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RESUMO 

 

A falta de investimentos no setor de água e saneamento tem como resultado, sistemas 

deficitários, com baixa qualidade dos serviços, principalmente nas áreas mais distantes 

dos centros urbanos. Neste contexto, o presente trabalho objetivou analisar a qualidade 

dos serviços prestados de Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem, em três 

comunidades afastadas do perímetro urbano de Itabira-MG a fim de apresentar um 

projeto de intervenção para minimizar os problemas encontrados.  Em vista de 

experiências anteriores malsucedidas, foi inserida nos trabalhos, uma componente 

“nova”: a atitude de “ouvir a comunidade” já na fase do diagnóstico. Constatou-se, nos 

depoimentos de moradores antigos, que embora percebam os problemas (redução do 

volume dos cursos de água, destruição da vegetação nativa, degradação dos solos, 

precariedade dos serviços prestados), não existe ainda atitude pró-ativa no sentido de 

solucioná-los, aguardando-se sempre o governo “resolver tudo”. O trabalho apresenta 

uma proposta de intervenção visando o aumento da oferta de água tratada, à solução 

para o problema dos esgotos e também a revitalização da área do manancial, 

principalmente proteção das nascentes.  A proposta de intervenção enfatiza a 

importância da participação comunitária em todas as fases do processo: elaboração dos 

projetos, implantação e operação. Acreditamos que esta é uma forma interessante de 

mudar o cenário atual, de omissão geral, em que o “cuidar de um bem precioso, do 

interesse de todos”, como a água, é sempre deixado para “o outro”. A conclusão é que 

os serviços são mesmo deficitários e necessitam de melhorias urgentes. 

Palavras-chaves: Esgoto Sanitário. Resíduos Sólidos. Drenagem. Desmatamento. 

Disponibilidade hídrica. 

 

  



ABSTRACT 

The lack of investments in the water and sanitation sector has taken to low quality of 

these services, mainly in the rural areas. This case study is about the reality in 3 rural 

communities in the municipality of Itabira, Minas Gerais State. We introduce a new 

approach in our study, emphasizing the participation of local communities in this 

engineering project. In our view, technology provides a means for change; community 

participation provides a motivation for a positive intervention in the local environment. 

Both are necessary. We present a proposal of intervention to improve the water and 

sanitation services, considering that the better choice of technology, proper use, proper 

operation and maintenance, depend upon not only of the traditional tools of engineering 

and our field works. Communities are asked to participate in planning, implementation 

and operation of this Project. The difference in recent years has been the recognition 

that users need to be the driving force behind improvement in water and sanitation 

services. However, communities participation is not a self–starting process: it has to be 

encouraged and takes time. The conclusion is that sanitation quality is really low and 

needs urgent improvements. 

  

Key words: Sanitation services; Solid Waste. Drainage. Deforestation. Water 

availability. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

As comunidades de Barro Branco, Chapada, Boa Esperança e arredores 

localizam-se no meio rural do município de Itabira-MG, e fazem parte do sistema de 

drenagem da bacia do Rio Piracicaba. Dados de IBGE, 2015, mostram que nesta 

bacia hidrográfica residem hoje aproximadamente 50 mil pessoas, em cerca de 10 

mil propriedades rurais, sendo que cerca de 80% ocupam áreas menores que 50 

hectares. 

Nos últimos anos, principalmente devido à falta de regularidade no regime 

de chuvas, têm ocorrido situações de escassez hídrica na bacia. As reclamações têm 

sido generalizadas e com veemência, porém de forma desorganizada e desarticulada. 

As observações de campo e conversas com aqueles agentes econômicos e sociais 

confirmam a preocupante redução de volume e vazão dos cursos d’água, sobretudo 

no final do período de estiagem (março a outubro).  

Outra constatação é que os produtores rurais, que bem ou mal lidam 

diariamente com a produção de água e, portanto, são “atores sociais” importantes 

nesta questão, não só desconhecem o Comitê da Bacia do Rio Piracicaba, como têm 

receio de que ele seja um órgão que só está preocupado com a cobrança pelo uso da 

água, que não ajuda, não orienta, “não chega junto” do produtor. 

