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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. Município 

Prefeitura Municipal de Piracicaba 

Prefeito: BARJAS NEGRI 

Vice-Prefeito: JOSÉ ANTONIO DE GODOY 

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazareth 

Telefone: (19) 3403-1042 

E-mail: bnegri@piracicaba.sp.gov.br

Código ARES: 30

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 7371, de 09/08/2012.

1.2. Prestador 

Nome: Águas do Mirante Ltda. - AEGEA 

Responsável legal: FERNANDO HUMPHREYS - Diretor Presidente AEGEA; 

MARCOS VALÉRIO DE ARAÚJO - Diretor Executivo Águas do Mirante; 

DÁRCIO HENRIQUE SAUCEDO BENECHIO - Gerente  Administrativo e 

Financeiro Águas do Mirante; 

Endereço: Travessa da Saudade, 105, Bairro Piracicamirim 

Telefone: (19) 3401-2400 

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1. ARES-PCJ 
Marcelo Oliveira Santos Bacchi – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 

Junia Teixeira Martins – Estagiário Eng. Ambiental 

2.2. Prestador 
Andrey de Souza – Assistente de Engenharia 

Camila Barbosa Lima – Supervisora de Operações 

Valdir Antônio Alcardi Jr.  – Coordenador de Engenharia e Operações
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3. FISCALIZAÇÃO

3.1. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES 
Em 25 de Abril de 2018 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de 
esgotamento sanitário para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES- 
PCJ nº 48 de 28/02/2014: 

• Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Ártemis;
• Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Bela Vista;
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Piracicamirim;
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Ponte do Caixão.

Figura 01 - Parte dos Subsistemas de Esgotamento Sanitário fiscalizados. 
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4. NÃO CONFORMIDADES
Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO PÁGINA 
(ANEXO) 

ETE Ártemis 8.9 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

5 

Anexo p.5



ANEXOS 
Formulários de Fiscalização 
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NC ETE - ÁRTEMIS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba 
Nome: ETE Ártemis 
Coordenadas

Latitude : -22.69446
Longitude : -47.768073
Altitude : 460.0 m
Accuracy : 28.823 m

Imagem(1)

Imagem(2)

Descrição(2): Poços de chegada e de sucçao do esgoto bruto e recalque ao Tratamento Preliminar

Anexo p.1

Descrição(1): Vista geral do Tratamento Preliminar e do módulo do Reator Aeróbio de lodos ativados

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6PnQ4AoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqKnv4goM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P2$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Macromedidor do esgoto bruto de entrada na ETE
Imagem(4)

Imagem(5)

Descrição(5): Entrada do esgoto (desarenador)
Imagem(6)

Descrição(6): Tanques de lodos ativados de aeração prolongada e por batelada

Anexo p.2

Descrição(4): Painel Elétrico de comando dos conjuntos motobombas da EEEB

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyM6XuQsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P3$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6M-X0wsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P4$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyJWxhAsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P5$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqLLjgwoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P6$$7.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Um dos 4 tanques Reatores Aerábios 
Imagem(8)

Descrição(8): Saídas dos efluêntes tratados dos Reatores Aeróbios
Imagem(9)

Descrição(9): Tanque de um Reator Aeróbio em processo de decantação 
Imagem(10)

Descrição(10): Reservatórios de produtos químicos do processo (Hipoclorito e PAC) e ao 
fundo o tanque de lodo de esgoto, casa de adensamento e centrífuga desidratadora de 
logo ao fundo e tanque de contato da desinfecção com hipoclorito do efluente líquido

Anexo p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqKGXigkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P7$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6N6diwgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P8$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6IidxQkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P9$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqMvG6AsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P10$$11.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Tanque (Reator Aeróbio) em alimentação com esgoto bruto vindo do 
tratamento preliminar
Imagem(12)

Descrição(12): Bombas para extrair excesso de lodo dos Reatores Aeróbios
Imagem(13)

Descrição(13): Saída de um dos Reatores Aeróbios  
Imagem(14)

Descrição(14): Tanque de contato de desinfecção do elfluente líquido com hipoclorito

Anexo p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6PTT5wkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P11$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6Nzy0QsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P12$$13.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqM-VsgoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P13$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6IWY3QsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P14$$15.jpg


Imagem(15)

Imagem(16)

Imagem(17)

Descrição(17): Falta identificação dos tanques de produtos químicos
 

Data da inspeção: 25/04/2018
Powered by www.doForms.com

Anexo p.5

Descrição(15): Calha Parshall com medidor ultrassônico de vazão de saída do efluente líquido tratado

Descrição(16):Paineis elétricos de comando dos sopradores e demais conjuntos motobombas da ETE

Item 8.9: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Imagem(18)

Descrição(18): Placa de identificação do local

Informações Complementares e Não Conformidades:

