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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

O TERMO DE REFERÊNCIA tem por finalidade estabelecer critérios, parâmetros, 

requerimentos de qualidade e condições gerais complementares para a condução dos 

trabalhos que estarão sob a responsabilidade da Concessionária, complementando o 

estabelecido no Edital de licitação e seus anexos, em especial o Contrato de 

Concessão. 

 

O documento fornece objetivos, metas e informações adicionais para caracterizar o 

objeto da Licitação de Concessão e orientar a elaboração das propostas dos licitantes 

para atendimento do objeto a ser contratado.  

 

O Presente TERMO DE REFERÊNCIA leva em consideração o conjunto de elementos, 

dados e as condicionantes a serem observadas na elaboração dos projetos de 

engenharia, na execução das obras e instalações destinadas à revisão, melhoria, 

modernização e ampliação dos sistemas do Município, a operação e a manutenção das 

unidades do objeto da licitação, durante o prazo de Concessão, e as condições de 

sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro futuro da contratação, contemplando, 

também, o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 
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2. DO OBJETO 

 

O objeto da licitação é a concessão da prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de coleta, tratamento e disposição final de esgoto das áreas 

consideradas urbanas do Distrito Sede e dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel 

Passos.  

Está incluída na prestação dos serviços a possibilidade ou não da continuação do 

fornecimento de água tratada para a Sede do município de Serra dos Aimorés através 

da EEAT localizada na área da ETA da Sede de Nanuque/MG para o município vizinho 

em um total estimado de até 1.300 m³/dia. A possibilidade ou não da continuação de 

referido fornecimento à sede do Município de Serra dos Aimorés dependerá de 

solicitação nesse sentido por parte daquele município à futura Concessionária. 

O prazo da concessão será de 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado nos termos do 

Contrato de Concessão. 

Durante a execução do Contrato de Concessão, outras localidades poderão ser 

incorporadas ao objeto da concessão, de comum acordo entre Poder Concedente e 

Concessionária. 

Os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, objeto da 

concessão, compreende o planejamento, a construção, a operação e a manutenção das 

unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e 

distribuição de água, coleta, afastamento, tratamento e disposição de esgotos 

sanitários, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos 

produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos USUÁRIOS 

 

3. DO FUNDAMENTO 

A presente concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário é realizada com fundamento no artigo 175 da Constituição 

Federal de 1988, na Lei Federal n.º 8.987/95, na Lei Federal n.º 9.074/95, na Lei Federal 

n.º 11.445/07, no Decreto Federal n.º 7.217/10, aplicando-se supletivamente a Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

 

 

4.  DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

É apresentada, nos itens a seguir, a caracterização geral dos serviços de abastecimento 

de água do município de Nanuque com base na situação atual dos sistemas em 

operação, identificada a partir de dados levantados através de visitas in loco, Plano 
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Municipal de Saneamento Básico – PMSB (Atualização 2018) e consulta a publicações 

de fontes públicas, científicas e junto aos próprios prestadores dos serviços.  

Conforme já citado, a COPASA através de contrato precário, atualmente é responsável 

pelo sistema de abastecimento e tratamento de água nas áreas urbanas da Sede 

municipal de Nanuque e dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos inclusive 

fornece água para a sede do município vizinho de Serra dos Aimorés/MG, mesmo 

considerando que o município de Serra dos Aimorés possua capacidade de captação 

de água para abastecimento dos munícipes no próprio Município.  

4.2. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 

De acordo o “Relatório de Qualidade da Água” (2018) emitido pela COPASA, a água 

fornecida à população é de boa qualidade. 

Para tanto, conforme a COPASA, para que se tenha certeza desta da qualidade da água 

potável que está sendo fornecida à população, são realizadas diversas análises, 

considerando quatro aspectos: 

1) Físico: verifica-se a cor e a turbidez, ou seja, possíveis alterações na sua 

transparência ou presença de resíduos; 

2) Químico: verifica-se a presença de materiais orgânicos ou inorgânicos que 

afetam a saúde das pessoas (pesticidas, ferro, alumínio, etc); 

3) Bacteriológico: verifica-se a existência de coliformes totais e Escherichia coli , 

dentre outros micro-organismos, indicativos da possibilidade da presença de 

outros micro-organismos causadores de doenças no homem; e 

4) Hidro biológico: verifica-se a presença de micro-organismos e organismos 

(vegetais e animais) que prejudiquem o tratamento da água ou que possam 

liberar substâncias tóxicas. 

 

 
Fonte: Relatório COPASA 2018 – Qualidade da Água – Nanuque 

 

Segundo SNIS (2017), tem-se as quantidades de amostras coletadas para: análises de 

cloro residual (9.110 amostras/ano), turbidez (8.698 amostras/ano) e coliformes totais 

(651 amostras/ano), e ainda conforme o SNIS (2017), o índice (QD001 - Tipo de 

atendimento da portaria sobre qualidade da água) é atendido parcialmente. 
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Segundo a Atualização do PMSB - 2018, as seguintes análises são realizadas, tanto na 

água bruta quanto na água tratada, cor, turbidez, pH, flúor e cloro, a cada duas horas. 

No período chuvoso é realizado teste de jarro, quando é verificado variação na turbidez. 

As análises bacteriológicas têm a periodicidade de sete dias, ocorrendo as coletas das 

amostras sempre em pontas de rede e na própria ETA. 

Média dos resultados das análises realizados na ETA:                   

 

Análises de Água Bruta e Tratada 

 

Residual de Cloro e Flúor 

Fonte: Atualização PMSB - 2018 

As demais análises, necessárias para atendimento a portaria que dispõe sobre os 

padrões de potabilidade, são realizadas no laboratório regional ou central, 

semanalmente. Os resultados das análises não retornam para a estação. Caso ocorra 

alguma alteração de parâmetro, é passado a orientação de como corrigi-lo. 

4.3. SISTEMA EXISTENTE 

4.3.1.  Distrito Sede 

Estima-se que o sistema de abastecimento de água atenda cerca de 32.015 habitantes 

com índice de atendimento de 95% em relação a população urbana da Sede. 

O Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Nanuque começou a ser operado 

pela COPASA em 1978, segundo Relatório de Qualidade da Água da COPASA (2018). 

Segundo o PMSB, a água potável distribuída à população é captada superficialmente 

na margem esquerda do Rio Mucuri e em um poço de tomada d’água de concreto 

armado, por meio de dois conjuntos moto-bombas anfíbias.  

Segundo a Atualização do PMSB – 2018, o sistema de abastecimento de água da Sede 

do Município de Nanuque, é composto de captação em manancial de superfície (Rio 

Mucuri), adutora de água bruta, estação de tratamento de água, reservatório de contato, 

reservatórios de distribuição, estações elevatórias de água tratada, adutoras de água 

tratada, rede de distribuição e ligações prediais de água. 

O croqui a seguir ilustra esquematicamente o sistema de abastecimento de água na 

Sede de Nanuque: 
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Fonte: COPASA (Adaptado). 

 

A imagem a seguir mostra a localização da ETA e da captação no Rio Mucuri. 

 
Localização da ETA e Captação (Sede) – Fonte: Imagem Google Earth. 

 

 Captação 

De acordo com o PMSB, o sistema de Abastecimento de Água (SAA) da sede do 

município de Nanuque possui captação de água bruta com capacidade máxima de 

produção de 150 l/s em uma captação superficial (Rio Mucuri), através de um poço de 
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tomada d’água em concreto armado. Atualmente a captação opera com uma vazão 

média anual (Qmed) de 135 l/s, trabalhando normalmente 14 horas por dia.  

MANANCIAL - Sede 

Captação Rio Mucuri 

Coordenadas 17º50’37.39’’S; 40º22’49.38’’O 

Tempo de funcionamento médio 14h/dia 

Vazão Máxima 150 l/s 

Vazão operante 125 l/s 

Potência conjunto moto-bomba 2 x 350 cv 

Fonte: Visita Técnica 

 

  

Captação Rio Mucuri – Fonte: Visita Técnica 

 

  

Captação Rio Mucuri – Fonte: Visita Técnica 

 

 Adutoras 
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De acordo com o PMSB, a adutora de água bruta é mista, sendo parte do material em 

FoFo e parte em PVC DEFOFO, com diâmetro nominal (DN) de 450 mm e 790 m de 

extensão, sendo 670 m em tubo de FoFo e 120 m em tubo PVC DEFOFO. A tabela a 

seguir traz maiores detalhes: 

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

Coordenada Inicial 17º50’37.41”S; 40º22’49.35”O 

Coordenada Final 17º50’14.97”S; 40º22’39.64”O 

Material DEFOFO e Ferro Fundido 

DEFOFO 
Comprimento: 120 metros 

Diâmetro: DN 450 

Ferro Fundido 
Comprimento:690 metros 

Diâmetro: DN 450 

 Informações sobre manancial e captação – Fonte: Visita Técnica 

 
Adutora de Água Bruta – DN 450mm Fonte: Atualização PMSB (2018). 

 

O caminhamento da adutora assim como a localização da captação é ilustrado na 

figura a seguir, segundo informações obtidas durante visita técnica: 
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Captação e Adutora de Água Bruta – Fonte: Visita Técnica/Google Earth 

 

Ainda conforme dados levantados em visita técnica, existem ainda 3 (três) adutoras 

de água tratada, sendo: 

 AAT01 – UDR: Adutora de FoFo, diâmetro inicial de 450 mm e extensão 

aproximada de 4.650 metros; 

 AAT02 – Centro: Adutora de FoFo, diâmetro de 150 mm e extensão aproximada 

de 1.300 metros; 

 AAT03 – Adutora de FoFo, diâmetro de 150 mm, que atende atualmente o envio 

de água para a sede de Serra dos Aimorés. 

 

 Estação de Tratamento de Água 

Conforme dados obtidos durante visita técnica, a estação de tratamento de água é do 

tipo convencional com tratamento físico químico, construída em concreto armado. 

Possui dois medidores de vazão (um tipo régua e o outro ultrassônico) na calha Parshall, 

porém, apenas o ultrassônico está operando corretamente. Logo após a medição é 

dosado o primeiro produto químico: cal hidratada. Na sequência é adicionado sulfato de 

alumínio para iniciar o processo de coagulação nos floculadores. 

Após os floculadores, é dosado cal novamente, para correção de pH. Na sequência, a 

água é dividida através de uma calha divisora para os dois decantadores existententes, 

para então ocorrer o processo de decantação. Cada decantador possui 1.050 m3 e o 

material de suas paredes difusoras foram trocadas recentemente para granito. 

Por transbordamento, a água vai para os 4 filtros que são dispostos em 3 camadas de 

cascalho, 1 de areia grossa e 1 de areia fina. A desinfecção (através de cloro gás) e a 

fluoretação (através de flúor líquido) ocorrem logo após a filtração, concluindo o 

processo de tratamento.  
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Vista da ETA e Reservatório de Lavagem dos Filtros  - Fonte: Google Earth e Atualização 

PMSB – 2018 

 

O período de funcionamento médio diário é de 14 horas, operando com uma vazão 

média anual de 135l/s e capacidade nominal de 150l/s. Na calha Parshall é dosado o 

coagulante (sulfato de alumínio) e como dito anteriormente é dosado Cal no canal de 

coleta de água decantada. É realizada a dosagem da Cal, flúor (ácido fluossilícico) e 

cloro (cloro gás) direto no tanque de contato. 

