Nota Tecnica Intereamaras n° 01/2019 - Camaras Tecnicas de Seguranca Hidrica e
Qualidade de Agua: Satide e Indiuena e Povos e Comunidades Tradicionais instittkdas
pelo Comite Interfederativo — Termo de Transado c Ajustamento de Conduta do Rio
Docc.
Brasilia. 06 de setembro de 2019.

Assunto: Projcto Basico para a implantado de sistema estruturante de abastecimento cle
:igua da Comunidade Quilombola de Degredo, localizada no municipio de Linbares/F,S.

I. Introdu0o
A Delibera0o CIF n° 256. de 29 de novembro de 2018. determina no item 3. que a - Fundack

Rcnova devcra apresentar

a

CT-1PCT e dcmais Camaras Teenicas interessadas.

1.1111

relatOrio

circunstanciado dos encaminhamentos c pactuacCies realizados junto a Prefeitura de Linhares.
prestadores de servico de abasteeimento local. Comunidade de Degredo e demais entidades e
CTs. juntamente com cronograma para viabilizar a estruturack definitiva para o abastecimento
cle kula para a comunidade de Degredo no primeiro semestre de 2019. inctuindo atividades
vinculadas ao estudo de disponibilidade hidrica (caso necessario). no pra•o de 60 (sessenta)
dias. Para viabili•ar a Deliberado CIF n" 256. ate o dado momento forarn realizadas tres reuniies
imercffinaras. com a participacAo das Casmaras Teenicas de Sande. de Seguranea
Qualidade da

e

e de Indh2enas e Povos e Comunidades Tradicionais. alem de representantes

de vkios setores da prefeitura municipal e do SAAE (Sisterna Auffinomo de Agua c Esgoto) dc
Linhares e represcntantes da Comissao de Atingidos do Quilombo de Degredo, para discuss;:io
das propostas apresentadas pela Fundac;lo Renova para implantacao de medidas estruturantes
para n abastecimento de agua da comunidade remanescente de quilombo dc Degredo. localizada
no municipio de Linhares/ES.

2. Proposta de medidas estruturantes de abastecimento de 4ua — Fundaco Renova
• Reunikr dia 30/01/2019

No dia 30 de janeiro de 2019

realizada a primeira reunkto intercamaras. na qual a Foodgk

Renova apresentou resultados preliminares da analise da qualidade da agua de poeos. contbrrne a

portaria de potabilidade de agua para consumo humano (Portaria de Consolidacao n" 05/2017.
anexo XX do Minist&io da Saade) e proposta dc medidas estruturantes para abastecimento de
agua da Comunidade. Segue um resumo da apresentacao realizada:
- Seriam realizadas coletas de agua em 175 pocos (levantamento realizzdo junto aos
representantes da Comunidade Remanescente Quilombo). Ate o dia da reuniao. haviam sido
realizadas coletas em 135 pocos. por&n foram apresentados resultados dc analises de agua de
128 pocos:
- A proposta de sistemas de tratamento de agua individuais foi dividida em grupos. de acordo
com a qualidade da agua dos respectivos pocos:

GRUPO 1

i

GRUPO 2

GRUPO 3

i

!, • 86 Pocos
!•
■ 8 Pocos
: ■
• Parametros:
Cor, • Parametros: Cor, odor,
odor, gosto. turbidez, Fe t gosto turbidez, Fe, Mn. Al, 1
i
: As. pH. coliformes totais e E.
e coliformes totais.
• STA: Fiitros zedlitos i coli.
I
ate 10 mg/L, sistema 1 • STA: Filtros zePlitos ate 10 i •
i mg/L„ sistema dosador de I
dosador de cloro
, cIoro e sistema de correca*o
L
1 de pH

!

I

GRUPO 4

• 16 Pocos
18 Pocos
Parametros: Cor, odor, ■ Parametros: Cor, odor.
gosto, turbidez, Fe, Mn,
gosto„ turbidez, Fe, Mn. Al,
As, NH, , Pb, pH, bromato,
Al. As, pH, coiiformes
sulfato, nitrata, acto
totais e E. coli.
5TA:
Filtros
zedlitos
haloacetico, coliformes
totais e E. coh.
acima 10 mg,/t., tanque
sedimentacao. • STA: Fdtro de troca i6nica,
de
tanque de sedimenta55o,
sistema dosador de cloro,
sistema dosador de cioro,
sistema de correc5o e pH
sistema de correcao e pH