O que motivou, inicialmente, a realização do presente trabalho foram as 

constantes reclamações advindas das comunidades da região da Chapada e Boa 

Esperança devido às deficiências de um serviço essencial para a vida dos cidadãos, 

ali residentes: frequente falta de água nas residências, sobretudo nas partes altas da 

localidade. Também no tocante ao serviço de esgotamento sanitário, a situação “não 

é bonita”: ausência de sistema de coleta e interceptação dos esgotos – trecho 

existente encontra-se danificado -, portanto todo o esgoto produzido é lançado 

diretamente nos cursos de água. 

Além disso, desde o início do curso, houve uma motivação parai desenvolver 

no Trabalho de Conclusão, um produto que tivesse uma aplicação social relevante 

em alguma comunidade, de preferência que contemplasse o meio rural. 

Pelo que se pode observar das experiências numa empresa de saneamento – 

o SAAE de Itabira -, as comunidades rurais são, em geral, muito menos assistidas do 

que aquelas próximas dos centros urbanos. Pesa também o fato de existirem, no 
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mesmo território, núcleos ou “bolsões” urbanos, coexistindo com comunidades 

rurais muito próximas (praticamente se misturam). Isto torna o trabalho bem mais 

complicado e desafiante. Talvez pelo aspecto da complexidade ou por tratar-se de 

localidades distantes – da ordem de 20 km da sede urbana -, essa região não 

recebeu, ainda, a necessária atenção dos órgãos públicos, em termos de serviços de 

infraestrutura básica. 

O Caso do “Manancial da Pureza”: vale relatar a experiência do Manancial 

da Pureza vivenciada pelo município de Itabira-MG, no tocante ao seu principal 

sistema de abastecimento de água – o ”Sistema Pureza” – implantado no ano de 

1974 (Fonseca, 2002). O empreendimento foi projetado e construído com o intuito 

de ser “a solução de longo prazo” para o abastecimento de água da cidade: água 

bruta de excelente qualidade, que permitiu nos primeiros anos, o tratamento por 

processo simplificado (Clarificadores de Contato). Entretanto, por um descuido dos 

gestores do município, deixou-se de implantar ações de proteção do manancial, 

recomendadas pela Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP). Em 

consequência dessa omissão, veio uma ocupação desordenada da bacia do 

manancial. Como resultado a qualidade da água piorou e em menos de 10 (dez) anos 

após a implantação, foi necessário construir unidades de sedimentação para garantir 

o processo de tratamento. As ações predatórias que se seguiram pelos anos seguintes 

na área do manancial, foram gravíssimas ao ponto de o parâmetro turbidez, que em 

períodos chuvosos, nos anos 1970 mantinha valores menores que 22 unidades de 

turbidez (uT), em 1986 atingiu o valor de 1.420 uT. 

O descaso para com as recomendações feitas pelos técnicos da FSESP 

resultou na degradação drástica desse manancial estratégico para o município, 

tornando quase inviável o seu uso. Essa experiência desastrosa precisa ser lembrada 

e servir de balizamento, como “caminho a ser evitado”. 

Desde 1997, o novo modelo preconizado pela Lei Federal 9.433 enfatiza e 

defende uma gestão descentralizada, compartilhada e participativa de gestão das 

águas do Brasil. Portanto, praticamente 20 anos já se passaram desde o início da lei. 

Então é chegada a hora de sair somente do discurso e de colocar em prática o 

modelo de gestão desta “nova” lei. 

É papel do CBH Piracicaba-MG consolidar o planejamento para garantir a 

oferta hídrica em pontos localizados na bacia, viabilizando a implantação de 

medidas estruturais como preservação das nascentes, controle da erosão, aumento 
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das áreas de recarga, recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APP’s) e 

até, se for o caso, construção de barragens de regularização. Mas parece que existe 

ainda um verdadeiro abismo entre os milhares de pequenos proprietários rurais e o 

CBH Piracicaba. 

Finalizando, cabe ressaltar que o produto deste trabalho pode, na fase de 

implementação das intervenções no meio ambiente físico, servir como uma ponte, 

um agente promotor da aproximação entre esses produtores e o CBH Piracicaba. 