 

Na visita técnica observou-se a operação de apenas 3 (três) filtros com vazão média de 

125 l/s. O quarto filtro encontrava-se em manutenção, com a troca de suas camadas 

filtrantes, conforme imagem a seguir. 
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Manutenção do filtro – Fonte: Visita Técnica 

 

 
Câmaras de Floculação e Dosagem de Cal na Entrada do Canal dos Decantadores - Fonte: 

Atualização PMSB (2018) 

 

 

  

Estrutura da ETA – Fonte: Visita Técnica  

  

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Coordenadas 17º50'14.67"S; 40º22'39.24"O 
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Número de Funcionários 03 

Tempo de Operação 14 hs/dia 

Capacidade Nominal 150 l/s 

Vazão Média de Operação 135 l/s 

Informações sobre a ETA (Estação de tratamento de água) – Fonte Visita Técnica 

 

 Estações Elevatórias de Água 

De acordo com o PMSB na Sede de Nanuque, existem 4 (quatro) estações elevatórias 

de distribuição e 1 (uma) de lavagem dos filtros no sistema, sendo assim caracterizadas: 

ELEVATÓRIA POTÊNCIA TIPO 

EEAT Serra dos Aimorés 2 x 50 cv Distribuição 

EEAT UDR 2 x 30 cv Distribuição 

EEAT Zarur 2 x 50 cv Distribuição 

EEAT Rua Uberaba(booster) 2 x 20 cv Distribuição 

EEAT REL 1 2 x 12,5 cv Uso interno – Lavagem dos filtros 

 

 Estação Elevatório de Água Tratada – EEAT Serra dos Aimorés: A elevatória 

é composta por dois conjuntos moto bombas centrífugas de eixo horizontal com alturas 

manométricas, vazões e potências não informadas. Os componentes são de ferro 

fundido flangeado, DN 200, e a sucção, barrilete e recalque são iguais para os dois 

conjuntos. 

Possui quadro de comando completo com proteção e macromedidores instalados na 

linha de recalque. A água é succionada no reservatório de distribuição e recalcada para 

a cidade de Serra dos Aimorés por uma adutora de aproximadamente 18 Km de 

extensão; 
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Monta carga para manutenção dos conjuntos de recalque - Fonte: Atualização PMSB (2018) 

 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT UDR: A elevatória é composta 

por dois conjuntos motobombas centrífugas de eixo horizontal, com altura 

manométrica de 64 mca, vazão de 68,5 m³/h (19,03 l/s) e potência de 30 cv. Os 

componentes são de ferro fundido flangeado e a sucção, barrilete e recalque são 

iguais para os dois conjuntos. Possui quadro de comando completo com 

proteção e macromedidores instalados na linha de recalque. A sucção é 

realizada no tanque de contato e recalcada até o reservatório elevado do bairro 

UDR; 

 

 
EEAT UDR - Fonte: PMSB – Atualização 2018 
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EEAT UDR - Fonte: Visita Técnica 

 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Zarur: A elevatória é composta 

por dois conjuntos motobombas monobloco centrífugas de eixo horizontal com 

altura manométrica de 69,8 mca, vazão de 108 m³/h (30 l/s) e potência de 50 

CV. Os componentes são de ferro fundido flangeado. Possui quadro de comando 

completo com proteção e trabalham afogadas. 

 

Vista dos motores dos conjuntos  

 

Vista do recalque dos conjuntos, barrilete e 

adutora  

Fonte: Atualização PMSB (2018) 
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 Acesso a EEAT Zarur - Fonte: Visita Técnica 

 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Rua Uberaba (Booster): 

Localizada na Rua Uberaba succiona água diretamente da rede de distribuição 

e recalca para o reservatório elevado do bairro Vista Linda, sendo identificada 

pelos funcionários da concessionária como booster. A EEAT é composta por dois 

conjuntos motobombas centrífugas de eixo horizontal com altura manométrica 

de 59,9 mca, vazão de 46,30 m³/h (12,86 l/s) e potência de 20 CV. Os 

componentes são de ferro fundido flangeado e a sucção, barrilete e recalque são 

iguais para os dois conjuntos. Possui quadro de comando completo com 

proteção. 

 

 
Vista do barrilete e recalque dos conjuntos - Fonte: Atualização PMSB (2018) 

 Reservatórios 
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Segundo a Atualização do PMSB (2018), o sistema possui 9 (nove) reservatórios e com 

capacidade total de armazenamento de água de 4.280 m³. Entrentanto, conforme 

apurado durante visita técnica, atualmente existem 11 (onze) reservatórios, somando 

4.525 m³ de reservação, sendo: 

Item Descrição 
Capacidade 

(m³) 

1 Enterrado em concreto armado - na área da ETA 3.050 

2 Apoiado circular em concreto armado - Bairro Zarur 400 

3 Elevado circular em fibra de vidro - Bairro Jardim Acácias 10 

4 Elevado circular em concreto armado - Bairro Espirito Santo 100 

5 Elevado circular em concreto armado - Bairro Vila Nova 280 

6 Elevado circular em concreto armado - Bairro Polivalente 150 

7 Elevado circular metálico - Bairro Vista Linda 100 

8 Elevado circular em concreto armado - Bairro UDR 200 

9 Elevado quadrado em concreto armado - Bairro Israel Pinheiro 10 

10 Apoiado – Lavagem dos filtros 150 

11 Elevado – Condomínio Terrari* 75 

  Soma 4.525 

Dados da Visita Técnica 

 

*Conforme visita técnica, está em implantação o reservatório do Condomínio Terrari com 

capacidade de 75 m³. 

 Reservatório de distribuição enterrado – Área da ETA. 

 

Tem capacidade de 3050 m³, construído em concreto armado, fica próximo à 

entrada principal da ETA, alimenta a estação elevatória de água tratada (EEAT) 

que abastece a cidade de Serra dos Aimorés e o bairro Zarur em Nanuque. 
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Fonte: Visita Técnica 

 

 Reservatório de Distribuição do Bairro Zarur 

Reservatório do tipo apoiado circular com capacidade de 400 m³ em concreto armado. 

Este reservatório abastece por gravidade o próprio bairro e sua vizinhança. Devido ao 

relevo acidentado da cidade de Nanuque temos pontos com diferentes zonas de 

pressão, obrigando a utilização de uma EEAT com quatro adutoras que abastecem os 

bairros Jardim das Acácias, Espírito Santo, Vila Nova e Polivalente, chamando atenção 

para o fato de que a adutora que abastece o bairro Jardim das Acácias tem a sua 

distribuição em marcha. 

 
Fonte: Atualização PMSB (2018). 

 
Fonte: Visita Técnica. 

 

 Reservatório a jusante do bairro Jardim das Acácias 

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 10 m³, construído em fibra de 

vidro, torre em concreto armado e altura de aproximadamente 4 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT do bairro Zarur. A área deste reservatório não se encontra 

cercada. 
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Fonte: Atualização PMSB (2018). 

 

 
Fonte: Visita Técnica. 

 

 

 

 Reservatório de distribuição do bairro Espírito Santo  

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 100 m³, construído em 

concreto armado, e altura da torre de aproximadamente 13 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT do bairro Zarur. A área deste reservatório se encontra cercada. 
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Fonte: Visita Técnica. 

 

 

 Reservatório de distribuição do bairro Vila Nova 

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 280 m³, construído em 

concreto armado, e altura da torre de aproximadamente 14 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT do bairro Zarur. A área deste reservatório se encontra murada. 

 
Fonte: Visita Técnica. 

 

 Reservatório do Bairro Polivalente 

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 150 m³, construído em 

concreto armado, e altura da torre de aproximadamente 12 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT do bairro. A área deste reservatório se encontra murada. 
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Fonte: Visita Técnica. 

 

 Reservatório de distribuição do bairro Vista Linda 

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 100 m³, construído em chapas 

metálicas soldadas, e altura da torre de aproximadamente 17,5 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT situado na Rua Uberaba (booster). A área deste reservatório se 

encontra cercada. 

 
Fonte: Visita Técnica. 
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 Reservatório de distribuição do bairro UDR 

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 200 m³, construído em 

concreto armado, e altura da torre de aproximadamente 17 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT UDR situada na área da ETA. A área deste reservatório se 

encontra murada. 

 
Fonte: Visita Técnica. 

 

 

 Reservatório de distribuição do bairro Israel Pinheiro 

Reservatório do tipo elevado quadrado com capacidade de 10 m³, construído em 

concreto armado e altura da torre de aproximadamente 12 m e as tubulações de entrada 

e saída tem DN100 em FoFo. Atualmente esse bairro é atendido pelo reservatório UDR. 

A área deste reservatório se encontra murada. 
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Fonte: Visita Técnica. 

  Redes de Água, Ligações e Hidrometração 

Conforme dados levantados a partir da visita técnica, no sistema atual da Sede foram 

adotadas, aproximadamente, 13.483 ligações previstas para o ano de 2020, com cerca 

de 177,56 km de rede na Sede.Conforme Atualização PMSB (2018), a extensão da rede 

de distribuição de água é de 135.574 metros, havendo 15.777 ligações existentes, 

13.457 ligações ativas e 14.090 economias ativas na Sede. 

Conforme consta na Atualização do PMSB – 2018, a CWC (Empresa que elaborou o a 

Atualização do PMSB – 2018), solicitou informações técnicas sobre o sistema de 

abastecimento de água do município, desde o dia 11/06/2018 e reiterado por diversas 

vezes, porém, até a data do fechamento do PMSB não foram enviadas pela COPASA 

informações suficientes para subsidiar a conclusão dos trabalhos. 

Ainda segundo o PMSB, a análise sobre o item rede de distribuição foi realizada de 

forma superficial, visto que faltaram informações indispensáveis para a realização e 

conclusão dos trabalhos, como: materiais por diâmetro, extensão por diâmetro e tipo de 

material, idade média da tubulação, existência e localização de registros de manobra, 

registros de descarga, tipos de conexões existentes na rede e outras informações 

pertinentes. 

As seguintes informações constantes do PMSB foram passadas apenas de forma verbal 

pelos funcionários do escritório local da COPASA: extensão total da rede 135.574 m, 

sendo que aproximadamente 60% é em cimento amianto, o restante em FoFo, PVC e 

PVC DEFOFO. 

A Imagem a seguir mostra a localização das unidades existentes na Sede: 
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Localização das EEAT’s – Fonte: Google Earth/Visita Técnica 

 

 
Localização dos Reservatórios – Fonte: Google Earth/Visita Técnica 

 

4.3.2. Distrito de Vila Pereira 

O sistema de abastecimento de água do distrito de Vila Pereira é operado pela 

COPASA, e estima-se que cerca de 1.760 habitantes sejam contemplados pelo serviço 

com índice de atendimento de cerca de 100%. Conforme o Relatório de Qualidade da 
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Água (2018), o Sistema de Abastecimento de Água do Distrito começou a ser operado 

pela COPASA em 1986. 

A captação de água bruta é feita por meio de três poços tubulares profundos, C02, C03 

e C08, com profundidade média entre 70 e 80 m. Segundo a Atualização do PMSB 

2018, existem ainda poços profundos e uma captação em manancial de superfície, em 

barragem no Ribeirão das Pedras, que no momento estão desativados. 

