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ASSUNTO:

AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA DE
SANITÁRIO DA CIDADE DE PORTO NACIONAL.

ESGOTAMENTO

A Ação de Fiscalização no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de
Porto Nacional foi realizada no período de 06/03 à 10/03/2017 de forma abrangente,
compreendendo desde os pontos de coletas, nas caixas domiciliares, transporte,
elevação, tratamento e lançamento dos efluentes nos corpos receptores.
A prestação dos Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário da Cidade foi
concedida à Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS, através do
CONVÊNIO nº 018/99 celebrado entre o Município e Estado do Tocantins, e do
CONTRATO DE CONCESSÃO nº 157/99, no qual o Estado outorga essa prestação à
SANEATINS, atualmente denominada ODEBRECHT AMBIENTAL/SANEATINS.
A Equipe da ATR foi composta pelos Técnicos Engº Civil Robson Gabriel de
Araujo - Gerente de Saneamento - Mat. 822173 -1, Engº Eletricista Sérgio Augusto
Tavares Andrade - Mat. 357884-1, Bióloga Isabela Martins Raposo - Mat. 876399-2 e o
Engº Civil Alcimar Araujo Milhomem - Mat. 11156066 - 1.

EQUIPE DA ATR EM CAMPO

O objetivo desta AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO foi realizar um diagnóstico das
condições técnicas e operacionais, além de determinar o grau de conformidade do
sistema auditado, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que os
trabalhos devem oferecer, em concordância com as legislações pertinentes e
principalmente, fazer com que a prestadora execute os serviços dentro dos parâmetros
requeridos pelos órgãos ambientais e satisfação dos usuários.
Um sistema de esgotamento sanitário urbano é composto de COLETA,
TRANSPORTE, ELEVAÇÃO, TRATAMENTO e LANÇAMENTO. Sua origem começa
na utilização da água tratada que abastece uma residência, cuja maior parte retornará
do imóvel na forma de água servida com o nome de esgoto, onde se inicia a coleta.
Esse efluente é uma mistura de água e matéria orgânica composto de fezes,
urina e água do serviço doméstico, onde cerca de 99% do volume pode ser água e
apenas 1% ou mais pode ser de matéria orgânica.
O transporte ocorre através de redes coletoras, e em diferentes níveis dos
terrenos torna-se necessário a implantação de estação elevatória, para transposição do
efluente para um nível mais alto para ocorrer o escoamento por gravidade, até o local
de tratamento na estação de tratamento de esgoto - ETE.
Após receber o devido tratamento, o efluente é lançado no corpo receptor que
pode ser um rio, córrego, lago ou em valas a céu aberto.
1. A sede municipal possui entorno de 161 (cento e sessenta e um) km de
redes que fazem a coleta de 9.402 (nove mil e quatrocentos e duas) unidades
residências, 108 (cento e oito) unidades públicas, 596 (quinhentos e noventa e seis)
unidades comerciais e apenas 04 (quatro) unidades industriais, representando um
índice de cobertura da ordem de 61% (sessenta e um).
2. O núcleo de Luzimangues possui 16.431 (dezesseis mil, quatrocentos e
trinta e um) metros de redes coletoras e 184 (cento e oitenta e quatro) ligações
domiciliares.

3. Nova Pinheirópolis tem um total de 8.600 (oito mil e seiscentos) metros de
redes coletoras, 217 (duzentos e dezessete) ligações domiciliares, 03 (três) unidades
públicas e 06 (seis) unidades comerciais.
Observou-se que para atender essa demanda o sistema é composto de:
A) SEDE PORTO NACIONAL
O sistema de esgotamento sanitário inicia-se nas caixas coletoras domiciliares,
e a rede transporta todos efluentes até a estação de tratamento com vários poços de
visitas para desobstrução da mesma, quando necessário.
Ao longo da rede coletora distribuída na cidade, houve a necessidade de
implantação de várias estações elevatórias que se destinam ao transporte de esgoto do
nível do poço de sucção ao nível de descarga na saída do recalque, na rede que atua
por gravidade.

CAIXA COLETORA NA CALÇADA

POÇO DE VISITA NA RUA

1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
Devido as características acidentadas do município de Porto Nacional, o
sistema foi dividido em varias sub-bacias de coleta e conta hoje com 10 sistemas
elevatórios de esgoto bruto - EEEB.
01 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 001;
02 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 002;
03 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 003;

04 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 004;
05 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 005;
06 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 006;
07 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 007;
08 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 008;
09 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 009;
10 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB 010.

2- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
01 - Estação de Tratamento de Esgoto - ETA Francisquinha.

B) LUZIMANGUES
O núcleo-sede do Distrito de Luzimangues, pertence ao município de Porto
Nacional. Devido sua localização estratégica, a menos de 10 km de Palmas, possui
uma população de 1.224 habitantes. O sistema é constituído de:
01 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB PEQUI;
02 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB COI;
03 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB FINAL.
04 - ETE - LUZIMANGUES.
C) PINHEIRÓPOLIS
O sistema de esgotamento sanitário de Nova Pinheirópolis possui um índice de
atendimento com coleta de esgotos correspondente a 99% da população total do
Distrito, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado. O sistema é constituído de:
01 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB - 01;
02 - ETE - Nova Pinheirópolis.
Vistos apresentação, conceitos, definições e outros itens esclarecedores, serão
apontadas em seguida, as conformidades e não conformidades encontradas em cada
etapa do sistema.

A) SEDE PORTO NACIONAL
01 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 001

Esta elevatória está situada no centro histórico de Porto Nacional e coleta o
esgoto da sub-bacia – 08, recalcando-o para o coletor São João na Rua Rubens
Pereira.
As características do sistema são:
Nº de Conjuntos Motor Bomba

1+1

Vazão

15,97 l/s

Altura Manométrica

25,59 m

Potência

12,50 cv

Diâmetro da Linha de Recalque

150 mm

Extensão da Linha de Recalque

813,00 m

Apresenta,

de

modo

geral,

bom

estado

de

conservação dos

seus

equipamentos constituintes e permite a livre circulação dos operadores, facilitando a
realização de trabalhos de manutenção e operação.
A área está bem cercada e sinalizada, as condições de limpeza da área são
satisfatórias, sendo que esta adequação deve se tornar uma constante nas rotinas de
operação e manutenção.
As bombas estão devidamente instaladas dentro do poço de sucção, e o
mesmo possui tampa de vedação em bom estado de conservação.
Observou-se na casa, onde se encontra instalado o quadro de comando, uma
total falta de manutenção e conservação, inclusive na laje de cobertura, as ferragens
estão expostas, apresentando alto índice de corrosão. Essa edificação deverá ser
mantida em perfeito estado, inclusive para abrigar o grupo gerador que não se encontra
instalado, pois em caso de suspensão do fornecimento de energia elétrica haverá o
transbordamento do efluente de esgoto no poço de sucção.
DETERMINAÇÃO: Emitir Termo de Notificação para executar a recuperação da
edificação.

02 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 002

A EEEB - 02 está situada no centro histórico de Porto Nacional, na Av. Beira
Rio e coleta o esgoto da sub-bacia – 06, recalcando-o para o coletor São João na Av.
Cel. Joaquim Aires.
As características do sistema são:
Nº de Conjuntos Motor Bomba

1+1

Vazão

6,22 l/s

Altura Manométrica

20,83 m

Potência

5 cv

Diâmetro da Linha de Recalque

100 mm

Extensão da Linha de Recalque

727,00 m

Apresenta,

de

modo

geral,

bom

estado

de

conservação dos

seus

equipamentos constituintes e permite a livre circulação dos operadores, facilitando a
realização de trabalhos de manutenção e operação.
A área está bem cercada e sinalizada e as condições de limpeza da área são
satisfatórias.
As bombas estão devidamente instaladas dentro do poço de sucção e as
condições do quadro de força e de comando são boas.
A casa para abrigar o quadro de comando encontra-se em bom estado de
conservação.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.

03 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 003

Esta elevatória está situada no centro de Porto Nacional, localizada na AV.
Joaquim Aires. Recebe o esgoto proveniente das estações 01, 02, 07 e 08 e ainda,
coleta o esgoto de todas as sub-bacias da cidade antiga e centro, fazendo a
transposição de nível sobre a ponte da Avenida Cel. Joaquim Aires.
As características do sistema são:
Nº de Conjunto Motor Bomba

1+1

Vazão Máxima

29,03 l/s

Potência

50 cv

Diâmetro da Linha de Recalque

100 mm

Apresenta,

de

modo

geral,

bom

estado

de

conservação dos

seus

equipamentos constituintes. A área está bem cercada e sinalizada e as condições de
limpeza da área são satisfatórias.
As bombas estão devidamente instaladas e as condições do quadro de força e
de comando são boas. A elevatória possui ainda um grupo gerador para suprir uma
possível falha no fornecimento de energia.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.
04 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 004

Está localizada na AV. Joaquim Aires e tem como unidade de destino o coletor
tronco na Av. Tocantins.

