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Ci&MARA TECNICA DE SEGURANA EdDRICA E QUALIDADE DA AGUA - CT-SHQA
GRUPO DE TRABALHO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA — GT-ABASTECIMENTO

Nota TCcnica n° 38 da aimara TCcnica de Seguranca Hidrica e Qualidade de ,kgua
instituida pelo Comit"C' Interfederativo — Termo de Transacilo e Ajustamento de Conduta
do Rio Doce.

Vitria, 11 de mareo de 2019.

Assunto: Resposta ao pleito do Sistema Autnomo de Agua e Esgoto - SAAE de Aimores

referente ao novo projeto para abastecimento de 4ua poffiTel para o distrito Santo Antnio do
Rio Doce, conforme Oficios n° 032/2017, de 11 de dezembro de 2017 e n° 19/2018, de 10 de
setembro de 2018.

1. IntroducAo

Desde o rompimento da barragem de Funffio, o Sistema de Abastecimento de Agua do distrito
de Santo Antnio do Rio Doce, no municipio de Aimores/MG, e atendido por meio de
caminhk)-pipa com 4ua tratada pela Sede do Municipio.
O SAAE de Aimores props a Fundaek) Renova a construek) de uma adutora de 4ua tratada,
com extenso aproximada de 8 km, aduzindo 5gua da ETA Sede, que tem como fonte de
captaeo o rio Manhuaeu.
Alem disso, o SAAE de Aimores solicita aees de melhorias na Esta4o de Tratamento de Agua
— ETA da Sede, em fune a- o do aumento da vazk) de tratamento, o que vem causando a
deterioraeo das estruturas.

2. ConsideracUs sobre o pleito do SAAE de Aimors

Diante da solicitae5o emitida por meio dos oficios, a Cffinara Tecnica de Seguranea Hidrica e
Qualidade da Agua faz as seguintes consideraees:
➢ O Municipio decidiu ffi.o aceitar a utilizaek) da captaek• alternativa em poeo profundo,
localizado em area urbana do distrito de Santo Antnio do Rio Doce, motivado pela rejeiek)
da populaeo, que tambem 1To permitiu a realiza4o de anfflises de qualidade da 4ua do
poeo.
➢ O projeto de captaek) alternativa proposto (adutora 4ua tratada) atendern 100% da
demanda de abastecimento de 4ua da popula4o da localidade, o que extrapola o
estabelecido na Clfisula 171 do TTAC:
CLA'USULA 171 . Nos Municipios que tiveram localidades cuja operao do sistema de
abastecimento pUblico ficou inviabilizada temporariamente como decortncia do EVENTO, a
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FUNDAG/TO devera construir sistemas alternativos de captwdo e aducifo e melhoria das
estac5es de tratamento de agua para todas para as referidas localidades desses municipios que
captam diretamente da calha do Rio Doce, utilizando a tecnologia apropriada, visando reduzir em
30% (trinta por cento) a depenckncia de abastecimento direto naquele rio, em relacao aos niveis
anteriores ao EVENTO, como medida reparataria.

- o do rio Doce acima de 30% pode ser
Dessa forma, entende-se que a reduo de capta a
considerada como medida compensateria, conforme Clktsula 171 do TTAC.
do projeto apresentado pelo
➢ Destacam-se, ainda, alguns pontos de ateno para
SAAE de Aimores:
a) Necessidade de avalia4o da outorga .0. existente para captao do Rio Manhuatt;
b) Trecho da adutora aereo (grampeado), com aproximadamente 444 metros;
c) Trecho da adutora com travessia sobre rio Doce, com 215 metros;
d) Trecho da adutora com travessia em rodovia (metodo d'ao destrutivo);
e) Trecho da adutora em kea de serviao da Vale e Area de Preserva a- o Permanente - APP;
f) Reservaterio de 4ua tratada, com capacidade de 2.000 m 3 , sendo passivel de licenciamento
ou outras regularizaes.
➢ Diante do oramento total para exect4o do projeto, anexado ao Oficio, e de R$
6.442.084,74 e que, devido a reje4o da populao em receber a 4ua captada no rio Doce,
a mesma vem sendo abastecida por meio de carro-pipa, cujo custo estimado apresentado
pela Fundao Renova no documento de Planejamento e Oramento anual exercicio 2019 e
de R$ 3.105.387,00.
Quanto a solicitao de melhorias da ETA, destaca-se que nao foram apresentadas evidencias de
deteriorao que justifique a anfflise tecnica ate o momento.

3. Conclusk, e recomendaees da CT SHQA ao CIF
-

Diante do exposto, a proposta apresentada diverge do escopo da Clktsula 171 do TTAC, onde
preve que a captao do rio Doce seja a principal, juntamente com uma captao alternativa de
no minimo 30% do volume consumido. Caso seja aceita pelo CIF a proposta do Municipio de
Aimores (implantao do projeto existente da adutora de 4ua tratada), podeti abrir precedente
para outros municipios/localidades cujas populaes est a- o rejeitando a 4ua captada no rio Doce
para abastecimento.
Por outro lado, faz-se necessio destacar que, o investimento necesskio para execu4o do
Projeto do SAAE (Adutora de Agua Tratada do Municipio de Aimores), equivale ao custo de
aproximadamente 2 anos de distribu4o de 4ua por meio de carro-pipa para a localidade,
conforme previsk) de custos apresentada pela Fundao Renova no oramento anual de 2019.
Assim faz-se necessk-ia a defini4o da solt.w a- 'o mais adequada para garantir o abastecimento de
4ua para consumo humano, tendo em vista que a distribui4o de 4ua por meio de carro-pipa
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considerada uma soluo alternativa, de acordo com a Portaria de Consolida4o n° 5/2017, anexo
XX, ainda que na maioria das vezes seja utilizada em carker emergencial, essa alternativa
apresenta maior probabilidade de riscos sanithrios.
Ressalta-se que nk, foi avaliado o projeto de engenharia sob a otica de afer4o dos
dimensionamentos, ader&lcia as normas .tcnicas, custos unitthios, bem como viabilidade
tcnica, econmica, financeira, social e ambiental das solwCies propostas, entre outros aspectos,
os quais so de exclusiva responsabilidade do SAAE de Aimor6.
Com relao a solicitao de melhorias na ETA, cabe ao SAAE de Aimor6 apresentar
elementos que justifiquem a reduo da vida util da unidade de tratamento, em fun a- o do
aumento da vaz a- o para o atendimento da demanda da localidade de Santo Antnio de Rio Doce.
Sendo assim, diante de todos os itens expostos por esta Cffinara T&nica, cabe ao Comith'
Interfederativo a decisk) final sobre o aceite dos pleitos apresentados pelo SAAE de Aimors.

Equipe Tecnica responsvel pela elabora0o da Nota Tecnica:

Femanda Goncalves Oliveira

Secretaria de Estado de Cidades e de Integra4o Regional —
SECIR / Superintendencia de Saneamento Basico — SSB.

Jamyle Calencio Grigoletto

Ministerio da Satide - MS

Naiara Jkome

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA

Rafaeli Alves Brune

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos IEMA

Nota Tecnica aprovada em 11/03/2019.
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Regma Marc Pimenta Assun ao
Coordenac a- o da CT-SHQA / IGAM
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