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqLLjgwkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P15$$16.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6IKC8AoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P16$$17.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6NycoAkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P17$$18.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6LiuvwgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$22$$P18$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC ETE - BELA VISTA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba
Nome: ETE - BELA VISTA
Coordenadas

Latitude : -22.69698
Longitude : -47.711631
Altitude : 473.0 m
Accuracy : 40.959 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da entrada do esgoto bruto e do tratamento preliminar ao lado de um módulo de
reator aeróbio de lodos ativados por aeração prolongada
Imagem(2)

Descrição(2): Amostrador de vazão do medidor ultrassônico na calha Parshall de entrada do esgoto bruto

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxI6OtQkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P21$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDopMCM0QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P22$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento mecanizado no tratamento preliminar, mostrando a ausência de um
equipamento que estava em manutenção
Imagem(4)

Descrição(4): Desarenadores cobertos com placas cimentícias
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral dos dois desarenadores
Imagem(6)

Descrição(6): Reator aeróbio de lodos ativados por aeração prolongada

Anexo p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxOyNsQsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P23$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLrlpwkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P24$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxJbd6goM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P25$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxJy88gkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P26$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Vista geral dos módulos dos Reatores aeróbios
Imagem(8)

Descrição(8): Vista geral  das edificações com os equipamentos de adensamento e centrifuga
desaguadora de lodos de esgoto
Imagem(9)

Descrição(9): Vista frontal do edifício com os sistemas de adensamento e centrífuga desaguadora de
lodos com as caçambas de resíduos de esgoto desidratada para serem transportados e aterrados em um
Aterro Sanitário licenciado conforme CADRI da CETESB
Imagem(10)

Descrição(10): Centrífugas desaguadoras de lodo em funcionamento

Anexo p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohLru8QgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P27$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxNTQrwkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P28$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohIzXjgsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P29$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohLmulgsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P30$$10.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Dosadora de polímeros e adensadores de lodo de esgoto antes do recalque para as
centrífugas
Imagem(12)

Descrição(12): Poço de sucção da água de reúso do efluente tratado que alimenta o Reservatório ao lado 
Imagem(13)

Descrição(13): Reservatório de água de reúso de efluente tratado na ETE Bela Vista
Imagem(14)

Descrição(14): Calha Parshall de saída do efluente tratado a ser lançado em corpo hídrico - Rio
Piracicaba

Anexo p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDopMDS4AkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P31$$11.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohLn92AoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P32$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohOPD7wsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P33$$13.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxJq23woM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P34$$14.jpg


Imagem(15)

Imagem(16)

Descrição(16): Vista do efluente tratado na saída do tanque de contato de desinfecção
Imagem(17)

Descrição(17): Vertedor de um dos decantadores
Imagem(18)

Descrição(18): Vista geral de um dos decantadores que apresenta acúmulo de sólidos em suspensão, 
mas que ainda visualmente não estão passando pelos vertedores do efluente tratado

Anexo p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxIKS_gkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P35$$15.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxLS--gkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P36$$16.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxJqb1AoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P37$$17.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohKfn9QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P38$$18.jpg


Imagem(19)

Descrição(19): Elevatória de recirculação de lodo dos decantadores aos reatores aeróbios no início do
processo para a recirculação
Imagem(20)

Descrição(20): Vista geral do outro decantador que houve a proliferação de algas na superfície 
Data da inspeção: 25/04/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohI7Z1QsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P39$$19.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxNXJ7QgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$28$$P40$$20.jpg
http://www.doForms.com


NC ETE PIRACICAMIRIM

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba
Nome: ETE - PIRACICAMIRIM
Coordenadas

Latitude : -22.718553
Longitude : -47.62118
Altitude : 552.0 m
Accuracy : 10.619 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da entrada do esgoto bruto vindo da EEE - Piracicamirim  (Externa) e ao lado o 
tratamento preliminar (gradeamento fixo e desarenador)
Imagem(2)

Descrição(2): Entrada do esgoto bruto e do gradeamento

Anexo p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohMaB-woM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P21$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxMLSlAkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P22$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Calha Parshal com medidor ultrassônico de vazões de esgoto bruto
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral da ETE Piracicamirim com a caixa de distribuição do esgoto para o tratamento  
nos Reatores aeróbios de lodos ativados com aeração prolongada
Imagem(5)

Descrição(5): Módulo do Reator aeróbio de lodos ativados com aeração prolongada 
Imagem(6)

Descrição(6): Módulo reserva de tratamento de esgoto, não necessita o funcionamento deste para 
atender as atuais vazões de demanda

Anexo p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohMKY1QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P23$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxJy8igsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P24$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxOf3iQoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P25$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxPLR9QoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P26$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Reator aeróbio em funcionamento mostrando homogeneidade das zonas de aeração 
Imagem(8)