As características do sistema são:
Nº de Conjuntos Motor Bomba

1+1

Vazão Máxima

35,70 l/s

Potência

75 cv

Diâmetro da Linha de Recalque

100 mm

Com vazão instalada de 35 l/s, as bombas trabalham em nível submerso no
poço de sucção, e, portanto, encontra-se protegida dentro do mesmo.
Apresenta,

de

modo

geral,

bom

estado

de

conservação dos

seus

equipamentos constituintes e permite a livre circulação dos operadores, facilitando a
realização de trabalhos de manutenção e operação. A área está bem cercada e
sinalizada, e as condições de limpeza da área são satisfatórias.
As condições do quadro de força e de comando são boas. A casa para abrigar
o grupo gerador, que não se encontra instalado, encontra-se em bom estado de
conservação. Entretanto, existe um Termo de Ajuste de Conduta, no qual a
Concessionária se compromete a realizar uma interligação com a EEEB 03, cujo
projeto deverá contemplar a ampliação e a instalação de um grupo gerador.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.

05 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 005

Está localizada na Rua Contorno e tem como unidade de destino o coletor
tronco na Av. Tocantins.
As características do sistema são:
Nº de Conjuntos Motor Bomba

1+1

Vazão Máxima

3,8 l/s

Potência

2 cv

Diâmetro da Linha de Recalque

100 mm

As bombas trabalham de forma alternada em nível submerso no poço de
sucção, sendo a limpeza realizada a cada dois meses.
Apresenta,

de

modo

geral,

bom

estado

de

conservação dos

seus

equipamentos constituintes e permite a livre circulação dos operadores, facilitando a

realização de trabalhos de manutenção e operação. A área está bem cercada e
sinalizada, e as condições de limpeza da área são satisfatórias.
As condições do quadro de força e de comando são boas. A casa para
abrigar o grupo gerador, que não se encontra instalado, encontra-se em bom estado de
conservação.
As bombas estão devidamente instaladas e as condições do quadro de força e
de comando são boas.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.
06 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 006

Está localizada na Rua Joaquim Aires e tem como unidade de destino o coletor
tronco na Av. Tocantins, atendendo parcialmente o setor Vila Nova. Com vazão

instalada de 3,6 l/s, a bomba trabalha em nível submerso no poço de sucção, e,
portanto, encontra-se protegida dentro do mesmo.
Possui as seguintes características:
Nº de Conjuntos Motor Bomba

1+1

Vazão Máxima

3,6 l/s

Potência

2 cv

O edifício da estação possui boa iluminação natural através de janelas e
aberturas laterais. De um modo geral, apresenta bom estado de conservação. A área
está bem cercada e sinalizada, e as condições de limpeza são satisfatórias.
As bombas estão devidamente instaladas e as condições do quadro de força e
de comando são boas. Existe ainda dispositivo que permite a ligação de gerador de
emergência, conforme recomenda a Norma Técnica pertinente.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.

07 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 007

Esta elevatória está situada no setor Chácaras Jordi e coleta o esgoto deste
bairro. Recalca para a sub-bacia 04-A. O quadro abaixo apresenta as características do
sistema.
Nº de Conjuntos Motor Bomba

1+1

Vazão

9,65 l/s

Altura Manométrica

20,83 m

Potência

5 cv

Com vazão instalada de 9,65 l/s, as bombas trabalham em nível submerso no
poço de sucção, portanto encontra-se protegida dentro do mesmo.

Apresenta, de

modo geral, bom estado de conservação dos seus equipamentos constituintes e

permite a livre circulação dos operadores, facilitando a realização de trabalhos de
manutenção e operação. As condições do quadro de força e de comando são boas.
A área está murada, e as condições de limpeza são satisfatórias, não foram
observadas sinalizações de advertência e de propriedade, mas considerando a sua
recente instalação e a provável mudança de domínio societário, não recomendaremos
a implantação de placas indicativas.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.
08 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 008

Situada no Bairro Jardim Querido, coleta o esgoto da sub-bacia 04-A e recalca
para a sub-bacia 02-A. Abaixo são apresentadas as características do sistema.

