bairro Vila 
Nova, possuindo a seguinte localização geográfica: 690.058 E, 7.021.903 S, e altitude 
aproximada de 15 metros.  

Composta por 3 (três) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a EEE VN02. 

O poço tem 5,00 metros de diâmetro e 8,28 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado a 7,0 metros do terreno, sobre plataforma, em função de 
alagamentos, possuindo controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor 
de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE VN05. 
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Figura 41 - EEE VN05. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

2.17.2.5. Bacia Centro 

A Tabela 31 apresenta o resumo das informações referentes às estações elevatórias e 
linhas de recalque existente. 

Tabela 31 - Elevatórias em operação na Bacia Centro. 

EEE 

Estação Elevatória Linha de Recalque  

Bombas 
(unidades) 

Vazão 
(l/s)  

Altura 
Manométrica 

(mca) 

Extensão 
(m) 

DN 
(mm) 

Material 
 

Operação 

EEE CE04 2 17,0 14,9 204,75 150  2015 

EEE CE05 2 33,6 18,2 404,67    

EEE CE06 2 25,5 13,0 771,28 250  2015 

TOTAL 6 - - 1.380,70 - - - 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A. EEE CE04 

Unidade situada na Rua Ayres Gama, bairro Centro, possui a seguinte localização 

geográfica: 690.705 E, 7.021.696 S, e altitude aproximada de 17 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a ETE Fortaleza. 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 4,27 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado sobre plataforma, em função de alagamentos, possuindo 
controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE CE04. 
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Figura 42 - EEE CN04. 
Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 
 

B. EEE CE06 

Unidade situada na Rua Max Hering, bairro Victor Konder, possuindo a seguinte localização 

geográfica: 691.098 E, 7.022.064 S, e altitude aproximada de 18 metros.  

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis. Sua finalidade, transportar o 
esgoto para a ETE Fortaleza. 

O poço tem 1,50 metros de diâmetro e 4,13 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. 

O painel de comando fica instalado sobre plataforma, em função de alagamentos, possuindo 
controlador lógico programado (CLP) e opera as bombas via sensor de nível hidrostático. 

As figuras a seguir ilustram a EEE CE06 

 
Figura 43 - EEE CN06. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
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2.17.3. Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Fortaleza 

Esta unidade está localizada na Rua Adolfo Radunz (Bairro Fortaleza) com a seguinte 
localização geográfica: 692.060 E, 7.024.929 S, possuindo tratamento através de lodos 
ativados convencional com capacidade de tratamento de 157,9 l/s (1ª etapa). A Tabela 32 a 
seguir mostra as capacidades previstas da ETE Fortaleza em cada etapa de implantação, 
conforme manual de operações fornecido. 

Tabela 32 - Características das etapas previstas de implantação da ETE Fortaleza. 

Parâmetro 
Etapa 

Total 
1 2 3 

População estimada (hab.) 87.000 87.000 87.000 261.000 

Qméd total (l/s) 156 156 156 469 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

O processo de tratamento chamado lodos ativados surgiu na Inglaterra em 1913 e, 
resumidamente, funciona da seguinte maneira: o esgoto bruto e o lodo ativado retornado do 
processo de tratamento são misturados e aerados em um tanque de aeração para depois 
serem novamente separados através do processo de decantação. Parte desta porção 
decantada é novamente retornada ao início do processo para mistura com o esgoto bruto e 
parte retirada para a sua destinação final após desaguamento.  

Algumas vantagens deste processo podem ser listadas: 

 Eficiência elevada; 

 Flexibilidade de operação; 

 Área ocupada. 

Também existem algumas desvantagens: 

 Necessidade de operação mais especializada; 

 Necessidade de controle apurado através de análises de laboratório; 

 Custo de operação, incluindo energia elétrica. 

A ETE Fortaleza possui as unidades constituintes a seguir descritas: 

 Gradeamento mecanizado; 

 Desarenador circular; 

 Decantador primário; 

 Reator aeróbio; 

 Decantador secundário; 

 Tanque de contato (desinfecção); 

 ETL – estação de tratamento do lodo gerado. 
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O esgoto chega à ETE por recalque, onde são direcionados ao canal de chegada, 
construído em concreto armado, operando à lâmina livre.  

A seguir encontra-se o gradeamento mecanizado, que tem o objetivo de remoção dos 
sólidos grosseiros provenientes da rede de esgoto (material procedente do uso inadequado 
das instalações prediais e dos coletores públicos). 

O gradeamento existente na ETE Fortaleza é dotado de barras de ferro, com limpeza por 
dispositivo mecânico automatizado, com acionamento direto por moto-redutor de 
engrenagens. Existe ainda uma grade de limpeza manual paralela à mecanizada, 
possibilitando by-pass do esgoto a ser tratado no caso da grade mecanizada estar em 
manutenção.  

O material retido na grade é removido pelo sistema de limpeza mecanizado e, através de 
uma rosca transportadora, levado até uma caçamba. 

O desarenador é a etapa seguinte ao gradeamento, sendo circular e com limpeza 
automatizada tipo Air Lift.  

São aferidos constantemente os seguintes parâmetros no esgoto bruto: ph, vazão e 
condutividade. A condutividade consegue detectar a entrada de esgotos não domésticos, 
assim como a quantidade demasiada de águas pluviais misturadas ao esgoto.  

O fluxo original da estação previa o transporte do esgoto, após o desarenador, para o 
decantador primário. No entanto esta unidade está atualmente desativada. No manual de 
operação desta ETE já está prevista esta possibilidade de by-pass do decantador primário. 

Portanto, atualmente, após o desarenador o esgoto é levado até o tanque de aeração (reator 
aeróbio). 

O decantador secundário é a etapa seguinte e tem como objetivo reduzir a concentração de 
sólidos suspensos proveniente do reator aeróbio, separando-os do efluente tratado. O lodo 
biológico é retirado do fundo do decantador, continuamente, por meio de uma ponte 
removedora de lodo.  

A estação elevatória de recirculação de lodo realiza o transporte de parte do lodo decantado 
(decantador secundário) retornando-o ao reator aeróbio. O restante do lodo é transportado 
até a ETL. 

Esta parcela do lodo que será descartada, é enviada do decantador secundário até um 
tanque de lodo que precede uma mesa desaguadora. Após a mesa, o lodo espessado é 
levado até o tanque de acúmulo de lodo, que alimenta a centrífuga existente, responsável 
pelo desaguamento final do lodo. Existe uma unidade de cada equipamento (mesa 
desaguadora e centrífuga), sendo prevista a instalação de mais uma unidade de cada 
equipamento nas etapas posteriores de ampliação da ETE. 

O efluente tratado coletado na parte superior do decantador secundário ainda é submetido a 
uma última etapa: a desinfecção no tanque de contato através da aplicação de hipoclorito de 
sódio.  

A Figura 44 a seguir mostra a área da ETE Fortaleza e suas unidades. 
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Figura 44 - Área da ETE Fortaleza. 

Fonte: Google Earth, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

A Concessionária tem a intenção de ampliar a capacidade de tratamento desta ETE através 
da implantação de um processo de tratamento chamado MBBR (Moving Bed Biological 
Reactor), também conhecido como lodos ativados de leito móvel, possuindo fluxo contínuo 
de esgoto. Esta tecnologia baseia-se na introdução de um meio suporte flutuante no interior 
do tanque de aeração visando a melhoria do desempenho do tratamento.  

Este meio suporte inserido é constituído de pequenas peças plásticas que se mantém 
suspensas no interior do tanque de aeração, sendo agitadas pela injeção de ar, fazendo com 
que haja muita mobilidade, exposição e contato com o esgoto. 

O MMBR originou-se na Noruega na década de 90 e pode ser usado tanto em novas ETEs 
quanto em upgrade de ETEs existentes. 

Independente da tecnologia de tratamento, o importante é o atendimento, por parte de 
Concessionária, de alguns itens importantes: 

 Obtenção das devidas licenças ambientais; 

 Possuir unidades com capacidade de tratamento condizente com as metas de 
atendimento da população previstas em contrato; 

 Atender a legislação pertinente quanto à qualidade do esgoto tratado. 

A seguir será apresentado o relatório fotográfico da ETE Fortaleza. 

Decantador 
secundário 

ETL 

Tanque 
aeração 

Tratamento 
preliminar 

Decantador 
primário 

Sopradores  

Administração 

Tanque de 
contato 
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Visão geral – Administração e estoque de 

tubos 

 
Vista externa do tratamento preliminar 

 
Entrada de esgoto bruto e gradeamento 

 
Gradeamento - limpeza 

 
Vista externa do desarenador 

 
Desarenador – limpeza 
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Cisternas para armazenamento de água de 

chuva para limpeza do gradeamento 

 
Grade mecanizada 

 
Medidores entrada de esgoto bruto – pH, 

vazão e condutividade 

 
Local para recebimento de caminhões limpa-

fossa 

 
Prédio que abriga a entrada de energia 

elétrica (pavimento superior) e sopradores 
(pavimento inferior) 

 
Prédio que abriga a entrada de energia 

elétrica (pavimento superior) e sopradores 
(pavimento inferior) 
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Vista interna do pavimento dos sopradores 

 
Vista interna do pavimento dos sopradores 

 
Decantador primário desativado 

 
Tanque de aeração 

 
Tanque de aeração 

 
Tanque de aeração – entrada de esgoto bruto 

e recirculação de lodo 
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Tanque de aeração – saída de esgoto para 

decantador secundário 

 
Decantador secundário 

 
Estação elevatória de recirculação de lodo 

para o tanque de aeração 

 
Estação elevatória de recirculação de lodo 

para o tanque de aeração 

 
Medidores de vazão de recirculação 

 
Vista externa do prédio da ETL 
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Estação elevatória de lodo com destino à 

mesa desaguadora 

 
Estação elevatória de lodo com destino à 

mesa desaguadora 

 
Mesa desaguadora 

 
Mesa desaguadora 

 
Estação elevatória de lodo com destino à 

centrífuga  

 
Estação elevatória de lodo com destino à 

centrífuga 
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Centrífuga para desidratação de lodo 

 
Caçamba de lodo desidratado 

 
Tanque de contato e dosagem de hipoclorito 

para desinfecção final do esgoto tratado 

 
Medidores do esgoto tratado – pH, vazão e 

condutividade 

 
Esgoto tratado 

 
Esgoto tratado 
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Supervisório de controle do sistema  

 
Supervisório de controle do sistema  

Figura 45 - Relatório fotográfico (ETE Fortaleza).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A ETE Fortaleza conta com geradores elétricos móveis que, em alguma eventualidade de 
falha no fornecimento de energia elétrica, a Concessionária pode acioná-los rapidamente. 
Além de realizarem o atendimento aos locais em que estão disponibilizados, também estão 
dimensionados para atender a todas as estações elevatórias do sistema ou estações de 
tratamento de esgoto, excluindo-se a estação elevatória do Estudante que já conta com um 
gerador exclusivo. 

 
Figura 46 – Gerador Elétrico móvel (ETE Fortaleza). 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

2.17.3.1. Vazões  

A Figura 47 a seguir foi fornecida pela Concessionária referente às vazões que a ETE 
Fortaleza foi submetida, no período entre abril de 2013 e dezembro de 2015.   
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Figura 47 - Vazões da ETE Fortaleza. 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Comparando-se os valores contidos na Figura 47 com a capacidade atual da ETE, pode-se 
concluir que esta vem trabalhando com vazões inferiores à sua capacidade, e que a 
implantação do sistema MBBR, conforme citado anteriormente, com vistas ao aumento de 
capacidade, objetiva antecipar as obras necessárias ao aumento futuro do atendimento à 
população.  

 

2.17.3.2. Análises laboratoriais de controle da qualidade 

Segundo o manual de operações da ETE Fortaleza fornecido, estão previstas as seguintes 
análises laboratoriais de controle da qualidade. Serão descritas apenas as análises previstas 
na entrada e saída da ETE, já que as outras previstas no manual de operações são 
estritamente operacionais. 
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Quadro 3 - Análises previstas no esgoto bruto (ETE Fortaleza). 

Esgoto Bruto 

Teste Frequência 

Temperatura do esgoto Diária 

Temperatura do ar Diária 

Vazão de entrada Diária 

pH Diária 

Condutividade Diária 

DQO Semanal 

Sólidos sedimentáveis Diária 

DBO5 Semanal 

DBO, DQO, Fósforo e Temperatura Mensal 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Quadro 4 - Análises previstas no esgoto tratado (ETE Fortaleza). 

Saída efluente 

Teste Frequência 

Temperatura do esgoto Diária 

Vazão de saída Diária 

pH Diária 

DQO Semanal 

Sólidos sedimentáveis Diária 

Oxigênio dissolvido Diária 

Sólidos suspensos totais Semanal 

DBO5 Semanal 

Cor Aparente, DBO, DQO, Detergentes, Fenóis, Ferro Total, Fósforo 
Total, Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio Total, Óleos e graxas totais, 
Oxigênio dissolvido, pH, Sólidos sedimentáveis, Sólidos suspensos 
totais, Sólidos totais, Temperatura e Turbidez. 

Mensal 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

As legislações que atualmente regulam o lançamento de efluentes de Blumenau 
contemplam a Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011, a Lei estadual nº 14.675/2009 
e a Portaria 17/2002 (FATMA). Na Tabela 33 a seguir constam alguns parâmetros 
repassados para análise. 
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Tabela 33 - Resultados de análises fornecidas (ETE Fortaleza). 

Mês 
DBO (mg/l) DQO (mg/l) SD (ml/l) 

Entrada Saída Ef. (%) Entrada Saída Entrada Saída 

out/15 143 7 95% 351 26 12 0,1 

nov/15 183 6 97% 466 25 7,8 0,3 

dez/15 151 14 91% 319 37 2,7 0,1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Segundo análise dos parâmetros da Tabela 33, conclui-se que todos eles estão dentro dos 
limites estabelecidos pela legislação. Além dos parâmetros acima mencionados, foram 
fornecidas também algumas análises enviadas à FATMA, contendo: 

 Monitoramento diário e semanal realizado em laboratório interno, no período 
compreendido entre 19 de setembro de 2015 e 18 de dezembro de 2015. Os 
parâmetros analisados diariamente contidos neste levantamento são: pH e sólidos 
sedimentáveis, estando todos dentro dos limites da legislação. Já os parâmetros 
analisados semanalmente contidos neste levantamento são: DBO entrada, DQO 
entrada, DBO saída e DQO saída, estando também todos dentro dos limites da 
legislação; 

 Análises laboratoriais realizadas em laboratório externo nas seguintes datas e com as 
seguintes características: 

 Data: 01/10/2015 – 5 parâmetros analisados no esgoto bruto e 19 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 

 Data: 10/11/2015 – 5 parâmetros analisados no esgoto bruto e 19 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 

 Data: 15/12/2015 – 5 parâmetros analisados no esgoto bruto e 19 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido). 

