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Doce.

Itusilia, 0$ de maio de 2019,

Assunto: Proposta de implantak de medidas estruturantes para abastecimento de agua da
Comunidade de Degredo, localizada no municipio de Linhares/ES.

Itttroduilo
Delibenwk CIF n° 256, de 29 de novembro de 2018, determina no item 3, que a "Funda0o
Renova deverii apresentar a CT-IPCT e demais OEmaras Tecnicas interessadas, um relat6rio
cin.-unstanciado dos encaminhamentos e pactuaOes realizados junto a Prefeitura de Linhares,

prestadores de serviw de abastecimento local, Comunidade de Degredo e demais entidades e
CTs, juntamente com cronograma para viabilizar a estruturak definitiva para o abastecimento
de igua para a comunidade de Degredo no primeiro semestre de 2019, incluindo atividades
vinculadas ao estudo de disponibilidade hidrica (caso necessrio), no prazo de 60 (sessenta)
dias.Para viabilizar a DeliberzwAo CIF n° 256, ate o dado momento foram realizadas duas reuni6es
int•rc:Imaras, com a participa0o das Umaras Tecnicas de Sade, de SeguraNa Hidrica e
Qualidade da ikgrua, e de Indigenas e Povos e Comunidades Tradicionais, akm de representantes
de va'rios setores da Prefeitura Municipal e do Sistema Aut6nomo de i&gua e Esgoto - SAAE de

Linhares e representantes da Cornisso de Atingidos do Quilombo de Degredo, para discusso
das propostas apresentadas pela Funda0o Renova para implanta0o de medidas estruturantes
para o abastecimento de 4ua da Comunidade de Degredo, localizada no municipio de

LinharesiES.

2. Proposta de medidas estruturantes de abastecimento de 4ua - Fundack› Renova

ill

Reuniio dia 30/01/2019

oo dia 30 de janeiro de 2019 foi realizada a primeira reunik interc a- maras, na qual a Funda0o

Renova apresentou os primeiros resultados da anfflise da qualidade da 4ua de pows localizados
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na connunidade de Degredo, conforme a portaria de potabilidade de &gua para consumo humano
(Portaria de Consolidao n° 05/2017, anexo XX do Ministerio da SaUde) e tambem apresentou
propostas para implantao de medidas estruturantes para abastecimento de ,gua da
Comunidade. Segue um resumo da apresenta0o realizada:
- Seriam realizadas coletas de agua em 175 pows (levantamento realizado junto aos
representantes da Comunidade Remanescente Quilombola). Ate o dia da reunio, haviam sido
realizadas coletas em 135 pNos, porem, foram apresentados apenas os resultados das anfflises de
4ua de 128 pows.
- A proposta de sistemas de tratamento de 4ua (individuais) foi dividida em categorias de
grupos, de acordo com a qualidade da agua dos pNos:
GRUPO 1
• 8 Poyos
■ Parametros:

Cor,
odor, gosto, turbidez, Fe
e coliformes totais.
• STA: Filtros zeOlitos
ate 10 mg/L, sistema
dosador de cforo

GRUPO 3

GRUPO 2
• 86 Poyos
■ Parametros: Cor, odor,
gosto turbidez, Fe, Mn, AI,
As, pH, coliformes totais e E.

coli.
• STA: Filtros zeditos ate 10
mg/L, sistema dosador de
cloro e sistema de correyao
de pH

• 18 Poyos
■ Parametros: Cor, odor,
gosto, turbidez, Fe, Mn,
Al, As, pH, coliformes
totais e E. coli.
zeOlitos
Filtros
■ STA:
acima 10 mg/L, tanque
sedimentaca. o,
de
sistema dosador de cloro,
sistema de correyao e pH

GRUPO 4
• 16 Poyos
■ Parametros: Cor, odor,
gosto, turbidez, Fe, Mn, Al,
As, NH3 , Pb, pH, bromato,
sulfato, nitrato, ecio
haloacetico, coliformes
totais e E. coli.
• STA: Filtro de troca iOnica,
tanque de sedimentaao,
sistema dosador de cloro,
sistema de correyao e pH

- Foram apresentadas estimativas de custos mensais para a manuterao dos sistemas de
tratamento de 4rua propostos:
GRUPO 1 e 2
■ 94 Poyos
■ Custo medio de R$ 30,00
■ Energia eletrica: 60%
• Produto quimico: 40%

GRUPO 3
■ 18 Poyos
• Custo medio de R$ 40,00
■ Energia eletrica: 45%
• Produto quimico: 55%

GRUPO 4
16 Poyos
0 tratamento da agua dos poyos deste
grupo e econOmico e tecnicamente inviavel
como soluyao individual de abastecimento.
Recomendevel a busca de outra fonte.
■

A proposta apresentada pela Fundao Renova nao foi aprovada pelo municipio de Linhares,
pelas Cffinaras Tecnicas, nem pela Comisso de Atingidos, visto que o custo de operao e a
responsabilidade pela manuteno dos sistemas propostos seriam repassados para os moradores,
dessa forma, acordou-se que deveriam ser apresentadas propostas de medidas estruturantes
coletivas para abastecimento de agua.
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Reunia- o dia 22/02/2019
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No dia 22 de fevereiro de 2019 foi realizada a segunda reunffio interca'maras, com os mesmos
participantes, na qual a Fund4io Renova apresentou duas propostas de medidas estruturantes
coletivas para abastecimento de tlgua em Degredo, sendo elas:
de quatro mini sistemas de tratamento, aproveitando os pows

Alternativa 1:

existentes e atendimento em grupos, conforme a Figura 01.
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Sistema 1: 36 casas atendidas
Sistema 2: 61 casas tendidas

Sistema 3: 15 casas atendidas
Sistema 2: 38 casas tendidas
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Figura 01: Proposta de implanta0o de quatro mini sistemas de abastecimento de a"gua, em Degredo.