Nº de Conjuntos Motor Bomba

1+1

Vazão

6,00 l/s
A elevatória é composta por um pré-tratamento utilizando-se de grades para a

remoção dos sólidos grosseiros. No poço de sucção há duas bombas que trabalham de
forma alternada.
Apresenta,

de

modo

geral,

bom

estado

de

conservação dos

seus

equipamentos constituintes e permite a livre circulação dos operadores, facilitando a
realização de trabalhos de manutenção e operação. A área está bem cercada e
sinalizada, e as condições de limpeza da área são satisfatórias, sendo que esta
adequação deve se tornar uma constante nas rotinas de operação e manutenção.
As bombas estão devidamente instaladas e as condições do quadro de força e
de comando são boas. Existe ainda dispositivo que permite a ligação de gerador de
emergência, conforme recomenda a Norma Técnica pertinente.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.

09 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 009

Esta ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, que está localizada na Estação de Tratamento
de Esgoto Francisquinha, tem como unidade de origem o tratamento preliminar,
gradeamento e destino o Reator UASB.
Com vazão instalada de 33,5 l/s, uma bomba trabalha em nível submerso no
poço de sucção e outra bomba estacionária atua num nível elevado em relação ao
poço. As bombas estão devidamente instaladas, as condições do quadro de força e de
comando são boas e a elevatória tem um motor estacionário para suprir uma possível
falha no fornecimento de energia.
Apresenta,

de

modo

geral,

bom

estado

de

conservação dos

seus

equipamentos constituintes e permite a livre circulação dos operadores, facilitando a
realização de trabalhos de manutenção e operação. A área está bem cercada e

sinalizada, e as condições de limpeza da mesma são satisfatórias, sendo que esta
adequação deve se tornar uma constante nas rotinas de operação e manutenção.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.
10 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEB 010

Trata-se de uma construção nova, a área está murada e as condições de
limpeza são satisfatórias. Não foram observadas sinalizações de advertência e de
propriedade, mas considerando a sua recente instalação e a provável mudança de
domínio societário, não haverá recomendação para implantações de placas indicativas.
Apresenta,

de

modo

geral,

bom

estado

de

conservação dos

seus

equipamentos constituintes e permite a livre circulação dos operadores, facilitando a

realização de trabalhos de manutenção e operação. As condições de limpeza da área
são satisfatórias, sendo que esta adequação deve se tornar uma constante nas rotinas
de operação e manutenção.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.
02 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
A Estação de Tratamento de Esgoto de Porto Nacional - ETE Fracisquinha está
localizada no final da Avenida Tocantins depois do Parque de Exposição Agropecuário.
Possui uma capacidade instalada de 60 l/s e com operação atual de 23,5 l/s,
funcionando 24 horas/dia.

O sistema é composto por um tratamento preliminar com uma grade curva
mecanizada, desarenador mecanizado, parafuso helicoidal mecanizado e um medidor
de vazão tipo calha parshall, e na sequência esta localizada a E.E.E.B Nº 09, a qual
realiza o bombeamento para o Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB), com o
queimador de gases localizado próximo ao Reator, e seguindo o pós-tratamento por
lagoas de estabilização em série, como as lagoas facultativa e de maturação e o
emissário final, sendo o esgoto tratado lançado no Lago da Hidrelétrica Luis Eduardo
Magalhães.

CALHA PARSHALL

TRATAMENTO PRELIMINAR

GRADEAMENTO - Onde ocorre o tratamento preliminar que se dá por meio de grades
e caixas de areia, visando à retenção de sólidos em suspensão que devem ser
posteriormente conduzindo para aterros sanitários. Esses procedimentos de retirada de
resíduos ocorrem continuamente pelo mecanismo de parafuso helicoidal mecanizado,
porém, a cidade não possui aterro sanitário e os resíduos originados em todo o
processo de tratamento do esgoto passam por calagem, e são destinados a uma vala
especifica no lixão da cidade.

GRADE MECANIZADA

DESARENADOR

REATOR - Nessa instalação ocorre a decomposição da matéria orgânica encontrada
nos esgotos sanitários pela ação de bactérias anaeróbias contidas no manto de lodo
formado no fundo do reator.

