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A Rotária do Brasil, com experiência de 15 anos, presta serviços de operação  

e manutenção em mais de 100 Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s). 

 

Possuímos equipes altamente capacitadas com treinamentos constantes de segurança e 

operação, a fim de garantir melhor qualidade de tratamento de esgoto para sua ETE. 

 
 

 

Serviço completo de operação e monitoramento da ETE: 

Por meio de visitas periódicas garantimos um serviço de qualidade focado na alta eficiência 

do tratamento, assegurando o bom funcionamento de sua ETE e minimizando os custos por 

manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos.  

Possuímos sistema de monitoramento da ETE 24 horas por dia através da nossa telemetria 

que permite a supervisão permanente a custos acessíveis.  
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Garantias ao cliente para emergências e situações adversas: 

Já passou por emergência em sua ETE, durante a noite, sem saber para quem ligar? A Rotária 

irá atender! Possuímos equipes de plantão, mesmo em feriados e fins de semana, incluindo 

serviços de: 

 Profissionais especializados em hidráulica, elétrica e automação para atendimento 

de emergências; 

 Caminhões próprios tipo auto vácuo/hidrojato (Limpa Fossa).  

 
 

Adicionalmente realizamos: 

Consultorias, Assessorias e Diagnósticos especiais: análises das condições operacionais da 

ETE e revisões de projeto, indicando possíveis melhorias ou adaptações do sistema.  

Pesquisa e Desenvolvimento: contamos com próprio laboratório operacional e estamos 

permanentemente envolvidos em pesquisas, por exemplo em cooperação com a UFSC.  

Desta forma, atendemos sempre com melhor qualidade em favor da eficiência da sua ETE e 

a proteção ao meio ambiente. 
 

Entre em contato conosco para uma consulta sem compromisso. 

 

Nossa satisfação é o seu bem-estar e segurança para sua ETE e para o meio ambiente. 

 

Téc. Jaison Souza – Coordenador de Operações 

Fone: +55 48 3234 3164 – 9 8405-5498 

E-mail: jaison@rotaria.net 