Descrição(8): Outra foto do Reator aeróbio 
Imagem(9)

Descrição(9): Lagoa aeróbia de aeração prolongada com difusores de ar no fundo
Imagem(10)

Descrição(10): Vista geral da lagoa de aeração prolongada, tanques de desidratação de lodo e edifício da
centrífuga

Anexo p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohPrMogsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P27$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxPjKrQkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P28$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohKvP9QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P29$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxMqq8AsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P30$$10.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Módulos em concreto armada dos reatores anaeróbios UASB, que foram transformados 
após a reforma. em Reatores aeróbios de aeração prolongada
Imagem(12)

Descrição(12): Lagoa de aeração com aeradores superficiais que foi transformada em uma lagoa de 
aeração prolongada com difusores de ar submersos, após a reforma do projeto, com alteração radical 
do processo de tratamento de esgoto da ETE Piracicamirim
Imagem(13)

Descrição(13): Conjunto motobomba de sucção do esgoto tratado para a desidratação no adensador e 
centrífuga  instalados na proximidade em local coberto
Imagem(14)

Descrição(14): Tanque decantador de lodo sendo reformado

Anexo p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxI6OjQgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$29$$P31$$11.jpg
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Imagem(15)

Descrição(15): detalhes das tubulações e canais internos ao tanque decantador
Imagem(16)

Descrição(16): Tanque de lodo a desidratar
Imagem(17)

Descrição(17): Canal de saída do efluente líquido tratado da ETE Piracicamirim, o qual ainda não é 
realizada a desinfecção com hipoclorito, pois está em fase final da construção do tanque de contato para a 
desinfecção exigida pela CETESB
Imagem(18)

Descrição(18): Canal de lançamento do efluente líquido tratado em corpo hídrico receptor ( Ribeirão do
Piracicamirim) com escada de discipação de energia hidráulica
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Imagem(19)

Descrição(19): Tanque de contato para desinfecção do efluente tratado em construção
Imagem(20)

Descrição(20): Vista geral da ETE Piracicamirim 
Data da inspeção: 25/04/2018
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NC ETE PONTE DO CAIXÃO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba
Nome: ETE- PONTE DO CAIXÃO 
Coordenadas

Latitude : -22.700046
Longitude : -47.672483
Altitude : 462.0 m
Accuracy : 24.272 m

Imagem(1)

Descrição(1): gradeamento grosseiro mecanizado e a caçamba para recebimento dos resíduos sólidos a
serem descartados em Aterro Sanitário licenciado
Imagem(2)

Descrição(2): Interior da edificação com as duas grades mecanizadas
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Imagem(3)

Descrição(3): Poço da Elevatória de esgoto bruto no mesmo local da ETE
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe dos conjuntos motobombas da EEEB
Imagem(5)

Descrição(5): Chegada do esgoto bruto no tratamento preliminar em sistema elevado, que na sequencia
ira para os módulos dos Reatores Aeróbios de lodos ativados com aeração prolongada
Imagem(6)

Descrição(6): Somente uma grade fina mecanizada funcionando, a outra estava em manutenção
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Imagem(7)

Descrição(7): Medidor ultrassônico de vazão calibrada em Calha Parshall
Imagem(8)

Descrição(8): Tanques homogenizadores de esgoto antes do tratamento nos Reatores Aeróbios
Imagem(9)

Descrição(9): Reator Aeróbio de aeração prolongada
Imagem(10)

Descrição(10): Adensadores e Centrífugas desidratadoras de lodo de esgoto
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Imagem(11)

Descrição(11): Conjuntos motobombas da elevatória de lodo para o adensamento e centrifugação
Imagem(12)

Descrição(12): Centrífugas desidratadoras de lodo de esgoto
Imagem(13)

Descrição(13): Caçambas de recebimento do lodo de esgoto desidratado para o transporte ao Aterro
Sanitário licenciado
Imagem(14)

Descrição(14): Fase líquida do lodo de esgoto desidratado que retorna ao sistema de tratamento
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Imagem(15)

Descrição(15): Vista geral do edifício com os equipamentos de adensamento e centrífugas desidratadoras
de lodo
Imagem(16)

Descrição(16): Decantadores com raspador de escuma em suspensão não permitindo a passagem pelo
vertedor junto com o efluente líquido tratado
Imagem(17)

Descrição(17): Vista geral de um dos decantadores com bastante escuma na superfície
Imagem(18)

Descrição(18): Tanque de contato para a desinfecção do efluente líquido tratado com hipoclorito de
cálcio, antes do lançamento em corpo hídrico receptor - Rio de Piracicaba
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Imagem(19)

Descrição(19): Reservatório de água de reúso implantado ao lado tanque de desinfecção
Imagem(20)

Descrição(20): Situação de grande concentração de sólidos suspensos em um dos módulos de 
tratamento
Data da inspeção: 25/04/2018
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