REATOR

Ao passar pelo equipamento, parte da carga orgânica é consumida pelos
micro-organismos, gerando gás metano, lodo e água. Apresenta boas condições de
conservação em sua estrutura externa, porém, decorrente de problemas na estrutura
interna do reator, o queimador de gás não está funcionando e o gás metano está sendo
liberado na atmosfera sem nenhum procedimento para minimizar as cargas poluidoras.

QUEIMADOR

O lodo produzido no reator é retirado para o leito de secagem e depois do
processo de desidratação é armazenado na área da ETE.
As descargas de lodos do Reator acontecem com uma frequência média de 30
dias no período de estiagem e 90 dias no período chuvoso, havendo dois leitos de
secagem.

QUEIMADOR

LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO - O esgoto com origem do reator segue para a lagoa
facultativa seguida de uma lagoa de maturação/polimento para posterior lançamento no
corpo receptor, com ambas constituídas na mesma estrutura, mas delimitadas pelas
chicanas e diferenciadas pelas dimensões.
De maneira geral suas estruturas se encontram em bom estado de
conservação, não apresentando materiais flutuantes ou sobrenadantes, sendo a cor
aparente aceitável para a etapa de tratamento.
Os taludes de contenção não apresentam fissuras nem vegetação capazes de
favorecer a fuga do efluente para o meio ambiente.

LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

DISPOSIÇAO NO SOLO - O efluente de esgoto após a passagem pela lagoa de
maturação/polimento é lançado no solo. O lançamento é distribuído através de 08
comportas, com aplicação intermitente. Utilizando-se da parte alta do terreno, percorre
toda a extensão da área específica para este fim.
Dessa forma, são criadas condições para o desenvolvimento de uma
microfauna que promove a melhoria na eficiência para remoção da matéria orgânica e
a retenção dos sólidos em suspensão, removendo também outros nutrientes por
assimilação biológica.
Durante o processo, uma parte do líquido evapora, outra infiltra no solo, sendo
que o restante é coletado em canais situados na parte inferior do terreno. O esgoto
tratado é encaminhado através de um emissário para o corpo receptor, o lago da Usina

Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães. O local é de fácil acesso e no trajeto encontramse diversos piezômetros, utilizados para monitoramento do lençol freático.

LANÇAMENTO DO EFLUENTE FINAL DE ESGOTO

PIEZÔMETROS

Na área da ETE está localizada a casa de operação constando de um sistema
informatizado de monitoramento das elevatórias, tais como: Nível Crítico e Sensor de
Presença, onde o operador pode visualizar em tempo real ou em arquivo o
funcionamento das mesmas.
Há também na área da ETE, uma casa do apoio com instalações físicas em
bom estado de conservação para administração e operação. Essa estrutura é
composta de escritório, sanitários e depósitos. Existe ainda manual de operação e livro
de registros de ocorrências e paralisações das unidades, além de instrumentos de
comunicação. Faz-se uso rigoroso de EPI’s como: máscaras, luvas, botas e uniformes,
de modo a minimizar a possibilidade de contaminação e garantir segurança na
operação.

LABORATÓRIO - O laboratório está localizado dentro da área da ETE, e nele são
realizadas as análises dos parâmetros: pH, temperatura e sólidos sedimentáveis, com
frequência de 4 vezes ao dia, sendo os demais parâmetros analisados mensalmente no
laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto Vila União em Palmas. Dessa forma,
conclui-se que não foi observada nenhuma irregularidade.
ANÁLISES DOS PARÂMETROS DO EFLUENTE TRATADO NO CORPO RECEPTOR

A Resolução CONAMA Nº 357/2005 estabelece os padrões de enquadramento
dos corpos hídricos em Território Nacional.
Já a Resolução CONAMA n° 430/2011 estabelece em seu artigo 21 as
condições de lançamento de efluentes de sistemas de tratamento de esgotos
sanitários.
A verificação ao atendimento dos padrões para lançamento de efluentes
líquidos em corpos receptores foi realizada através dos resultados dos laudos
provenientes do monitoramento realizado pela CONCESSIONÁRIA, na data de
09/02/2017. Para esta avaliação, considerou-se que o corpo receptor está enquadrado

como Água Doce de Classe II, segundo critérios e diretrizes emanadas da legislação
pertinente.
Os Laudos de Laboratório de Efluentes é parte integrante desse Relatório
como ANEXO I. Destaca-se que ou Laudos não apresentaram nenhuma não
conformidade de acordo com a Legislação vigente.
Não foi apontada pelos Técnicos da Concessionária, a área destinada à
construção da vala sanitária para deposição dos resíduos dos gradeamentos das
estações elevatórias e do gradeamento preliminar da ETE, assim como a área para
implantação do pátio de lodo para disposição do lodo estabilizado, conforme o TERMO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 01/2017/ICP01. 14.
DETERMINAÇÃO: Emitir Termo de Notificação, para recuperar e colocar em
operação o queimador de gás, parte integrante do reator.