 Amostras a montante e a jusante no corpo receptor nas seguintes datas e com as 
seguintes características: 

 Data: 01/10/2015 – 13 parâmetros analisados a montante e a jusante do 
lançamento no Rio Itajaí-açu. Apesar de alguns resultados destas análises 
estarem fora dos limites estabelecidos para o enquadramento atual do Rio 
Itajaí-açu (Resolução CERH 001/2008), este acontecimento se verifica já a 
montante do lançamento e não se percebe mudança significativa após o 
lançamento do esgoto tratado pela ETE Fortaleza; 

 Data: 10/11/2015 – 13 parâmetros analisados a montante e a jusante do 
lançamento no Rio Itajaí-açu. Apesar de alguns resultados destas análises 
estarem fora dos limites estabelecidos para o enquadramento atual do Rio 
Itajaí-açu (Resolução CERH 001/2008), este acontecimento se verifica já a 
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montante do lançamento e não se percebe mudança significativa após o 
lançamento do esgoto tratado pela ETE Fortaleza; 

 Data: 15/12/2015 – 13 parâmetros analisados a montante e a jusante do 
lançamento no Rio Itajaí-açu. Apesar de alguns resultados destas análises 
estarem fora dos limites estabelecidos para o enquadramento atual do Rio 
Itajaí-açu (Resolução CERH 001/2008), este acontecimento se verifica já a 
montante do lançamento e não se percebe mudança significativa após o 
lançamento do esgoto tratado pela ETE Fortaleza; 

Apesar do parâmetro de coliformes termotolerantes não possuir padrão de lançamento, o 
mesmo deve ser lançado no rio de forma com que cause o menor impacto possível, não 
alterando a classe do mesmo ou não alterando a qualidade de montante. 

 

2.18. SISTEMA JOSÉ REUTER E ITOUPAVAZINHA (CONVÊNIO FUNASA) 

O convênio FUNASA é decorrente de um programa do Ministério da Saúde para cooperação 
no Apoio à Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento, foi criado para apoiar os entes 
federados e as instituições públicas prestadoras de serviços de saneamento ambiental. Para 
o Município de Blumenau foram criados projetos para construção de sistemas de 
esgotamento sanitário em alguns bairros, compreendendo quatro etapas: José Reuter, 
Itoupavazinha, Araranguá e Cohab. 

Cada projeto contemplava metas físicas isoladamente, conforme contrato firmado entre 
SAMAE e a empresa Sulcatarinense que logrou-se vencedora do processo de concorrência 
nº 03-021/2007, tendo, consequentemente, celebrado com a Autarquia em 11/02/2008, o 
respectivo Contrato nº 011/08 para Execução da Obra e Serviços para Ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Blumenau/SC. Porém, não ocorreu 
entrega total das obras previstas. 

Em 01/07/2011 foram assumidas pela Concessionária, a operação de 2 localidades (COHAB 
e Araranguá), ficando pendente os sistemas José Reuter e Itoupavazinha, que conforme 2º 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, deverão ser concluídos pelo Poder Concedente 
até maio de 2020. 

 

2.18.1. Sistema José Reuter 

Conforme Contrato de Concessão e reiterado no 2.º Termo Aditivo, eram de 
responsabilidade do Poder Concedente (SAMAE) a execução das seguintes obras, previstas 
no Convênio nº 2.331/2005, financiadas com recursos da FUNASA (José Reuter): 

 Ligações Domiciliares: 

 1.200 ligações; e, 

 4.800 metros de ramais para ligações domiciliares. 
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 Redes Coletoras: 

 DN150 = 14.900 m; 

 DN200 = 360 m; 

 DN250 = 1.080 m; 

 DN300 = 970 m; 

 Total = 17.310 metros. 

 Estação Elevatória de Esgoto; e, 

 Estação de Tratamento de Esgoto, com vazão igual a 55,0 l/s, possuindo as seguintes 
unidades: Gradeamento, Desarenador e Reator Anaeróbio. 

Verificando o cadastro técnico de janeiro de 2016, repassado pela Concessionária, e em 
visitas na localidade, constatou-se que somente parte da rede coletora, 13.000 metros, e a 
estação elevatória foram executadas, porém não se sabe a real situação de conservação e 
capacidade operacional destas infraestruturas. 

Mesmo existindo rede em algumas ruas e bombas instaladas na elevatória, o sistema não 
está em operação, em função de não terem sido executadas as ligações domiciliares, a 
ETE, e alguns trechos de rede. 

A seguir será apresentado o relatório fotográfico do Sistema José Reuter. 

 
EEE  

 
Área prevista para ETE  

Figura 48 - Relatório fotográfico (Sistema José Reuter).  
Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.18.2. Sistema Itoupavazinha 

Conforme Contrato de Concessão e reiterado no 2.º Termo Aditivo, eram de 
responsabilidade do Poder Concedente (SAMAE) a execução das seguintes obras, previstas 
no Convênio nº 2.332/2005, financiadas com recursos da FUNASA (Itoupavazinha I): 

 Ligações Domiciliares: 

 800 ligações; e, 

 3.200 metros de ramais para ligações domiciliares. 

 Redes Coletoras: 

 DN150 = 9.520 m; 

 DN200 = 1.080 m; 

 DN250 = 300 m; 

 Total = 10.900 metros. 

 Estações Elevatórias de Esgoto; e, 

 Estação de Tratamento de Esgoto, com vazão igual a 50,0 l/s, possuindo as seguintes 
unidades: Gradeamento, Desarenador e Reator Anaeróbio. 

Verificando o cadastro técnico de janeiro de 2016, repassado pela Concessionária, e em 
visitas na localidade, constatou-se a existência de 14.000 metros de rede coletora e 5 
estações elevatórias executadas, porém não se sabe a real situação de conservação e 
capacidade operacional destas infraestruturas. 

Mesmo existindo rede e bombas instaladas nas elevatórias, o sistema não está em 
operação, em função de não terem sido executadas as ligações domiciliares e a ETE. 

A seguir será apresentado o relatório fotográfico do Sistema Itoupavazinha. 

 
EEE 01 

 
EEE 03 
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EEE 04 

 
EEE 05 

 
Área prevista da ETE 

 
Área prevista da ETE 

Figura 49 - Relatório fotográfico (Sistema Itoupavazinha).  
Fonte: SERENCO, 2016. 
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2.19. SISTEMA ITOUPAVA CENTRAL 

A Tabela 34 apresenta as áreas das bacias de esgotamento do Sistema Itoupava Central. 

Tabela 34 - Bacias de Esgotamento do Sistema Itoupava Central. 

Bacia Área (ha) 

Passo Manso 641,66 

Salto Weissbach 770,60 

Escola Agrícola 480,01 

Bandefurt 882,87 

Salto do Norte 601,86 

Testo Salto 1.836,23 

Fortaleza Alta 365,71 

Fidélis 973,93 

Itoupava Central 1 3.300,83 

Itoupava Central 2 247,02 

Itoupava Central 3 296,86 

Itoupava Central 4 2.080,55 

Total 12.478,13 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Todas estas bacias não são atendidas pelo sistema existente (principal). 

Está prevista para acontecer, parte em 2020 (Escola Agrícola, Bandefurt, Salto do Norte, 
Testo Salto, Fortaleza Alta, Fidélis, Itoupava Central 1, Itoupava Central 2, Itoupava Central 
3 e Itoupava Central 4) e parte até 2027 (Passo Manso), a universalização da prestação do 
serviço de esgotamento sanitário nesta região. 

 

2.20. SISTEMA VILA ITOUPAVA 

A Tabela 35 apresenta a área da bacia de esgotamento do Sistema Vila Itoupava. 

Tabela 35 - Bacia de Esgotamento do Sistema Vila Itoupava. 

Bacia Área (ha) 

Vila Itoupava 812,10 

Total 812,10 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Esta bacia não é atendida pelo sistema existente. 

Está prevista para acontecer em 2020 a universalização da prestação do serviço de 
esgotamento sanitário nesta região. 
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2.21. SISTEMAS ISOLADOS / LOTEAMENTOS 

Em função do não atendimento com rede pública coletora de esgoto em praticamente 70% 
das ruas do município, além da obrigação legal para novos empreendimentos (Seção IV do 
Decreto Municipal nº 10.809/2015), os loteamentos que foram instalados ou irão se instalar 
em Blumenau, implantaram ou deverão executar sistemas de coleta, afastamento e de 
tratamento dos esgotos gerados, sendo estas unidades, após conclusão e aprovação, 
integradas ao domínio público do município. 

As unidades de tratamento dos Sistemas Isolados/Loteamentos, logo após execução das 
redes coletoras nas regiões desprovidas de coleta, previstas no cronograma do 4.º TA da 
Concessionária, serão desativadas. Já as unidades do sistema de coleta e transporte, 
contemplando: ligações domiciliares, rede coletora, estações elevatórias de esgoto e linhas 
de recalque, serão integradas ao sistema principal. 

Contudo, estes sistemas por serem transitórios e terem licenciamentos simplificados, não 
atendem a legislação atual da FAEMA. Com a participação e apoio do Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina, Poder Concedente, Secretarias Municipais de Planejamento e de 
Serviços Urbanos, Agência Reguladora, Concessionária e representantes dos Loteadores do 
Município, foram elaboradas duas Resoluções do CMMA (Conselho Municipal de Meio 
Ambiente), que estabelecem: 

 Resolução CMMA nº 002/2013 que dispõe sobre os parâmetros exigidos para esses 
loteamentos até serem definitivamente desativados e interligados a rede; e 

 Resolução CMMA nº 001/2015 que dispõe sobre diretrizes para os sistemas isolados 
existentes e os que serão construídos. 

Para os novos empreendimentos/loteamentos, caso seja negada a conexão do sistema 
independente ao sistema público, a definição do tipo de sistema de esgotamento sanitário a 
ser implantado será baseada nos critérios mínimos necessários para obtenção do 
Licenciamento Ambiental de Operação (LAO), emitida pela Fundação Municipal de Meio 
Ambiente (FAEMA). 

De um total de 73 Sistemas Isolados/Loteamentos, 28 deles possuem coleta, transporte e 
tratamento, os outros 45, somente coleta e transporte. 

Com relação ao tratamento, são utilizados quatro tipos de sistemas, sendo estes destacados 
abaixo: 

 Tanque séptico, seguido de filtro anaeróbio; 
 Reator anaeróbio de fluxo ascendente, seguido de biofiltro aerado submerso; 
 Reator aeróbio; e, 
 Tanque de retenção de sólidos anóxicos e Tanque de aeração. 

Das 28 (vinte e oito) ETEs, apenas quatro não recebem tratamento de tanque séptico, 
seguido de filtro anaeróbio, sendo estas descritas a seguir: 
 

 ETE Loteamento Morada das Árvores 

 Reator anaeróbio de fluxo ascendente, seguido de biofiltro aerado submerso; 
 ETE Loteamento Morada das Nascentes. 

 Reator anaeróbio de fluxo ascendente, seguido de biofiltro aerado submerso; 
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 ETE Loteamento COHAB. 

 Reator aeróbio; 
 ETE Loteamento Alfablu XVI. 

 Tanque de retenção de sólidos anóxicos e Tanque de aeração. 
 
Na Tabela 36 são apresentados os sistemas isolados que possuem coleta, afastamento e 
tratamento. 
 
 



             

       Página: 135 

 

 

Tabela 36 - Sistemas Isolados/Loteamentos (coleta, afastamento e tratamento). 

Nome Rua Bairro 
Data 

Operação 
Destino  
Efluente 

Rede 
Coletora 

 (km) 

ETE Lot. Morada das Árvores  Rua Mathias Bornhofen, próximo ao nº 191 Passo Manso 2011 Ribeirão Branco 1,0 

ETE Lot. Morada das Nascentes Rua Santa Maria, nº 2272 Progresso 2011 Ribeirão Progresso 1,0 

ETE Lot. COHAB Rua Godofredo Rangel, nº 131 Fidélis 2011 Drenagem  5,5 

ETE Lot. Dona Irma Rua Eng. Maicon Siemenskoski, próximo ao nº 274 Itoupavazinha 2006 Córrego 1,0 

ETE Lot. Santa Paula I Rua Gustavo Zirmmermann, próximo ao nº 2583 Itoupava Central 2005 Córrego 2,2 

ETE Lot. Santa Paula II Rua George Fridrich Mordhorst, próximo ao nº 650 Itoupava Central 2005 Córrego 2,2 

ETE Lot. Danúbio Rua Waltrudes Nogueira, próximo ao nº55 Passo Manso 2009 Córrego 0,5 

ETE Lot. Itapoá Rua Gustavo Budag, nº 227 Velha 2005 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Jardim das Hortênsias I Rua Divinópolis, nº 863 Velha 2006 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Jardim das Hortênsias II Rua Divinópolis, nº 863 Velha 2006 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Jeanine Rua Erich Belz, nº 750 Itoupava Central 2004 Córrego 1,0 

ETE Lot. Jensen Neto Rua Leopoldo Colin, final Escola Agrícola 2007 Drenagem 1,0 

ETE Lot. João Hodecker Rua Santa Maria, nº 1710 Progresso 2008 Córrego 0,5 

ETE Lot. Larissa I (ETE Lot.) Rua Adele Jansen, início da rua Passo Manso 1996 Córrego 0,5 

ETE Lot. Luiza I Rua Tenente Carlos Deeke, nº 170 Passo Manso 1996 Córrego 0,5 

ETE Lot. Luiza II Rua Tenente Carlos Deeke, nº 170 Passo Manso 1996 Córrego 1,5 

ETE Lot. Libertadores I Rua Francisco Marcelino Dias, próximo ao nº 162 Itoupavazinha 2000 Drenagem 1,0 

ETE Lot. Libertadores II Rua Frederico Boehringer, frente ao nº 522 Itoupavazinha 2000 Córrego 1,2 

ETE Lot. Tarumã Rua Bertoldo João da Silva, próximo nº 325 Itoupavazinha 2005 Drenagem 1,6 

ETE Lot. Tulipa Rua José Bagatolli, próximo nº 145 Passo Manso 2007 Córrego 0,5 

ETE Lot. Villa Bela Rua Alfredo Balistieri, próximo nº 206 Velha 2008 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Vila Feliz & Bromberg Rua Professor Heriberto Muller, nº 657 Escola Agrícola 2000 Drenagem 1,3 

ETE Lot. Villa Verdi Rua Guilherme Poerner, nº 556 Água Verde 2007 Drenagem 1,3 

ETE Lot. Alfablu XVI Rua "A", final da Rua Theodoro Luerdes Escola Agrícola 2013 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Dona Isa Rua "F, transversal da Rua Professor Jacob Ineichen, nº 3.366 Itoupava Central 2012 Drenagem 2,4 

ETE Lot. Vila Europa I Rua Theodor Kleine, nº 465 Fortaleza Alta 2011 Drenagem 1,0 

ETE Lot. Vila Europa II Rua Theodor Kleine, nº 465 Fortaleza Alta 2011 Drenagem 1,0 

ETE Lot. Villa Fortaleza Rua Villa Maria, próximo nº 325 Fortaleza Alta 2008 ETE Villa Fortaleza 1,8 

Fonte: Concessionária, Adaptado SERENCO, 2016.
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Na Tabela 37 são apresentados os sistemas isolados que possuem somente coleta e 
afastamento. 

Tabela 37 - Sistemas Isolados/Loteamentos (afastamento). 

 
Fonte: Concessionária, Adaptado SERENCO, 2016. 

 



             

       Página: 137 

 

 

Os Sistemas Isolados / Loteamentos podem ser visualizados no mapa a seguir. Além desses 

existem 4 elevatórias, totalizando as 45 unidades de coleta e afastamento, demonstradas na 

sequência. 
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2.21.1.1. Rede Coletora 

Segundo “Inventário de Bens Vinculados dos serviços públicos de esgotamento sanitário de 
Blumenau”, elaborado pela Concessionária em fevereiro de 2016, estima-se que a extensão 
da rede coletora dos sistemas isolados/loteamentos seja igual a 77.800 metros. 