Neste contexto, torna-se relevante levar adiante, projetos técnico-sociais que visem 

encontrar soluções técnicas alinhadas com as necessidades das comunidades e da 

preservação do meio ambiente. 
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2. OBJETIVOS 

 

GERAL: 

Avaliar os sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário das 

comunidades de Chapada, Boa Esperança, Barro Branco e adjacências, para 

diagnóstico dos problemas e indicação de soluções visando prover a comunidade de 

serviços adequados em termos de quantidade e qualidade. 

 

ESPECÍFICOS: 

i. Avaliar o funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), realizar 

diagnóstico dos problemas e apontar alternativa (s) de melhorias. 

ii. Avaliar o funcionamento do SES, realizar diagnóstico dos problemas e  

iii. Apontar alternativas de melhorias: ampliar a cobertura com redes coletoras, 

interceptores e tratamento.    

iv. Avaliar a necessidade de estender o atendimento com água tratada aos 

moradores dos núcleos rurais: Areias e outros. 

v. Propor a implantação de sistema de esgotamento sanitário para os moradores da 

área rural [núcleos e população dispersa]. 

vi. Avaliar a necessidade e conveniência de se criar um programa de revitalização 

dos mananciais da bacia, contemplando: proteção das nascentes; recuperação 

das áreas de proteção ambiental: recomposição das matas ciliares, de topos de 

morros e encostas íngremes; controle da erosão dos solos; recuperação/proteção 

das áreas de recarga; indicar soluções para os problemas de poluição hídrica 

proveniente dos currais das fazendas localizadas na parte alta da bacia, à 

montante da captação. 

  



14 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

3.1. Localização 

A área de estudo localiza-se no município de Itabira-MG, a cerca de 20 km, na 

direção sudoeste da sede urbana.  

Conforme as Figuras 1, 2 e 3, na bacia hidrográfica do Rio Doce, sub-bacia do 

Rio Piracicaba-MG (unidade de planejamento DO2). 

 

FIGURA 1.  Mapa de Localização na Bacia do Rio Doce 

 

                          Fonte: PMSB Itabira (Vol. 1. Pag. 13) 
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FIGURA 2 .  Mapa de Localização na Bacia do Piracicaba. 

 

Fonte: GUERRA, C. B. (organizador). Expedição Piracicaba 300 anos depois. Belo Horizonte; 

SEGRAC EDITORA E GRÁFICA LTDA, 2001. 156 p. 

 

FIGURA 3:  Mapa do Sistema Chapada. 

 

Fonte: Autor (2016) 
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3.2. Aspectos físicos 

3.2.1. Solos:  

No município de Itabira-MG predomina o solo do tipo latossolo vermelho-

amarelo, em que há ocorrência de granitos e xistos e em menor quantidade, argissolos 

vermelho-amarelo. Nas áreas de formações ferríferas, os latossolos vermelhos são 

muito comuns, enquanto que os cambissolos aparecem nas encostas com grande grau 

de inclinação (CARVALHO, 2009). 

3.2.2. Vegetação 

A maior parte de município de Itabira está localizada dentro do Bioma Mata 

Atlântica e outra no Bioma Cerrado, caracterizando-se como uma região de transição. 

Entretanto, devido ao processo de ocupação antrópica do espaço urbano e rural restaram 

apenas poucos remanescentes de formação florestal nativa, o que está bastante 

evidenciado na área de estudo.  

Nas coletas de campo observa-se a presença marcante de áreas ocupadas com 

pastagens, principalmente da espécie exótica braquiária (Brachiaria spp.), manchas 

isoladas da monocultura de eucalipto (Eucalyptus spp.) e também ocorrências de solos 

expostos e degradados, principalmente em encostas.  

3.2.3. Clima 

De uma maneira geral o município de Itabira encontra-se a uma altitude média 

de 766 m e máxima de 1.662 m. O clima é do tipo Cwa, segundo classificação de 

Koppen, o que indica clima tropical de altitude com chuvas de verão e verões quentes. 

