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ASSUNTO 

Informações para subsidiar resposta ao Ofício N° 008/2021 – CÂMARA MUNICIPAL 

DE ILHÉUS - GABINETE DO VEREADOR VINÍCIUS ALCÂNTARA 

 

REFERÊNCIA 

Solicitação de informações e documentos a respeito das ETE’s do Pontal em Ilhéus. 

 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 
 Com objetivo de responder as questões levantadas através do Ofício N° 008/2021 

Câmara Municipal de Ilhéus - Gabinete do vereador Vinícius Alcântara, o qual tem por 

objeto solicitar informações e documentos a respeito das EEE’s do Pontal de Ilhéus, 

discorreremos a seguir sobre os fatos. 

 

2. ANÁLISE 
 

As obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Ilhéus/Pontal foram 

divididas em duas etapas: a primeira etapa que foi concluída em agosto/2020 e que 

encontra-se em operação e a segunda etapa que se encontra em andamento, com previsão 

de conclusão no primeiro semestre de 2022. 

O empreendimento tem o objetivo de ampliar o atendimento de esgotamento 

sanitário na região do sul do município conhecido como Pontal, uma área extremamente 

adensada, beneficiando cerca de 65 mil pessoas, através da implantação de cerca de 55 km 

de redes coletoras, 13 novas estações elevatórias e uma nova estação de tratamento de 

esgoto com capacidade de tratar 148 l/s.  

A nova Estação de Tratamento de Esgoto de Ilhéus/Pontal executada na primeira 

etapa da obra está localizada à uma distância de cerca de 2 Km da sede municipal, estando 

cercada por ata Atlântica, que funciona como um cinturão verde natural, ajudando na 

dissipação de gases oriundos do processo de depuração do esgoto bruto.  
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Trata-se de uma moderna estação de tratamento de esgoto e sua concepção foi 

definida baseada na classificação do corpo receptor estabelecido pelo Conama. Desse 

modo, o sistema é composto por tratamento preliminar, digestores anaeróbios de fluxo 

ascendente (DAFA), lodo ativado, decantador e desinfecção por cloro.  

Todas essas intervenções implicam em uma maior eficiência no tratamento do 

esgoto através da redução de 97% da carga orgânica e 99,99% de redução de bactérias do 

tipo coliformes termotolerantes. O esgoto tratado élançado no Rio Santana, que constitui um 

corpo receptor com grande potencial para a disposição final dos efluentes tratados da ETE.  

Com essas intervenções, serão desativados 07 sistemas de tratamento compactos 

existentes na região, a exemplo da ETE Mambape, ETE Ceplus, ETE Ilhéus 2, ETE Nossa 

Senhora da Vitória, sendo que os afluentes destas ETE’s serão lançados no novo sistema 

Pontal, concentrando todo o tratamento dos esgotos sanitários da regisão em uma única 

estação.  

Com o início da operacionalização do sistema, as interligações dos imóveis às 

novas redes estarão sendo gradativamente realizadas, proporcionando o aumento da 

cobertura de esgotamento sanitário de 57% para 80% da sede municipal até o final do 

empreendimento. Todas essas intervenções proporcionarão uma redução significativa 

dos índices de doenças de veiculação hídrica e melhoria da balneabilidade dos rios, 

baía do pontal e praias do litoral Sul de Ilhéus, trazendo como consequência uma 

melhoria no turismo da região. Lembrando que estas intervenções têm como 

finalidade o atendimento com sistema de esgotamento sanitário à população que 

mora nos Bairros Nova Brasília e demais contemplados com a obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea da nova ETE do SES de Ilhéus Pontal. 
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Vista aérea da nova ETE do SES de Ilhéus Pontal.  

 

2.1 – Da Localização Das Elevatórias de Esgoto:  

 A instalação de estação elevatória de esgoto EEB-A está projetada emárea 

Loteamento Sapetinga, entre a Av. Sapetinga e o muro do Aeroporto Jorge Amado. 

 

  

Área da Estação elevatória de esgoto EEB-A do SES de Ilhéus / Pontal. 

 

 A estação de elevatória de esgoto EEB-B está projetada para ser executada na 

extremidade norte da praça São João Batista, na área de canteiro, entre a Rua Castro Alves 

e a Rua José de Anchieta.    
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Área da Estação elevatória de esgoto EEB-B do SES de Ilhéus / Pontal. 

 

A estação de elevatória de esgoto EEB-C está projetada para ser executada em 

parte? da Praça Maramata, R. Cassimiro Costa, 78. 