 

2.21.1.2. Estações Elevatórias de Esgoto 

Existem 4 (quatro) estações elevatórias de esgoto atendendo os Sistemas 
Isolados/Loteamentos, sendo algumas das características destas apresentadas a seguir. 

 

A. EEE Loteamento Alfablu XXXIV 

Unidade situada na Rua Guilherme Scharf, frente, nº 1145, Bairro Fidélis, possuindo a 
seguinte localização geográfica: 691.157 E, 7.029.025 S, e altitude aproximada de 18 
metros. 

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um deles reserva, e 
sensor de nível boia para ativar/desligar a moto-bomba. 

Tem como finalidade transportar o esgoto para a ETE COHAB. 

O poço tem 2,50 metros de profundidade e seu fechamento é realizado com tampas de ferro 
fundido. 

A Figura 50 ilustra a EEE Loteamento Alfablu XXXIV. 

 
Figura 50 - EEE Loteamento Alfablu XXXIV.  
Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

B. EEE Loteamento Colibri 

Unidade localizada na Rua General Osório, nº 4.639, Bairro Salto Weissbach. 

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um deles reserva, e 
sensor de nível boia para ativar/desligar a moto-bomba. 
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O poço tem 2,50 metros de profundidade e seu fechamento é realizado com tampas de ferro 
fundido. 

A Figura 51 ilustra a EEE Loteamento Colibri. 

 
Figura 51 - EEE Loteamento Colibri.  

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

C. EEE Loteamento André David Mees Simão 

Unidade situada na Rua André David Mees Simão, nº 70, bairro Fidélis, possuindo a 
seguinte localização geográfica: 691.723 E, 7.028.890 S, e altitude aproximada de 26 m. 

Composta por 2 (dois) conjuntos moto-bomba submersíveis, sendo um deles reserva, sensor 
de nível boia para ativar/desligar a moto-bomba, e painel de comando apoiado no piso. 

Tem como finalidade transportar o esgoto para a ETE COHAB. 

O poço tem 1,00 metro de diâmetro e 3,50 metros de profundidade, sendo seu fechamento 
realizado com tampas de ferro fundido. O terreno onde está localizado a EEE não possui 
nenhum tipo de cercamento. 

A Figura 52 ilustra a EEE Loteamento André David Mees Simão. 

 
Figura 52 - EEE Loteamento André David Mees Simão. 

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 
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D. EEE Loteamento Larissa II 

Unidade situada na Rua Aloísio Blaesing, Bairro Passo Manso, possuindo a seguinte 
localização geográfica: 683.836 E, 7.021.753 S, e altitude aproximada de 66 m. 

Tem como finalidade transportar o esgoto para a ETE Luiza II. 

A Figura 53 ilustra a EEE Loteamento Larissa II. 

 
Figura 53 - EEE Loteamento Larissa II.  

Fonte: Relatório de Bens Reversíveis, 2016. 

 

2.21.1.3. Estações de Tratamento de Esgoto 

Em função do elevado número de unidades dos Sistemas Isolados/Loteamentos, serão 
exemplificadas somente algumas unidades de tratamento. 

 

A. ETE Loteamento Larissa I 

Unidade situada na Rua Adele Jansen, Bairro Passo Manso, possuindo a seguinte 

localização geográfica: 684.035 E, 7.022.291 S, e altitude aproximada de 41 m.  

No caso da ETE Larissa I, é tratamento utilizado é o sistema tanque séptico seguido de filtro 
anaeróbio, sendo os volumes apresentados a seguir: 

 Tanque Séptico - Volume útil = 3 m³; e, 

 Filtro Anaeróbio - Volume útil = 3 m³. 
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Figura 54 - ETE Loteamento Larissa I. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 
 

B. ETE Loteamento Morada das Nascentes 

Unidade situada na Rua Santa Marina, nº 2272, Bairro Progresso, possuindo a seguinte 
localização geográfica: 689.062 E, 7.012.907S, e altitude aproximada de 61 m.  

No caso da ETE Morada das Nascentes, o tratamento utilizado é o sistema de reator 
anaeróbio de fluxo ascendente, sendo apresentado a seguir o fluxograma de operação da 
ETE. 

 
Figura 55 - Fluxograma ETE Loteamento Morada das Nascentes. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Figura 56 - ETE Loteamento Morada das Nascentes. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

Foram fornecidas algumas análises da ETE que foram enviadas à FAEMA, contendo: 

 Análises laboratoriais realizadas em laboratório externo nas seguintes datas e com as 
seguintes características: 

 Data: 11/03/2015 – 9 parâmetros analisados no esgoto bruto e 9 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 

 Data: 22/04/2015 – 9 parâmetros analisados no esgoto bruto e 9 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 

 Data: 04/05/2015 – 9 parâmetros analisados no esgoto bruto e 9 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 

 Data: 18/06/2015 – 9 parâmetros analisados no esgoto bruto e 9 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido); 

 Data: 08/07/2015 – 9 parâmetros analisados no esgoto bruto e 9 parâmetros 
no esgoto tratado, estando apenas o valor óleos e graxas totais com valor 
acima do limite estabelecido na legislação (considerando os parâmetros que 
tem limite estabelecido); e, 

 Data: 11/08/2015 – 9 parâmetros analisados no esgoto bruto e 9 parâmetros 
no esgoto tratado, estando todos os valores dentro dos limites da legislação 
(considerando os parâmetros que tem limite estabelecido). 
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2.22. FAIXAS SANITÁRIAS 

Conceitualmente, “faixas sanitárias” deveriam ser áreas não edificáveis para implantação da 
rede coletora de esgoto. Estas, localizadas geralmente em terrenos mais íngremes ou em 
baixas cotas topográficas, servem para o correto escoamento do esgoto. 

É fundamental que a prioridade para implantação de tubulações para coleta de esgotos 
sanitários acompanhe as características da drenagem natural dos terrenos existentes, desta 
forma evitando a criação de estações elevatórias/bombeamentos que seriam 
desnecessários originalmente. 

Por isso, a questão de faixas sanitárias e a preservação de margens de córregos é um ponto 
fundamental que influencia o desenvolvimento do sistema de saneamento de uma cidade. 

Porém, a maioria das cidades brasileiras enfrenta um grande desafio em relação ao “Uso e 
Ocupação do Solo” de forma desordenada e irregular. Infelizmente, Blumenau não difere do 
restante do país em relação a esta situação. 

São muitos e diversificados os casos de “faixas sanitárias” onde foram implantadas 
tubulações de drenagem pluvial, mas o escoamento natural dos terrenos existentes não foi 
devidamente preservado, tendo hoje construções muito próximas e até mesmo, em casos 
extremos, residências construídas sobre as tubulações de drenagem. 

Neste caso a implantação da tubulação para coleta específica do esgoto sanitário gerado 
pelas residências torna-se bastante dificultada, tendo o Poder Concedente (SAMAE), com o 
apoio das demais Secretarias e estruturas de apoio da Municipalidade, que adotar o 
processo de desapropriação de áreas para a instituição de “Faixa Sanitária Não Edificante”. 

É importante ressaltar que este é um processo jurídico-administrativo bastante complicado e 
que por mais que os esforços do Concedente estejam bastante concentrados neste sentido, 
a evolução dos casos é bastante morosa. 

Em casos mais extremos, quando todas as alternativas técnicas e jurídico-administrativas já 
foram propostas e resultarem sem sucesso, é necessária a revisão de todo o projeto de 
engenharia do sistema de coleta de esgotos daquela região para a implantação de uma 
nova EEE (Estação Elevatória de Esgotos). 

As seguintes leis municipais apresentam informações a respeito das Faixas Sanitárias: 

 Lei complementar nº 749, de 23 de março de 2010 - Dispõe sobre o código de 
parcelamento do solo para fins urbanos no município de Blumenau. São solicitados 
dentro do Art. 15, no ato da solicitação de licença para implantação de loteamento, 
diversos documentos, entre eles: “VIII - projeto planimétrico na escala mínima de 
1:500”, sendo que neste projeto deverão ser apresentados diversas indicações, 
dentre elas: “m) as faixas sanitárias não edificantes nos locais onde as tubulações 
não passem pelas vias públicas, obedecendo as larguras mínimas estabelecidas no 
Anexo II”, conforme visualizado na Figura 57. 
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Figura 57 - Especificação das Faixas Sanitárias, conforme diâmetro da tubulação. 

Fonte: Anexo II - Lei Complementar nº 749, 2010. 

 

 Lei complementar nº 1.030, de 18 de dezembro de 2015 - Dispões sobre o código de 
edificações do município de Blumenau, cita no Artigo 37º: Os imóveis atingidos por 
tubulações cuja manutenção é de responsabilidade do município deverão reservar 
faixa sanitária não edificável visando a garantir a livre passagem para sua 
manutenção, em dimensão que será definida pelo órgão municipal competente. 

 Lei complementar nº 1.039, de 23 de fevereiro de 2016 - Altera e acrescenta 
dispositivos da Lei complementar nº 751, de 23 de março de 2010, que dispõe sobre 
o código de zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Blumenau, cita no 
Artigo 41º: III - Faixa Sanitária Não Edificante: espaço territorial não edificável, 
conforme definido pelo órgão municipal competente e descrito no Código de 
Parcelamento. 

Reitera-se que durante os trabalhos de Revisão do PMSB em andamento, em integração 
com a Revisão do Plano Diretor da Cidade de Blumenau que encontra-se em andamento 
neste mesmo período, sejam redobrados esforços para definição de diretrizes que possam 
vir a evitar a criação de novas situações como estas, durante a evolução das construções 
nos diversos bairros da cidade. 

Em Blumenau existem diversas situações de Faixas Sanitárias, que prejudicam a ampliação 
do nível de atendimento da Concessionária na prestação do serviço de esgotamento 
sanitário. A Tabela 38 apresenta o número de economias impedidas de se conectar ao 
sistema existente. 
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Tabela 38 - Número de economias não atendidas em função das Faixas Sanitárias. 

Bairros nº de economias totais 

Água Verde 2 

Asilo 720 

Boa Vista 3 

Bom Retiro 13 

Centro 1 

Escola Agrícola 10 

Fortaleza 348 

Itoupava Norte 117 

Itoupava Seca 73 

Jardim Blumenau 8 

Petrópolis 75 

Ponte Aguda 45 

Velha 116 

Vila Formosa 4 

Vila Nova 267 

Total 1.802 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

O mapa a seguir ilustra a localização das faixas sanitárias levantadas pela Concessionária. 

Vale ressaltar que a Concessionária iniciou as tratativas referentes às declarações de 
utilidade pública de diversas áreas localizadas no município desde o ano de 2012, 
destacando-se os ofícios emitidos: FB-SAMAE 243/2012 protocolado em 24/02/2012; FB-
SAMAE 293/2012 protocolado em 18/07/2012; FB-SAMAE 357/2013 protocolado em 
06/12/2013; FB-SAMAE 360/2013 protocolado em 20/12/2013. 

A Tabela 39 contém os casos eleitos entre SAMAE e Concessionária como sendo os 10 
mais prioritários. 
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Tabela 39 - Faixas Sanitárias prioritárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 
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2.23. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (INDÚSTRIAS) 

Conforme relatado na caracterização municipal, destacam-se, no Município, as atividades 
dos setores secundário e terciário da economia, ou seja, a indústria de transformação, o 
comércio e a prestação de serviços, sendo que a indústria de transformação era 
responsável, em 2013, por cerca de 35% dos vínculos empregatícios do Município. 

A principal atividade econômica de Blumenau é a indústria têxtil. Destacam-se ainda outros 
setores industriais, como a metalúrgica, mecânica e de material elétrico que é o maior polo 
produtor de transformadores do Brasil. 

Mais recentemente, Blumenau têm se despontado com empresas de tecnologia e 
desenvolvimento de softwares, destacando-se no cenário nacional. 

Estas informações mostram que existem diversas indústrias no Município, gerando 
diferentes resíduos decorrentes de suas atividades, além dos resíduos domésticos gerados 
pelos funcionários nestas plantas.  

De acordo com o Art. 68 do Decreto Municipal nº 10.809/2015, “a execução da ligação de 
esgoto para coleta de despejos de características diferentes dos domésticos poderá ser 
condicionada à execução de instalação de tratamento que enquadre as características de 
tais despejos nos parâmetros estabelecidos na legislação aplicável e nas normas internas da 
Concessionária (TARESC). ” 

Portanto, os resíduos industriais, para serem destinados ao Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário operado pela Concessionária, devem atender às normas de 
adequação que fixam diversos limites de parâmetros capazes de serem processados pelas 
ETEs que compõem o sistema e estarem de acordo com o Licenciamento Ambiental destas 
unidades. 

Não foram repassadas informações comerciais, pelo SAMAE, das economias existentes 
divididas conforme categorias, impossibilitando a verificação de quantas indústrias são 
contribuintes do sistema público de esgotamento sanitário de Blumenau atualmente e 
também as projeções dos possíveis industriais a se conectar ao sistema no futuro. 

Outra alternativa para as indústrias é possuir sua própria estação de tratamento de esgoto. 
Na etapa de elaboração do presente diagnóstico, foi feita uma visita técnica à ETE 
responsável pelo tratamento dos efluentes (industriais e domésticos) da Karsten. 

Esta unidade, segundo informações do operador local, é licenciada pela FATMA e tem como 
corpo receptor o Rio do Testo. Atualmente trabalha com uma vazão de 160 m³/h, mas possui 
capacidade de tratamento de 250 m³/h. Além dos efluentes da Karsten, recebe cerca de 
1.100 m³/mês adicionais através de caminhões oriundos de outras indústrias do Município.  

O seu processo de tratamento consiste nas seguintes etapas: 

 Tanque de equalização de vazão; 

 Tanque de aeração; 

 Decantador secundário; 

 Polimento através de tratamento físico-químico; e, 
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 ETL com adensador e filtro prensa, produzindo cerca de 500 toneladas de lodo por 
mês, que possui como destino o aterro sanitário em Joinville. 

A seguir será apresentado o relatório fotográfico da ETE Karsten. 

 
Tanque de equalização ativo 

 
Tanque de equalização desativado 

 
Tanque de aeração 

 
Decantador secundário e adensador 

 
Decantador secundário 

 
Polimento (físico-químico) 
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ETL - Filtro prensa 

Figura 58 - Relatório fotográfico (ETE Karsten).  
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quanto ao licenciamento destas ETEs, este pode ser feito pela FAEMA ou pela FATMA, 
dependendo de suas características. As Resoluções do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (CONSEMA) nº 13 e nº 14 definem qual entidade fará a regulação de determinada 
ETE. 

Quanto à fiscalização, a FAEMA possui uma equipe de 10 pessoas somente para a 
fiscalização e outras 10 para licenciamentos. Automaticamente, quando uma empresa ou 
indústria é criada no Município, dependendo de seu ramo de atividade, seu processo é 
enviado à FAEMA para que as medidas cabíveis sejam tomadas quanto aos efluentes 
gerados. A fiscalização é feita através de acompanhamento de relatórios enviados pelos 
empreendedores e também verificação de denúncias geradas através da ouvidoria da 
Prefeitura Municipal (número 156). 