A temperatura média anual da região é 21,3ºC. A temperatura média anual oscila 

bastante ao longo do ano, tendo amplitudes de 10,9ºC no início do verão e 16,1ºC no 

inverno. A média anual de chuva é de 1.521,3 mm, sendo janeiro o mês mais chuvoso e 

julho o mais seco. Período chuvoso típico: outubro a março. 

3.3.População residente na área 

A população residente, segundo estimativa baseada em dados do cadastro de 

usuários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e do Programa de Saúde da 

Família (PSF) é da ordem de 3.000 habitantes, sendo: 

o 2.000  (dois mil) nos núcleos Chapada / Boa Esperança; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latossolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latossolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xisto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argissolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argissolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latossolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cambissolo
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o 500 (quinhentos) no Barro Branco; 

o 500 (quinhentos) na área rural (Jambreiro, Areias e Biboca).  

3.4.Infraestrutura e equipamentos de serviços existentes 

Os núcleos (bolsões) urbanos possuem serviço de abastecimento de água potável 

(operado pelo SAAE), redes coletoras de esgoto, iluminação pública e pavimentação em 

cerca de 90%. 

Existe serviço de atendimento na área de saúde (unidade do Programa de Saúde da 

Família), uma Escola Estadual de 2º Grau e um posto policial, localizados no núcleo 

Chapada, que atendem também a comunidade do Barro Branco. 

 

3.5.Atividades econômicas potencialmente poluidoras 

o No núcleo Urbano da Chapada: Um (01) Posto de gasolina; Um (01) hotel, Um 

(01) restaurante, Uma (01) oficina mecânica de veículos. 

 

o Na área rural: Uma (01) granja (criação de frangos); Uma fábrica de cachaça 

(alambique); criação de animais (bovinos) nas propriedades rurais. 

 

3.6.Principais problemas socioambientais 

 

3.6.1. Eliminação da cobertura vegetal nativa (desmatamentos) / degradação 

dos solos 

À exceção da parte alta (cabeceira) da bacia do Córrego Chapada em que a 

vegetação encontra-se em estado razoável de conservação, verificou-se, durante as 

visitas de reconhecimento da área em estudo, a ocorrência de extensas áreas sem 

nenhuma cobertura vegetal, com os solos em avançado estágio de degradação, inclusive 

diversos focos de erosão (FIGURA 4). 

 

 

 

FIGURA 4: Cobertura vegetal eliminada, solos degradados. 
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Fonte: Autor (2016) 

 

 

3.6.2. Infraestrutura de saneamento 

o Lançamento de esgoto doméstico sem tratamento direto nos cursos de água. 

o Lançamento de resíduos das atividades agropecuárias nas fazendas (resíduos 

dos currais das fazendas, etc). 

o Carreamento de sólidos para os cursos de água, devido aos focos de erosões 

nos solos degradados. 

 

3.6.3. Ocorrência de inundações / enchentes 

Na parte baixa da bacia, na entrada do núcleo Boa Esperança, há registro da 

ocorrência de enchente (FIGURA 5), inclusive colocando a vida dos moradores em 

risco. Nesse local e em outros a jusante, elas destruíram o interceptor de esgoto sanitário 

em alguns trechos, o que interrompeu o funcionamento da ETE Boa Esperança, 

construída à margem do córrego Chapada, a cerca de 200 metros do término do 

arruamento (Boa Esperança). 
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FIGURA 5: Local de enchente no bairro Boa Esperança (destruição do emissário). 

 

Fonte: Autor (2015) 

3.7. Caracterização da bacia do manancial “Córrego Chapada” 

Conforme anteriormente exposto, vislumbra-se a possibilidade de se utilizar a 

água do córrego Chapada (FIGURA 6) para o abastecimento humano daquela 

microrregião. Os dados morfométricos, apresentados a seguir, são importantes no 

sentido de se definir intervenções adequadas a serem realizadas, sobretudo no que se 

refere às ações para a revitalização do manancial. 

De acordo com os parâmetros Coeficiente de Compacidade (Kc) e Fator de 

Forma (Kf) calculados, trata-se de bacia hidrográfica alongada, não sujeita à ocorrência 

de grandes enchentes.  
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TABELA 1: Parâmetros morfométricos Bacia do córrego Chapada (futuro manancial):  

DADO / PARÂMETRO VALOR SIGNIFICADO 

1. Área da Bacia 3,2735 Km
2
 - 

2. Comprimento do rio principal 

e secundários. 