 

 

 

  

 

 

 

Área da Estação elevatória de esgoto EEB-C do SES de Ilhéus / Pontal. 

 

2.2 - Qual o procedimento adotado para definição desses locais 

A definição da localização das estações elevatórias está vinculada ás 

condições técnicas/topográficas das áreas que serão atendidas, não sendo livre a 

escolha de tal localização. Além disso, também é avaliada a disponibilidade das áreas 

que possuam espaço suficiente para implantação das unidades. O objetivo é implantar 

a estação elevatória em um ponto que possa atender o máximo de pessoas, ampliando 

assim a cobertura de esgotamento sanitário na cidade.   

Por se tratar de áreas adensadas, não foi possível a identificação de outras opções 

para implantação das estações elevatórias. As plantas de localização das Elevatórias 

seguem anexo a essa nota. 

 

2.3 – Da tecnologia utilizada nas Estações Elevatórias de Esgoto:  

 As estações elevatórias de esgoto do SES Ilhéus/Pontal têm por finalidade coletar 

o esgoto gerado nos imóveis em seu entorno e recalcá-los (bombear o efluente) para as 

próximas unidades do sistema até a Nova Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 

Ilhéus/Pontal, portanto não existirá armazenamento ou tratamento dos efluentes coletados 

nestas estações. 
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 Os equipamentos responsáveis pelo funcionamento das elevatórias têm sistema de 

automação próprio capaz de garantir o funcionamento autônomo das elevatórias, inclusive 

em períodos de falta de energia elétrica, através de geradores de energia (que são 

implantados na área destas elevatórias) e acionados assim que detectado a falha no 

abastecimento de energia elétrica pela concessionária. 

 As estações elevatórias também são munidas de equipamentos bombeadores 

reserva para que, na necessidade de manutenção ou troca de peças, as elevatórias não 

necessitem ser desligadas garantindo o funcionamento ininterrupto destas. 

 Para garantir a integridade dos equipamentos, as Elevatórias são munidas de caixa 

de areia e gradeamento que evitam a entrada de materiais de dimensões maiores, 

descartados na rede de esgotamento sanitário de forma inadequada, no sistema de 

bombeamento evitando interrupções no funcionamento das unidades, neste mesmo sentido 

os conjuntos motobomba dimensionados são do tipo re-autoescorvantes, o que garante o 

funcionamento mesmo com a presença de partículas menores em suspenção no efluente 

coletado. 

 Devido ao pouco tempo de permanência dos esgotos sanitários nas elevatórias, a 

emissão de gases, odores ou vapores provenientes dos efluentes coletados são ínfimos, 

sendo que os poços de sucção, caixas de gradeamento e areias das elevatórias, parte do 

equipamento que tem contato com os efluentes, são subterrâneos e fechados, evitando 

assim a liberação de odores fora do sistema, conforme visto na foto abaixo de uma estação 

elevatória de esgotos, que já encontra-se concluída e em operação na cidade de Ilhéus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista do Poço de Reunião/Caixa de Areia da EEB-D do SES de Ilhéus / Pontal 

Bairro São Francisco. (Elevatória já em Operação) 
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2.4 – Do nível de ruído gerado pelas Estações Elevatórias de Esgoto:  

 O nível de ruído máximo utilizado para o dimensionamento dos equipamentos das 

Estações elevatórias seguem as normativas da ABNT, onde na tabela 1 “Nível de critério de 

avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A)” da NBR 10151 cita que em área mista, 

predominantemente residencial os níveis aceitáveis são entre 50 e 55 decibéis, sendo que 

para melhor atendimento à referida norma, foi utilizado pela Embasa, o valor máximo de 50 

dB’s. 

 A Embasa implantou, em todas as elevatórias, geradores com proteção 

acústica, visando a redução dos ruídos nas proximidades das unidades, quando da 

necessidade de acionamento dos equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerador com proteção acústica instalado nas estações elevatórias 

 

2.5 – Da arquitetura e paisagismo das Estações Elevatórias de Esgoto:  

                     

As estações Elevatórias têm a maior parte de sua estrutura subterrânea, ficando apenas 

uma pequena estrutura, onde serão instalados os equipamentos elétricos, visível a cima da 

cota de terreno, além disso, o projeto prevê paisagismo e urbanização das áreas das 

elevatórias de forma a minimizar o impacto visual do equipamento. 