O croqui a seguir ilustra esquematicamente a situação atual do sistema de 

abastecimento de água no distrito de Vila Pereira:  

 

 

Fonte: ANA (Adaptado conforme Visita Técnica) 

 

 

 Captação 

De acordo com a Atualização do PMSB (2018), a captação de água bruta nos dois poços 

tubulares profundos, C02 e C08 apresenta vazões das bombas submersas de 1,4 e 1,9 

l/s respectivamente, e conforme a visita técnica 1,0 a 1,2 l/s no poço C02 e 1,6 l/s no 

poço CO8. Durante a visita técnica verificou-se a existência de um poço C03 em 

operação localizado na Fazenda Dr. Oscar, com vazão de 1,2 a 1,9 l/s. A tabela seguir 

traz os dados de forma detalhada: 

POÇO VAZÃO (PMSB) – l/s Vazão (Visita Técnica) – l/s 

C02 1,4 1,0 a 1,2 

C03 - 1,2 a 1,9 

C08 1,9 1,6 
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Poço C02 – Fonte: Visita Técnica 

 
 

Poços C03 e C08 – Fonte: Visita Técnica 

 Adutoras Água Bruta e Tratada 

Ainda segundo o PMSB (Atualização 2018), existem duas adutoras de água bruta 

subterrânea – CO8 e CO2. As adutoras possuem extensão de 1000 m e 600 m, 

tubulação de FoFo que interligam os poços a ETA, conforme dados a seguir: 

 

 

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA SUBTERRÂNEA - C 08 

Coordenada Inicial 17º58'48.76"S; 40º45'18,87"O 

Altitude Inicial 286 m 

Coordenada Final 17º58'53,50"S; 40º45'15,74"O 

Altitude Final 344 m 

Material da tubulação DEFOFO 

Diâmetro 75 mm 
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Extensão 1 km 

Diferença de cota entre extremidades 138 m 

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA SUBTERRÂNEA - C 02 

Coordenada Inicial 17º59'2.70"S; 40º45'30.39O 

Altitude Inicial 286 m 

Coordenada Final 17º58'53,50"S; 40º45'15,74"O 

Altitude Final 344 m 

Material da tubulação DEFOFO 

Diâmetro 100 mm 

Extensão 600 m 

Diferença de cota entre extremidades 128 m 

Fonte: Atualização PMSB (2018) - Adaptado 

Conforme visita técnica, verificou-se a existência de uma adutora de água bruta que 

parte do Poço CO3 até a ETA com extensão de 1,5 km no diâmetro de 150 mm em 

DEFOFO. 

O sistema de abastecimento possui também uma adutora de água tratada que abastece 

o distrito de Vila Pereira por gravidade e seu material é em DEFOFO com 200 m de 

extensão, conforme detalhado no quadro a seguir: 

 

ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

Coordenada Inicial 17º58'53.47"S; 40º45'15,91"O 

Altitude 344 m 

Material da tubulação DEFOFO 

Diâmetro 150 mm 

Extensão 200 m 

Tipo de Escoamento Gravidade 

Fonte: Atualização PMSB (2018) - Adaptado 

 

 Estação de Tratamento de Água 

Segundo o PMSB – Atualização 2018, a estação de tratamento de água é do tipo 

convencional construída em fibra reforçada de plástico (FRP), com mistura rápida, 

floculador hidráulico de bandejas com 4 câmaras, 1 decantador de alta taxa com 
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colmeias, possui 5 filtros autolaváveis de fluxo descendente, cujo sistema de lavagem é 

do tipo 3 lavam 1 e um laboratório de controle e qualidade da água. 

De acordo com visita técnica, conforme informação do operador local, a ETA possui 

capacidade nominal de 11,0 l/s, uma média anual de 3,4 l/s e atualmente opera com 3,1 

l/s, com período médio de funcionamento de 14 a 18 horas. 

  

Vista Geral da ETA e Calha Parshal - Fonte: Atualização PMSB (2018) 

 

 

 

 EEAT 

Conforme visita técnica existe uma Elevatória na Vila que serve para abastecer casas 

do conjunto habitacional e cemitério. 

 
Vista externa da elevatória - Fonte: Visita Técnica 
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 Reservatório 

Após tratamento, a água é armazenada em um reservatório de distribuição, apoiado de 

concreto armado com capacidade de 160 m³ onde é realizado também a cloração. 

 
Fonte: Visita Técnica 

 

 Redes de Água, Ligações e Hidrometração 

Segundo o PMSB – Atualização (2018), a rede de distribuição possui uma extensão total 

de 6.257 m e seu material é em PVC com uma variação de diâmetros conforme o quadro 

a seguir: 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

DIÂMETRO (mm) EXTENSÃO (m) MATERIAL 

32 2.807 PVC 

50 2.100 PVC 

75 1.025 PVC 

100 325 PVC 

Fonte: PMSB – Atualização (2018) – Adaptado 

 

Segundo o PMSB – Atualização (2018), o distrito possui 630 ligações, sendo 563 ativas. 

Entretanto, conforme visita técnica, atualmente existem um total de 564 ligações. 

A Imagem a seguir mostra a localização das unidades existentes no Distrito de Vila 

Pereira.  
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Localização da Captação e ETA – Fonte: Google Earth/Visita Técnica 

 

 

Localização de Elevatória e Reservatório – Fonte: Google Earth/Visita Técnica 

4.3.3. Distrito de Vila Gabriel Passos 

Conforme PMSB – Atualização 2018, o sistema de abastecimento de água do distrito 

de Vila Gabriel Passos, é composto de captação em manancial de superfície, adutora 

de água bruta, estação de tratamento de água, reservatório de contato, reservatório de 

distribuição, estação elevatória de água tratada, adutora de água tratada, rede de 

distribuição e ligações prediais.  
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De acordo com Relatório de Qualidade da Água (2018) da COPASA, o sistema de 

abastecimento de água de Gabriel Passos, começou a ser operado em 2007. Utiliza de 

captação superficial por meio de balsa no Rio Pampã. A Estação de Tratamento (ETA), 

é do tipo convencional, purifica água por meio dos processos de coagulação, floculação, 

decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. O sistema produz em média 110 mil 

litros de água tratada por dia.  

Estima-se uma população atendida de 1.540 habitantes, contemplada pelo serviço com 

índice de atendimento de cerca de 100%.  

 

 

 Captação 

Conforme dados levantandos em campo pela equipe técnica e de acordo com o PMSB 

– Atualização 2018, a captação de água bruta no Distrito de Vila Gabriel Passos é 

realizada através duas etapas: 

 

i.  a primeira etapa se dá por meio de uma balsa flutuante no Rio Pampã com um 

conjunto motobomba centrífuga de eixo horizontal (Q = 3,5 l/s), que recalca até o poço 

de sucção da EEAB principal; 

 

ii.  a segunda etapa é a EEAB principal, compostos por dois conjuntos motobombas 

centrifugas de eixo horizontal com capacidade de Q = 6,0 l/s, mas trabalham com Q = 

3,5 l/s, alternadando entre si.  

 

Conforme visita técnica, a vazão máxima de captação é de 5,5 l/s sendo que a vazão 

utilizada é de aproximadamente 3,0 l/s, com operação média em torno de 12 hs/dia. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
“SOMOS TODOS POR NANUQUE” 

 

 

Fonte: Atualização PMSB (2018)  

 Adutoras de Água Bruta e Tratada 

Ainda segundo o PMSB (Atualização 2018), há no distrito uma adutora de água bruta e 

uma adutora de água tratada, sendo que a adutora de água bruta possui 

aproximadamente 18 km de extensão e sua tubulação de chegada na ETA é em FoFo 

DN 100 mm de acordo com informações do operador. 

O quadro a seguir sintetiza as informações obtidas em visita técnica: 

 

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

Comprimento Aproximadamente 18 km 

Diâmetro DN 150 e DN 100 

Material DEFOFO e Ferro Fundido 

Tipo de Adução Recalque 

Fonte: Atualização PMSB (2018) - Adaptado 
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Chegada de Água Bruta na Torre de Tomada D’Água - Fonte: Atualização PMSB (2018) 

Dados da Adutora de Água Tratada estão disponíveis no quadro a seguir: 

ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

Coordenada Inicial 
17º33'40.42"S; 

40º31'39.44"O 

Material FoFo e PVC 

Altitude 280 m 

Diâmetro 100 mm 

Tipo de Escoamento Gravidade 

Fonte: Atualização PMSB (2018) - Adaptado 

 

 Estação de Tratamento de Água 

Segundo o PMSB – Atualização 2018, a estação de tratamento de água é do tipo 

convencional construída em fibra reforçada de plástico (FRP), com mistura rápida, 

floculador hidráulico de bandejas com 3 câmaras, dois decantadores de alta taxa com 

colmeias, possui 4 filtros autolaváveis de fluxo descendente, cujo sistema de lavagem é 

do tipo 3 lavam 1 e laboratório de controle e qualidade da água. 

Conforme visita técnica, a capacidade nominal da ETA é de 5,5 l/s e operando 

atualmente com cerca de 3,0 l/s, com operação média em torno de 12 hs/dia. 

Conforme dados levantados em campo pela equipe técnica, a ETA é do tipo 

convencional feita em Fibra Reforçada de Plástico (FRP) e o seu tratamento físico 

químico. A água é captada no Rio Pampã e chega na ETA através da calha Parshall, 

onde é feita uma medição de vazão do tipo régua. Ainda na calha é adicionado como 

coagulante o sulfato de alumínio. 

Possui 03 (três) floculadores verticais, porém com apenas 02 (dois) em funcionamento. 

Na sequência, a água chega ao decantador, onde recebe a adição de soda cáustica 
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para correção do pH. Em seguida, passa pelo processo de filtração, distribuído para 04 

(quatro) filtros autolaváveis de fluxo descendente. Após a filtração, ocorre a adição de 

flúor (ácido fluossilícico) e cloro (hypocal). 

Após conclusão do tratamento, a água é armazenada no reservatório de contato, com 

capacidade de 10 m³, para melhor homogeneização do cloro e flúor na água potável. 

 

  

Visão Geral da ETA – Fonte: Visita Técnica 

 

  

Visão geral da ETA – Fonte: Visita Técnica 

Na calha Parshall é dosado sulfato de alumínio seguindo para os floculadores 

hidráulicos de bandeja de fluxo vertical. 
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Calha Parshal Fonte: Atualização PMSB (2018) 

 

Decantador de alta taxa com colmeias, na saída de água decantada é realizada a 

dosagem de soda a frio para controle de pH (informações obtidas do operador). Filtros 

rápidos de fluxo descendente autolaváveis. 

 

Decantador e Filtros Rápidos - Fonte: Atualização PMSB (2018) 

 

 Estações Elevatórias de Água 

A EEAT existente está próxima ao reservatório de recolhimento de água filtrada e 

dosagem de cloro, recalca água por meio de dois conjuntos motobombas monobloco 

até o reservatório elevado de distribuição. Com vazão de 14,74 m³/h (4,09 l/s) e potência 

de 3 cv. 
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Fonte: Atualização PMSB (2018) 

 

 Reservatório 

Segundo o PMSB – Atualização 2018, o reservatório de recolhimento de água filtrada, 

e também de dosagem de cloro, tem capacidade de 10 m³ em fibra de vidro apoiado. O 

reservatório de distribuição é elevado com altura nominal de 7,20 m, capacidade 100 m³ 

e metálico. O quadro a seguir traz maiores detalhes: 

 

Fonte: Atualização PMSB (2018) 
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Fonte: Atualização PMSB (2018) 

 

 

 Redes de Água, Ligações e Hidrometração 

Segundo o PMSB – Atualização (2018), a rede de distribuição possui uma extensão total 

de 6.250 m e seu material é em PVC e varia de 32 a 75 mm. 