Principal: 5,360 km 

Secundários: 12,982 km 
- 

3. Perímetro 20,260 km - 

4. Coeficiente de Compacidade 

𝑲𝒄 =  
𝟎,𝟐𝟖 𝒙 𝑷

√𝑨
  

3,13 

Sendo Kc maior que 1,5, 

indica que a bacia não é 

sujeita a grandes 

enchentes 

5. Comprimento Axial (L) 5,13 km - 

6. Fator de forma:  

𝑲𝒇 =  
𝑨

L2
 

0,124 

Sendo Kf menor que 

0,50, é indicativo que a 

bacia não é sujeita a 

enchentes 
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FIGURA 6: Manancial Córrego Chapada  

 

Fonte: autor (2016) 
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4. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

4.1.Sistema integrado chapada e boa esperança  

4.1.1. Abastecimento de agua 

O sistema de abastecimento de água de Chapada/Boa Esperança atende a esses 

dois bolsões urbanos, que estão localizadas a cerca de 20 km a sudoeste do centro de 

Itabira-MG. O sistema é constituído de 3 (três) poços tubulares (artesianos): 1 poço no 

bolsão urbano Boa Esperança e 2 (dois) no bolsão urbano Chapada, e um reservatório 

de 200 mil litros, que atende às duas comunidades.  

A capacidade de produção, ou seja, a vazão total dos poços é de 7,6 L/s. 

Segundo os relatórios operacionais do SAAE, para manter a população 

abastecida, é necessário que esses poços funcionem, diariamente, por mais de 16 horas 

(período máximo recomendado) fato que compromete a recarga do aquífero. 

O reservatório apresenta trincas com infiltrações, portanto demandando serviços 

de reparos (impermeabilização). 

 

4.1.2. Esgoto sanitário 

 

O núcleo Chapada não possui rede coletora de esgoto. Assim sendo, todo 

efluente gerado é lançado direto no córrego Chapada. 

Já o núcleo Boa Esperança, por ser mais recente, teve um planejamento mínimo 

e a partir dos anos 1990 foi contemplado com redes coletoras de esgoto. Possui 

também um sistema de interceptação e ETE (reator UASB), construídos no ano de 

2001. A extensão total é de 7,8 km (incluindo o interceptor). Diâmetro: 150 mm. 

Material: PVC. 

Devido à ocorrência de enchentes, o interceptor foi danificado em diversos 

trechos, isso provocou a interrupção da chegada de esgoto ao reator, interrompendo o 

funcionamento da ETE. Devido a este fato, todo o esgoto é lançado direto no córrego 

Chapada. 
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4.1.3. Resíduos sólidos e drenagem 

 

A coleta de resíduos é feita regularmente pela ITAURB, com a mesma logística 

do serviço prestado na sede urbana. Não foram registradas reclamações quanto ao 

atendimento. 

Quanto ao sistema de drenagem, praticamente 100% das vias é desprovida do 

equipamento. Desta forma ocorrem problemas nas ocasiões de chuvas. 

Foram identificados, nas visitas técnicas, alguns pontos que, segundo os 

moradores, possuem histórico de ocorrência de inundações, conforme a seguir:  

o Núcleo Boa Esperança: no ponto situado a cerca de 200 metros da passagem do 

córrego Chapada sob a rodovia, os moradores da Avenida Santo Antônio 

relataram a ocorrência de enchentes. Corroborando o depoimento dos 

moradores, constata-se que neste local a margem do córrego foi completamente 

erodida, causando a destruição do interceptor de esgotos. 

o Ao longo das margens do Córrego Chapada até o final do bairro Boa Esperança, 

enchentes provocaram a destruição do emissário de esgotos em diversos trechos. 

 

4.2.Barro Branco 

4.2.1. Abastecimento de agua 

O sistema de abastecimento de água conta com uma captação de água bruta 

através de um poço tubular (artesiano), o Poço 01 – Barro Branco, localizado na 

rodovia MG-129, km 10, nas coordenadas geográficas de latitude 19°41’43,5”S e 

longitude 43°18’12,0”O. 

