Figura 46. Localização das Estações Elevatórias de Esgotos (EEE).
Fonte: Google Earth, TERRA Consultoria, Estudos e Projetos Ambientais, 2015.

v.

Emissários

São canalizações similares aos interceptores, com o diferencial de receberem esgoto
exclusivamente em sua extremidade de montante, pois se destinam apenas ao transporte
das vazões reunidas. Segundo informações do RASO, a vazão máxima no emissário Buriti
(gravidade) é de 34,08 L/s sendo utilizada tubulação de PVC DEFF de 200 mm, com
extensão de 830 metros. Já no emissário Boqueirão (recalque), a vazão máxima é de 19,53
L/s, sendo utilizada tubulação de PVC DEFF de 150 mm de diâmetro, com extensão de 450
metros.
vi.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

A estação de tratamento de esgoto de uma cidade busca purificar os efluentes
coletados antes de lançá-los nos mananciais. A Resolução CONAMA 430 de 2011, dispõe
sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes em corpos de água receptores.
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Na cidade de Caiapônia, o tratamento do esgoto é feito através de gradeamento,
caixa de areia e calha parshall (tratamento preliminar), lagoas anaeróbias e facultativas
(tratamento secundário) e lagoas de maturação (tratamento terciário). A ETE funciona 24
horas por dia com capacidade nominal (dados de projeto) de 43,95 L/s, sendo que há
possibilidade de incremento do sistema na ordem de 3% sobre a vazão nominal. Há
sobrecarga admissível (dados de projeto) de 6,0 L/s.
A figura abaixo apresenta a região da ETE, bem como a hidrografia do entorno.
Estão identificadas também as lagoas de estabilização além do ponto de lançamento do
efluente tratado. As coordenadas geográficas da ETE são latitude 16°56'52.91"S e longitude
51°47'42.93"O; e as da ponto de lançamento (margem esquerda do Rio Bonito) latitude
16°56'54.01"S e longitude 51°47'27.61"O.

Figura 47. Caracterização da ETE de Caiapônia.
Fonte: Google Earth, TERRA Consultoria, Estudos e Projetos Ambientais, 2015.

 Tratamento Preliminar
O tratamento preliminar é compreendido por gradeamento, desarenador e calha
Parshall. Abaixo seguem figuras que ilustram o sistema.
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