 

Fonte: Atualização PMSB (2018) 

Conforme visita técnica, atualmente existem um total de 780 ligações sendo 614 ativas. 

 

A Imagem a seguir mostra a localização das unidades existentes no Distrito de Vila 

Gabriel Passos. 
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Localização das Unidades da Vila Gariel Passsos - Fonte: Visita Técnica/Google Earth 

4.4. AVALIAÇÃO CRÍTICA DO SISTEMA EXISTENTE 

4.4.1. Considerações 

Embora o Índice de atendimento urbano de água na área objeto deste estudo seja de 

aproximadamente 95%, conforme dados levantados na visita técnica, o sistema de 

abastecimento do município de Nanuque deve ser reavaliado e melhorado. 

Redes existentes em cimento amianto podem estar contribuindo para a ocorrência de 

perdas no sistema estimadas em cerca de 35% (SNIS 2017) indicando a possibilidade 

de existência de vazamentos e ligações clandestinas na rede de distribuição de água, 

que devem ser verificadas e substituídas. 

4.4.2. Avaliações Específicas 

Para a área objeto deste estudo, ou seja, as áreas urbanas da Sede e dos Distritos de 

Vila Pereira e Vila Gabriel Passos, foram identificados diversos pontos de intervenção e 

melhoria extraídos de relatórios do próprio PMSB, que em sua maioria foram analisados 

e consolidados pela equipe da visita técnica.  

Tais inconformidades estão elencadas a seguir:  

Distrito Sede 

 

As imagens a seguir ilustram as inconformidades apontadas no Relatório de 

Fiscalização da ARSAE (2017): 
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Conjunto motobomba danificado – Fonte: Relatório ARSAE (2017) 

 
Ausência de bomba reserva – Fonte: Relatório ARSAE (2017) 

 

 
Tubo de revestimento em avançado processo de corrosão e sem tampa – Fonte: Relatório ARSAE 

(2017) 
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Ausência de bomba reserva – Fonte: Relatório Fiscalização ARSAE (2017) 

 
 

 
Tubo de revestimento sem tampa, propiciando contaminações – Mato alto propiciando proliferação 

de doenças e animais peçonhentos – Fonte: Relatório Fiscalização ARSAE (2017) 
 
 

As inconformidades listadas a seguir foram identificadas durante visita técnica ao 
município: 
 
a) Captação: 

 

 Captação com estrutura deteriorada, apresentando riscos para a população; 

 Vegetação alta na área de captação, necessitando de capina e propiciando 

proliferação de doenças e animais peçonhentos. 

 Comunicação visual deficiente, em desacordo com a NR-26 do Ministério do 

Trabalho; 

 Necessidade de melhorias na pavimentação e urbanização; 

 Pintura, limpeza e cercamento deficientes. 
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Captação de água no Rio Mucuri – Fonte: Visita Técnica 

 

  
Captação de água no Rio Mucuri – Fonte: Visita Técnica 
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Captação de água no Rio Mucuri – Fonte: Visita Técnica 

 
Captação com estrutura precária – Fonte: Visita Técnica 

 

 

 

 

b) Estação de Tratamento de Água (ETA): 
 

 Acomodação inadequada de materiais na ETA, gerando desperdício de recursos 

públicos.  

 Estrutura necessitando de reparos, calçamento deteriorado e andaime em 

desobiência com a NR 18 do Ministério do Trabalho, podendo ocasionar 

acidentes envolvendo operadores. 
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Acomodação inadequada – Fonte: Visita Técnica 

 

 Tampas danificadas e/ou ausente, estrutura com ferragem aparente e indícios 

de danos estruturais, possibilitando o acúmulo de água e entrada de animais e 

contaminantes, em desacordo com o Art. 5.13 da NBR 12.217/1994. 

  

Tampas inadequadas – Fonte: Visita Técnica 

 Acondicionamento incorreto de materiais, calçamento deteriorado e tubulação 

oxidada. 
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Materiais ao relento na ETA– Fonte: Visita Técnica 

 
 

 
Materiais ao relento na ETA – Fonte: Visita Técnica 
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Materiais ao relento – Fonte: Visita Técnica 

 
 

 
Materiais danificados expostos ao relento na ETA – Fonte: Visita Técnica 

 
 

 Estrutura deteriorada, com parede necessitando de reparos e tubulações 

passando junto ao piso, propiciando a ocorrência de acidentes e gerando um 

ambiente de trabalho inadequado. 
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Fonte: Visita Técnica 

 

 Instalações elétricas com fios soltos e desencapados, possibilitando a 

ocorrência de acidentes e danos aos equipamentos e contrariando a NR 12 

do Ministério do Trabalho. 

 
Fiação aparente, fora dos padrões exigidos pela norma vigente. Parede e teto 

com necessidade de reforma – Fonte: Visita Técnica 
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Acomodação de cilindros em local com fiação exposta – Fonte: Vista Técnica 

 

 Estrutura de dosagem instalada de maneira inadequada, contrariando a NBR 

12.216/1992 e o Art. 5.15 da NBR 12.216/1992, gerando riscos de contaminação 

da água e de eventuais doenças. 

 

  

Estruturas de dosagem inadequadas – ETA -  Fonte: Visita Técnica 
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Estruturas de dosagem inadequadas – ETA -  Fonte: Visita Técnica 

 
 

 Estrutura externa necessitando de reparos, pintura, substituição de esquadrias 

e telhado. Indícios de falta de manutenção e deterioração de um bem público. 
 

 
Estrutura externa deteriorada – Fonte: Visita Técnica 
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Estrutura deteriorada – ETA - Fonte: Visita Técnica 

 

 Armazenagem inadequada de materiais, contrariando ao Art. 5.15 da NBR 

12.216/1992 e propiciando danos ao material estocado com consequente 

desperdício de recurso público. 

 
Estocagem inadequada na ETA– Fonte: Visita Técnica 

 

c) Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT): 
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 EEAT Zarur com reservatório aparentando vazamento e infiltração, em desacordo 

com o Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007, gerando perda de água tratada; 

 Estrutura deteriorada na EEAT Zarur, com ferragem aparente, portão 

aparentemente oxidado, havendo necessidade de reparos e manutenção de forma 

a atender à ABNT NBR 15575-2/2013; 

 Comunicação visual deficiente, com placas ilegíveis em desacordo com a NR-26 do 

Ministério do Trabalho; 

 Cercamento deficiente, em desacordo com o Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007, 

possibilitando o acesso de pessoas não autorizadas e colocando o 

abastecimento em risco. 

 
 

 

 

 

Sinais de vazamentos no reservatório, estrutura deteriorada apresentando trincas e fissuras e 
portão necessitando de reparos – EEAT Zarur – Fonte: Visita Técnica 

 

 
EEAT Zarur – Fonte: Visita Técnica 

 

d) Reservatórios: 

 

 Reservatório no bairro Espirito Santo necessitando de manutenção, com lixo exposto 

ao lado do muro, gerando transmissão de doenças e proliferação de animais; 

 Muro com indícios de danos e de acesso de pessoas não autorizadas, contrariando 

ao Art. 5.16.8 da NBR 12.217/1994. 
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Reservatório do bairro Espírito Santo – Fonte: Visita Técnica 
 

 

 
Reservatório do bairro Espírito Santo – Fonte: Visita Técnica 
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Tubulações expostas ao relento já sem condições de uso e estrutura de suporte do reservatório 

deteriorada – Bairro Israel Pinheiro / Jardim das Acácias Fonte: Visita Técnica 

 

 Reservatório do Bairro UDR com comunicação visual deficiente, em desacordo 

com a NR-26 do Ministério do Trabalho; 

 Portão e cercamento deteriorado necessitando de raparo, de modo a atender ao 

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007; 

 Índicios de vazamento, contrariando ao diposto no Art. 2º da Lei Federal 

11.445/2007. 

 

 
Reservatório UDR – Fonte: Visita Técnica 
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Reservatório UDR – Fonte: Visita Técnica 

 

 Reservatório do Bairro Israel Pinheiro com indícios de vazamento e infiltração, 

prejudicando a qualidade do abastecimento de água para a população e em 

desacordo com o Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007. 

 

 
Reservatório Bairro Israel Pinheiro – Fonte: Visita Técnica 

 

 Reservatório do Bairro Vila Nova com sinais de infiltração e vazamentos 

aparentes, necessitando de adequações de forma a atender ao Art. 2º da 

Lei Federal 11.445/2007 

 Necessidade de melhorias estruturais, de forma a atender a NBR 15575-

2/2013. 
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Reservatório Bairro Vila Nova – Fonte: Visita Técnica 

 

 Reservatório do Bairro Bela Vista com indícios de oxidação da estrutura e sem 

tampa de inspeção, contrariando ao disposto no Art. 5.13 da NBR 12.217/1994. 

 

 
Sinais de oxidação – Fonte: Visita Técnica 
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Tampamento inadequado – Fonte: Visita Técnica 

 
 

e) Inconformidades Gerais: 
 

 Necessidade de melhorias na ETAs para garantir sua capacidade nominal de 

produção, inclusive o armazenamento para garantir a continuidade ao 

atendimento da Sede de Nanuque e uma possível continuidade do fornecimento 

de água tratada para Serra dos Aimorés; 

 Reformas e melhorias nas demais unidades do sistema; 

 Conforme Atualização do PMSB 2018 – “Como o material técnico solicitado, para 

a realização dos estudos da necessidade ou não de ampliação e/ou 

complementação das redes de distribuição existentes não nos foi apresentado, 

buscamos levantar dados e informações com os funcionários da 

COPASA/Nanuque, que por vez, souberam nos passar apenas informação de 

que aproximadamente 60% de toda a rede de distribuição da cidade existente é 

em cimento amianto com diâmetros variados. Diante do exposto, nos leva a 

concluir ser de extrema necessidade a substituição de todos os trechos da rede 

com as tubulações de cimento amianto para atendimento da legislação e norma 

vigentes”; 

 Necessidade de melhoria, reforma e ampliação do laboratório de controle e 

qualidade da água, de modo a atender à NBR 13035/1993 e ao Art. 5.20 da NBR 

12.216/1992;  

 Reformas e melhorias nos reservatórios para garantir sua capacidade total de 

armazenamento de água; 

 Conforme relatório da ARSAE (maio 2017) faltam algumas bombas reservas, em 

desacordo com o Art. 5.3.2 da NBR 12.214/1992. 
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Distrito de Vila Pereira 
 

As seguintes incoformidades foram indentificadas durante visita técnica no Distrito de 
Vila Pereira: 
 
a) Captação: 

 Presença de vegetação necessitando de poda na área da captação, propiciando 

a proliferação de doenças, animais peçonhentos e contaminação da água. 

 
Poço C02 – Fonte: Visita Técnica 

 
Poço C02 – Fonte: Visita Técnica 

 

 Tampa danificada, causando a possibilidade da entrada de animais e 

contaminação da água – Poço C05. 
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Poço C05 – Fonte: Visita Técnica 

 
 

 Poço C03 apresentando sinais de oxidação, prejudicando a qualidade da 

operação e da água distribuída. 

