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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: RICARDO MIRANDA BARCIA FILHO - Diretor Presidente Águas do Mirante; 

FÁBIO JOSÉ RODRIGUES ARRUDA - Diretor Executivo Águas do Mirante; 

VITOR HUGO VIEIRA BARROS GABRIEL- 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 

2.2. Prestador 

Valdir Antônio Alcardi Jr.  – Gerente de Operações e Engenharia – Engº Químico 

2.3. Poder Concedente SEMAE 

João Marconato – Diretor de Departamento e Tratamento – Químico Industrial 

3 

mailto:bnegri@piracicaba.sp.gov.br


3. FISCALIZAÇÃO

3.1. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES 

Em 24 de Abril de 2019 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 Elevatória de Esgoto - EEE Ondinhas;
• Estação Elevatória de Esgoto - EEE Corumbataí IV;
• Estação Elevatória de Esgoto – EEE Ondas;
• Estação Elevatória de Esgoto – EEE Jupiá;
• Estação Elevatória de Esgoto – EEE Ondinhas 2;
• Estação Elevatória de Esgoto – EEE Santa Tereza;
• Estação Elevatória de Esgoto – EEE Ypês;
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Piracicamirim.
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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) 

EEE Corumbataí IV 7.3 Ausência conjunto motobomba reserva 180 dias Ap.7; 9 e 12 
7.6 Ausência identificação da área 180 dias Ap.7; 9 e 12 

EEE Ypês 7.3 Ausência conjunto motobomba reserva 180 dias Ap.36;37 e 38 
7.6 Ausência identificação da área 180 dias Ap.29 e 38 
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ANEXOS 
Formulários de Fiscalização 



NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE ONDINHAS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba
Nome: EEE Ondinhas
Coordenadas

Latitude : -22.6916
Longitude : -47.702816
Altitude : 498.0 m
Accuracy : 68.265 m

Imagem(1)

Descrição(1): Entrada da EEE - Ondinhas

Anexo p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC43IDk-QsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P21$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Placa de Identificação
Imagem(3)

Descrição(3): Poço de sucção do esgoto bruto com conjuntos motobombas submersíveis

Anexo p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47JWojwoM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P22$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nPLMjwkM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P23$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Caixa de inspeção com válvulas de retenção e registros de manobras de vazões de recalque o 
esgoto bruto
Imagem(5)

Descrição(5): Estruturas da Elevatória de Esgoto: poço de sucção com os conjuntos motobombas com 
cavalete de estrutura metálica com talha para auxiliar a retirada do conjunto motobombas submersas para a 
manutenção.

Anexo p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nLOGrAsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P24$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rIDRygsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P25$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Painél elétrico de comando dos conjuntos motobombas submersíveis
Imagem(7)

Descrição(7): Quadro de comando geral e dos conjuntos motobombas de recalque

Anexo p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nPHCtggM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P26$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zKLJwgoM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P27$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Gerador de energia elétrica movido à diesel
Imagem(9)

Descrição(9): Extintor de incêndio

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC43NzUmgkM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P28$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4jMuThggM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P29$$9.jpg


Imagem(10)

Descrição(10): Poste de iluminação do local para a manutenção

Informações complementares: Esta EEE - Ondinhas foi implantada no 5º e último marco de 
investimentos do Contrato da PPP de Esgoto da empresa Águas do Mirante com o SEMAE
Data da inspeção: 24/04/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zP_32ggM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$64$$P30$$10.jpg
http://www.doForms.com


NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE CORUMBATAÍ IV

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba 
Nome: EEE Corumbataí IV 
Coordenadas

Latitude : -22.674704
Longitude : -47.67731
Altitude : 487.0 m
Accuracy : 6.068 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista da entrada da EEE- Corumbataí IV  mostrando os detalhes das portas de acesso à 
casa de bombas com trilhos das monovias com talha para facilitar a retirada dos conjuntos motobombas e 
carregamento para a manutenção. Ausência de placa de identificação do local.