Outras Unidades do SES de Ilhéus/Pontal já contam com este modelo de 

elevatórias em outros bairros da zona Sul da cidade como pode ser visto nas fotos a seguir. 
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Área da Estação elevatória de esgoto EEB-D do SES de Ilhéus / Pontal 

Bairro São Francisco. 

  

Área da Estação elevatória de esgoto EEB-Mangueiras do SES de Ilhéus / Pontal 

 Bairro Nelson Costa. 

 

2.6 – Da posse e desapropriação das áreas das Estações Elevatórias de Esgoto: 

 

Conforme padrões legais, o início das intervenções das obras ocorre após a 

regularização fundiária das áreas. Desse modo, em 17 de janeiro de 2020 foi celebrado 

Contrato de Permissão de Uso de Bem Público entre o Município de Ilhéus e a Embasa onde 

foi cedida 250 m² da área da Praça São João Batista para instalação da Estação Elevatória 

EEB-B, a área fica situada paralela a ruas Castro Alves no bairro Pontal e uma área de 

410,63 m² na área da Maramata, Bairro Nova Brasília.  O Termo de Cessão de uso citados 

seguem anexos a esta. 

 

A área destinada para a implantação da Estação elevatória EEB-A é de propriedade 

do Conjunto Habitacional Sapetinga, e foi decretada como área de utilidade pública através 

do decreto estadual Nº 19.663 de 28 de abril de 2020. A desapropriação desta área está 

tramitando na comarca de Ilhéus através do processo número: 8006086-17.2020.8.05.0103. 
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3. AÇÕES SOCIAIS NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
 

Além das intervenções de engenharia, a Embasa realiza o Projeto de Trabalho 

Social – PTS que é executado em paralelo à obra de implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Ilhéus. O objetivo dessa intervenção é contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida da população da área de intervenção e estimular comprometimento 

desta com a conservação dos recursos naturais e o uso adequado dos equipamentos 

implantados por meio do processo de mobilização, participação comunitária, educação 

ambiental e comunicação social.  

No que tange as ações desenvolvidas com as áreas específicas das estações 

elevatórias, informamos que reuniões têm sido realizadas com os moradores do entorno 

visando esclarecer e mitigar as dúvidas sobre as intervenções. Desde do mês de 

Agosto/2020 foram realizadas reuniões com os representantes da Associação dos 

Moradores da Vila Residencial da Sapetinga e posteriormente também foram realizadas 

reuniões com os próprios moradores. 

Ao longo de várias reuniões foram discutidos diversos questionamentos acerca do 

funcionamento das elevatórias, layout das intenções e impacto das Estações elevatórias.  

Além das reuniões com os moradores, a Embasa tem se reunido com os 

representantes da secretaria de obras do município visando a adequação dos projetos das 

Estações Elevatórias tendo o objetivo de reduzir o impacto visual nas áreas de implantação. 

Também estão sendo programadas novas reuniões com as demais áreas onde serão 

implantadas as demais elevatórias, no entanto, devido à situação atual de Pandemia, as 

reuniões serão virtuais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião com representantes da Sapetinga 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a implantação das Estações Elevatórias de 

Esgoto EEB-A, EEB-B e EEB-C estão dentro da legalidade atendendo todos os preceitos 

legais e de acordo com os documentos apresentados, os equipamentos serão executados 

de forma a minimizar quaisquer impactos ambientais ou sociais que possam vir a existir, 

seguindo critério das normas técnicas de execução e segurança vigentes e atendendo todas 

as condicionantes ambientais do empreendimento.  

Sem a implantação das estações elevatórias, fica inviável o atendimento à 

população desta região do Pontal. Além disso, não será possível a despoluição da 

Baía do Pontal, uma vez que as contribuições de esgoto sem tratamento 

permanecerão sendo lançados indevidamente nos córregos e galerias pluviais, 

afetando na poluição dos corpos hídricos, trazendo consequências nos índices da 

saúde pública e da balneabilidade da região atendida. 

Salientamos a Embasa tem realizado diálogos com a comunidade através de 

reuniões com representantes da associação de moradores, reuniões comunitárias com a 

população com o intuito de esclarecer acerca do funcionamento do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e dos equipamentos que o compreendem, deixando claro sua importância e 

benefícios a população e ao meio ambiente.  

 
Para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários, encontra-se à 

disposição o Engº Heber de Andrade Melo, Gerente de Expansão do Interior II – EXI-II (tel.: 

71 3372-4931).  

 

                                              Heber de Andrade Melo  
                                  Gerente de Expansão do Interior II – EXI-II 


