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INTRODUÇÃO

Conforme a  Lei  nº  130 de  29  de  junho  de  2018,  a  Agência  Municipal  de  Regulação dos
Serviços de Água e Esgoto de Rio Verde – AMAE/RIO VERDE, tem como competência regular,
controlar e fiscalizar, no âmbito do município de Rio Verde, os serviços públicos de saneamento
básico, passíveis de concessão, permissão ou autorização.

Desta feita, cumpre à AMAE/RIO VERDE, o dever de promover a regulação, o controle e a
fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos,
observando os dispositivos legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente
poder  de  polícia  em  relação  à  prestação  dos  serviços  regulados,  impondo  sanções  e  medidas
corretivas, quando for o caso.

OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo relatar, as condições do sistema de elevação de esgoto –
EEE - Rinco, localizada na Avenida PW, Bairro Cézar Bastos, com apontamentos, recomendações e
determinações.

RELATÓRIO

• Metodologia de Fiscalização

Foi destacada diligência ao local Avenida PW, Bairro Cézar Bastos, na data apostada à capa
do presente relatório para averiguação das condições operacionais do sistema de elevação. 

• Resultados de Fiscalização

O sistema de elevação (EEE) vistoriado recebe os efluentes advindos da região lesta da
cidade, sabidamente do bairro industrial César Bastos.

A EEE  está  localizada  no  pátio  de  manobras  de  caminhões  da  empresa  Cereal  Ouro,
iluminado,  estando  o  sítio  cercado,  sinalizado,  com  estado  de  conservação  mediano  e
limpeza adequada à medida de localização.

A vazão de projeto da EEE é de aproximadamente 12,5 L/s. Quanto a vazão de operação não
há  instrumentação  devida  para  medição  de  trânsito  no  local.  A partir  da  passagem do
efluente para esta estação elevatória, o efluente é recalcado para a Estação de Tratamento de
Esgoto Sapo. Para o bombeamento, existe uma bomba operante e uma segunda que serve em
substituição  caso  haja  algum  problema  com  a  primeira.  O  bombeamento  acontece  por
sistema automatizado. Para operações de manutenção e trocas de bomba, existe no local,
sistema para soerguimento do maquinário. Tampouco constam dispositivos para detecção de
anormalidades de operação da EEE.

Não consta no local, edificação de apoio aos operadores. Não há dispositivo de segurança
para evitar a concentração de gazes, por tratar-se de local a céu aberto.

Não consta dispositivo, qual se possa instalar imediatamente, sistema gerador elétrico de
emergência.  Não  há  sistema  extravasor  no  poço  de  entrada.  Segundo  os  relatos  dos



colaboradores  dos  transbordamentos  são  eventuais,  porém  estes  não  informaram  se  há
registro de ocorrência do número de vezes que ocorrem estes fatos ao longo de um ano.

Para  a  retirada  de  sólidos  grosseiros  existe  sistema  de  gradeamento,  qual  segundo  os
colaboradores,  é  feita  a  assepsia  2  vezes  semanalmente.  Este  material  retirado  do
gradeamento é levado para caçambas localizadas na ETE Sapo. O poço de acesso às bombas
é coberto por grade que impede o acesso por terceiros inautorizados.

Por se tratar de ambiente onde toda cercania está edificada por indústrias e estabelecimentos
de prestação de serviços não ha registro de população residente que seja influenciada pelo
aparato operacional. Também não constam reclamações por parte da população com relação
a gestão operacional do sítio vistoriado.

CONSTATAÇÕES E NÃO-CONFORMIDADES

1. Não foram encontrados fatores que prestassem desabono à operação da Estação Elevatória
de Esgoto Rinco.
 

RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Não  constam  recomendações  ou  determinações  que  careçam  de  saneamento  por  parte  da
prestadora de serviços.
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CONCLUSÃO

Este  relatório  apresentou  as  constatações,  levantadas  na  fiscalização  da  Estação  Elevatória  de
Esgoto  Rinco.  Sugere-se  à  Diretoria  da  AMAE/RIO  VERDE  que  a  prestadora  de  serviços,
Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, seja notificada destas.
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