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A EMPRESA

A ESA Jr é uma empresa júnior de Engenharia Sanitária e

Ambiental, uma associação civil sem fins lucrativos e com fins

educacionais, formada exclusivamente por alunos de

graduação do ensino superior da Universidade Federal da

Bahia orientados por professores.

A ESA Jr tem como propósito proporcionar serviços de

qualidade e com preços mais acessíveis na área de

engenharia, saneamento e meio ambiente, além de ser um

grande passo na formação profissional e pessoal de seus

membros, desenvolvendo pessoas com grande vivência do

empreendedorismo.

VOCÊ SABE O QUE É UMA

EMPRESA JÚNIOR?

As empresas juniores

surgiram com o despertar da

vontade dos estudantes

praticar a profissão

escolhida, conhecer melhor o

seu mercado de trabalho e

atuar para impactar a

sociedade com os

conhecimentos que estão

sendo adquiridos. Dessa

forma, em 2016 com a lei nº
13.267 foi regularizado uma

empresa júnior como uma

associação civil de

graduandos, com o propósito

de realizar projetos e

serviços. Assim, este

movimento estudantil tem

atuado desde então no

mercado com os seus

serviços de qualidade, só

crescendo cada dia mais em

resultados.
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PROJETOS E SERVIÇOS
A ESA Jr realiza serviços e projetos diversos na área da

engenharia e consultoria ambiental, prezando sempre pela

excelência. Com anos de experiência no mercado, a ESA Jr é

uma empresa que já realizou inúmeros projetos para

renomados clientes. 

CARTA DE SERVIÇOS

Análise de água Licenciamento

Ambiental

Instalações

Hidrossanitárias

Programa de

Educação

Sociambiental

(PEA)

Captação de

Águas Pluviais

(CAP)

Plano de

Gerenciamento

de Resíduos

Sólidos (PGRS)



ANÁLISE DE ÁGUA

A Análise de Água é de extrema importância para garantir a

qualidade da água que está sendo consumida, independente

do fim. Pensando nisso, a ESA Jr.  é responsável pela coleta da

amostra no local e o transporte desta para o laboratório onde

será realizado a análise laboratorial. A ESA Jr. pode, quando

solicitado pelo cliente, elaborar um laudo para interpretação e

análise dos resultados laboratoriais.

ETAPAS DO PROCESSO:

SERVIÇOS JÁ REALIZADOS

 

2 3
COLETA DA
AMOSTRA

ANÁLISE
LABORATORIAL

LAUDO TÉCNICO

1

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
Licenciamento Ambiental é o conjunto de procedimentos no

qual o poder público, através do órgãos ambientais, autoriza e

acompanha a implantação e a operação de atividades, que

utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva

ou potencialmente poluidoras. A ESA Jr. te ajudará oferecendo

uma Consultoria Ambiental que te direcionará sobre todos os

procedimentos necessários para que o Licenciamento da sua

atividade seja obtido.

ETAPAS DO PROCESSO:

1 2 3
ENQUADRAMENTO CARACTERIZAÇÃO ABERTURA DE

PROCESSO



INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS
O projeto de Instalações Hidrossanitárias consiste na

elaboração do sistema hidráulico de águas frias, águas

quentes (quando houver) e esgotamento sanitário, sempre

associado ao projeto estrutural da edificação, para que as

soluções hidráulicas sejam sempre com a melhor

funcionalidade, menor custo e maior segurança. A ESA Jr.

realiza esse serviço sempre apoiada nas normas técnicas

vigentes, em especial as NBRs 5.626 (Instalações prediais de

água fria), 7.198 (Projeto e execução de instalações prediais

de água quente) e 8.160 (Sistemas prediais de esgoto

sanitário).

ETAPAS DO PROCESSO:

1 2 3
PRÉ-DIMENSIONAMENTO PROJETO

HIDRÁULICO
REPRESENTAÇÃO

EM PLANTA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL (PEA)
A ESA Jr. propõe a elaboração de um projeto personalizado,

com oficinas e materiais educativos que fomentem a

consciência socioambiental  e a importância da preservação

do meio ambiente. O serviço conta ainda com um

acompanhamento posterior para que as mudanças possam ser

avaliadas.

ETAPAS DO PROCESSO:

1 2 3
ESCOLHA
DO TEMA

ELABORAÇÃO DA
AULA

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS JÁ REALIZADOS

 

 

 



CAPTAÇÃO DE ÁGUAS
PLUVIAIS 
O projeto de captação de águas de chuva consiste num sistema

de calhas que irão coletar a água pluvial e direcioná-la para um

reservatório, possibilitando o seu reúso para fins menos nobres da

edificação. Desta maneira, existe uma significativa economia dos

recursos utilizados para o consumo de água potável além de

reduzir os custos. A ESA Jr. realiza esse serviço apoiada nas

normas técnicas vigentes, em especial a NBR 10.844.

ETAPAS DO PROCESSO:

PLANO DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)
Conjunto de documentos com valor jurídico, que contém ações e

recomendações que objetivam um controle de todas as etapas

da geração, coleta, armazenamento, tratamento e destinação

dos resíduos gerados em uma empresa, órgão público ou

indústria. O PGRS elaborado pela ESA Jr. identifica e determina a

melhor logística para que se faça o descarte adequado dos

resíduos e possíveis rejeitos; o projeto elaborado expõe a melhor

forma de coletar, acondicionar e transportar os resíduos sólidos

para que se adeque a legislação vigente (Lei N° 12.305/10).

ETAPAS DO PROCESSO:

1 2 3
VISITA TÉCNICA LEVANTAMENTO DE

DADOS
PLANO

1 2 3
PRÉ-DIMENSIONAMENTO PROJETO

HIDRÁULICO
REPRESENTAÇÃO

EM PLANTA

SERVIÇOS JÁ REALIZADOS

 

 

 



NOSSOS PARCEIROS
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