Anexo p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nLGM4AkM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P12$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Caixa de inspeção de manobras dos registros na tubulação
Imagem(3)

Descrição(3): Poço das bases dos conjuntos motobombas afogadas e tubulações de sucção e
recalque de esgoto bruto à ETE Ponte do Caixão

Anexo p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rLaPiQoM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P13$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zNHf7gsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P14$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Ausência de um conjunto motobomba que estava em manutenção e detalhe do pocinho da 
drenagem a água de lubrificação das gaxetas das bombas
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio

Anexo p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rPXIggkM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P15$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47JS0jAkM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P16$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Caixa de inspeção com registros de manobras das vazões de esgoto na tubulação de 
recalque na saída das bombas
Imagem(7)

Descrição(7): Painel Elétrico de comando dos conjuntos motobombas

Anexo p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47LT_zAkM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P17$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zP72owkM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P18$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Poço de visita da chegada do esgoto bruto na EEE
Imagem(9)

Descrição(9): Na sequência o gradeamento e desarenador preliminar ao poço de sucção das bombas

Anexo p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC43ODzpQsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P19$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rLaPiQsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P20$$9.jpg


Imagem(10)

Descrição(10): Outro poço de visita intermediário entre o gradeamento e o poço de sucção das bombas
Imagem(11)

Descrição(11): Vista geral de todos os elementos da EEE - Corumbataí IV

Item 7.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 dias
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 24/04/2019

Anexo p.12

                                                                NÃO CONFORMIDADES

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zM-oqQgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P21$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zIjXhAgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$59$$P22$$11.jpg


NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE ONDAS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba 
Nome: EEE Ondas 
Coordenadas

Latitude : -22.689558
Longitude : -47.678006
Altitude : 452.0 m
Accuracy : 54.612 m

Imagem(1)

Descrição(1): Portão de entrada da EEE - Ondas com placa de identificação do local

Anexo p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nNOvkQsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P19$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): caixa de entrada  do esgoto bruto
Imagem(3)

Descrição(3): Poço de sucção do esgoto bruto por  conjuntos motobombas submersíveis

Anexo p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47PvPnwsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P20$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nKvgzQsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P21$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Caixa de entrada e poço de sucção com estrutura metálica de suporte à retirada
e/ou manutenção dos conjuntos motobombas
Imagem(5)

Descrição(5): Armário dos painéis elétricos de comando dos conjuntos motobombas

Anexo p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zJLanQgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P22$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47PrC3gsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P23$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Extintor de incêndio
Imagem(7)

Descrição(7): Interior do do painel elétrico

Anexo p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zIKe6woM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P24$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rLeQ0gsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P25$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Painel registrador das vazões 
Imagem(9)

Descrição(9): Interior do painél elétrico de comando dos conjuntos motobombas está incompleto, faltando 
equipamento de acionamento de um conjunto motobomba que está com aviso para não acionar a respectiva 
chave elétrica

Informações complementares: EEE - Ondas foi implantada como uma obra no cumprimento do Marco 5 
do Contrato da PPP de Esgoto de Piracicaba.
Data da inspeção: 24/04/2019

Anexo p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zMG_lgsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P26$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nMiE9wgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$65$$P27$$9.jpg


NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO JUPIÁ

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba
Nome: EEE Jupiá
Coordenadas

Latitude : -22.71235
Longitude : -47.68807
Altitude : 508.0 m
Accuracy : 21.237999 m

Imagem(1)

Descrição(1): Entrada da EEE - Jupiá com a placa de identificação do local

Anexo p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47Ied9QkM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P23$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Gradeamento antes do poço de sucção do esgoto bruto da EEE - Jupiá
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral da caixa do gradeamento, poço de sucção, caixa de reservação de esgoto bruto e 
edificação com os conjuntos motobombas de sucção afogada

Anexo p.19

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rM7y1AsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P24$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zKC1qAgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P25$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Conjuntos motobombas assentados no fundo do poço trabalhando em sucção afogadas
Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe de um conjunto motobomba e as tubulações de sucção e de recalque do esgoto 
bruto para a ETE Ponte do Caixão

Anexo p.20

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zMj6hgsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P26$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zO-f-woM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P27$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Painel Elétrico de comando dos conjuntos motobombas
Imagem(7)

Descrição(7): Detalhes da monovia com talha para a retirada dos conjuntos motobombas para a 
manutenção e grade guarda-corpo no contorno do poço seco dos conjuntos motobombas

Anexo p.21

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nMuV1AoM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P28$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rLe8sgsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P29$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Extintor de incêndio
Imagem(9)

Descrição(9): Outra vista da monovia e do poço seco dos conjuntos motobombas e a porta de saída dos 
equipamentos

Anexo p.22

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC43KKg3ggM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P30$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nPKB_woM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P31$$9.jpg


Imagem(10)

Descrição(10): Caixa de inspeção com as válvulas de Detenção e registros de manobras das vazões 
de recalque
Imagem(11)

Descrição(11): Caixa de inspeção com as ventosas na tubulação externa de recalque do esgoto bruto da 
EEE - Jupiá para a ETE Ponte do Caixão