A captação ocorre por meio de uma bomba submersa com vazão de 6,04 m³/h, 

tempo médio de operação de 15 h/dia.  

A água captada é tratada com a adição de cloro e armazenada em um 

reservatório circular apoiado, construído em ferrocimento, capacidade de 100 m³, e 

posteriormente distribuída para o abastecimento. 
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Constatou-se pelos dados operacionais e conforme reunião com a comunidade, 

um elevado número de reclamações de falta de água. O desabastecimento é causado, 

conforme antes citado, pela insuficiência do volume produzido e também por 

dificuldades devidas à topografia acidentada, outro fator que dificulta. 

Outro agravante é que, por tratar-se poço “único”, em caso de defeito o 

abastecimento é interrompido. 

4.2.2. Esgoto sanitário 

A Rua Amazonas (lado de cima da rodovia) possui rede coletora pública, 

localizada na rua. O lançamento é direto no curso d’água (Córrego Barro Branco), na 

entrada de um bueiro, misturado com as águas pluviais (FIGURA 7).   

A Rua Acre (lado de baixo da rodovia) possui casas somente de um lado, todas 

com os fundos voltados para o córrego. Constatou-se, na visita técnica, a existência de 

interceptor em tubos PVC diâmetro 150 mm, construído margeando o córrego. 

Constatou-se também que esse interceptor encontra-se rompido em diversos trechos, 

portanto não funciona. Assim, todo o esgoto é lançado direto no córrego Barro Branco. 

FIGURA 7: Lançamento de esgoto direto na entrada de um bueiro, misturado com as 

águas pluviais. 

 

Fonte: Autor (2016) 
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4.2.3. Resíduos sólidos e drenagem 

Da mesma forma que nos núcleos Chapada e Boa Esperança, a coleta de 

resíduos é feita de forma regular pela empresa ITAURB. Alguns moradores, na 

reunião com a associação, reclamaram da falta de lixeiras nas ruas, mas a gerência de 

limpeza (ITAURB) informou que lixeiras nas ruas não faz parte do planejamento da 

empresa. A solução do problema deverá ser feito a partir de um acerto entre a empresa 

e os moradores. 

Quanto à drenagem, verifica-se deficiência no funcionamento, pois acumula-se 

lama na rua durante as chuvas, mesmo as de baixa intensidade. Além disso, um 

morador da Rua Acre relatou a ocorrência de enchente no local, nos últimos 5 (cinco) 

anos, inclusive apontou o nível atingido pela inundação em sua casa. 

Observou-se, também, em visita ao local, precariedade quanto à manutenção da 

pouca estrutura existente: o bueiro sob a rodovia (interligando a Rua Amazonas à Rua 

Acre) encontra-se assoreado, comprometendo 50% da seção interna da tubulação 

(FIGURA 8). 

FIGURA 8:- Bueiro obstruído no Barro Branco (falta de manutenção) 

 

Fonte: Autor (2016) 
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4.3.Núcleos rurais e população dispersa 

4.3.1. Areias 

Os moradores da parte mais alta consomem água direta de nascentes, sem 

tratamento. A partir das entrevistas, ficou claro que não percebem o problema. 

Também não são atendidos com serviço de coleta de resíduos sólidos. 

 

4.3.2. Jambreiro 

A comunidade é constituída, na maior parte, por proprietários de chácaras, ou 

seja, moradores de “fim de semana” e alguns sitiantes.  

O abastecimento de água é feito pela rede pública (SAAE). Quanto ao esgoto, a 

situação é mais precária. Somente alguns poucos possuem fossa séptica instalada. E 

também reclamam da falta de manutenção (limpeza) dessas fossas. A maioria lança os 

esgotos diretamente no córrego Jambreiro. O município vem buscando alternativas 

para prestação do serviço de forma adequada (universalizada), porém ainda sem 

efetividade. 