Quanto à FATMA, esta efetua vistorias de fiscalização e recebe relatórios de auto 
monitoramento feitos pelos empreendedores com periodicidade variável em função da 
tipologia da Estação de Tratamento. 

No entanto, não existe um cadastro unificado e disponível de forma a permitir a visualização 
espacial destes empreendimentos que possuem tratamento próprio, impedindo que, no atual 
documento, estes pudessem ser mais bem caracterizados. 

Este assunto é de extrema importância do ponto de vista ambiental, já que muitos resíduos 
gerados nos processos industriais possuem alto potencial poluente, mas também porque 
muitos desses empreendimentos lançam seus efluentes à montante das captações 
utilizadas pelo SAMAE para abastecimento público do Município. 

Análises, tanto na água bruta quanto na água tratada, são feitas periodicamente com o 
intuito de aferir a sua qualidade. No entanto, quanto mais rigor houver na fiscalização destes 
empreendimentos, mais garantia haverá sobre a proteção ao meio ambiente e à saúde da 

população.   
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2.24. CORPO RECEPTOR 

Atualmente, existem duas unidades de tratamento principais (ETE Garcia e ETE Fortaleza), 
além dos sistemas isolados que possuem caráter transitório e serão desativados quando 
puderem ser interligados ao sistema principal. 

Além destas duas unidades, existe a previsão de implantação de mais duas unidades de 
tratamento até final de plano: ETE Itoupava (sistema principal) e ETE Vila Itoupava (sistema 
isolado). 

Esta concepção ainda pode ser alterada, de acordo com a viabilidade técnica e econômico-
financeira na ocasião da implantação. Concessionária e Concedente estudam a viabilidade 
de dividir a ETE Itoupava em duas localidades diferentes, possivelmente aproveitando uma 
das áreas anteriormente previstas pelo Convênio FUNASA (Itoupavazinha). 

Considerando o sistema atual, as duas ETEs existentes possuem como destino final 
diferentes corpos receptores, a saber: ETE Fortaleza diretamente ao Rio Itajaí-açu e ETE 
Garcia diretamente ao Ribeirão Garcia, pouco antes de sua foz com Rio Itajaí-açu. Quanto 
às futuras ETE Vila Itoupava e a ETE Itoupava, estas, primeiramente, deverão ter suas 
localizações definidas para que se possam fazer considerações sobre seus corpos 
receptores. 

 

 Itajaí-açu 

Os rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul são os formadores do rio Itajaí-açu, que se unem 
próximo ao município de Rio do Sul. Outros afluentes importantes são o rio Itajaí do Norte, 
que desemboca no rio Itajaí-açu junto ao município de Ibirama e o rio Benedito que 
desemboca no rio Itajaí-açu junto ao município de Timbó. Próximo à foz, já no município de 
Itajaí, o rio Itajaí Mirim se une ao Itajaí-açu, passando a ser denominado, a partir deste 
ponto, de Rio Itajaí.  

A bacia hidrográfica do Rio Itajaí-açu, em posto pluviométrico existente na Rua República 
Argentina, possui uma área de drenagem calculada de 11.927 km², segundo o estudo 
denominado “Regionalização de Vazões das bacias hidrográficas estaduais do estado de 
Santa Catarina”.  

Cada manancial possui uma capacidade suporte, que é o valor máximo de determinado 
poluente que um corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e seus 
usos determinados pela classe de enquadramento. 

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, o Rio 
Itajaí-açu é classificado como classe 2.  

O projeto do sistema de esgoto sanitário de Blumenau, elaborado pela empresa Lart 
Arquitetura e Engenharia Ltda, realizou o cálculo da mistura do esgoto no manancial 
considerando algumas premissas: 

 Vazão de esgoto = 675,92 l/s; 
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 Vazão do manancial = 54.420 l/s; 

 DBO do rio = 10 mg/l; 

 DBO efluente tratado = 57,05 mg/l (sistema de tratamento com eficiência de remoção 
de 85%). 

Utilizando-se estas premissas, a DBO da mistura seria de 10,58 mg/l, não alterando, 
portanto, a condição do Rio. Importante notar a alta vazão mínima considerada (54.420 l/s), 
demonstrando a alta capacidade de suporte deste Rio. 

Atualmente, a ETE Fortaleza é a única unidade existente que possui como corpo receptor 
direto o Rio Itajaí-açu. Esta unidade possui LAO com capacidade máxima de tratamento de 
234,7 l/s em seu 1º Módulo. O projeto apresentado e aprovado tem a programação de mais 
2  Módulos com a mesma capacidade. 

Os estudos de autodepuração realizados e que serviram de base para as deliberações da 
FATMA durante o processo de Licença Prévia (LAP) e Licença de Instalação (LAI) indicam 
que a vazão licenciada está de acordo com a capacidade suporte do Rio Itajaí-açu. Vale 
ressaltar que, na Licença Ambiental de Operação (LAO) vigente, está sendo plenamente 
atendida e de acordo quanto aos parâmetros de lançamento do efluente tratado, conforme 
preconiza a legislação vigente. 

De acordo com a área de influência da ETE Fortaleza e a projeção populacional realizada 
para esta área, existe a previsão de tratamento de 407,87 l/s por esta unidade em 2037, 
valor este inferior à sua capacidade de projeto em final de plano. 

Destaca-se que o Licenciamento Ambiental da ETE Fortaleza deve ser reavaliado e emitido 
a cada 4 anos, de acordo com as determinações do órgão licenciador (FATMA) e a 
legislação vigente. 

 

 Ribeirão Garcia 

Formado pelos ribeirões Araranguá, da Glória, Fresco, Grewsmuehl, Belo Horizonte, Jordão, 
Kiloba, Minas de Prata, e os córregos Encanto, Kroberger e Gebien. Dentro do território de 
Blumenau, é o maior ribeirão em área de drenagem. Abrange uma área de 159,77 Km² 
(15.977 hectares), o que corresponde a 30,1% da área total do município e a 1,06% da área 
da bacia do Rio Itajaí Açu. Esse ribeirão tem aproximadamente 40 km de comprimento 
desde a nascente principal até a foz no Rio Itajaí-açu. Percorre o município em sentido Sul 
para Norte, percorrendo os bairros: Garcia, Progresso, Gloria, Valparaíso, Ribeirão Fresco, 
Vila Formosa, Centro e Jardim Blumenau. 

Quanto ao enquadramento, a Resolução CERH nº 001/2008 adotou a classificação 
estabelecida pela Resolução CONAMA nº 357/2005, sendo o Ribeirão Garcia classificado 
como classe 2.  

O projeto do sistema de esgoto sanitário de Blumenau, elaborado pela empresa Lart 
Arquitetura e Engenharia Ltda (2002), realizou o cálculo da mistura apenas com o esgoto 
bruto (sem tratamento) sendo lançado no Ribeirão Garcia, o que não representa a situação 
atual e futura esperada do Município. 
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A ETE Garcia, que é a única unidade concebida para destinar seu efluente tratado no 
Ribeirão Garcia, possui Licença Ambiental de Operação (LAO) com capacidade máxima de 
tratamento de 235 l/s, emitida pela FATMA. 

Os estudos de autodepuração realizados e que serviram de base para as deliberações da 
FATMA durante o processo de Licença Prévia (LAP) e Licença de Instalação (LAI) indicam 
que a vazão licenciada está de acordo com a capacidade suporte do Ribeirão Garcia.  

Vale ressaltar que, a Licença Ambiental de Operação (LAO) vigente, está sendo plenamente 
atendida e de acordo quanto aos parâmetros de lançamento do efluente tratado, conforme 
preconiza a legislação vigente. 

Se for considerada a área de influência da ETE Garcia e a projeção populacional realizada 
para esta área, existe a previsão de tratamento de 223,01 l/s por esta unidade em 2037, 
valor este inferior à sua capacidade de projeto e também inferior à vazão licenciada. 

 

2.25. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Atualmente, Blumenau possui 39 (trinta e nove) pontos monitorados onde são realizadas 
análises periodicamente da qualidade das águas. Dentre estes pontos, 18 (dezoito) são de 
responsabilidade da FAEMA e os outros 21 (vinte e um) da empresa Concessionária. Este 
monitoramento ambiental está sendo realizado hoje pelo SENAI/SC e está disponível em um 
endereço eletrônico para o acesso qualquer pessoa, sendo possível visualizar os resultados 
do IQA (índice de qualidade das águas). Todo o histórico dos dados está disponível para 
usuários que possuem senha. 

Estas análises realizadas são utilizadas para o cálculo do IQA, índice este que será melhor 
explicado neste tópico. 

Esta rede de monitoramento avalia qualidade das águas superficiais no município de 
Blumenau, sendo avaliados os seguintes parâmetros: temperatura, fósforo total, nitrogênio 
total, coliformes termotolerantes, pH, turbidez, sólidos totais, oxigênio dissolvido e DBO. 

Metodologia de cálculo do IQA 

De acordo com ANA (2016), o Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos 
Estados Unidos, pela National Sanitation Foundation. Após, começou a ser utilizado pela 
CETESB/SP (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a partir de 1975. Hoje, o IQA 
é o principal índice de qualidade da água utilizada no país, sendo adotado em outros 
Estados brasileiros.  

O principal objetivo da utilização do IQA é avaliar a qualidade de águas doces superficiais 
visando seu uso para o abastecimento público, após tratamento.  

A Tabela 40 apresenta os nove parâmetros que compõem o índice, com seus respectivos 
pesos (w). 
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Tabela 40 - Parâmetros de Qualidade da Água do IQA e respectivo peso. 

Parâmetro de Qualidade da Água Peso (w) 

Oxigênio dissolvido 0,17 

Coliformes termotolerantes 0,15 

Potencial hidrogeniônico - pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 0,10 

Temperatura da água 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totais 0,08 

Fonte: Hidrodata, 2016. 

 

Além disso, cada parâmetro possui um valor de qualidade (q) observado nas curvas de 
qualidade da sua concentração, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 
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Figura 59 - Curvas médias de variação dos parâmetros de qualidade das águas para o cálculo do IQA.  

Fonte: ANA, 2004. 

 

A Figura 60 mostra os níveis de qualidade do corpo da água (péssima a ótima), relacionando 
um intervalo de variação do IQA (0 a 100) e uma cor de referência, sendo este calculado 
pelo produto ponderado das qualidades de água correspondentes às variáveis que integram 
este índice.  
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Figura 60 - Variáveis indicadoras de qualidade da água. 

Fonte: Hidrodata, 2016. 

 

Vale ressaltar que este índice deve ser analisado no contexto amplo da bacia hidrográfica de 
cada córrego/rio. Busca-se o entendimento de como que a microbacia reage a cada parte 
que é saneada. A implantação do sistema público de esgotamento sanitário evolui em 
Blumenau e os resultados dessa evolução são vistos e comprovados através dos resultados 
dos pontos estudados pela Concessionária, onde comprova-se uma melhora efetiva em 
cada um desses córregos. 

Existe uma diferença metodológica entre os pontos de estudo da Concessionária e do órgão 
ambiental, onde a primeira tem o objetivo de acompanhar a melhora da qualidade dos rios 
na sua foz e a segunda tem o objetivo de acompanhar a efetiva qualidade dos córregos em 
suas nascentes principalmente. 

Este índice não analisa vários parâmetros importantes para o abastecimento público, tais 
como substâncias tóxicas (ex: metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos, 
organoclorados, protozoários patogênicos e substâncias que intervêm nas propriedades 
organolépticas da água, apresentando limitações na avaliação da qualidade da água obtida 
pelo IQA. 

A seguir serão apresentados os pontos monitorados, sua descrição, ponto de referência e 
também gráficos ilustrativos com o índice de qualidade da água. Estes gráficos elaborados 
tiveram sua cor alterada em relação ao padrão mostrado na Figura 60 para facilitar a leitura 
das informações. 
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 Posto 01 (FAEMA 01) – Montante Rua Santa Maria 

 Ponto de referência: Rua Minas da Prata. 

 
Figura 61 - IQA do posto 01 (FAEMA 01). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 61, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Boa” e “Ótima”. Em 2015 e 2016 os 
valores apresentaram melhora, sendo classificados como “Ótima” na maior parte das 
amostras. 

 

 Posto 02 (FAEMA 02) – Intermediário Rua Antônio Zendron. 

 
Figura 62 - IQA do posto 02 (FAEMA 02). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Observa-se, na Figura 62, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro da faixa “Boa”, embora tenham ocorrido 
oscilações. Em 2015 e 2016 nota-se uma melhora nos valores do IQA.  
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 Posto 03 (FAEMA 03) – Intermediário Rua Progresso 

 Ponto de referência: Ponte pênsil. 

 
Figura 63 - IQA do posto 03 (FAEMA 03). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Como pode ser visualizado na Figura 63, no mês de junho de 2012 o IQA apresentou um 
valor de 35,78, significando uma água de qualidade “Ruim”. No entanto, os demais valores 
no período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 100, significando uma 
água de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. Também se pode notar melhoria nos valores do 
IQA neste ponto nos anos de 2015 e 2016. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes e turbidez são os mais 
representativos para a perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da 
concentração destas variáveis normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos. Outros fatores para o índice menos 
elevado neste ponto são: sólidos totais e fósforo total.  

 

 Posto 04 (FAEMA 04) – Rua XV de Novembro 

 Ponto de referência: Ponte Prefeitura Velha. 

 
Figura 64 - IQA do posto 04 (FAEMA 04). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
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Como pode ser visualizado na Figura 64, no mês de dezembro de 2012, o IQA apresentou 
um valor de 36,22, significando água de qualidade “Ruim”. No entanto, os demais valores no 
período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 100, significando uma água 
de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes e demanda bioquímica 
de oxigênio são os mais representativos para a perda da qualidade da água neste ponto. O 
aumento da concentração destas variáveis normalmente está relacionado à contaminação 
da água por esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos. Outros fatores para o 
índice menos elevado neste ponto são: turbidez e fósforo total.  

 

 Posto 05 (FAEMA 05) – Montante Rua Arthur Schwantz 

 Ponto de referência: Número 40. 

 
Figura 65 - IQA do posto 05 (FAEMA 05). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Como pode ser visualizado na Figura 65, no mês de dezembro de 2011 o IQA apresentou 
um valor de 35,28, significando água de qualidade “Ruim”. No entanto, os demais valores no 
período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 100, significando uma água 
de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes e fósforo são os mais 
representativos para a perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da 
concentração destas variáveis normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos. Outro fator para o índice menos 
elevado neste ponto é a turbidez. 
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 Posto 06 (FAEMA 06) – Intermediário Rua Francisco Vahldieck 

 Ponto de referência: Esquina Rua do Engenho. 

 
Figura 66 - IQA do posto 06 (FAEMA 06). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Observa-se, na Figura 66, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Ruim” e “Aceitável”, embora 
tenham ocorrido oscilações. Nos anos de 2012 e 2013, em alguns pontos o IQA elevou para 
a faixa “Boa”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, sólidos totais e fósforo total são os mais representativos para a 
perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da concentração destas variáveis 
normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto doméstico e/ou 
ressuspensão de sedimentos.  

 

 Posto 07 (FAEMA 07) – Rua Nei Cláudio Simas 

 Ponto de referência: Próximo a Vonpar. 