 
Poço C03 – Fonte: Visita Técnica 

 

b) Estação de Tratamento de Água (ETA): 
 

 Estrutura da ETA sofrendo com desgaste e oxidação dos materiais, podendo 

gerar contaminação de água e até eventual interrupção do abastecimento. 
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ETA Vila Pereira – Fonte: Visita Técnica 

 

 
ETA Vila Pereira – Fonte: Visita Técnica 

 
 

 Estrutura oxidada e fiação aparente, contrariando as NR 12 do Ministério do 

Trabalho. 
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ETA Serra dos Aimorés – Fonte: Visita Técnica 

 
 
 
 

c) Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT): 
 

 Estrutura da elevatória com indícios de problemas estruturais, necessitando de 

reparos de forma a atender a NBR 15.575-2/2013. 

 
EEAT Vila Pereira – Fonte: Visita Técnica 

d) Reservatório: 
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 Reservatório da ETA com sinais de infiltração, necessitando de adequações de 

modo a atender ao Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007. 

 

 
ETA Vila Pereira – Fonte: Visita Técnica 

e) Incoformidades Gerais: 
 

 Verificação nas redes de distribuição; 

 Necessidade de melhorias das unidades físicas e equipamentos; 

 Durante visita técnica realizada em setembro de 2019, foi relatado por 

moradores do Distrito um problema no abastecimento de água que interrompeu 

o abastecimento por 30 dias; 

 Ainda segundo os moradores, é comum haver interrupção no abastecimento 

durante a noite; 

 Bombas necessitando reparos e substituição; 

 Fiação exposta gerando risco de choque elétrico; 

 Tubulações expostas e fora dos padrões; 

 Oxidação de válvulas e registros; 

 Estrutura deteriorada em várias instalações. 
 

 

Distrito de Vila Gabriel Passos 
 
As seguintes inconformidades foram constatadas durante visita técnica ao Distrito de 
Vila Gabriel Passos: 
 
a) Estação de Tratamento de Água (ETA): 

 

 Tubulação instalada de forma inadequada e tubulações apresentando sinais de 

oxidação na ETA. 
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ETA – Vila Gabriel Passos – Fonte: Visita Técnica 

 

 Reservatórios com estado de conservação inadequado, parede com sinais de 

infiltrações. 

 
ETA – Vila Gabriel Passos - Fonte: Visita Técnica 

 
 

 Estrutura com indícios de dados, guarda corpo e escada instalados de forma 

inadequado, contrariando ao Art. 5.21.1 da NBR 12.216/1992. 
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Oxidação da estrutura, guarda corpo fora de padrão, escada com estrutura deteriorada – 

ETA - Fonte: Visita Técnica 
 

 
ETA Vila Gabriel Passos – Fonte: Visita Técnica 

 

 Estrutura aperentemente oxidada e tubulação instalada de forma inadequada. 
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ETA – Fonte: Visita Técnica 

 
 
 

 Comunicação visual deficiente, em desacordo com a NR-26 do Ministério do 

Trabalho: 

 
ETA – Fonte: Visita Técnica 

 

 Necessidade de pavimentação e urbanização na área da ETA, de modo a facilitar 

o acesso pelos operadores: 
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ETA – Fonte: Visita Técnica 

 

 

b) Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT): 

 Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) com acondicionamento de materiais 

de forma inadequada, necessitando de melhorias e reformas, conforme imagens a 

seguir: 

 
Acondicionamento inadequado de material adquirido com dinheiro público, tubulação 

necessitando de substituição, piso inadequado – EEAT - Fonte: Visita Técnica 
 

 Bombas e tubulações aparentemente desgastadas, necessitando adequações: 
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EEAT – Fonte: Visita Técnica 

 
Bombas necessitando de troca– Fonte: Visita Técnica 

c) Reservatórios: 
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 Tubulação exposta sem fixação adequada; 

 Ausência de para-raio, como preconiza o Art. 5.16.7 da NBR 

12.217/1994; 

 Indícios de oxidação e infiltrações na estrutura, em desacordo com a 

11.445/2007. 

 
Reservatório de Distribuição – Fonte: Visita Técnica 

 

 
Reservatório de Distribuição – Fonte: Visita Técnica 

d) Incoformidades Gerais: 

 

 Melhorias e reformas nas unidades existentes; 

 A casa de bombas da EEAT é utilizada também como depósito e todo movimento 

de limpeza e manutenção da ETA causa alagamento no local; 

 Destinação melhor e mais adequado ao efluente de lavagem dos filtros, 

decantador e floculadores, uma vez que, conforme informação do operador local, 

a descarga é realizada dentro da área da estação;  
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 Falta de limpeza e organização da ETA; 

 Conforme relatório da ARSAE (maio 2017) faltam algumas bombas reservas 

(Art. 5.3.2 da NBR 12.214/1992); 

 Conforme dados obtidos na visita técnica, a captação não possui gerador de 

energia, sendo comum a falta de energia no local gerando interrupções no 

abastecimento. 

 

Em resumo, existe a necessidade de melhoria no sistema de abastecimento de água 

existente nas áreas urbanas da Sede e dos distritos de Vila Gabriel Passos e Vila 

Pereira, por parte da Concessionária, áreas estas objeto deste estudo. 

 

5. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

5.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

É apresentada, nos itens a seguir, a caracterização geral dos serviços de esgotamento 

sanitário do município de Nanuque com base na situação atual dos sistemas em 

operação, identificada a partir de dados levantados da Atualização do PMSB (2018), 

junto aos servidores da Prefeitura Municipal, visitas in loco e consulta a publicações de 

fontes públicas, científicas e junto aos próprios prestadores dos serviços.  

Ainda conforme a Atualização do PMSB 2018, o sistema de esgotamento sanitário 

possui 54.487 m de redes coletoras, sendo parte em manilhas cerâmicas e parte em 

tubos de PVC. Existem também 10.923 m de galerias de águas pluviais que são 

utilizadas para lançamento do efluente de parte da rede coletora, bem como a coleta 

direta de esgoto de parte das ligações domiciliares existentes, porém, há uma parte 

delas que lança in natura no Rio Mucuri. 

Atualmente o sistema possui em funcionamento quatro EEEB’s que foram finalizadas 

na 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Nanuque e que recalcam 7,57 l/s 

até a ETE. O projeto de universalização do sistema prevê a construção de mais oito 

EEEB’s, totalizando doze estações para o distrito Sede. 

5.2. CONDIÇÕES DOS CORPOS RECEPTORES E MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DAS ÁGUAS 

De acordo com estimativas constantes do Atlas do Esgotamento Sanitário (ANA, 2015), 

o município de Nanuque gera 44,1 l/s, de esgoto, uma carga DBO de 2.037,3 kg/dia e 

lança nos corpos receptores cerca de 2.033 kg/dia, conforme diagrama a seguir: 
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Fonte: ANA (2015) 

Cabe observar que após 2015 houve a implantação da ETE da Sede, iniciando-se o 

tratamento dos esgotos coletados. 

 

 

5.3. SISTEMA EXISTENTE 

5.3.1. Distrito Sede  

Conforme já citado anteriormente, o sistema de esgotamento sanitário da sede é 

operado pela estatal COPASA/Nanuque e foi dividido em duas etapas de construção, a 

primeira encontra-se construída, em carga e atende parte da cidade localizada à 

margem direita do Rio Mucuri, a segunda encontra-se com contrato válido porém com 

a obra paralisada e quando implantado contemplará o restante da Sede. 

 

 Rede Coletora: 

 

Segundo o SNIS 2017, a rede coletora possui 64,47 km de extensão e 10.900 ligações 

totais de esgoto. 

Conforme Atualização do PMSB 2018, a rede coletora de esgoto possui 54.487 m de 

extensão, sendo parte em manilhas cerâmicas e parte em tubos de PVC.  

Ainda conforme o Plano, existem 10.923 m de redes coletoras integradas com redes de 

águas pluviais. O plano de investimentos levará em conta a separação destas redes, 

conforme princípio de redes coletoras do tipo separador absoluto. Ao todo, o sistema 

possui 10.903 ligações domiciliares operando. 

Entretanto, conforme Projeto de Ampliação, levantamentos realizados durante visita 

técnica e considerando ainda o crescimento de bairros não contemplados pelo projeto, 

como por exemplo o Condomínio Terrari, Condomínio Jardim Amendoeiras e 

Condomínio Boulevard, constatou-se a existência de cerca de 131,4 km de rede de 

esgoto. 
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 Interceptores: 

 

Cabe destacar que, durante visita em campo, a equipe técnica identificou a existência 

de interceptores em alguns pontos da rede existente, porém vários dos interceptres 

construídos encontravam-se secos, sem interligação, como por exemplo nos bairros 

Israel Pinheiro, UDR I, UDR II, etc. Outros locais necessitam de implantação do mesmo 

para evitar lançamentos in natura. 

 

 Estações Elevatórias de Esgoto: 

 

Atualmente o sistema possui em funcionamento quatro EEEB’s que foram finalizadas 

na 1ª etapa e que recalcam 7,57 l/s até a ETE, sendo: 

 

 EEEB Final 

 

O quadro a seguir mostra as informações da EEEB Final. 

 

 

Fonte: PMSB – Atualização 2018 
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EEEB Final - Fonte: PMSB – Atualização (2018) 

 

EEEB Final - Fonte: Visita Técnica 

 EEEB MD04 

O quadro a seguir mostra as informações da EEEB MD04: 

 

Fonte: PMSB – Atualização 2018 
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EEEB MD 04 - Fonte: Visita Técnica 

 

 EEEB MD03 

 

O quadro a seguir mostra as informações da EEEB MD03: 

 
Fonte: PMSB – Atualização 2018 

 

  
EEEB MD 03 - Fonte: PMSB – Atualização (2018) 
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EEEB MD 03 - Fonte: Visita Técnica 

 

 EEEB Vila Nova 

O quadro a seguir mostra as informações da EEEB Vila Nova: 

 

 
Fonte: PMSB – Atualização 2018 
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EEEB Vila Nova - Fonte: Visita Técnica 

 

 

  
EEEB Vila Nova - Fonte: Atualização PMSB (2018) 

 

 Estação de Tratamento de Esgoto: 

 

Conforme PMSB – Atualização 2018, o pré tratamento é composto por duas caixas de 

areia em série com duplo canal de sedimentação, gradeamento com espaçamentos 

diferenciados para a retenção de sólidos grosseiros. 

A ETE projetada é do tipo reator UASB, biofiltro aerado, decantador secundário e leito 

de secagem, para uma vazão final de 35 l/s.  Foi construída na 1ª etapa somente o 

reator UASB e leito de secagem, que se encontra em carga e opera atualmente com 

uma vazão de 7,57 l/s. 
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O reator é composto de 3 câmaras independentes e 1 queimador de gás. O leito de 

secagem possui 3 câmaras de desidratação de lodo. 

O lançamento do efluente tratado é na margem esquerda do Rio Mucuri e o controle da 

qualidade da água do rio no ponto do lançamento é realizado no laboratório situado na 

área da ETE, sendo coletado as amostras a 500 m a montante e a jusante do ponto de 

lançamento. 

 

Imagem Áerea da ETE – Fonte: Visita Técnica 

  

Imagens da ETE – Fonte: Visita Técnica 

 

  

Imagens da ETE - Fonte: Atualização PMSB (2018) 
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A imagem a seguir mostra a localização da ETE. 

 

 
Localização da ETE - Fonte: Google Earth Dados Atualização PMSB 2018 

 
ETE e Emissário - Fonte: Google Earth/Visita Técnica 

 

Longitude Latitude 

40º19’66.40”O 17º50’11.95”S 

Fonte: Atualização PMSB 2018 
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A imagem a seguir ilustra o Sistema de Esgotamento Sanitário em operação na Sede. 