Alternativa 2: implanta0o de um Unico sistema de tratamento (o sistema de tratamento sera de
acordo com a qualidade da 4ua dos po93s) e a perfura a- o de 1 ou 2 pNos profundos, conforme
Figura 02.
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02: Proposta de implantao de tinico sistema de tratamento de 4ua, em Degredo.
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A Alternativa 1 nho foi considerada a mais vihvel pelo SAAE, pois os custos com operacho e
manutencho seriam elevados em relacho a Alternativa 2, al&n de algumas casas permanecerem
com solues individuais de abastecimento.
Como encaminhamento da reuniho, ficou acordado que a Fundacho Renova deveria apresentar
CT-IPCT, um cronograma para elaboracho de um projeto bhsico de solucho coletiva de
abastecimento, conforme a Alternativa 2 apresentada.

3. AnMise da proposta apresentada no oficio OFI.N11.0032019.5579, de 01 de marco de
2019
A Fundacho Renova apresentou um cronograma de atividades para elaboracho de projeto bhsico
de solucho coletiva de abastecimento. De acordo com o cronograma, o prazo de t6rmino do
projeto bhsico serh ate 14 de junho de 2019, em seguida, serh encaminhado para avaliacho e
aprovacho do SAAE de Linhares. Acrescenta-se, que al&ri da avaliacho e aprovacho do SAAE, o
projeto bhsico deverh ser apresentado e valido pela Comissho de Atingidos do Quilombo de
Degredo. O SAAE e a Comissho de Atingidos de Degredo terho ate dia 16 de julho de 2019 para
encaminhar a avaliacho do projeto a Fundacho Renova, conforme o cronograma a seguir:
Nome cla Tarela

Duracao

truclo

Terrnmo

›ncluic

DEGREDO
2

3

CAPTACA. 0, TRATAMENTO, RESERVAC2I0 E DISTRI81.1100 AGUA
ATIVIDADES PRELIMINARES

186 dias 0% 13/03/19 14/09/19
186 dias 0% 13/03/19 14/09/19
49 dias 056 13/03/19 30/04/19

4

Avaliac5o eAprovaclio pelo Programa

3 dias

0% 13/03/19

5

Execuc5o Topop,r a fia

44 dias

034

6
7

Estudos Geofisica
PROJETO Bk5ICO

15/03/19

18/03/19 30/04/19

33 dias

0% 27/03/19 28/04/19

45 dias

0% 01/0S/19 14/06/19

8

Elaborac(jo do Projeto Eki sico

30 dias

0% 01/05/19 30/05/19

9

Com en t arios do Projeto 8asico

15 dias

0% 31/05/19 14/06/19

90 dias

0% 17/06/19 14/09/19

10

LIBERAV3E5/ APROVAOES

11

Antbiental

90 dias

0% 17/06/19 14/09/19

12

Fund iria

90 dias

0% 17/06/19 14/09/19

13

SAAE/ PREFEITURA

30 dias

0% 17/06/19 16/07/19

Para que se cumpra o cronograma proposto, deverho ser levadas em conta algumas premissas,

como por exemplo, estudos geofisicos para determinao do ponto de perfurao de pNos e,
topografia para definir a localizao das estruturas (reservat&io e sistema de tratamento), dentre
outras.

4. Consideraciies das Cthnaras T&nicas

As Camaras 1"cnicas esto de acordo com o cronograma apresentado pela Fundao Renova e
aguardam a entrega do projeto 1:•sico para a avaliao e aprovao do SAAE e da Comunidade
4
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Quilombola de Degredo, al6m das OEmaras T6cnicas. Em seguida, o projeto seth encaminhado
para anfflise e manifesta0o do CIF.
Registre-se que, por ser o respons(wel pela manuten(Ao e operaio do sistema, o SAAE Linhares devera ter o acompanhamento da elaboralo do Projcto Ihsico garantido pela
Fundao Renova, caso seja solicitado.
Ap6s a finalizao e entrega do projeto basico, em junho de 2019, dever(i ser realizada uma
reunffio para a apresentak do projeto, com a participao de todos os atores envolvidos nesse
processo.
Destaca-se que a proposta de implantao de medidas estruturantes para abastccimento de .gua
deveth ser desenvolvida para toda a comunidade de Degredo, no;) se limitando a comunidade
remanescente quilombola.
Em funo das alega0es e recursos da Fundao Renova quanto ao nexo causal entre a
qualidade da &gua da comunidade de Degredo e o desastre que afetou a bacia do Rio Doce, o CIF
ja se manifestou na Deliberao n° 199, de 28 de setembro de 2018, afirmando que, caso seja
comprovado nao haver tal nexo entre os fenmenos, os valores gastos com o fornecimento de
4-ua setho oriundos do fundo para aciies de natureza compensatOria, previsto na Clkisula
232 do TTAC.
Ainda, e entendimento das referidas Camaras Thcnicas que ate que se providencie a soluo
estruturante para abastecimento hidrico, a Fundaao Renova devera fornecer 4ua para consumo
humano para a comunidade de Degredo, na propoNao de 15 litros, por pessoa por dia, conforme
preconizado pela Organizao Mundial de SaUde, seja por meio de agua mineral envasada ou de
4-ua poffi/el distribuida por meio de veiculo transportador, seguindo as exig*e'ncias da Portaria de
Consolidao n ° 05/2017, anexo XX.
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