- •oram apresentadas estimativas de custos mensals para a manutencao dos sistemas de
tratamento de agua propostos:

94 Pocos
• Custo medio de R$ 30,00
• Energia eletrica: 60%
■ Produto quimico: 40,f-.

GRUPO 4

GRUPO 3

GRUPO 1 e 2
;•

• 18 Pocos
, • Custo medio de R$ 40,00
• Energia elkrica: 45%
Produto quimico:

I

16 Pocos
0 tratamento da agua dos pocos deste
grupo e econOmico e tecnicamente inviavel
como solucao individuai de abastectmento.
Recornendavel a busca de outra fonte.
■

A proposta apresentada peta Fundacao Renova nao foi aprovada pelo municipio de Linhares.
pelas Camaras T&nicas. nem pela Comissao de AtinQidos. visto que o custo de operacao e a
responsahilidade pcla manutencao dos sistemas propostos seria repassado para os moradores.
dessa forma. acordou-se oue deveriam ser apresentadas propostas de medidas estruturantes
coletivas para abastecimento de 4ua.

C1 fr>...3)
• Reunio dia 22/02/2019
No dia 22 de fevereiro de 2019 foi realizada a segunda reunio inter4maras„ com os mesmos
participantes, na qual a Funda0o Renova apresentou duas propostas de medidas estruturantes
coletivas para abastecimento de 4tia em Degreda, sendo eias:
Aiternativa 1: implanta0o de quatro mini sistemas, aproveitando os pwos existentes e o
atendimento em grupos, conforme a Figura 01,

Sistema 36 casas atendidas
Sistema 2: 61 casas tendidas

Sisterna 3: 15 casas atendictas
Sis'tema 2: 38 casas tendid

C;()(mic ear''
Figura Oi: Proposta de implantao de qualro mini sistemas de abasterimento de kgua, em Degredo.

Alternativa 2: implantao de um nnico sistema de tratamento e a perfurao de I ou 2 pows
profundos. conforme Figura 02,

$11Ni
7,0 .7L&PJ

Figura 92: Proposta dc implantacao de anico sistcma de tratamento de ae,ua, cm Dcgredo.

A Alternativa 1 nao foi considerada a mais viavel pclo SAAE. pois os custos com operack e
- o a Alternativa -). akm de muitas casas
manutenc k
. seriarn elevados em comparac a
pennanecerem com solucks individuais de abastecimento.
Como encaminbamento da reunia-o. ficou acordado que a Funda4ao Renova deveria apresentar
CT-IPCT. um cronol_._!rama para elaboracilo de um projeto basico de sistema de aba.stecimento.
conforme a Altemativa 2 apresentada.

• Cumprimento ao item 3 da Delibera0o C1F 256
Conforme Oficio OFI.N11.022019.5363. de 19 de fevereiro de 2019. a Fundg a- o Renova
menciona que. para o cumprimento do referido item, foram realizadas reuniiies interdmaras.
com a participa0o do municipio de Linhares. com o objetivo de definir uma soluciio para o
problema de abastecimento de agua para a comunidade de Degredo. A primeira reunik
interdmaras ocorreu em 30/01/2019 e a segunda em 22/02/2019.

3. Proposta apresentada pela Fundasio Renova
A Funda0o Renova apresentou_ por meio do oficio OFEN11.0032019.5579. de 01 de marco de
2019. um cronograma de atividades para elaboratAo de projeto basico de sistema de
abastecimento.
Dc acordo com o cronoQrama. ate 14 de junho de 2019. o projeto basico seria tinalizado c
encaminhado para avahac"ao do SAAE. de Linhares. O SAAE Linhares avaliaria e faria suas
considerapies sobre o projeto basico. no prazo dc 30 dias Uteis. Acrescenta-se. que alem da
avaliack e aprovaek do SAAE. previa-se a apresentack e validaek do projeto basico pela
Comiss-k de Atingidos do Quilombo de Degredo. O cronomma protocolado pela Fundack
Renova e apresentado a seguir.
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Para a elaboraco do projeto e cumprimento do cronograma deveriam ser consideradas alt.tumas
premissas, como por exemplo. estudos aeofisicos para determinacao do ponto de perfuratAo dc
pocos e topogratia para detinir a localizacao das estruturas (reservatnrio c sistema dc
tratamento). dentre outras. no entanto o Projeto Basico nao foi apresentado ate o dia 14/06/19.
conforme proposto no cronograma acima. inviabilizando assim a conclusao de todas as etapas
previstas.