 

Elevatórias de Esgoto - Fonte: Google Earth/Visita Técnica 

 Emissário: 

Após tratamento, o efluente é lançado no Rio Mucuri, ocorrendo a depuração a 72 

metros a jusante do ponto de lançamento conforme dados obtidos em campo. A rede 

emissária é construída em tubo Ocre e no ponto de lançamento notou-se a formação de 

espuma. 

5.3.2. Distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos 

Segundo informações do próprio Edital de PMI, o esgotamento sanitário nesses distritos 

é realizado por fossa rudimentar, valas ou diretamente em córregos e rios.  

Segundo a Atualização do PMSB (2018), ambos distritos não possuem sistema de 

esgotamento sanitário. As soluções adotadas são individuais utilizando fossas, redes 

pluviais ou lançamentos diretos em lagoa ou córregos que cortam as Vilas.  

Conforme dados coletados na visita técnica, cabem as seguintes observações: 

Em Vila Pereira: 

 Coleta e Lançamento de Esgoto: 

A maioria do distrito possui rede coletora de esgoto, lançando o efluente no 

Ribeirão das Pedras. Os próprios moradores instalaram parte da rede coletora 

de esgoto existente (com apoio da prefeitura). O restante da rede foi instalada 

pela COPASA. As redes coletoras possuem pontos de ligação de águas pluviais. 

Uma parcela muito pequena do distrito utiliza fossa sem acompanhamento 

técnico na construção e operação da mesma. 
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Em Vila Gabriel Passos: 

 Coleta e Lançamento de Esgoto: 

Segundo operador e diversos moradores, verificou-se que a maioria das ruas 

possuem rede de coleta de esgoto integrada à rede pluvial. O corpo receptor do 

efluente coletado é uma fazenda particular localizada no ponto mais baixo do 

distrito.  

Ainda segundo moradores, existe uma parcela pequena que utiliza fossas 

rudimentares (sem utilização de caminhão sugador); 

 

5.4. AVALIAÇÃO CRÍTICA DO SISTEMA EXISTENTE 

A inexistência de um sistema completo de coleta de esgotos sanitários sujeita a 

população a viver em condições insalubres e com a possibilidade real de ter sua saúde 

comprometida por doenças de veiculação hídrica. O lançamento de esgoto em fossas, 

na rede pluvial ou à céu aberto contribuem para a deterioração da qualidade da água 

dos corpos hídricos. No município, devido ao baixo índice de atendimento, existe a 

necessidade de complementação do sistema de esgotamento sanitário na Sede. Nos 

distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos, também objeto deste estudo, há 

necessidade de implantação de um sistema completo de esgotamento sanitário. 

Na Atualização do PMSB 2018, foram apontados alguns itens a serem conformados 

pela prestadora de serviços.  

Ademais, outras inconformidades foram detectadas durante a visita técnica e a pesquisa 

de campo no município, durante o período de estudo. 

Tais inconformidades estão elencadas a seguir: 

Na Sede 

 

 O lançamento clandestino de esgoto no município de Nanuque é um dos 

problemas críticos existentes; 

 O PMSB – Atualização 2018 demonstra a existência de 43 (quarenta e três) 

pontos de lançamento de esgoto in natura, principalmente ao longo das margens 

do Rio Mucuri e de córregos afluentes que cortam a cidade; 

 Em análise mais detalhada realizada na visita técnica incluindo também os 

pequenos efluentes do Rio Mucuri, além dos pontos citados no PMSB – 

Atualização 2018, foram detectados outros pontos de lançamento de esgoto in 

natura que necessitam de intervenção, conforme apresentado a seguir. 

 

A imagem a seguir representa a posição geográfica dos pontos de lançamento 

detectados em visita técnica: 
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Localização de Pontos Mapeados – Fonte: Visita Técnica 

Lançamento Foto Descrição Endereço 

L 01 

 

Lançamento de esgoto 

em tubo PVC OCRE DN 

150 

Rua Alterosa, em 

frente ao nº 601 

L 02 

 

Lançamento de esgoto 

em tubo DN 100 na via 

pública 

Bairro Nossa Senhora 

de Fátima 

L 03 

 

Lançamento de esgoto 

em tubo DN 100 no 

córrego 

Bairro Nossa Senhora 

de Fátima 
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Lançamento Foto Descrição Endereço 

L 04 

 

Esgoto dos bairros UDR, 

Novo Horizonte e Israel 

Pinheiro passam por 

fazenda e deságua no 

córrego, escoando até o 

Rio Mucuri. 

Esgotamento das casas 

da Rua Almenara são 

lançados na rede 

coletora para 

posteriormente chegar 

até o Córrego através da 

galeria retangular em 

concreto armado. 

 

Bairro Romilda Ruas 

L 05 

 

Lançamento de esgoto 

in natura na via pública 
Bairro Israel Pinheiro 

L 06 - 
Lançamento de esgoto 

na mata 
Bairro Alziro Zarur 

L 07 - 
Lançamento de esgoto 

na mata 

Entre bairros Alziro 

Zarur e Nak Nuk 

L 08 

 

Lançamento de esgoto 

in natura 

Próximo a elevatória 

de esgoto 
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Lançamento Foto Descrição Endereço 

L 09 

 

Lançamento de esgoto 

na lagoa 
Bairro Israel Pinheiro 

L 10 

 

Lançamento de esgoto 

in natura 
Atrás da EEAB MD04 

L 11 

 

Esgoto coletado porém 

jogado no Rio Mucuri 

logo abaixo sem 

tratamento 

Entre bairros Centro e 

Stella Matutina 

L 12 

 

Lançamento de esgoto 

dos bairros UDR 1 e 

UDR 2 

Mata entre bairros 

UDR e Jardim Novo 

Horizonte 

L 13 

 

Lançamento de esgoto 

in natura 
Bairro UDR 
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Lançamento Foto Descrição Endereço 

L 14 

 

Lançamento de esgoto 

in natura 
Bairro UDR 

Fonte: Visita Técnica 

Como ilustração apresenta-se alguns pontos e imagens fotográficas. Outras poderão 

ser consultadas na Atualização do PMSB 2018. 

 

Localização de Pontos Mapeados – Fonte: Atualização do PMSB 2018 
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Fotos Pontos 384 e 385 

 

Localização de Pontos Mapeados – Fonte: Atualização do PMSB 2018 

 

 

Fotos Pontos 381 e 382 
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Localização de Pontos Mapeados – Fonte: Atualização do PMSB 2018 

 

 

Fotos Pontos 344 e 369 

  Alguns dos lançamentos registrados poderiam ser evitados com a interligação 

das redes coletoras ao interceptor UDR; 

  Foi construído o interceptor dos bairros UDR 1 e UDR 2, que também intercepta 

parcialmente as bacias dos Bairros Jardim Novo Horizonte e Israel Pinheiro. 

Porém, os aproximados 1.310 metros de interceptores, construídos em DN150 e 

PVC Ocre (com travessia aérea em ferro fundido), encontra-se sem carga, o qual 

o motivo não foi entendido, uma vez que falta apenas a interligação das redes; 

  O interceptor supracitado encontra-se com aspecto de total abandono, sendo 

registrado matos e outros tipos de materiais, como até ossos de animais mortos 

nos seus poços de visita. 
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Poço de Visita com ossos – Fonte: Visita Técnica 

 

 Para os demais lançamentos, nota-se a necessidade de término da implantação 

da segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário, com a construção de 

redes coletoras, interceptoras, estações elevatórias de esgoto, reforma e 

melhorias na estação de tratamento de esgoto e ligações domiciliares; 

 Necessidade de realização de operação de caça esgotos e separação da rede 

de esgotamento sanitário da rede de drenagem; 

 Necessidade de melhoria no acesso à ETE, que atualmente possui indicação 

visual (placas) precária, contrariando ao disposto na NR-26 do Ministério do 

Trabalho; 

 Calçamento em terra e cercamento inadequado, em desacordo com o Art. 5.16.8 

da NBR 12.217/1994. 

 

Acesso a ETE – Fonte: Visita Técnica 

Nos Distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos 
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 Inexistência de um projeto e implantação de sistema completo de esgotamento 

sanitário. 

 

Nas áreas urbanas dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos, também objeto 

do presente estudo, há necessidade de um projeto, planejamento e implantação de um 

sistema de esgotamento sanitário com a construção de redes coletoras, interceptoras, 

estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento e ligações domiciliares.  

  

O Distrito Vila de Gabriel Passos utiliza o declive natural das suas ruas para, através de 

redes coletoras, lançar o efluente em uma fazenda particular, localizada no sul do 

Distrito. 

 

As imagens a seguir retratam os lançamentos identificados em Vila Pereira: 

 

  

Lançamento L1 e L2 em Vila Pereira – Fonte: Visita Técnica 

 

 
 

Lançamento L3 e L4 em Vila Pereira – Fonte: Visita Técnica 
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As imagens a seguir retratam os lançamentos identificados em Vila Gabriel Passos: 

 
Lançamentos L01 e L02 – Fonte: Visita Técnica  

 

 
Lançamentos L03 e L04 – Fonte: Visita Técnica  

 

 
Lançamentos L05 e L06 – Fonte: Visita Técnica  

 

 

 Poços de visita em condições precárias, atrapalhando o tráfego e propiciando o 

risco de acidentes: 
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PV – Vila Gabriel Passos – Fonte: Visita Técnica 

 

 Ligações conjuntas de drenagem e esgoto, contrariando a adoção recomendada 

do sistema separados absoluto: 

 

Fonte: Visita Técnica 

Em resumo, a sede do município possui um sistema de esgotamento sanitário 

construído em primeira etapa, e que necessita da implantação da segunda etapa, 

composta de redes coletoras, interceptoras, estações elevatórias, melhorias e 

ampliação na estação de tratamento já existente e extensão das ligações domiciliares 

de esgoto, para assim ter condições de atender a população urbana da Sede, bem como 
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um trabalho de caça esgotos e separação do esgoto que hoje é lançado na rede de 

drenagem. 

 

6. POPULAÇÃO E DEMANDAS 

6.1. POPULAÇÃO DE PROJETO NO HORIZONTE DOS ESTUDOS  

O histórico populacional referente ao município envolvido neste estudo foi obtido por 

meio dos censos demográficos realizados pelo IBGE nos anos de 1991, 2000 e 2010 e 

estimativas realizadas pelo mesmo instituto de 2011 a 2019. 

A partir destes dados foram estimadas as projeções de crescimento das populações e 

os respectivos percentuais de crescimento, conforme tabela a seguir: 

 

População  
2019 

(Ano 0) 
2029 

Cresc. 
(%) 

2039 
Cresc. 

(%) 
2049 

Cresc. 
(%) 

População Urbana de 
Projeto 

37.000 37.370 1,00% 37.746 1,01% 38.126 1,01% 

Sede 33.700 34.040 1,01% 34.380 1,00% 34.726 1,01% 

Vila Pereira 1.760 1.775 0,85% 1.793 1,01% 1.813 1,12% 

Vila Gabriel Passos 1.540 1.555 0,97% 1.573 1,16% 1.587 0,89% 

Áreas não 
Abrangidas 

3.750 3.790 1,07% 3.825 0,92% 3.865 1,05% 

Total do Município 40.750 41.160 1,01% 41.571 1,00% 41.991 1,01% 

Fonte: Estudos Técnicos 

6.2. DEMANDA DE ÁGUA 

Para determinação da demanda por serviços de abastecimento de água no município 

de Nanuque - MG, adotou-se o valor de 125 l /habitante dia, sem considerar as perdas 

no sistema. As perdas foram estimadas a partir do índice atual considerando-se no 

presente estudo a implantação de um programa de redução de perdas ao longo do 

período de concessão. 