Informações complementares: EEE Jupiá recalca o esgoto bruto para a ETE Ponte do Caixão 
Data da inspeção: 24/04/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.23

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rIy74gsM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P32$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47JuVqQgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$61$$P33$$11.jpg
http://www.doForms.com


NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE ONDINHAS 2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba
Nome: EEE Ondinhas 2
Coordenadas

Latitude : -22.700879
Longitude : -47.706694
Altitude : 501.0 m
Accuracy : 24.272 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da pequena EEE Ondinhas 2 que foi implantada para atender somente uma 
rua do bairro do Ondinhas 

Anexo p.24

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zN33owgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$63$$P4$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Painel Elétrico de comando do conjunto motobomba submerso no poço de sucção situado ao lado
Imagem(3)

Descrição(3): Vista das tampas de inspeções dos PVs de chegada do esgoto bruto e do poço de sucção e a 
edificação de abrigo do painél elétrico de comando do conjunto motobomba

Informações complementares: Obra implantada em complemento ao Marco 5 de Investimentos do 
Contrato da PPP de Esgoto de Piracicaba.
Data da inspeção: 24/04/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.25

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rMyJ-woM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$63$$P5$$2.jpg
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE SANTA TEREZA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba
Nome: EEE Santa Tereza
Coordenadas

Latitude : -22.743735
Longitude : -47.692837
Altitude : 452.0 m
Accuracy : 40.959 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista do local da EEE - Santa Tereza

Anexo p.26
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Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral dos poços de sucção com os conjuntos motobombas, caixa de inspeção com os 
registros e válvulas de retenção e armário com os painéis elétricos de comando dos conjuntos motobombas
Imagem(3)

Descrição(3): Placa de identificação da EEE - Santa Tereza

Anexo p.27
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel Elétrico dos conjuntos motobombas
Imagem(5)

Descrição(5): Medidor de vazão e extintor de incêndio

Informações complementares: Esta obra da EEE - Santa Tereza faz parte do conjunto de obras do Marco 5
Data da inspeção: 24/04/2019
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE YPÊS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba 
Nome: EEE IPÊS 
Coordenadas

Latitude : -22.663035
Longitude : -47.71549
Altitude : 504.0 m
Accuracy : 51.578 m

Imagem(1)

Descrição(1): Entrada da EEE Ypês

Anexo p.29
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Imagem(2)

Descrição(2): Gradeamento preliminar ao poço de sucção do esgoto da EEE Ypês
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhes do gradeamento preliminar

Anexo p.30
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Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral do gradeamento, poço de sucção, Tanque de reserva de esgoto bruto e edificação 
com o poço com os conjuntos motobombas
Imagem(5)

Descrição(5): Outra vista, mostrando a laje de cobertura do tanque de reserva enterrado e os tubos de 
ventilação

Anexo p.31
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Imagem(6)

Descrição(6): Esta Elevatória atende aos diversos conjuntos residenciais, incluindo este da foto que 
está sendo concluído e  parcialmente o Loteamento Vem Viver Piracicaba I, cuja EEE está sendo 
desativada
Imagem(7)

Descrição(7): Poço de entrada do esgoto bruto na Elevatória

Anexo p.32

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47Jb09AgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$60$$P26$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nNOvwQgM&amp;blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$60$$P27$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Caixa com as tubulações de recalque com as ventosas
Imagem(9)

Descrição(9): Portas de entrada da casa de máquinas com os trilhos das monovias para auxiliar a retirada 
dos conjuntos motobombas para a manutenção

Anexo p.33
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Imagem(10)

Descrição(10): Caixa de valvulas retentoras e registros de manobras das vazões de recalque e grades 
guarda-corpos no contorno do poço seco dos conjuntos motobombas de recalque
Imagem(11)

Descrição(11): Extintor de incêndio

Anexo p.34
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Imagem(12)

Descrição(12): Vista geral da casa de bombas
Imagem(13)

Descrição(13): Painel Elétrico de comando dos conjuntos motobombas

Anexo p.35
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Imagem(14)

Descrição(14): Fundo do poço seco com os conjuntos motobombas com as tubulações de sucção 
afogada e de recalque
Imagem(15)

Descrição(15): Detalhe da ausência de um conjunto motobomba em uma das bases que se encontrava em 
manutenção

Anexo p.36
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Imagem(16)

Descrição(16): Detalhe da tubulação de recalque do pocinho da drenagem do esgoto que extravasa na 
lubrificação da gaxeta das bombas
Imagem(18)

Descrição(18): Detalhe da caixa de inspeção com os registros de manobras das vazões, notando a 
ausência de uma das válvulas de retenção