4. Descumprimento dos prazos do cronograma referente

a entrega de Projeto

Basieo

Em 09 dc julho de 2019. a Fundacao Renova encaminhou o documento OFI.N11.072019.7174
ent que infonna que. devido ao atraso do desenvolvimento dos estudos de geollsica, o
cronograrna proposto sofreria atraso de 32 (trinta e dois) dias. Nesse documento. a Renova nao
fala mais em Projeto Basico. mas na entrega de projeto conceitual. prevendo sua apresentaco
para agosto de 2019.
No relatnrio mensal referente a junho de 2019. entreguc pela Fundacao Renova ao C1F em 16 dc
julho do ano em curso. na linha do tempo relativa aos Marcos do Programa (PGO4). paginas 41 e
42. o Projeto Basieo do Sistema de Abastecimento de Agua da comunidade quilombola de
Dcgredo tem sua emissao apontada para novembro de 2020. isto e. com atraso de um ano e cinco
meses em relaek ao cronograma apreseniado pela prPpria FundacAo em marc;o de 2019.

Com+:8. inJortedeicwwo

0 Relaffirio' dc julho de 2019_ apresentado em 14 de agosto. ampliava ainda mais esse atraso.
prorrogando a previsao de entrega do Projeto Basico para janeiro de 2021 (pagina 45).
Durante a 24" Reuniao Ordinaria da CT-IPCT. ocorrida no mesmo dia 14 de agosto. a questao foi
pautada e a Fundacao Renova justificou que nao havcria como apresentar Projeto Basico sem a
realizacao dos estudos ambientais (licenciamento) e fundiarlos_ o que nao fora. ate entao
apontado como pre-requisito. fosse pelos tecnicos do SAAE-Linhares. IEMA ou mesmo da
Renova.
Como encaminhamento. agendou-se uma reuniao para o dia 29 dc agosto. em Linhares-ES. para
que a Renova apresentasse: 1) projeto conceitual: 2) pendencias sobre estudos ambientais e
fundiarios: e 3) nova proposta de cronourama para entreea do Projeto Basico. Foi exieido que a
Renova apresentasse cinco dias antes da reuniao o projeto conceitual para leitura previa dos
envolvidos.
Apenas em 26 de ag.osto de 2019. a Fundacao Renova enviou por e-mail o projeto conceitual do
sistema de abastecimento de aeua. contcndo os seguintes documentos:
•

RelatOrio de geofisica para prospeccao de agua subterranea (pronto dcsde 30/05/2019):

•

Relat6rio tecnico de topografia para projeto dc sistema dc captacao e tratamento de agua
(pronto desde 05/06(2019);

•

Memorial descritivo do projeto conceitual do sistema de abastecimento de agua da
comunidade de Deeredo (pronto desde 14/06/2019).

No dia 29 de agosto de 2019 foi realizada a terceira reuniao intereamaras (CT-IPCT. CT-SaUde e
CT-SFIQA)_ da qual tambem participaram a Comissao de Atingidos de Degredo. a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e o Servico Autnomo de Agua e Esgoto de Linhares.
Na reuniao. a Fundacao Renova apresentou brevemente os 5 locais prioritarios para perfuracao
de pocos. baseado nos criterios Ue0b5gICOS obtidos a partir da interpretacao do levantamento
gcofisico. Apresentou tambem a mctodologia c os resultados do levantamento topografico
realizado na area da comunidade em que sera implantado o sisterna de captacao, tratamento e
distribuicao de agua.
Por fim. iniciou a apresentacao do projeto conceitual. mas os presentes na reuniao solicitaram a
sua suspensao. tendo em vista que as informaces ja haviam sido apresentadas nas reunR3es
anteriores. ocorridas no inicio do ano.
A Fundacao Renova iniciou. entao, os relatos referentes aos problemas de licenciamento
ambiental e fundiario. c os utilizou como .justificativa para a nao entrega do Projeto Basico . A
Prefeitura Municipal de Linhares esclareceu que a emissa.o de Iicenca Ambiental nao
condicionante para elaboracao de Projeto Basico. visto que sera o ente responsavel pelo
licenciamento. Os tecnicos presentes na reuniao questionaram quais seriam as pendencias
relativas as questes fundiarias. o que nao foi esclarecido pelos representantes da Fundacao
Renova.
Aps ampla discussao e debates sobrc a nao entrega do Projeto Basieo pela Fundacao Renova.
rciatOrios mensais podcm
Os
relatoriosi?search=relat"..i)C3%133rio —cif.
I

ser

acessados

em

hups:M+,-ww.funclacaorenova.omiarquivos-c-
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foi eiaborado um cronoizrama colaborativo (com a participacAo da comunidade atingida),
conforme e apresentado no Quadro 01. Ainda. seQue anexa. a memria da terceira reuniao
interc.amaras. contendo os principais registros c encaminhamentos.