 
Figura 67 - IQA do posto 07 (FAEMA 07). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Observa-se, na Figura 67, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Ruim” e “Aceitável”, embora 
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tenham ocorrido oscilações. Nos anos de 2012, 2013 e 2016, em algumas amostras o IQA 
elevou para a faixa “Boa”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e nitrogênio total são os mais representativos 
para a perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da concentração destas 
variáveis normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto doméstico e/ou 
ressuspensão de sedimentos.  

 

 Posto 08 (FAEMA 08) – Montante Rio Bonito 

 Ponto de referência: Após 1 km da pedreira. 

 
Figura 68 - IQA do posto 08 (FAEMA 08). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Observa-se, na Figura 68, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro da faixa “Boa”, com leve melhora nos anos de 
2015 e 2016. 

 

 Posto 09 (FAEMA 09) – Intermediário Martin Jensen 

 Ponto de referência: Salão. 

 
Figura 69 - IQA do posto 09 (FAEMA 09). 

Fonte: Hidrodata/ Adaptado SERENCO, 2016. 
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Como pode ser visualizado na Figura 69, no mês de dezembro de 2012 e em maio de 2013, 
o IQA apresentou valores de 29,90 e 28,10, respectivamente, significando água de 
qualidade “Ruim”. No entanto, os demais valores no período de 2011 a 2016 apresentaram 
um IQA na faixa de 37 a 100, significando uma água de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, demanda bioquímica 
de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para a perda da 
qualidade da água neste ponto. O aumento da concentração destas variáveis normalmente 
está relacionado à contaminação da água por esgoto doméstico e/ou ressuspensão de 
sedimentos. 

 

 Posto 10 (FAEMA 10) – Rua 30 de Agosto 

 Ponto de referência: Divisa 5 de Outubro. 

 
Figura 70 - IQA do posto 10 (FAEMA 10). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Como pode ser visualizado na Figura 70, no mês de fevereiro de 2012, maio de 2013 e abril 
de 2015, o IQA apresentou valores correspondentes à classificação “Ruim” ou “Péssima”. No 
entanto, os demais valores no período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 
a 100, significando uma água de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. Nota-se uma pequena 
melhora na qualidade em 2016. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, nitrogênio total e fósforo total são os mais 
representativos para a perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da 
concentração destas variáveis normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos.  
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 Posto 11 (FAEMA 11) – Rua Hermann Kratz 

 Ponto de referência: Ponte acimegergregera ponto final. 

 
Figura 71 - IQA do posto 11 (FAEMA 11). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Como pode ser visualizado na Figura 71, no mês de outubro de 2014 o IQA apresentou valor 
de 36,55, significando água de qualidade “Ruim”. No entanto, os demais valores no período 
de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 100, significando uma água de 
qualidade “Aceitável” a “Ótima”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes e oxigênio dissolvido 
são os mais representativos para a perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da 
concentração destas variáveis normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos.  

 

 Posto 12 (FAEMA 12) – Rua Reinoldo Gutz 

 Ponto de referência: Divisa Blumenau/Encano. 

 
Figura 72 - IQA do posto 12 (FAEMA 12). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Como pode ser visualizado na Figura 72, no mês de outubro de 2012, março e junho de 
2013, o IQA apresentou valores correspondentes à qualidade “Ruim”. No entanto, os demais 
valores no período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 80, significando 
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uma água de qualidade “Aceitável” a “Boa”. Nota-se pequena melhora na qualidade em 
2016. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio e fósforo total são os mais representativos para a perda da qualidade 
da água neste ponto. O aumento da concentração destas variáveis normalmente está 
relacionado à contaminação da água por esgoto doméstico e/ou ressuspensão de 
sedimentos.  

 

 Posto 13 (FAEMA 13) - Intermediário Rua Guilherme Joaquim Nazário 

 Ponto de referência: Ponte pênsil. 

 
Figura 73 - IQA do posto 13 (FAEMA 13). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Como pode ser visualizado na Figura 73, no mês de fevereiro e maio de 2013, o IQA 
apresentou valores de 35,53 e 34,80, significando água de qualidade “Ruim”. No entanto, os 
demais valores no período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 100, 
significando uma água de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. Nota-se melhora da qualidade 
desde meados de 2015. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, coliformes termotolerantes é o mais representativo 
para a perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da concentração desta variável 
normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto doméstico e/ou 
ressuspensão de sedimentos. Outros fatores para o índice menos elevado neste ponto são: 
fósforo total e oxigênio dissolvido.  
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 Posto 14 (FAEMA 14) – Rua São Paulo 

 Ponto de referência: Ponte Prefeitura. 

 
Figura 74 - IQA do posto 14 (FAEMA 14). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Observa-se, na Figura 74, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA resultou em 
classificação dentro das faixas “Ruim” a “Boa”. Nota-se melhora da qualidade a partir de 
2014. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água nestes pontos. O aumento da concentração destas variáveis 
normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto doméstico e/ou 
ressuspensão de sedimentos.  

 

 Posto 15 (FAEMA 15) – Rua Arnoldo Hemmer 

 Ponto de referência: Balsa. 

 
Figura 75 - IQA do posto 15 (FAEMA 15). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Como pode ser visualizado na Figura 75, no mês de julho de 2012 o IQA apresentou um 
valor de 22,81, significando água de qualidade “Ruim”. No entanto, os demais valores no 
período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 100, significando uma água 
de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. 



             

       Página: 167 

 

 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio e fósforo total são os mais representativos para a perda da qualidade 
da água neste ponto. O aumento da concentração destas variáveis normalmente está 
relacionado à contaminação da água por esgoto doméstico e/ou ressuspensão de 
sedimentos.  

 

 Posto 16 (FAEMA 16) – Rua Antônio Treis 

 Ponto de referência: Anel viário norte. 

 
Figura 76 - IQA do posto 16 (FAEMA 16). 

Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

Como pode ser visualizado na Figura 76, no mês de novembro de 2011 o IQA apresentou 
um valor de 32,45, significando água de qualidade “Ruim”. No entanto, os demais valores no 
período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 100, significando uma água 
de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez e fósforo total 
são os mais representativos para a perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da 
concentração destas variáveis normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos.  

 

 Posto 17 (FAEMA 17) – Rua Werner Duwe 

 Ponto de referência: Ponte cia Karsten. 

 
Figura 77 - IQA do posto 17 (FAEMA 17). 

Fonte: Hidrodata/ Adaptado SERENCO, 2016. 
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Como pode ser visualizado na Figura 77, no mês de outubro de 2014 o IQA apresentou um 
valor de 32,88, significando água de qualidade “Ruim”. No entanto, os demais valores no 
período de 2011 a 2016 apresentaram um IQA na faixa de 37 a 100, significando uma água 
de qualidade “Aceitável” a “Ótima”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes e oxigênio dissolvido 
são os mais representativos para a perda da qualidade da água neste ponto. O aumento da 
concentração destas variáveis normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos.  

 

 Posto 18 (FAEMA 18) – Rua Heinrich Hemmer 

 Ponto de referência: Ponto BR 470 após entrada de Pomerode. 

 
Figura 78 - IQA do posto 18 (FAEMA 18). 

Fonte: Hidrodata/ Adaptado SERENCO, 2016. 
 

Observa-se, na Figura 78, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro da faixa “Boa”. 

 

 Posto 01 (Convênio 01) – Rua Paulo Eberhard (GARCIA) 

 
Figura 79 - IQA do posto 01 (Convênio 01). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
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Observa-se, na Figura 79, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro da faixa “Boa”, embora tenham ocorrido 
oscilações.  

 

 Posto 02 (Convênio 02) – Ribeirão Ponte Santa Catarina (ITOUPAVA SECA) 

 
Figura 80 - IQA do posto 02 (Convênio 02). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 80, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA resultou em 
classificação dentro das faixas “Ruim” e “Aceitável”.  

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

De acordo com os Parâmetros de Qualidade da Água do IQA e respectivos pesos, os itens 
com maior contribuição são Oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes e pH. 

 

 Posto 03 (Convênio 03) – Teófilo Zadrosny (ITOUPAVA SECA) 

 
Figura 81 - IQA do posto 03 (Convênio 03). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
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Observa-se, na Figura 81, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Ruim” e “Aceitável”, embora 
tenham ocorrido oscilações. No mês de maio de 2012, o IQA apresentou um valor de 17,02, 
significando água de qualidade “Péssima”, enquanto que em novembro de 2013 o IQA 
resultou em classificação na faixa “Boa”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água nestes pontos. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 04 (Convênio 04) - Ribeirão do Tigre (ITOUPAVA SECA) 

 
Figura 82 - IQA do posto 04 (Convênio 04). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 82, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Ruim” e “Péssima”, embora tenham 
ocorrido oscilações.  

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água nestes pontos. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 
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 Posto 05 (Convênio 05) – Córrego Victor Konder (VICTOR KONDER) 

 
Figura 83 - IQA do posto 05 (Convênio 05). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 83, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Ruim” e “Péssima”, embora tenham 
ocorrido oscilações. Nota-se leve melhora na qualidade a partir de 2014. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 06 (Convênio 06) – Ribeirão Garcia (GARCIA) 

 Ponto de referência: Ponte próxima à ETE. 

 
Figura 84 - IQA do posto 06 (Convênio 06). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 84, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Péssima” a “Aceitável”, embora 
tenham ocorrido oscilações. Nota-se melhoria da qualidade a partir de 2014, quando o IQA 
passa de predominantemente “Péssima” para “Aceitável” e “Boa”.  
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Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 07 (Convênio 07) – Córrego Rua Antônio Treis (VORSTADT) 

 
Figura 85 - IQA do posto 07 (Convênio 07). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, Figura 85, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua maior 
parte, resultou em classificação dentro das faixas “Ruim” e “Aceitável”, embora tenham 
ocorrido oscilações. Nota-se melhora na qualidade a partir de 2014. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 
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 Posto 08 (Convênio 08) – Córrego Vorstadt (VORSTADT) 

 
Figura 86 - IQA do posto 08 (Convênio 08). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 86, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Ruim” e “Aceitável”, embora 
tenham ocorrido oscilações. Nota-se melhora na qualidade a partir de 2014. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 09 (Convênio 09) – Córrego Ponte São Bento (VORSTADT) 

 
Figura 87 - IQA do posto 09 (Convênio 09). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 87, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Péssima” e “Ruim”, embora tenham 
ocorrido oscilações.  

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
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a perda da qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 10 (Convênio 10) – Ribeirão Fidelis (FIDELIS) 

 
Figura 88 - IQA do posto 10 (Convênio 10). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 88, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Péssima” e “Ruim”, embora tenham 
ocorrido oscilações.  

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, turbidez, demanda 
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para 
a perda da qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis 
para um nível menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por 
esgoto doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada 
ao período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 
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 Posto 11 (Convênio 11) – Ribeirão Fortaleza (FORTALEZA) 

 Ponto de referência: Rua Nei Cláudio Simas. 

 
Figura 89 - IQA do posto 11 (Convênio 11). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 89, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Ruim” e “Aceitável”. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, demanda bioquímica 
de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para a perda da 
qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis para um nível 
menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto 
doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada ao 
período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 12 (Convênio 12) – Ribeirão Fortaleza (FORTALEZA) 

 Ponto de referência: Rua Max Scheidemantel. 

 
Figura 90 - IQA do posto 12 (Convênio 12). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016 

 

Observa-se, na Figura 90, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro da faixa “Ruim”. Nota-se leve melhora da 
qualidade a partir de 2015. 
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Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, demanda bioquímica 
de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para a perda da 
qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis para um nível 
menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto 
doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada ao 
período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 13 (Convênio 13) – Ponta Aguda (PONTA AGUDA) 

 Ponto de referência: Rua Chile. 

 
Figura 91 - IQA do posto 13 (Convênio 13). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 91, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Péssima” a “Aceitável”, com muitas 
oscilações. 

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, demanda bioquímica 
de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para a perda da 
qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis para um nível 
menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto 
doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada ao 
período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 
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 Posto 14 (Convênio 14) – Ponta Aguda (PONTA AGUDA) 

 Ponto de referência: Rua República Argentina. 

 
Figura 92 - IQA do posto 14 (Convênio 14). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 92, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou dentro das faixas “Ruim” e “Aceitável”.  

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, demanda bioquímica 
de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para a perda da 
qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis para um nível 
menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto 
doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada ao 
período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 15 (Convênio 15) – Ribeirão Jararaca (VILA NOVA) 

 Ponto de referência: Ponte Rua Benjamin Constant. 

 
Figura 93 - IQA do posto 15 (Convênio 15). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 93, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Péssima” e “Ruim”, embora tenham 
ocorrido oscilações.  
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Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, demanda bioquímica 
de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para a perda da 
qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis para um nível 
menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto 
doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada ao 
período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 16 (Convênio 16) – Ribeirão Inominado (VELHA) 

 Ponto de referência: Rua Cesar Silveira. 

 
Figura 94 - IQA do posto 16 (Convênio 16). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 94, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro da faixa “Boa”.  

 

 Posto 17 (Convênio 17) – Córrego Jararaca (VELHA) 

 Ponto de referência: Rua Frei Estanislau Shaette. 

 
Figura 95 - IQA do posto 17 (Convênio 17). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
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Observa-se, na Figura 95, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Péssima” e “Ruim”, embora tenham 
ocorrido oscilações.  

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, demanda bioquímica 
de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para a perda da 
qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis para um nível 
menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto 
doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada ao 
período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 

 

 Posto 18 (Convênio 18) – Ribeirão Fortaleza (FORTALEZA) 

 Ponto de referência: Rua Francisco Vahldieck. 

 
Figura 96 - IQA do posto 18 (Convênio 18). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

Observa-se, na Figura 96, que ao longo dos meses analisados, o valor do IQA, em sua 
maior parte, resultou em classificação dentro das faixas “Péssima” e “Ruim”, embora tenham 
ocorrido oscilações.  

Dentre as variáveis que compõe o IQA, os coliformes termotolerantes, demanda bioquímica 
de oxigênio, oxigênio dissolvido e fósforo total são os mais representativos para a perda da 
qualidade da água neste ponto. A alteração da concentração destas variáveis para um nível 
menos adequado normalmente está relacionado à contaminação da água por esgoto 
doméstico e/ou ressuspensão de sedimentos, porém também pode estar relacionada ao 
período de contribuição fluvial, sendo uma análise importante para entender os picos 
pontuais de cada análise. 
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 Posto 19 (Convênio 19) – Ribeirão da Velha (CENTRO) 

 Ponto de referência: Ponte Prefeitura. 

 
Figura 97 - IQA do posto 19 (Convênio 19). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

 Posto 20 (Convênio 20) – Rio Itajaí-Açú (CENTRO) 

 Ponto de referência: Próximo a Praça Dr. Blumenau. 

 
Figura 98 - IQA do posto 20 (Convênio 20). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 

 

 Posto 21 (Convênio 21) – Emissário Rua da Coca 

 
Figura 99 - IQA do posto 21 (Convênio 21). 
Fonte: Hidrodata, Adaptado SERENCO, 2016. 
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2.25.1. Conclusões 

Através da análise do histórico dos diversos pontos demonstrados anteriormente, em vários 
deles puderam-se perceber melhoras consistentes na qualidade da água (medida pelo IQA). 
A Tabela 41 e a Tabela 42 foram elaboradas através da média anual de todos os valores 
calculados do IQA por ponto considerado, com o objetivo de facilitar a visualização dos 
resultados (levando em conta que os gráficos já apresentados anteriormente proporcionam 
uma visão mais detalhada). A Figura 60 apresenta o significado de cada cor e as suas faixas 
de valores.  