Anexo p.37
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Imagem(19)

Descrição(19): Vista geral da EEE Vem Viver Piracicaba I (Antigo Jardim Letícia) que está sendo 
desativada pela interligação direta à rede contribuinte para a EEE Ypês
Imagem(20)

Descrição(20): Vista geral das obras de desativação da EEE Vem Viver Piracicaba I e interligação da 
rede de esgoto que direciona para a EEE Ypês

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 24/04/2019
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Anexo p.38

Item 7.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 
dias Item 
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
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NC ETE PIRACICAMIRIM

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Piracicaba
Nome: ETE PIRACICAMIRIM
Coordenadas

Latitude : -22.717135
Longitude : -47.620311
Altitude : 7.0 m
Accuracy : 50.060997 m

Imagem(1)

Descrição(1): Tanques decantadores de lodo para que na sequência seja adensado e
centrifugado para a retirada dos resíduos sólidos para o envio ao Aterro Sanitário
Imagem(2)

Anexo p.39
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Descrição(2): Vista de um dos 4 tanques decantadores que foram reformados e adaptados após a mudança 
de concepção do tratamento da ETE Piracicamirim de Anaeróbio (Reatores UASB) para Aeróbio ( Reatores de 
lodos ativados por aeração prolongada). Ainda faltam equipamentos das calhas dos vertedores superficiais que 
estão sendo fabricados para finalizar as obras de adequação
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral de parte da ETE Piracicamirim, com a lagoa de tratamento por aeração prolongada 
ao fundo e um dos tanques decantadores mais próximo na foto
Imagem(4)

Descrição(4): Vista da Lagoa de lodos ativados por aeração prolongada na parte baixa da planta da ETE e na 
parte superior a vista dos 4 Reatores de lodos ativados por aeração prolongada, sendo que 3 deles foram 
adaptados dos Reatores UASB para os atuais Reatores de lodos ativados e foi construído mais um módulo de 
Reator de lodos ativados.
Imagem(5)

Descrição(5): Vista ao fundo os compressores de ar exclusivos para a aeração da lagoa ao lado, os demais 
reatores possuem outros compressores no patamar superior da ETE Piracicamirim

Anexo p.40
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Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral dos 4 decantadores, sendo o mais próximo na foto foi construído na ampliação
Imagem(7)

Descrição(7): Vista do último decantador construído e ao fundo na foto os 4 Reatores na parte superior e a 
lagoa na parte inferior no nível dos decantadores
Imagem(8)

Descrição(8): Vista mais aproximada de um dos Reatores de lodos ativados por aeração prolongada que 
anteriormente era um dos Reatores UASB da ETE Piracicamirim.
Imagem(9)

Descrição(9): Saída do efluente tratado na escada de discipação de energia hidráulica antes do 
lançamento em corpo hídrico (Ribeirão do Piracicamirim) situado bem próximo

Anexo p.41
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Imagem(10)

Descrição(10): Calha Parshall com medidor de vazão ultrassônico na saída do efluente tratado que é 
visualizado na CCO da Sede da empresa Águas do Mirante
Imagem(11)

Descrição(11): Tanque de contato para a desinfecção do efluente tratado antes dos lançamento em corpo 
hídrico, o qual foi concluído recentemente e aguardando de definições da CETESB da conveniência 
ambiental da aplicação do cloro na desinfecção
Imagem(12)

Descrição(12): Aplicação do polímero PAC para o adensamento e centrifugação do lodo de esgoto vindo 
dos decantadores
Imagem(13)

Descrição(13): Resíduos sólidos de esgoto saindo da centrífuga sendo conduzido pela 
esteira transportadora até uma caçamba

Anexo p.42

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4rI-hwQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$69$$P26$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC47JWo7wgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$69$$P27$$11.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4nMnh_gkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$69$$P28$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4zJ3r9AkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$69$$P29$$13.jpg


Imagem(14)

Descrição(14): Descarregamento dos resíduos dentro da caçamba que será transportado a um Aterro 
Sanitário licenciado
Imagem(15)

Descrição(15): Sistema de dragagem em um carrinho sobre trilhos que percorre paralelamente todos os 
tanques decantadores para a sucção e recalque à desidratadora do lodo e o retorno da fase líquida ao 
tratamento em uma recirculação
Imagem(16)

Descrição(16): Detalhe dos tubos de engate rápido das mangueiras de sucção do lodo dos decantadores 
pelo conjunto motobomba móvel sobre os trilhos
Data da inspeção: 24/04/2019
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