B) LUZIMANGUES
O Distrito de Luzimangues, o qual pertence ao município de Porto Nacional,
possui uma população de 1.224 habitantes, sendo seu Sistema de Esgotamento
Sanitário constituído de:
1) 16.431 metros de Rede Coletoras de Esgoto;
2) 184 ramais domiciliares;
3) 01 Estação de Tratamento de Esgoto;
4) 03 Estações Elevatórias de Esgoto, sendo:
4.1.Pequi;
4.2. Coi;
4.3.Final.

4.1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB PEQUI

A elevatória encontra-se em boas condições de conservação e proteção dos
equipamentos e instalações
Há uma casa de abrigo para painéis de comando e apresenta, de modo geral,
bom estado de conservação dos seus equipamentos constituintes, permitindo a livre
circulação dos operadores e facilitando a realização de trabalhos de manutenção e
operação.

Em relação aos dois conjuntos motor bomba eixo horizontal com barrilhetes de
sucção e recalque, verificou-se que esse conjunto estacionário atua num nível elevado
em relação ao poço.
As bombas estão devidamente instaladas e as condições do quadro de força e
de comando são boas.
As condições de limpeza da área são satisfatórias, sendo que esta adequação
deve se tornar uma constante nas rotinas de operação e manutenção.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.
4.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB COI

A elevatória encontra-se em boas condições de conservação e proteção dos
equipamentos e instalações

Há uma casa de abrigo para painéis de comando e apresenta, de modo geral,
bom estado de conservação dos seus equipamentos constituintes, permitindo a livre
circulação dos operadores e facilitando a realização de trabalhos de manutenção e
operação.
Em relação aos dois conjuntos motor bomba eixo horizontal com barrilhetes de
sucção e recalque, verificou-se que esse conjunto estacionário atua num nível elevado
em relação ao poço.
As bombas estão devidamente instaladas e as condições do quadro de força e
de comando são boas.
Entretanto, as condições de limpeza da área não são satisfatórias, sendo que
esta adequação deve se tornar uma constante nas rotinas de operação e manutenção.
Observou-se ausência de manutenção e limpeza da área, com características
de total abandono.
DETERMINAÇÃO: Emitir Termo de Notificação, para a realização de manutenção
e limpeza da área.
4.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB FINAL

A elevatória encontra-se em boas condições de conservação e proteção dos
equipamentos e instalações
A casa de abrigo para painéis de comando apresenta, de modo geral, bom
estado de conservação dos seus equipamentos constituintes e permite a livre

circulação dos operadores, facilitando a realização de trabalhos de manutenção e
operação.
Em relação aos dois conjuntos motor bomba eixo horizontal com barrilhetes de
sucção e recalque, verificou-se que esse conjunto estacionário atua num nível elevado
em relação ao poço.
As bombas estão devidamente instaladas e as condições do quadro de força e
de comando são boas.
As condições de limpeza da área são satisfatórias, sendo que esta adequação
deve se tornar uma constante nas rotinas de operação e manutenção.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para esse sistema
elevatório.

ETA LUZIMANGUES
Na Estação de Tratamento de Esgoto Luzimangues, o efluente recebe um
tratamento preliminar composto de gradeamento manual em barras paralelas, depois
passa por 02 desarenadores manuais do tipo canais horizontal, pela calha parshall e na
sequência:
- Reator Anaeróbio de fluxo Ascendente (UASB) metálico com placas

separadoras, caixa central de distribuição de efluente bruto e saída de esgoto tratado
com o acessório coletor de biogás.
3 - ETE - LUZIMANGUES.

- Filtro biológico percolado metálico, com canaleta circular coletora de efluente
com calha vertedora triangular e tela galvanizada e descarga de fundo para leito de
secagem.
- Floculador retangular em concreto com agitadores mecanizados, de três
câmaras de mistura rápida, saída em caixa vertedora de concreto com descarga de
fundo.
- Decantador circular em concreto com ponte rolante metálica e raspadores de
lodo de superfície e de fundo, e Canaleta circular com vertedor triangular de coleta de
efluente tratado.
- Tanque de contato hidráulico retangular, em concreto com chicanas
horizontais e caixa vertedora com descarga de fundo, além de uma Calha Parshall de
saída.