Tabela 41 - Resumo anual do IQA (FAEMA) 

Posto 
IQA 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

FAEMA 01 71,35 70,84 73,87 72,69 85,26 85,99 

FAEMA 02 62,32 61,38 61,73 63,56 75,80 75,57 

FAEMA 03 68,71 65,23 66,46 67,49 81,52 81,53 

FAEMA 04 59,64 57,75 60,44 63,52 66,99 74,52 

FAEMA 05 48,73 57,98 57,16 58,84 66,97 66,92 

FAEMA 06 34,00 41,31 44,69 39,42 38,17 40,50 

FAEMA 07 39,22 41,90 43,00 43,28 30,62 46,15 

FAEMA 08 61,28 63,42 62,54 65,09 76,39 73,77 

FAEMA 09 52,21 53,83 52,55 59,93 62,49 62,48 

FAEMA 10 48,75 50,01 51,39 51,23 53,97 59,91 

FAEMA 11 64,00 64,02 67,56 63,30 76,94 76,79 

FAEMA 12 54,38 57,67 55,58 64,02 63,82 65,20 

FAEMA 13 43,46 52,69 54,92 57,22 62,98 69,86 

FAEMA 14 32,67 40,57 46,21 52,36 56,68 58,04 

FAEMA 15 59,67 58,55 62,48 57,49 65,94 65,88 

FAEMA 16 56,80 57,76 61,08 58,84 62,59 64,19 

FAEMA 17 54,42 55,08 63,35 56,43 71,69 76,05 

FAEMA 18 56,69 55,99 57,08 58,13 66,39 77,95 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 42 - Resumo anual do IQA (Convênio) 

Posto 
IQA 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

IQA 01 54,08 58,48 62,95 60,47 72,56 69,76 

IQA 02 25,47 29,63 37,20 38,73 33,18 39,73 

IQA 03 24,24 24,38 34,05 30,26 34,72 39,60 

IQA 04 17,02 21,72 29,00 32,13 31,00 45,38 

IQA 05 15,93 17,88 26,02 30,24 29,08 28,18 

IQA 06 28,88 21,18 37,95 36,93 55,06 43,62 

IQA 07 22,19 22,21 36,08 45,30 46,64 42,08 

IQA 08 24,88 24,11 38,73 43,99 48,17 45,72 

IQA 09 19,54 19,12 29,30 25,35 30,47 24,38 

IQA 10 19,87 28,85 25,06 31,11 29,23 34,66 

IQA 11   35,16 34,14 38,42 32,80 37,72 

IQA 12   19,16 24,31 31,09 36,64 37,36 

IQA 13   16,61 35,06 37,75 38,10 22,12 

IQA 14   43,42 42,20 42,93 46,79 41,63 

IQA 15   16,53 28,39 24,43 29,95 22,50 

IQA 16   57,97 52,23 56,90 59,85 45,18 

IQA 17   18,02 35,01 27,57 30,92 29,99 

IQA 18   19,19 27,86 23,16 29,26 28,54 

IQA 19           42,98 

IQA 20           25,86 

IQA 21           47,47 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Comparando-se a localização dos pontos que apresentaram melhora de qualidade da água 
com a área atualmente atendida com rede coletora de esgoto, percebe-se que, alguns deles 
encontram-se a jusante de áreas que foram contempladas com esta rede, tais como os 
listados a seguir e, portanto, foram influenciados positivamente com a implantação desta 
infraestrutura. 

 Posto 14 (FAEMA); 

 Posto 5 (Convênio); 

 Posto 6 (Convênio); 

 Posto 7 (Convênio); 

 Posto 8 (Convênio); 

 Posto 12 (Convênio). 
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Por outro lado, as amostras realizadas no Rio Itajaí-Acú não apresentaram mudanças 
significativas, comprovando que, mesmo com a implantação do sistema de esgoto em 
Blumenau, existe a necessidade de saneamento a montante na Bacia Hidrográfica, com o 
intuito de melhorar a qualidade mais significativamente, mas também deve-se levar em 
conta que o sistema em Blumenau está disponível para 33% da população ao final de 2015 
e mesmo tendo apresentado pouca melhora no corpo receptor final (Itajaí-Açú), os córregos 
e ribeirões analisados apresentam melhoras significativas a partir da entrada em operação  
do sistema de tratamento de esgotos naquela região. 

 

  



Coordinate System: SIRGAS 2000 UTM Zone 22S
Projection: Transverse Mercator
Datum: SIRGAS 2000
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -51,0000
Scale Factor: 0,9996
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Units: Meter
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2.26. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Existe a necessidade de licenciamento ambiental para diversas atividades, entre elas a 
implantação e operação dos sistemas de esgotamento sanitário. As licenças ambientais são 
diferenciadas por fases distintas, a saber: Licença Ambiental Prévia (LAP), Licença 
Ambiental de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Operação (LAO). 

Para o caso específico de Blumenau, os Licenciamentos Ambientais estão divididos em dois 
grupos com características distintas. O Grupo “Sistema Principal” (definitivo) que abrange as 
ETEs Garcia, Fortaleza e futuramente a ETE Itoupava. E o Grupo “Sistemas 
Isolados/Loteamentos” (transitórios) que abrange todos os demais Loteamentos e Conjuntos 
Habitacionais existentes na cidade e estão sob responsabilidade do poder público municipal. 

A seguir são descritas as principais informações destas licenças: 

 Sistema Garcia 

 LAO nº 371/2015 emitida pela FATMA; 

 Data de emissão: 03 de fevereiro de 2015; 

 Data de validade: 03 de fevereiro de 2019; 

 Compreende coleta e tratamento das Bacias Centro 1, Centro 2, Garcia, 
Araranguá, Vorstadt, Valparaíso, Glória e Progresso, com extensão máxima 
prevista de 160 km de redes coletoras; 

 Capacidade máxima de operação: 235 l/s, sendo a 1.ª etapa com vazão de 88 
l/s; 

 Lançamento do efluente tratado no Ribeirão Garcia. 

 

 Sistema Fortaleza 

 LAO nº 11.538/2013 emitida pela FATMA; 

 Data de emissão: 18 de dezembro de 2013; 

 Data de validade: 18 de dezembro de 2017; 

 Compreende coleta e tratamento nos Bairros Fortaleza, Vila Nova, Itoupava 
Seca e Boa Vista;  

 Capacidade máxima de operação: 234,7 l/s, sendo a 1.ª etapa com vazão de 
156,5 l/s; 

 Lançamento do efluente tratado no Rio Itajaí-açu; 

 Uma das condicionantes desta licença é a instalação de grupos geradores em 
todas as elevatórias deste sistema que possuam duas ou mais bombas. O 
prazo máximo para atendimento deste item é 18 de dezembro de 2017. 
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Dando prosseguimento a um longo processo de busca do licenciamento dos Sistemas 
Isolados/Transitórios, iniciado pela Concessionária no ano de 2011 e em alinhamento com 
os trâmites legais de Licenciamento das ETEs de Grande Porte sob responsabilidade da 
FATMA, foi determinado pela FAEMA em alinhamento com SAMAE e Concessionária o 
processo de licenciamento dos Sistemas de Tratamento Isolados (Sistemas Transitórios), 
desmembrado em (03) três ofícios diferentes, desta forma indicando quais os Sistemas 
Isolados serão atendidos pelo respectivo Sistema Principal (ETE Garcia, ETE Fortaleza, 
ETE Itoupava). 

Em dezembro de 2015 estes documentos foram protocolados na FAMEA, SAMAE e AGIR, e 
seguem a tramitação necessária para emissão das Licenças: 

 OA-OPE 272/2015 – FAEMA: Regularização de Sistemas de Esgotamento Sanitário 
Isolados – Loteamentos (Contribuições ETE Garcia); 

 OA-OPE 273/2015 – FAEMA: Regularização de Sistemas de Esgotamento Sanitário 
Isolados – Loteamentos (Contribuições ETE Fortaleza); 

 OA-OPE 274/2015 – FAEMA: Regularização de Sistemas de Esgotamento Sanitário 
Isolados – Loteamentos (Contribuições ETE Itoupava). 

O primeiro pacote de regularização, referente a contribuição da ETE Garcia já foi 
devidamente licenciado, por meio da LAO nº 12/2016/GCP, sendo as outras duas bacias de 
contribuição em análise técnica do órgão ambiental (FAEMA). 

 ETE Morada das Nascentes 

 LO nº 12/2016/GCP emitida pela FAEMA; 

 Data de emissão: 09 de maio de 2016; 

 Data de validade: 09 de maio de 2020; 

 Estação de tratamento no Condomínio Residencial Morada das Nascentes I e 
II;  

 Vazão máxima de 4,58 l/s; 

 Lançamento do efluente tratado no Ribeirão Progresso. 

 ETE João Hodecker 

 LO nº 12/2016/GCP emitida pela FAEMA; 

 Data de emissão: 09 de maio de 2016; 

 Data de validade: 09 de maio de 2020.  

 Estação de tratamento no Condomínio Residencial João Hodecker;  

 Vazão máxima de 0,18 l/s; 

 Lançamento do efluente tratado no Ribeirão Garcia. 
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2.27. AUTOMAÇÃO/TELEMETRIA/TELECOMANDO 

Dada a vital importância para o sistema de esgotamento sanitário, a gestão eficaz e 
otimizada dos processos operacionais relacionados ao tratamento e a disposição final de 
esgoto, torna-se ainda mais essencial com o sistema de monitoramento à distância. 

Do ponto de vista técnico, a utilização de soluções de telemetria e telecomando tem 
possibilitado gerenciar situações anormais de operação, agregando e consolidando 
informações operacionais, administrativas e estratégicas, e elevando, assim, a melhoria dos 
processos operacionais, enquanto reduz os custos associados a estes processos. 

Com a utilização deste sistema de monitoramento remotamente, é possível reduzir os custos 
com equipe e veículos, propiciando um melhor aproveitamento de sua equipe. 

O município de Blumenau, por estar situado em um vale, apresenta uma topografia 
acidentada, o que acaba dificultando a aplicação de sistemas de transmissão de dados via 
rádio frequência. 

Por esta característica, a Concessionária utiliza rádios modem com faixas de frequência de 
400 MHz, com a autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), para 
utilização da faixa.  

Atualmente, a concessionária possui um sistema de telemetria em 5 unidades: ETE Garcia, 
ETE Fortaleza, EEE Fonte, EEE Estudante e EEE Pandiá, tendo a previsão de ampliação do 
sistema ainda no primeiro semestre de 2016. 

O sistema de automação utilizado permite maior controle operacional dos processos de 
coleta e tratamento dos esgotos gerados. Tal controle é realizado através do software de 
supervisão VIJEO CITECT, da empresa SCHNEIDER ELECTRIC, sendo este o responsável 
pela integração dos supervisórios das duas unidades de tratamento com as três elevatórias, 
diretamente no Centro de Controle Operacional (CCO), tornando assim o sistema totalmente 
gerenciável pelo CCO. Com esta configuração é possível implementar todas as 
necessidades de acompanhamento e gerenciamento do sistema. 

 

2.27.1. Sistema supervisório - ETE Garcia 

Este sistema é constituído por tela principal e fluxograma da planta (pré-tratamento, reator 
anaeróbio, reator aeróbio, casa do soprador, decantador secundário, tanque de contato, 
desidratação de lodo, queimador de gás, qualidade de energia, dosagem de produtos 
químicos e Estação Elevatória da Fonte e da Padiá). 
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Figura 100 - Tela principal do sistema supervisório da ETE Garcia. 

Fonte: Concessionária, 2016. 
 

 
Figura 101 - Tela de controle da EEE Fonte. 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

2.27.2. Sistema supervisório - ETE Fortaleza 

Este sistema é constituído por tela principal e fluxograma da planta (pré-tratamento, reator 
aeróbio, casa do soprador, decantador secundário, tanque de contato, desidratação de lodo, 
qualidade de energia, dosagem de produtos químicos, tanque limpa fossa e Estação 
Elevatória do Estudante). 
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Figura 102 - Tela principal do sistema supervisório da ETE Fortaleza. 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

 
Figura 103 - Tela de controle da EEE Estudante. 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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2.28. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Segundo informações disponibilizadas pela Concessionária, os seguintes serviços foram 
executados no sistema de esgoto no período entre 2013 e 2015. 

Tabela 43 - Serviços executados no sistema de esgoto entre 2013 e 2015. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Os serviços com quantidades mais significativas são os relativos a dúvidas sobre o sistema 
e verificações técnicas, sendo compatíveis com a etapa do sistema em Blumenau, que é de 
implantação e ampliação do atendimento. 

A concessionária faz visitas aos moradores nas regiões que irão receber obras de 
implantação do sistema de esgoto e apresenta materiais informativos, tais como: 
cronograma de obras, a sinalização utilizada e os telefones de contato. Além disso, utiliza os 
veículos de comunicação para informar o cronograma de obras, por exemplo. 

Outros itens importantes são os relativos a limpezas e desobstruções de redes. Isto porque 
estes serviços impactam diretamente nos usuários já interligados ao sistema. Nota-se que o 
número de Ordens de Serviço de limpeza de redes vem diminuindo ao longo dos anos, fato 
este devido a entrada em operação de redes novas e limpas, podendo ser comprovado no 
indicador IN082 da Tabela 44. Já as desobstruções e os serviços de manutenção 
eletromecânica vêm aumentando ao longo dos anos, o que é esperado, já que é 
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proporcional à extensão da rede de esgoto em operação e a quantidade de sistemas 
elevatórios e ampliação das Estações de Tratamento. 

O SNIS divulga alguns indicadores sobre os reparos e extravasamentos, conforme Tabela 
44. 

Tabela 44 - Reparos e extravasamentos. 

Descrição 2011 2012 2013 2014 

IN077 - Duração média dos reparos de 
extravasamentos de esgotos (horas/extrav.) 

1,00 1,22 1,15 0,52 

IN082 - Extravasamentos de esgotos por extensão de 
rede (extrav./Km) 

0,37 0,17 0,15 0,15 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Algumas reclamações foram recebidas, nas pré-conferências, sobre extravasamentos de 
esgoto nas redes e residências. Sobre este fato, devem ser feitas duas considerações: 

 Quanto aos extravasamentos, deve-se lembrar que o sistema implantado em 
Blumenau é o separador absoluto, onde apenas é permitido o transporte de esgoto 
nas tubulações deste sistema. Isto quer dizer que as tubulações implantadas foram 
projetadas para a vazão de esgoto e, caso água das chuvas entrem nesta tubulação, 
a tendência é o extravasamento. Estas ligações irregulares de águas pluviais na rede 
de esgoto são a principal causa de extravasamentos nas redes coletoras; 

 Quanto às obstruções, estas ocorrem principalmente pelo mau uso do sistema de 
esgoto pelos próprios usuários, lançando na rede materiais impróprios que causam 
obstrução.  