Quadro 01: Cronourama colaborativo para entreaa do projeto hasico das medidas estruturantes para
abastecimento de agua.

i tem

Atividade

Responsavel

Prazo

Observacito

- O reconhecimento dos locais

I

A provacao pela
comunidade dos
locais dos pocos2 e
lentamento
va
da
situacao fundiaria
junto ao cartOrio

Fundacao Renova
(Setor fundiario Willer Ramos)

06/09f20 1 9

+ 7 dias nteis para
entrega do cartOrio
1 7/09/20 I 9

dos pocos a serem perfu•ados.
sinalizados no estudo de
geofisica, devera scr reaiizado
junto a comunidade:
_Na semana do dia 16/09 sera
rcalizada a visita aos outros
pontos prioritarios e proceclida
a consulta sobre a situacao
fundiaria junto ao cartario 3 .

- Prazos estabelecidos

3

Solicitacao de
requerimento para
perfuracito dos
pocos junto ao
IEMA

Fundacao Renova
(Setor
I icenciamento Roberto Carvalho)

Perfuracao do poco:
teste de vazao:
pertilagem Optica:
emissao de
relatOrios

Fundacao Renova
(Carla Moura)

20/09/20 I 9 protocolo da
documeniacao no
IEMA

considerando que os
documentos fundiarios estejam
de acordo:

- Ficou acordado que. caso
07/10/20 19 haja dnvidas sobre o processo
devolutiva do IEMA de licenciamento no IEMA. a
Fundacao podera entrar em
contato com Rafaeli Alves
Brune
14/10f2.019 - inicio
- Trabalhos: perfuracao do
dos trabalhos
poco: teste de vazao:
perfilagem Optiea: relaffirio
08/01/2020 tecnico (60 dias 4 ):
finalizacao dos
- Foi solicitado a perfuracao de
trahalhos e
2 poeos s .
resultados

A visita. segundo informado pela Fundacao Renova. foi rcalizada no dia 04./09 e os locais prioritarios para perfu•a0o
dos pocos foram definidos. tendo ja sido encaminhada a avaliacao da reaularizacao para o eartario.
Essa medida visa evitar atrasos caso um dos dois locais escolhidos como pontos prioritarios 01 e 02 possua algum
problema em sua situacao fundiaria.
' No dia 29/08 Iicou acenado que seriam 48 dias uteis. porem segundo a Fundae.Ao Renova, apOs consulta. a empresa
quc fari a perfuracao solicitou 60 dias Uteis.

2

5

Ficou acertado que se raz necess&io a perfuraelio de um terceiro poco a fim garantir margem de seguranca que

nlo

comprometa o cronogrdma aqui exposto. Assim. lozo arais a coleta e o envio da amostra cie agua do seuundo poco. a
scr perfumdo para analise. deve-se iniciar a perfuracao do terceiro

a fr»
Carn.11, Int€cicdotot,ro

08/01 /2020 inicio
dos trabalhos
-

Coleta e analise da
qualidade da alzua

Fundacao Renova
(Carla Moura) e
laboratOrio
contratado

06/02/2020

-

linalizacao dos
trabalhos e
resultados
06/0"/2020

inicio
dos trabalhos

' ',

Protocolar projeto
basico para analise
t&Itica do SAAE

Fundacao Renova

6

Atthlise do Projeto
Basico pelo SAAELinhares e retorno a
Fundaeilo Renova

SAAE Linhares

—

14/04/2020

—

envio do Projelo
basico ao SAAE
(prazo considerado
pclas CTs

-)

Analise da qualidade da agua
(21 dias ateisP_ prazo solicitado
pelo laboratOrio para realizacao
completa da PRC n' 5/2017
AlleN0 XX. Minish:rio da
SaUde)

9/05/2020

A Fundacao Renova solicitou
90 dias ateis para elaboracao do
projeto basico. As CTs. no
cntanto. definirarn o prazo de
45 dias ateis.