O consumo per capita multiplicado pela população a ser atendida (demanda) e a 

consideração das perdas no sistema, representa a estimativa de produção diária 

necessária para o seu abastecimento, considerando-se a operação do sistema durante 

18 horas/dia. 

Além da população residente, é importante para a determinação da demanda a 

estimativa da população flutuante. Conceitualmente a população flutuante é aquela que 

não possui residência, mas permanece por um período, em uma localidade de estudo. 

A população flutuante, apesar de não ser residente, também faz uso da infraestrutura e 

demanda serviços, como os de saneamento. 

Entre outras situações pode-se citar a população flutuante sazonal, aquela que ocorre 

em certos períodos do ano como em localidades que recebem grande quantidade de 

visitantes e turistas.  

Consequentemente há que se considerar aumento de demanda nessas ocasiões, em 

especial no verão quando ocorrem os dias de maior consumo. 
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No município de Nanuque, como a expectativa de população flutuante é pequena se 

comparada à residente e, ainda, por serem os eventos do município pontuais, essa 

população não será considerada. Ressalta-se que os sistemas estão planejados para 

operação durante 18 horas/dia. Nos eventuais períodos de maior demanda devido à 

população flutuante, os sistemas poderão operar até 24 horas/dia, garantindo um 

incremento de até 33% nos volumes produzidos.  

Tabela - Projeção da população e demanda de água das localidades do Estudo – 2019 

a 2049. 

Ano 
  População Urbana Atendida  

pelo Estudo 

2019   35.315 

2029   37.370 

2039   37.746 

2049   38.126 

 

Demanda Total de Produção Média 

Ano 

Demanda 
Atendida – Sede 

Nanuque 

(l/s) 

Demanda 
Atendida – Vila 

Pereira 

Demanda Atendida 
– Vila Gabriel 

Passos 

Água Fornecida 
para Serra dos 

Aimorés 

(l/s) 

Soma  

(l/s) 

2019 88,2 4,9 4,2 17,7 115,0 

2029 89,1 4,6 4,1 18,5 116,3 

2039 85,3 4,4 3,9 19,2 112,8 

2049 81,7 4,3 3,7 20,0 109,7 

Fonte: Estudos Técnicos 

*As vazões individualizadas constam nos estudos de população e vazão presentes no Plano de Negócio 

Referencial. 

Com a identificação da demanda atual e futura é possível realizar-se uma análise da 

situação do abastecimento de água, considerando a estrutura atualmente em 

funcionamento e as necessidades para atendimento às populações urbanas no 

horizonte deste estudo.  

A Tabela apresentada a seguir mostra o cenário estimado para o abastecimento de água 

nas localidades objeto deste estudo, a partir das demandas e estruturas instaladas, com 

foco no atendimento futuro de aproximadamente 100% da população. 

 

Tabela – Análise preliminar do abastecimento  
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Sistemas 
Produção 

Atual (l/s)  

Demanda 

atual + 

Água 

fornecida 

Serra dos 

Aimorés 

(2019) 

(l/s) 

Capacidade 

nominal da 

ETA 

(l/s)  

Reservação 

existente 

(m³) 

Demanda 

futura + 
água 

fornecida 

para Serra 

dos 

Aimorés – 

(l/s) - (1) 

Sede 
125,0 (2) 

 88,2(1) 
150,0 (2) 

4.300,0 (2) 81,7(1) 

Água fornecida 

Serra dos Aimorés 
17,7(1) - 20,0(1) 

Vila Pereira 3,1 (3) 4,9(1) 3,1 (3) 160,0 (2) 4,3(1) 

Vila Gabriel 

Passos 
3,0 (3) 4,2(1) 3,0 (3) 110,0 (2)  3,7(1) 

Total 131,1 115,1 156,1 4.570,0 109,7 

Fonte: Estudos Técnicos (1) e Atualização do PMSB- 2018 (2) - Estimativa Visita Técnica (3) 

         

Pode-se verificar que a estrutura instalada para o atendimento da demanda atual da 

Sede está apropriada, considerando um regime de funcionamento de 18 horas por dia, 

porém, destaca-se a necessidade de melhorias e modernização do sistema.  

Nos Distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos destaca-se, além da necessidade de 

melhorias e modernização, a ampliação do sistema visto que a produção atual está 

menor que a necessária. 

Concluídas as obras de melhoria e ampliação no sistema de abastecimento de água, a 

capacidade instalada passará a ser suficiente para garantir o abastecimento atual e 

futuro da população da área de projeto, em quantidade e com uma água de qualidade 

adequada para o consumo.  

6.3. DEMANDA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

No item anterior, foi avaliada a demanda atual e futura para o abastecimento de água 

do município de Nanuque. A demanda de esgoto está relacionada de maneira íntima 

com a demanda de abastecimento de água. 

A técnica utilizada para o cálculo da demanda de coleta e tratamento de esgoto baseia-

se na demanda do abastecimento de água, reduzida por um “fator de retorno” da água 

fornecida, e chega ao sistema de esgoto sanitário e acrescida de um “coeficiente de 

infiltração” de outros líquidos (chuvas, lençol freático, etc.) na rede de coleta de esgoto. 

Neste Estudo, adotou-se o “fator de retorno” de 80% e um “coeficiente de infiltração” 

estimado em 20% da vazão média, compatível com os coeficientes de infiltração 

estabelecidos pela Norma ABNT NBR 9.649/86. O índice de atendimento a ser 

alcançado tomou com referência o indicado pelo PLANSAB/2013 na região Sudeste. 

Apresenta-se a seguir, no quadro resumo abaixo, o resultado da vazão média de 

tratamento estimada de esgoto resultante de tal procedimento de cálculo. 

 

Ano População Total Atendida pelo Estudo 

2019 8.829* 
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2029 37.134 

2039 37.507 

2049 37.884 

Estimativa da Vazão Média de Tratamento (l/s)  

2019 12,3 

2029 51,6 

2039 52,1 

2049 52,6 

Fonte: Estudos Técnicos. 

*-Atendimento de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos não considerado nos dois primeiros anos. 

OBS:As vazões individualizadas constam nos estudos de população e vazão presentes no Plano de Negócio 

Referencial. 

A capacidade instalada da ETE da Sede é de 35 l/s. Conforme a Atualização do PMSB 

2018, a ETE em ampliação (obra paralisada – 2ª etapa) poderá atingir a capacidade de 

70 l/s conforme projetado. 

De acordo com os estudos técnicos, após a conclusão da ampliação, a ETE poderá ter 

a capacidade para atender a vazão média de esgoto da Sede, de 48,0 l/s em final de 

plano. 

Com relação aos outros distritos, a vazão média de tratamento de esgoto a ser atendida 

em final de plano é de 2,5 l/s em Vila Pereira e 2,2 l/s em Vila Gabriel Passos, conforme 

estudos técnicos. 

 

7. DAS INTERVENÇÕES A SEREM IMPLANTADAS   

7.1. INTRODUÇÃO 

Como objetivo geral das propostas, apresentadas nos itens subsequentes deste estudo, 

a melhoria da qualidade e disponibilidade no abastecimento de água do município 

sintetiza o objetivo principal das intervenções propostas para as áreas objeto da futura 

concessão. 

Em resumo, as melhorias têm como objetivo principal a adequação, nas áreas urbanas 

da Sede e dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos, da oferta de água captada, 

a melhoria no sistema de tratamento, de acordo com a demanda existente e futura, bem 

como a solução de gargalos na rede de distribuição, para atendimento com qualidade e 

quantidade adequada a população atendida.   

Não foram identificados ações e projetos significativos em andamento nem previsão 

para investimentos significativos no município de Nanuque. 
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Já no que diz respeito ao sistema de esgotamento sanitário, as melhorias têm como 

objetivo principal a expansão e adequação, nas áreas urbanas da Sede e dos distritos 

de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos, da oferta de um sistema adequado de 

esgotamento sanitário, com coleta, elevação, tratamento e lançamento, de acordo com 

a demanda existente e futura, para atendimento com qualidade a população da área de 

projeto. 

Para as demais localidades, vilas, aglomerados rurais, povoados e lugarejos, deverão 

ser desenvolvidos, pela Prefeitura, outros programas e ações voltadas à essas 

populações, no sentido de implantar, como necessário, soluções localizadas 

satisfatórias, de forma a suprir as necessidades humanas e garantir as condições de 

saúde das pessoas. Dessa forma, as ações desenvolvidas englobarão integralmente o 

território do município. 

Destinação de valor ao Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB) 

A licitante vencedora deverá efetuar, no primeiro ano de operação da concessão, o 

aporte de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em favor do Fundo Municipal de 

Saneamento Básico (FMSB). 

A previsão do referido valor, além de não onerar as tarifas atualmente praticadas pelo 

Município, será destinado ao melhoramento do serviço público de saneamento básico 

no Município de Nanuque, em conformidade com a Lei Municipal n.º 2.422 de 17 de abril 

de 2018 (que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e 

do FMSB). 

O controle do recebimento e aplicação de referido valor ficará a cargo da Secretaria de 

Meio Ambiente do Município, consoante condições/diretrizes previstas na Lei Municipal 

n.º 2.422/18. 

Nesse sentido, o licitante deverá formular a sua melhor proposta, levando em 

considerando o aporte de referido valor ao FMSB, o qual será destinado ao fim aqui 

exposto.” 

7.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

7.2.1. Patamares de Universalização – Referência de metas 

Propõe-se que os patamares de universalização e referência para o estabelecimento de 

metas de Abastecimento de Água da futura concessão a serem considerados, sejam 

aqueles estabelecidos no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB/2013) para 

a região Sudeste, destacando-se: 

 

A2. % de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição e por poço ou 

nascente com canalização interna:  

Ano A2 

2018 99% 

2023 100% 

2033 100% 

2038 100%*  

Fonte: PLANSAB 
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A6. % do índice de perdas na distribuição de água:  

Ano A6 

2018 33% 

2023 32% 

2033 29% 

2038 29%* 

Fonte: PLANSAB 

A7. % de serviços de abastecimento de água que cobram tarifa: 

Ano A7 

2018 99% 

2023 100% 

2033 100% 

2038 100%* 

Fonte: PLANSAB 

* - Meta PLANSAB 2033 

7.2.2. Proposição e hierarquização das intervenções identificadas 

A seguir são descritas as intervenções que foram identificadas nestes estudos como 

necessárias ao bom funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água. 