O Quadro 5 apresenta a listagem dos equipamentos e o Quadro 6 os veículos, utilizados 
pela Concessionária, na operação do sistema existente de esgotamento sanitário. 
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Quadro 5 - Equipamentos para operação do sistema  

Equipamentos Disponíveis Qtde 

Aparelho de filmagem p/ inspeção de rede 1 

Bloqueador inflável 1 

Bloqueador inflável TVP 150 a 300 1 

Bloqueador inflável TVP 350 a 600 1 

Bomba submersível alta frequência 200hz 115v  Trifásico 3 

Compressor Schulz 1 

Desentupidora seccional elétrica 220v ridgid - mod. k-60sp 1 

Detector de gás GX-2009 1 

Detector de metais 8VLU 1 

Equipamento gerador de fumaça p/ analise de rede c/ motor 4 tempos 1 

Exaustor axial LAD-50 IND. 0.50CV-6PAS T4 2 

Gerador 2,5KVA motor 4 tempos a gasolina 1 

Gerador 6,5KVA motor 4 tempos a gasolina 1 

Gerador a gasolina Motomil 1 

Grupo gerador alta frequência 200HZ 115V trifásico c/ motor 5HP a diesel 1 

Grupo gerador diesel 200KW -260KVA 1 

Grupo gerador diesel 40 - 53 KVA 3 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Quadro 6 - Veículos utilizados na operação do sistema 

Identificação Qtde 

Veículo Leve 6 

Veículo Pesado (F 350) 3 

Retroescavadeira 1 

Mini escavadeira 1 

Caminhão Hidro 1 

Caminhão Caçamba 1 

Caminhão Munk 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Estes equipamentos garantem a eficiência operacional do sistema, porém sempre que 
necessário à concessionária aluga equipamentos terceiros com empresas parceiras. 

Em busca da melhoria operacional e com foco no melhor uso possível do sistema recém 
implantado na cidade de Blumenau, em março de 2016 foi iniciado o Programa “Rio Limpo 
Começa na Nossa Casa”. 

Este programa tem o apoio organizado entre SAMAE, AGIR, CONCESSIONÁRIA, MPSC, 
AMMVI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAEMA, FATMA e consiste na verificação da 



             

       Página: 193 

 

 

ligação de esgoto, na parte interna da residência, confirmando sua regularidade e apoiando 
na correção do que for necessário. 

 

2.29. INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

Como forma de aferir a prestação do serviço feito pela Concessionária, o Quarto Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão estabeleceu alguns indicadores, como forma do Poder 
Concedente fazer esta avaliação. 

A seguir são apresentados os dados relativos aos indicadores relativos ao período de 
outubro a dezembro de 2015, retirados do 16º Relatório de Atividades. Segundo os critérios 
vigentes e os resultados demonstrados a seguir, entre outubro e dezembro de 2015, o 
serviço prestado tem qualidade “Ótima”. 

 

2.29.1. Entupimentos na rede coletora 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Também foram definidos alguns valores a serem determinados a este indicador, conforme 
Tabela 45. A Tabela 46 demonstra os valores referentes aos meses de outubro a dezembro 
de 2015. 

Tabela 45 - Valores a serem atribuídos ao indicador entupimentos na rede coletora. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 
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Tabela 46 - Resultados do indicador entupimentos na rede coletora. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

2.29.2. Entupimento na ligação de esgoto 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Também foram definidos alguns valores a serem determinados a este indicador, conforme 
Tabela 47. A Tabela 48 demonstra os valores referentes aos meses de outubro a dezembro 
de 2015. 

 

Tabela 47 - Valores a serem atribuídos ao indicador entupimento na ligação de esgoto. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
Tabela 48 - Resultados do indicador entupimento na ligação de esgoto. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 
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2.29.3. Disponibilidade de estação elevatória (IDE) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Onde: NED = número de estações elevatórias disponíveis para operação e NET = número 
total de estações elevatórias localizadas na área de concessão. O parâmetro de nota para 
este indicador está na Tabela 49 e a Tabela 50 demonstra os valores referentes aos meses 
de outubro a dezembro de 2015. 

 

Tabela 49 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 50 - Resultados do indicador IDE. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

2.29.4. Eficiência nos prazos de atendimento (IPA) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Onde: SRPE = quantidade de serviços realizados no prazo especificado e TSR = número 
total de serviços realizados. O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 51 e a 
Tabela 52 demonstra os valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 
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Tabela 51 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 52 - Resultados do indicador IPA. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

2.29.5. Atendimento de solicitações para desobstrução (IDB) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Onde: NSA = número de solicitações de desobstrução atendidas em até 72 horas no período 
e NTS = número total de solicitações de desobstrução no período. O parâmetro de nota para 
este indicador está na Tabela 53 e a Tabela 54 demonstra os valores referentes aos meses 
de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 53 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016.  
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Tabela 54 - Resultados do indicador IDB. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
 

2.29.6. Cobertura do sistema de esgotamento sanitário (ICE) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Onde:  

 ECE = economias cadastradas ativas de esgoto;  

 ECSE = economias cadastradas de esgoto cuja ligação de água foi suprimida 
temporária ou definitivamente, com ou sem retirada do hidrômetro; 

 EFE = economias factíveis de esgoto – situadas em logradouros providos de rede de 
coleta e não conectada; 

 ENFE = economias não factíveis de esgoto – situadas em logradouros providos de 
rede de coleta e não conectada por problemas técnicos (soleira negativa); 

 EcoTot = economias a serem atendidas pela Concessionária na Área de Concessão 
(número de economias de água). 

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 55 e a Tabela 56 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 55 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 
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Tabela 56 - Resultados do indicador ICE. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
 

2.29.7. Entrega de As Built (IEB) 

Este indicador visa avaliar a entrega, por parte da Concessionária, dos cadastros técnicos 
(As Built) referentes aos novos sistemas recém construídos. O parâmetro de nota para este 
indicador está na Tabela 57 e a Tabela 58 demonstra os valores referentes aos meses de 
outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 57 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 58 - Resultados do indicador IEB. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

 

2.29.8. Universalização do sistema de esgotamento sanitário (IUS) 

Este indicador é definido pela fórmula:  



             

       Página: 199 

 

 

 

Onde: SRE = somatório de rede executada e SRP = somatório de rede proposta. O 
parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 59 e a Tabela 60 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 59 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 60 - Resultados do indicador IUS. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
 

2.29.9. Tratamento de esgoto coletado (ITC) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Onde: VET = volume mensal de esgotos que às ETEs principais ou isoladas e VEC = 
volume mensal de esgotos coletados. O parâmetro de nota para este indicador está na 
Tabela 61 e a Tabela 62 demonstra os valores referentes aos meses de outubro a dezembro 
de 2015. 
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Tabela 61 – Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
Tabela 62 - Resultados do indicador ITC. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

 

2.29.10. Qualidade do efluente final do sistema principal (IQF) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Onde: SCOR = somatório da carga orgânica lançada nos rios e somatório da carga orgânica 
tratada nas ETEs principais. O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 63 e a 
Tabela 64 demonstra os valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 63 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 
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Tabela 64 - Resultados do indicador IQF. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
 

2.29.11. Qualidade do efluente final do sistema isolado (IQI) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Onde: SCOR = somatório da carga orgânica lançada nos rios e somatório da carga orgânica 
tratada nas ETEs isoladas. O parâmetro de nota para este indicador está na  

Tabela 65 e a Tabela 66 demonstra os valores referentes aos meses de outubro a dezembro 

de 2015. 

Tabela 65 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 66 - Resultados do indicador IQI. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 
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2.29.12. Licenciamento ambiental (ILA) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

Onde:  

 Q ETE = vazão mensal tratada da ETE;  

 LAO ETE = A ETE possui LAO? Se sim=1, se não=0; 

 Q total = vazão mensal total tratada por todas as ETEs. 

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 67 e a Tabela 68 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 67 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
 

Tabela 68 - Resultados do indicador ILA. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
 

2.29.13. Satisfação dos clientes (ISC) 

O cliente responderá aos questionamentos da pesquisa de avaliação, atribuindo notas 
conforme segue:  
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Após é feito o cálculo da nota ponderada de cada atendimento. A nota final é o resultado da 
média aritmética das notas individuais.  

 

 

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 69 e a Tabela 70 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

 

Tabela 69 - Parâmetro de nota. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 
 

Tabela 70 - Resultados do indicador ISC. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 

 

2.30. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Na sequência estão listados os programas socioambientais desenvolvidos no município. 

 Programa “Quem Previne, Preserva. Água Limpa, só com o esgoto tratado”. 

O objetivo principal do programa é conscientizar a população sobre a necessidade de 
manutenção e limpeza periódica dos sistemas individuais de tratamento de esgoto 
domiciliar, conhecido como fossa séptica. 

O programa é realizado pela AMMVI em todos os municípios da região e conta com o apoio 
da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária dos municípios da AMMVI e SDRs (CTVISA), do 
Comitê do Itajaí e do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). 
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Figura 104 - Cartilha do Programa “Quem Previne, Preserva” (Frente). 

Fonte: AMMVI, 2016. 
 

 
Figura 105 - Cartilha do Programa “Quem Previne, Preserva” (Verso). 

Fonte: AMMVI, 2016. 
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 Programa “Rio Limpo Começa na Nossa Casa” 

O objetivo principal do programa é: 

 Despertar a consciência pela importância da preservação dos recursos 
hídricos; 

 Alertar sobre a necessária separação da água da chuva da ligação de esgoto; 

 Verificar a regularidade das ligações domiciliares. 

As residências que estiverem com as ligações de água de chuva e de esgotamento sanitário 
conectadas corretamente aos sistemas, recebem o selo de “Amigo do Rio”, valorizando os 
imóveis que executam ações ambientalmente corretas. 

Já as que precisem de alguma adequação nas tubulações existentes, é emitido um 
documento, com compromisso de prazo para regularização, ficando as equipes técnicas do 
Programa disponíveis para dar todo suporte e orientações necessárias. 

O programa conta com o apoio da AGIR, FAEMA, AMMVI, FATMA, Caixa Econômica 
Federal, Prefeitura Municipal de Blumenau, Associação Catarinense de Preservação da 
Natureza (ACAPRENA), unidade Blumenau da Odebrecht Ambiental e do Ministério Público 
de Santa Catarina. 

 
Figura 106 - Flyer do Programa “Rio Limpo Começa na Nossa Casa”. 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

 Programa Portas Abertas 

Programa realizado pela Concessionária, onde são repassadas informações sobre:  

 A preservação da saúde da população e do Meio Ambiente; 
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 O saneamento básico; 

 A operação do sistema existente da concessionária. 

 
Figura 107 - Cartilha do Programa Portas Abertas (frente). 

Fonte: Concessionária, 2016. 



             

       Página: 207 

 

 

 
Figura 108 - Cartilha do Programa Portas Abertas (verso). 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

 Comunicação das Obras 

Comunicação realizada pela Concessionária, onde os veículos de comunicação do 
município recebem informações, ao longo dos meses, como: cronograma de obras, 
interferências encontradas, paralização da operação, entre outras. 

 

2.31. ÁREA RURAL 

As comunidades das áreas rurais possuem sistemas individuais de tratamento do 
esgotamento sanitário através de fossas sépticas, fossas negras ou o esgoto é lançado 
diretamente em córregos. 

Existem sistemas alternativos de tratamento de efluentes por meio de wetlands (filtros 
plantados com macrófitas), implantados na área rural. Um deles foi visitado na localidade 
Nova Rússia, de fluxo horizontal, sem controle da qualidade do efluente final. Sua 
implantação foi realizada pelos moradores da região composta apenas com a planta Lírio do 
brejo. Essa planta aprecia solos ricos em matéria orgânica e brejosos, ou seja, 
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permanentemente molhados, entretanto não permanece embaixo da água, podendo atingir 
de 1,5 a 2 m de altura. 

Através das visitas, percebe-se que o sistema está funcionando corretamente. Seu terreno é 
cercado, as plantas estão verdes e vistosas, porém deve-se fazer uma limpeza mais 
frequente das plantas caídas. 

  
Figura 109 - Relatório Fotográfico (Wetland da localidade Nova Rússia).  

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Segundo os autores Philippi e Sezerino (2004), esse sistema de tratamento por wetland é 
composto por filtros plantados com macrófitas que dispõem de um material de recheio (brita, 
areia ou cascalho) onde são plantadas as raízes, sendo o local da percolação do efluente. A 
depuração da matéria orgânica, transformação da série nitrogenada e a retenção do fósforo 
ocorrem por processos físicos (filtração e sedimentação), químicos (adsorção, complexação 
e troca iônica) e biológicos (degradação microbiológica aeróbia e anaeróbia, retirada de 
nutrientes pelas macrófitas), desenvolvendo tanto no material filtrante como na zona das 
raízes (rizosfera). 

O de fluxo horizontal apresenta como principais vantagens: remoção de sólidos suspensos e 
bactérias, remoção de DBO e desnitrificação. A desvantagem é que a nitrificação é baixa 
devido à capacidade limitada de transferência de oxigênio. 

O de fluxo vertical apresenta como principais vantagens: nitrificação devido à capacidade de 
transferência de oxigênio, permitindo também boa remoção de DBO e DQO. A desvantagem 
seria a baixa remoção dos sólidos suspensos. 

 

2.32. ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS EXISTENTES 

Conforme décimo sexto relatório de atividades do Contrato de Concessão, elaborado pela 
concessionária, referente ao período de outubro a dezembro de 2015, foram realizadas as 
seguintes obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário: 

 Implantação de rede coletora de esgoto e ligações domiciliares, Bairro Bom Retiro; 

 Implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares, linha de recalque e 
remoção de rocha, Bairro Centro; 
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 Implantação de rede coletora de esgoto e ligações domiciliares, Bairro Fortaleza; 

 Implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e remoção de rocha, 
Bairro Garcia; 

 Implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e linha de recalque, 
Bairro Jardim Blumenau; 

 Implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e remoção de rocha, 
Bairro Velha; 

 Implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e linha de recalque, 
Bairro Victor Konder; 

 Implantação de rede coletora de esgoto e ligações domiciliares, Bairro Vila Formosa; 

 Implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e linha de recalque, 
Bairro Vila Nova. 

Além das obras concluídas neste período, encontrava-se em andamento a execução de 
ligações domiciliares para ampliar o atendimento do sistema de esgotamento sanitário já 
implantado nos bairros Vorstadt, Itoupava Seca, Boa Vista, Vila Nova, Ponta Aguda, 
Valparaiso, Velha e Fortaleza. Essas ligações visavam dar solução técnica a todos os 
clientes que se encontram na área já abrangida pelos Sistemas de Esgotamento Sanitário, 
incluindo aqueles imóveis que se localizam abaixo do nível da rua, em situação de “cota 
negativa”. 

 

2.33. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Foi assinado um termo de ajustamento de conduta, em 2010, tendo como partes o Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina, a FATMA e os Municípios associados à AMMVI 
(Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, 
Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó), com os seguintes compromissos 
principais assumidos por cada um dos Municípios subscritores:  

 Elaboração/adequação e encaminhamento à Câmara de Vereadores, do anteprojeto 
do Código Sanitário Municipal; 

 Regulamentação e estruturação do exercício regular do poder de polícia e vigilância 
sanitária municipal, bem como a implantação do serviço e a capacitação do pessoal 
responsável pelas ações básicas de vigilância sanitária;  

 Regulamentar e proceder, para fins de expedição de “Alvará de Construção”, que 
venha a ser requerido pelo interessado, para qualquer edificação (nova ou antiga em 
processo de regularização), para fins de análise e aprovação do respectivo projeto 
hidrossanitário, a inclusão do sistema de tratamento e disposição final de esgotos da 
edificação;  

 Regulamentar e proceder, para fins de expedição do documento de “Habite-se” do 
imóvel, que venha a ser solicitado pelo interessado, para qualquer edificação, a 
exigência da apresentação dos projetos aprovados previstos no item anterior, e a 
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vistoria e cadastro no respectivo sistema de tratamento e disposição final de esgotos 
construído em conformidade com o projeto aprovado, ou a respectiva ligação do 
imóvel na rede pública de coleta de esgotos, se existente; 

 Elaboração, pelo Município ou pela Concessionária a quem tenha sido delegada a 
prestação do serviço, quando for o caso, do(s) projeto(s), em conformidade com o 
plano municipal de saneamento básico, para implantação das obras e execução da 
prestação do serviço público de esgotamento sanitário no Município;   

 Proceda ao encaminhamento do(s) projeto(s) às esferas competentes, visando a 
captação de recursos externos para implantação dos sistemas e prestação dos 
serviços públicos de esgotamento sanitário. 