O lançamento final ocorre em disposição no solo através de três rampas de
escoamento superficial no terreno com cobertura vegetal, canaleta rampada de
distribuição de efluente tratado em concreto e dreno final de rampa com brita nº 4 e
areia grossa.

Possui ainda leitos de secagem na quantidade de duas unidades, com
camadas filtrantes em tijolos tipo cobogó na superfície, e logo abaixo areia grossa,
sendo o liquido coletado por tubulações. Há também o Queimador de gás cilíndrico
metálico com base em concreto armado, dotado de corta chamas hídrico e visor de
nível de água.

A ETE está bem sinalizada com placas indicativas e possui acesso em boas
condições. A mesma se encontra devidamente cercada e com boas condições de
limpeza e conservação.
DETERMINAÇÃO: Não foi notificada nenhuma determinação para essa estação
de tratamento de esgoto.

C) PINHEIRÓPOLIS
O Distrito de Pinheirópolis pertence ao município de Porto Nacional, cujo
sistema de esgotamento sanitário é constituído de rede coletora com 8,6 Km, uma
estação elevatória e uma estação de tratamento.
01 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 001

O conjunto elevatório conta com uma bomba principal e outra bomba reserva.
Esta Elevatória é responsável pelo recalque de todo o esgoto da localidade para a
estação de tratamento, cujas ligações são compostas de 217 ligações residenciais, 03
ligações públicas e 06 ligações comerciais, totalizando 226 unidades.

Na estação de tratamento, o efluente de esgoto chega para receber o
tratamento preliminar no desarenador em caixa de areia, passando pela calha parshall
e em seguida para as lagoas: anaeróbia, facultativa e de maturação, para finalmente
ser lançado no corpo receptor.

No sistema de esgotamento sanitário de Pinheirópolis, a equipe de fiscalização
observou um estado de completo abandono, com alto índice de vandalismo na casa de
operação, tampas de proteção e vedação do poço de sucção danificadas, e excesso de
vegetação nos taludes das lagoas, as quais criam caminhos preferenciais de
percolação do esgoto bruto, contaminando mananciais, lençol freático e o meio
ambiente de um modo geral.
Verifica-se ausência completa de preservação do patrimônio público, uma vez
que a prestadora de serviços é responsável pela operação e manutenção das unidades
integrantes dos sistemas públicos de esgotamento sanitário, devendo mantê-los em
bom estado de limpeza, conservação, manutenção e de segurança.

DETERMINAÇÃO: Através da emissão de Termo de Notificação, determinar a
recuperação da casa do operador, recuperar as tampas de vedação da estação
elevatória e remover toda vegetação dos taludes das lagoas.

CONCLUSÃO
A Equipe de Fiscalização da Agência Tocantinense de Regulação - ATR,
concluiu que, de um modo geral, o Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de
Porto Nacional apresenta condições satisfatórias de operação, entretanto foram
encontradas situações que afetam diretamente o sistema operacional, as quais vêm
contribuir para eventuais e ocasionais péssimas condições da prestação de serviço
pela Concessionária, tais como: grande quantidade de sacolas de lixo encontradas em
todos os poços das elevatórias, assim como a maioria dos poços de visitas (PVs)
encontram-se expostos a alagamentos por água pluviais, conforme se observa nas
fotos abaixo.

Portanto, por mais que o sistema seja superdimensionado técnicamente, não
suportará a carga adicional de águas pluviais e desvios de utilização pela população.
Essas condições independem do sistema operacional, e as outras não
conformidades apontadas ao longo deste Relatório, serão motivos de emissão de
Termos de Notificações para as devidas correções, apesar de que nenhuma delas
afeta diretamente a qualidade do efluente final, após receber o tratamento, para ser
lançado no meio ambiente, entretanto destacam-se as péssimas condições de
manuntenção do sistema de esgoto do Distrito de Pinheirópolis.

Ressalta-se ainda, que as análises laboratorias de amostras do esgoto
apresentadas foram realizadas pela própria Concessionária, cabendo à ATR a
interpretação e a comparação com as determinações da Legislação vigente.

Palmas -TO, 03 de Abril de 2017.
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