Item Descrição Un Quant 

1 SEDE     

1.1 Reforma e melhorias da Captação de Água Bruta vb 1 

1.2 Modernização e melhorias da ETA vb 1 

1.3 Sistema de Monitoramento do Abastecimento vb 1 

1.4 Rede Água - Novas e Substituição m 92.280 

1.5 Ampliação Reservatórios m3 1.805 

1.6 Substituição Hidrômetros un 70.757 

1.7 Automação/ Macromedição / Setorização vb 1 

1.8 Programa Combate à perda d'água mês 360 

1.9 Ligações de água un 1.127 

2 VILA PEREIRA     

2.1 Reforma, melhorias e amplicações dos Poços vb 1 

2.2 Modernização e melhorias da ETA vb 1 

2.3 Sistema de Monitoramento do Abastecimento vb 1 

2.4 Rede Água - Novas e Substituição m 1.603 

2.5 Ampliação Reservatórios m3 226 

2.6 Substituição Hidrômetros un 2.851 

2.7 Automação/ Macromedição / Setorização vb 1 
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Item Descrição Un Quant 

2.8 Programa Combate à perda d'água mês 360 

2.9 Ligações de água un 17 

3 GABRIEL PASSOS     

3.1 Melhorias da Captação de Água Bruta/Gerador de Energia vb 1 

3.2 Modernização e melhorias da ETA vb 1 

3.3 Sistema de Monitoramento do Abastecimento vb 1 

3.4 Rede Água - Novas e Substituição m 1.987 

3.5 Ampliação Reservatórios m3 178 

3.6 Substituição Hidrômetros un 2.561 

3.7 Automação/ Macromedição / Setorização vb 1 

3.8 Programa Combate à perda d'água mês 360 

3.9 Ligações de água un 15 
As intervenções constantes acima são apenas referenciais. 

Serão executados projetos para melhoria e ampliação do sistema existente, além do 

estudo, definição e licenciamentos necessários. 

7.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

7.3.1. Patamares de Universalização – Referência de metas 

Propõe-se que os patamares de universalização e referência para o estabelecimento de 

metas de Esgotamento Sanitário da futura concessão a serem considerados, sejam 

aqueles estabelecidos no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB/2013) para 

a região Sudeste, destacando-se: 

 

E2. % de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os 

excretas ou esgotos sanitários: 

Ano E2 

2018 94% 

2023 95% 

2033 98% 

2038 98%* 

Fonte: PLANSAB 

E4. % de tratamento de esgoto coletado:  

Ano E4 

2018 63% 

2023 72% 

2033 90% 

2038 90%* 

Fonte: PLANSAB 

E6. % de serviços de esgotamento sanitário que cobram tarifa: 
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Ano E6 

2018 70% 

2023 78% 

2033 95% 

2038 95%* 

Fonte: PLANSAB 

* - Meta PLANSAB 2033 

 

7.3.2. Proposição e hierarquização das intervenções identificadas 

A seguir são descritas as intervenções que foram identificadas nestes estudos como 

necessárias ao bom funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário.  

7.3.3. Quadro resumo de intervenções no esgotamento sanitário 

Item Descrição Un Quant 

1 SEDE     

1.1 Reforma, Ampliação e Adequações da ETE Existente vb 1 

1.2 EEBs - Implantação un 6 

1.3 EEBs - Adequações das existentes un 4 

1.4 Redes Coletoras - Novas m 41.861 

1.5 Redes Coletoras - Substituição m 26.280 

1.6 Interceptores / Coletores-tronco - Implantação e substituição m 16.019 

1.7 Linhas de Recalque - Implantação m 353 

1.8 Programa Caça Esgoto mês 60 

1.9 Ligações Esgoto - Novas e Substituições un 5.454 

2 VILA PEREIRA     

2.1 ETE - Implantação un 1 

2.2 EEB - Implantação un 1 

2.3 Redes Coletoras - Implantação m 7.169 

2.4 Interceptores / Coletores-tronco - Implantação  m 1.911 

2.5 Linhas de Recalque m 146 

2.6 Programa Caça Esgoto mês 24 

2.7 Ligações Esgoto un 570 

3 GABRIEL PASSOS     

3.1 ETE - Implantação un 1 

3.2 EEB - Implantação un 1 

3.3 Redes Coletoras - Implantação m 8.840 

3.4 Interceptores / Coletores-tronco - Implantação  m 1.952 

3.5 Linhas de Recalque m 83 

3.6 Programa Caça Esgoto mês 24 
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Item Descrição Un Quant 

3.7 Ligações Esgoto un 511 
As intervenções constantes acima são apenas referenciais 

Serão executados projetos para melhoria e ampliação do sistema existente, além do 

estudo, definição e licenciamentos necessários. 

Para todos os efeitos as fossas sépticas são consideradas Sistemas Independentes. 

 

 

8. METAS PARA ATENDIMENTO 

A síntese das necessidades de recursos previstas nos cenários de prazo curto (4 anos), 

médio (8 anos), longo (12 anos) e de crescimento vegetativo (30 anos), está distribuída 

conforme o quadro a seguir:  

Quadro de Investimentos 

Item 
Ano 

0 a 4 
anos 

5 a 8 
anos 

9 a 13 
anos 

14 a 30 
anos 

Descrição Curto Médio Longo Vegetativo 

1 SEDE - ÁGUA         

1.1 
Reforma e melhorias da Captação de 
Água Bruta 

100% 0% 0% 0% 

1.2 Modernização e melhorias da ETA 50% 0% 25% 25% 

1.3 
Sistema de Monitoramento do 
Abastecimento 

50% 0% 0% 50% 

1.4 Rede Água - Novas e Substituição 48% 8% 10% 34% 

1.5 Ampliação Reservatórios 100% 0% 0% 0% 

1.6 Substituição Hidrômetros 19% 8% 13% 61% 

1.7 
Automação/ Macromedição / 
Setorização 

75% 0% 0% 25% 

1.8 Programa Combate à perda d'água 13% 13% 17% 57% 

1.9 Ligações de água 68% 5% 6% 20% 

2 SEDE - ESGOTO         

2.1 
Reforma, Ampliação e Adequações 
da ETE Existente 

60% 0% 0% 40% 

2.2 EEBs - Implantação 100% 0% 0% 0% 

2.3 EEBs - Adequações das existentes 100% 0% 0% 0% 

2.4 Redes Coletoras - Novas 94% 1% 1% 4% 

2.5 Redes Coletoras - Substituição 58% 6% 8% 27% 

2.6 
Interceptores / Coletores-tronco - 
Implantação e substituição 

87% 2% 3% 9% 

2.7 Linhas de Recalque - Implantação 100% 0% 0% 0% 

2.8 Programa Caça Esgoto 80% 20% 0% 0% 
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Quadro de Investimentos 

Item 
Ano 

0 a 4 
anos 

5 a 8 
anos 

9 a 13 
anos 

14 a 30 
anos 

Descrição Curto Médio Longo Vegetativo 

2.9 
Ligações Esgoto - Novas e 
Substituições 

94% 1% 1% 4% 

3 VILA PEREIRA - ÁGUA         

3.1 
Reforma, melhorias e ampliações dos 
Poços 

100% 0% 0% 0% 

3.2 Modernização e melhorias da ETA 80% 0% 20% 0% 

3.3 
Sistema de Monitoramento do 
Abastecimento 

80% 0% 20% 0% 

3.4 Rede Água - Novas e Substituição 55% 7% 9% 30% 

3.5 Ampliação Reservatórios 100% 0% 0% 0% 

3.6 Substituição Hidrômetros 20% 8% 12% 60% 

3.7 
Automação/ Macromedição / 
Setorização 

75% 0% 0% 25% 

3.8 Programa Combate à perda d'água 13% 13% 17% 57% 

3.9 Ligações de água 12% 12% 12% 65% 

4 VILA PEREIRA - ESGOTO         

4.1 ETE - Implantação 100% 0% 0% 0% 

4.2 EEB - Implantação 100% 0% 0% 0% 

4.3 Redes Coletoras - Implantação 98% 0% 0% 2% 

4.4 
Interceptores / Coletores-tronco - 
Implantação  

95% 5% 0% 0% 

4.5 Linhas de Recalque 100% 0% 0% 0% 

4.6 Programa Caça Esgoto 100% 0% 0% 0% 

4.7 Ligações Esgoto 98% 0% 0% 2% 

5 GABRIEL PASSOS - ÁGUA         

5.1 
Melhorias da Captação de Água 
Bruta/Gerador de Energia 

100% 0% 0% 0% 

5.2 Modernização e melhorias da ETA 80% 0% 20% 0% 

5.3 
Sistema de Monitoramento do 
Abastecimento 

80% 0% 20% 0% 

5.4 Rede Água - Novas e Substituição 55% 7% 9% 30% 

5.5 Ampliação Reservatórios 100% 0% 0% 0% 

5.6 Substituição Hidrômetros 20% 8% 12% 60% 

5.7 
Automação/ Macromedição / 
Setorização 

75% 0% 0% 25% 
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Quadro de Investimentos 

Item 
Ano 

0 a 4 
anos 

5 a 8 
anos 

9 a 13 
anos 

14 a 30 
anos 

Descrição Curto Médio Longo Vegetativo 

5.8 Programa Combate à perda d'água 13% 13% 17% 57% 

5.9 Ligações de água 13% 13% 13% 60% 

6 GABRIEL PASSOS - ESGOTO         

6.1 ETE - Implantação 0% 100% 0% 0% 

6.2 EEB - Implantação 0% 100% 0% 0% 

6.3 Redes Coletoras - Implantação 0% 98% 0% 1% 

6.4 
Interceptores / Coletores-tronco - 
Implantação  

0% 90% 10% 0% 

6.5 Linhas de Recalque 0% 100% 0% 0% 

6.6 Programa Caça Esgoto 0% 50% 50% 0% 

6.7 Ligações Esgoto 0% 98% 0% 2% 

7 
PROJETOS, LICENCIAMENTOS E 
GERENCIAMENTO 

        

7.1 
Projeto, Licenciamento e 
Gerenciamento 

90% 10% 0% 0% 

8 MANUTENÇÕES PROGRAMADAS         

8.1 Manutenções Programadas 11% 13% 18% 57% 

 

9. DO PRAZO DA CONCESSÃO 

 

O prazo da CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, contados da data de emissão da 

ordem de serviço, podendo ser prorrogado por igual período, na forma da Lei. 

 

10. PARÂMETROS DEFINIDORES DA QUALIDADE DO SERVIÇO.     

 

No desenvolvimento e execução dos serviços de engenharia de projeto, construção 

e instalação das unidades dos sistemas objeto da Concessão, incluídas as 

intervenções de reforma e ampliação, deverão ser consideradas as normas da ABNT-

Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

 

Para o atendimento à qualidade da água e lançamento dos efluentes, deverá ser 

observado as portarias do Ministério da Saúde quanto ao padrão de qualidade da 

água para consumo humano e resoluções do CONAMA quanto ao padrão de 

qualidade do lançamento dos efluentes gerados no sistema.  

 

10.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Para o Sistema de Abastecimento de Água serão adotados os critérios de avaliação 

da qualidade da água bruta e sua tratabilidade ou adequação para o abastecimento 
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humano, conforme encontrados na Norma NBR 12.216 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (Projeto de Estação de Tratamento para Abastecimento Público) e 

portaria do Ministério da Saúde 2.914/2012, que estabelece procedimentos e 

responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e padrão de potabilidade. 

Para o planejamento e concepção do Sistema de Abastecimento de Água em 

implantação, destacam-se as seguintes normas da ABNT:   
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10.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Sob o aspecto do PADRÃO DE QUALIDADE dos corpos de água e lançamento dos 

efluentes, serão respeitados os conceitos definidos pelas normas vigentes com 

relação ao Sistema de Esgotamento Sanitário, especificamente para o Lançamento 

dos Efluentes que deverá ser observado os padrões definidos na resolução CONAMA 

357 de 17 de março de 2005 e resolução CONAMA 430 de 13 de maio de 2011, que 
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dispõem sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais e padrões 

de lançamento de efluentes. 

 

Para o planejamento e concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário em 

implantação, destacam-se as seguintes normas da ABNT:   
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