Este TAC foi concebido tem como motivação o baixo índice de saneamento básico nos 
Municípios catarinenses e na tentativa de buscar, numa ação conjunta e solidária com os 
órgãos do poder público, do Ministério Público e da sociedade em geral, a melhoria desse 
quadro. 

Corroborando com as informações do presente PMSB, existe a importância do saneamento 
ser visto não apenas no âmbito municipal, mas também no âmbito da Bacia Hidrográfica, já 
que Blumenau está a jusante de diversos outros Municípios, influenciando, principalmente a 
qualidade dos cursos d’água dentro do seu território. No entanto, a visão de Bacia 
Hidrográfica não pode perder de vista as responsabilidades que cada Município tem, 
individualmente, em promover o saneamento dentro do seu território. 

O TAC assinado mostra que as partes envolvidas reconheceram a importância do assunto e 
a urgência em melhorar a situação existente. 

A AMMVI realiza um acompanhamento do cumprimento dos compromissos e metas 
assumidas pelos Municípios, conforme Tabela 71, onde o número 0 corresponde a prazo 
não cumprido, o número 1 corresponde a prazo cumprido parcialmente e o número 2 
corresponde a prazo cumprido.  
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Tabela 71 - Acompanhamento do cumprimento dos prazos. 

 
Fonte: AMMVI, 2015. 

 

Observa-se que os compromissos relativos à gestão e estruturação dos Municípios estão 
mais adiantados quanto ao cumprimento, enquanto que a parte relativa à elaboração de 
projetos e obtenção de recursos para início das obras de implantação dos sistemas públicos 
de esgotamento sanitário está ainda em fase inicial, com a maioria dos Municípios ainda não 
tendo cumprido esta etapa. 

O não cumprimento não quer dizer que não houve empenho dos Municípios, mas mostra o 
desafio que é a implantação do sistema de esgoto, pois os investimentos são vultosos e, na 
maioria dos casos, estes recursos não estão disponíveis.  

O Município de Blumenau não assinou este TAC. No entanto, já possui 1/3 do Município 
atendido com o sistema de esgoto público e cronograma definido com previsão de 
universalização no ano de 2027, sendo uma situação muito favorável, principalmente 
quando se compara ao panorama regional, estadual ou nacional. 

 

2.34. SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

A parcela da população ainda não atendida pelo sistema coletivo de esgotamento sanitário 
(cerca de 65% atualmente) segue normativa da PMB para instalação de fossas sépticas 
residenciais, caracterizando como atendimento individual quanto ao sistema de esgoto. 

A PMB, através da SEPLAN tem acompanhamento em relação à implantação destes 
sistemas residenciais; porém, não há evidências de acompanhamento ou fiscalização sobre 
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o efetivo uso, operação e manutenção, destacando-se situações de grandes períodos (anos) 
sem a correta limpeza (retirada de lodo) e até mesma a irregularidade de conexão de 
tubulação de agua de chuvas (calhas de telhado e ralos de jardim) passando pelas fossas. 

Estes equipamentos necessitam de constante manutenção, que se resume basicamente à 
limpeza periódica com caminhões limpa-fossa. 

Uma preocupação que existe no Município é sobre a destinação destes caminhões após a 
limpeza das fossas, já que não há, atualmente, qualquer fiscalização ou controle sobre este 
tema.  

Existe a possibilidade de envio do resíduo destes caminhões para as ETEs da 
Concessionária. No entanto, o volume recebido tem sido insignificante, segundo informações 
da Concessionária, a despeito da grande quantidade de imóveis ainda atendidos por estas 
soluções individuais no Município de Blumenau. 

Diante destes fatos, recomenda-se que esta atividade seja efetivamente controlada e 
fiscalizada pelo Poder Público. Esta é uma atividade que necessita de licenciamento, e a 
competência deste licenciamento é da FATMA, porém, não há impedimentos para que 
a fiscalização seja feita pelo Município, por ser este o maior interessado. 

Está em implantação pela FATMA o Sistema de Controle de Movimentação de Resíduos e 
de Rejeitos (MTR), sistema este on-line, que permite o cadastramento de geradores, 
transportadores e destinadores. 

A identificação dos resíduos ou rejeitos enquadrados para o preenchimento do MTR, 
conforme orientação da FATMA, é feita através da listagem contida na Instrução Normativa 
IBAMA nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publicou a Lista Brasileira de Resíduos 
Sólidos.  

Consta nesta Instrução Normativa, em seu item 20 03 04 “lodos de fossas sépticas”, sendo, 
portanto, objeto de enquadramento na lista de resíduos e rejeitos. 

No entanto, no site da FATMA referente a este assunto 
(http://mtr.fatma.sc.gov.br/ControllerServlet?acao=perguntasFrequentes), há uma pergunta 
feita da seguinte forma: “O MTR abrange o transporte de efluentes líquidos, como esgoto e 
efluente de tanques sépticos (fossas sépticas)? Como seria a escolha para destinação 
desse tipo de resíduo? ”.  

A resposta da FATMA foi a seguinte: Se for efluente líquido de origem industrial, sim, o MTR 
deve ser preenchido. O cadastro como “Destinador” permite a escolha da destinação para 
“aterro” (dentro ou fora do Estado) ou “outros” (dentro ou fora do Estado). Nesse caso, deve 
se cadastrar com a opção “outros” (dentro ou fora do Estado), e a tecnologia escolhida seria 
“outras” (último item da lista de opções). Ao selecionar esta opção, se abrirá um campo para 
você indicar o tipo de destinação, por exemplo, no seu caso: “Estação de Tratamento de 
Efluentes” ou “Tratamento de Efluentes”. 

Percebe-se que, pelo entendimento atual da FATMA, os lodos domésticos de fossas 
sépticas não necessitam do preenchimento do MTR. No entanto, conforme visto 
anteriormente, existe esta possibilidade prevista na Instrução Normativa do IBAMA. 



             

       Página: 213 

 

 

A inclusão do lodo doméstico das fossas sépticas na lista de resíduos/rejeitos com 
necessidade de preenchimento do MTR ajudaria em muito o problema encontrado 
atualmente em Blumenau da sua destinação correta. 

 

2.35. FONTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Lei nº 11.445/2007, em seu artigo 45º 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 (BRASIL, 2007). 

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 esta 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: 

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 



             

       Página: 214 

 

 

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. 

 

2.36. AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 

O Município de Blumenau possui sistema coletivo de esgotamento sanitário em operação, 
composto atualmente por um sistema principal (ETE Garcia e ETE Fortaleza) e por diversos 
sistemas isolados, tendo a previsão de mais uma ETE no sistema principal (ETE Itoupava) 
para os próximos anos. 

Segundo os dados levantados, a Concessionária vem prestando um serviço adequado, 
atendendo às metas vigentes do Contrato de Concessão (e seus Termos Aditivos) e as suas 
unidades de tratamento, segundo as informações disponibilizadas, estão atendendo ao 
disposto na legislação quanto à qualidade do efluente tratado. 
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No entanto, durante as pré-conferências realizadas, foram levantados alguns problemas, 
principalmente pela parcela da população ainda não atendida pelo sistema coletivo de 
esgotamento sanitário. Esta parcela é atendida principalmente por fossas sépticas, que 
necessitam de constante manutenção e convivem, algumas vezes, com esgoto lançado a 
céu aberto. 

A seguir estão elencadas as seguintes ameaças e oportunidades identificadas para o 
sistema:  

 Ameaças: 

 Não atendimento de 100% da população urbana do Município com o sistema 
público coletivo de esgoto (entretanto, para a área urbana as metas de expansão 
do sistema de coleta e tratamento estão de acordo com o Contrato de 
Concessão); 

 Área rural possui fossas sépticas próximas aos poços de captação de água; e, 

 Falta de fiscalização / acompanhamento da condição e da operação das fossas 
existentes no Município; 

 Falta de fiscalização / acompanhamento do tratamento destinado aos resíduos 
coletados pelos caminhões limpa-fossa que vendem este serviço no Município; 

 Necessidade de maior fiscalização do uso de fontes alternativas de abastecimento 
de água na área urbana do Município. 

 Oportunidades: 

 33% de cobertura da área urbana com rede coletora separadora de esgoto e 
tratamento (dez/2015);  

 Universalização do atendimento da população urbana com o sistema público 
coletivo prevista para 2027;  

 Sistema em operação com redes coletoras, estações elevatórias e unidades de 
tratamento em bom estado de conservação e operação; 

 Existência de sistema de telemetria nas ETEs (Grande Porte) e principais 
elevatórias; 

 Existência de Geradores Elétricos móveis caso haja queda de energia nas 
unidades do sistema; 

 Existência de programas de educação ambiental, contendo explicações de como 
construir corretamente as tubulações de esgoto dentro dos imóveis, para posterior 
interligação à rede coletora de esgoto pública;   

 Existência do Programa “Rio Limpo Começa na Nossa Casa”, que tem como 
objetivo verificar a ligação domiciliar de esgoto e de águas pluviais de cada imóvel, 
certificando os que se encontram Regulares e orientando para a correção os que 
estejam eventualmente Irregulares, despertando a consciência da importância da 
preservação dos recursos hídricos; 
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 Existência de Indicadores de Qualidade do Serviço de Esgotamento Sanitário, 
onde ficam estabelecidos critérios, parâmetros e padronizações que permitem ao 
Poder Concedente e órgãos fiscalizadores aferir o nível de serviço prestado pela 
Concessionária. 

 Alto índice de efetividade de ligação à rede dos imóveis localizados em 
logradouros que possuem rede coletora em operação; e, 

 Desenvolvimento de soluções alternativas de tratamento de esgoto na área rural 
por meio de Wetlands. 

 

2.37. 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 esgotamento Sanitário. 

Quadro 7 - Pré-conferência UTAP 1  

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: SEST SENAT DATA: 26/04/2016 UTAP: 01

1

2

3

4

5

6

Céu aberto
Problemas de estoto a céu aberto na Rua Carlos 

Krueger, na beira da estrada.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Valão
Esgoto vai para o valão próximo ao Supermercado 

Guanabara. (Centro)

Retorno
Quando chove o esgoto acaba retornando as casas. 

(Primavera)

Rede

Alguns loteamentos possuem rede separadora, outros 

não e devem possuir no mínimo sistema de fossa e 

filtro.

Programa
Criação de programa para a fiscalização das fossas - 

filtro existentes nas residências.

Auxilio 
Subsídio do orgão competente para que tenha 

regularização das fossas construídas fora do padrão.
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Quadro 8 - Pré-conferência UTAP 2 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 9 - Pré-conferência UTAP 3 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 10 - Pré-conferência UTAP 4 

 
Fonte: SERENCO, 2016.  

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL:

Associação dos Moradores Amigos 

do Bairro
DATA: 27/04/2016 UTAP: 02

1

2

3

4

5

Despejo
Rua Prefeito Markusum, despejo de esgoto nos 

ribeirões.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Infra-estrutura

As ruas de placas amarela possuem prédios públicos 

mas não infra-estrutura de saneamento, isto deveria ser 

revisto.

Fiscalização
Melhor fiscalização com relação a existência de fossa-

séptica nas residências.

Valor
Os valores cobrados pelos caminhões limpa-fosse são 

muito elevados.

Interceptores Instalação de interceptores ao longo do rio.

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: Escola Municipal Francisco Lanser DATA: 02/05/2016 UTAP: 03

1

2

3

4

5

Rede
Unificar a rede da coleta de esgotamento sanitário das 

Ruas Leonardo da Vici e Gervasio Dechamps.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Fatura Separar a fatura de água e esgoto.

Programa

Criação de um programa para deixar com um valor mais 

em conta para os moradores, sugestão de bombas 

compartinhadas.

Cheiro Mal cheiro próximo a ETE Fortaleza.

Tarifa
A tarifa de esgoto teve um aumento proporcionalmente 

maior do que a tarifa de água.

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: ETSUS Blumenau DATA: 03/05/2016 UTAP: 04

1 SEM CONTRIBUIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÕES

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES
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Quadro 11 - Pré-conferência UTAP 5 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 12 - Pré-conferência UTAP 6 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
  

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL:

Associação dos Moradores 

Loteamento Ana Cristina.
DATA: 24/04/2016 UTAP: 05

1

2

3

Fiscalização
Falta de fiscalização nas residências com relação as 

fossas.

Rede Instalação urgente da rede coletora de esgoto.

Rede Falta de rede coletora na Região.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: E.E.B Hercílio Deeke DATA: 28/04/2016 UTAP: 06

1

2

3

4

5 Fiscalização

Melhor divulgação da evolução da instalação das redes 

coletoras.

Melhor fiscalização das fossas sépticas nas 

residências.

Preservação

Velha Grande com muitos pontos baixos, preservar a 

margem dos córregos para a instalação de 

interceptores.

Manutenção

Problemas na pavimentação devido a sua má 

construção após abertura e fechamento de valas para 

manutenção ou construção da rede.

Divulgação

Céu aberto Esgoto a céu aberto em diversos pontos da região.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES
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Quadro 13 - Pré-conferência UTAP 7 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 14 - 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 esgotamento sanitário, escopo do próximo Produto do PMSB de 
Blumenau (SC). 

 

 

 

 

 

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL: Centro Comunitário Antônio Zendron DATA: 29/04/2016 UTAP: 07

1

2

3

Entupimento

Entupimento das redes onde existe rede coletora de 

esgoto, traz preocupação aos moradores que ainda 

serão ligados a rede.

Mal Cheiro Cheiro de esgoto próximo ao Quartel e Rua Amazonas.

Reunião

Reunião com a comunidade quando a rede de 

esgotamento sanitário estiver concluída para que sejam 

passadas as devidas informações de conexão das 

ligações aos munícipes.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

PRÉ-

CONFERÊNCIA
LOCAL:

Associação dos Servidores do 

SAMAE
DATA: 29/04/2016 UTAP:

Câmara Técnica de 

Saneamento

1

2

3

4

5 Esclarecimentos
Deixar acessível o avanço das obras de esgoto para a 

população.

Educação Ambiental
Fazer com que as pessoas entendam a diferença entre 

egotamento sanitário e drenagem.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Esclarecimentos
Deixar claro a população o responsável pelo 

esgotamento sanitário e pelas fiscalizações ambientais.

Educação Ambiental

Programa de educação ambiental para explicar a 

questão das fossas e rede coletora, principalmente nas 

escolas, tentando ao máximo unificar os programas.

Esclarecer a população sobre as suas obrigações 

relacionadas ao esgotamento sanitário.
Obrigações
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