30 dias ateis para avaliacao e
manifestac a- o do SAAE

S. AnMise das Cthnaras T&nicas

As Camaras Tecnicas estavarn de acordo com o cronograma apresentado pela Fundaeao Renova.
cm mareo de 2019. e aguardavam a entrega do projeto basieo para a avaliaeao e aprovaeao do
SAAE e da Comunidade Quilombola de Degredo.
Entretanto. a Fundaeao Renova nao protocolou o Projeto Basico do Sistema de Abastecimento de
ikgua da Comunidade de Degredo, confonne o cronograma elaborado pela prapria Fundaeao.
Apenas em agosto de 2019. apas expressa demanda da CT-1PCT. ibi apresentado o proieto
conceitual do sistema de abastecimento e o novo cronograma para entrega do projeto basico.
com prorrogaeao da data de entrcga para abril de 2020.
Tal cronograma foi elaborado dc forma colaborativa com a Comunidade na reuniao
intercamaras. ocorrida no dia 29 de atwsto de 2019.
Frente a isso. cabe destacar que a proposta de implantae',10 de medidas estruturantes para
abastecimento de agua devera scr desenvolvida para toda a comunidade de Degredo. nao se
limitando

a comunidade remanescente quilombola.

Por ser o responsavel peia manuteneao e operaeao do sistema. o SAAE - Linhares deve ter o
acompanbamento da elaboraeao do Projeto Basico garantido pela Fundaeao Renova.
Apas a finalizaeao e entreua do projeto basico_ devera ser realizada uma reuniao para

sua

apresentaeao. com a participaeao de todos os atores envolvidos no processo.
A tim de mlo airasar mais o andamenio das at oes previstas no crono ,Lratna. ficm acordado com a Renova que. assim
qtte o teste de vazIto do primeiro pNo for finalizado_ seja eneaminhada amostras de aillta para analise da qualidade.
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6. (.:onclusit- o e rccomendackies tlas Cantaras Tknicas

CIF

hist ► rico apresentado nesta Nota TCenica 1bi elal-,orado com ct linalidade de regist•a
iratativas realizadas por meio cle reuniiNes eorn a 1. - tindaeo Renova e dernais atores envol

■

eorn o objetivo de dermir o melhor ststema de abasteeimento cie agua para a c ► munidade clr
1)egredo. LinharesI,S.
As Camaras TCenjeas ponderam qtte t" essencial que seja considerado u eronograna. ciclinitlu tl•
m

►d ► c ► laborati ■

o. apresentado nesta Nota 1 -kntea para a elaboraeao du Proteto 13asico das

medidas estruturantes para abastecimentit de zigua da comunidade quilomb ► la de Deeredo.
Rec ► menda-se_ desta lbrma, que u Cumite Interrederativo delibere a Fundae:t

►

1:enova

apresenta• tal proteto basieo na data-limite exp ► sta aeirna. a saber 14 de abril de 2020. eonforme
prop ► stas c eonsideraetes desta Nota lccnica. tendo em vista que esia data representa 10 in••es
de atraso em relaezio ao cronograma originalmente pruposto pela p

► pria

Funtlaeao Reno•a.

Fln rune5 ► das alegaeiies c reeursos da Fundaeao Renova com base na falta de eomprovae:to de
nexo eausal entre a qualiclade da agua da

C0111111114.taik

de Deuredo e o desustre d

►

Rio D ► ec.

C11• jzi se manifestou na Delibera(Ao n" 199. Jr T)..8 d• setembro dc 201N. alirmando que. easo
seja compr ► vatio

itztver nexo cau.sal enire os fenOmenos. os val ► res gast ► s eont o

r ► rnecimento de zigua serffla convertidos em medidas compensalbrias. previstas na Clausula

de TrA(..
Ainda. e entendimenio tias ref•ridas Camaras Tknicas que ste que se providencie a s ► luezio
estruturante para abasteetmento dc agua para consum

►

human ► _ a Fundaeiio Renova de% era

continuar a Ibrneeer agua para consomo humano para a comunidade quilombola de 1)egred ► . nit
prup ► •Oo de 15 litros. por pess ► a. por cfia. eonfonne preconizado pela Organizaeilo ijuntlial de
Sande. seja por meio de agua mineral envasada
transp ► rtador. setutindo as

►u

de autta potavel distribuida p ► r mk.sio de

da l'ortaria de Consolidziez'i n' 052.01 7. atteso
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