 

4.4.Resumo dos principais problemas detectados  

4.4.1. Chapada e Boa Esperança 

AGUA 

o Volume produzido é insuficiente para atender a demanda nos dias de maior 

consumo; 

o Desabastecimento nas partes altas, devido inadequação do sistema de distribuição 

(moradores em cota elevada praticamente nivelada com o reservatório). 

o Inviabilidade técnica de aumento da produção baseada em poço tubular profundo. 

o Demora no tempo de espera para reparos de vazamentos (pontuado pela 

comunidade, em reunião realizada com na Associação Comunitária Boa Esperança 

no dia 6/10/16); 

o Rede de distribuição inadequada em alguns trechos: diâmetro insuficiente, 

tubulação aflorando (exemplo: ramal que abastece o Jambreiro). 
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ESGOTO 

o Rede coletora não cobre todas as ruas; 

o Falta de interceptor: único trecho existente (Boa Esperança) encontra-se 

danificado. 

o ETE (reator UASB) desativada há anos devido aos danos no interceptor; 

o Não atendimento à população rural (núcleo Areias e residências dispersas); 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS: 

o Necessário ajustar com a população para colocar o lixo nos dias e horários 

corretos, conforme estabelecido pela ITAURB. 

 

DRENAGEM 

o Deficiência na rede de drenagem: sistema não existe em algumas ruas, porque a 

urbanização foi feita sem o devido planejamento. 

o Ocorrência de enchentes com inundação de algumas casas, o ponto principal em 

que esse problema foi identificado é na Avenida Santo Antônio (Boa Esperança). 

Este problema, ao que tudo indica, tem a ver com problema de má conservação da 

bacia de montante: eliminação de vegetação nativa, ocupação com capim 

braquiária (reduzindo taxa de infiltração e aumento do escoamento superficial). 

4.4.2. Barro Branco 

AGUA 

o Volume produzido é insuficiente para atender a demanda nos dias de maior 

consumo; 

o Desabastecimento nas partes altas, com necessidade de rodízio / fechamento de 

registros da parte baixa. 

o Demora no reparo de vazamentos (pontuado na reunião com a comunidade). 

o Pressão interna na tubulação excede os limites recomendados pela boa prática. 

 

ESGOTO 

o Rede coletora precária (elevado número de extravasamentos e em alguns trechos 

não existe ou está quebrada). 
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o Falta de interceptor em todo o trecho. Em consequência, todo o esgoto é lançado 

direto no curso de água (córrego Barro Branco); 

o Inexistência de sistema de tratamento (ETE); 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS: 

o Necessidade de um programa de conscientização, para que a população adeque o 

horário de colocação do lixo, de acordo com os horários de passagem do caminhão 

de limpeza. 

DRENAGEM 

o Sistema existente em somente poucos trechos isolados e nestes em que existe é 

precário. O bueiro de águas pluviais sob a rodovia encontra-se assoreado, com 

50% da seção entupida. A responsabilidade de manutenção é do DNIT. 

 

4.4.3. Geral e área dos mananciais: 

o Redução da vazão dos cursos de água. 

o Eliminação de mata nativa, substituição por eucalipto e braquiária. 

o Lançamento de resíduos de currais nos cursos de água; 

o Áreas de Proteção Permanentes (APP’s) desprotegidas: ausência de matas ciliares, 

ausência de cobertura vegetal nos topos de morros e nas encostas íngremes; 

o Processos erosivos: encostas e bordas das estradas vicinais. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A situação dos sistemas de Água e Esgoto nas comunidades objeto deste 

trabalho é bastante complicada, conforme visto no item anterior. Resultados como esses 

já eram esperados, com base nos relatórios operacionais do SAAE, portanto já se 

contava também com a necessidade de promover melhorias. Essas melhorias dependem, 

fundamentalmente, de aumentar a capacidade de produção de água. Para tal, a solução 

pensada considerou sempre o aproveitamento do córrego Chapada como fonte de 

produção, ou seja, o que os engenheiros denominamos de “Estudo de Concepção” 

estava pronto. O resto era “somente” questão de fazer os projetos de engenharia e 

“arrumar” os recursos para executar as obras. 

Nova preocupação surgiu no início dos trabalhos de campo (visitas na bacia), ao 

se deparar com um manancial em estágio avançado de degradação: retirada da mata 

nativa, presença de focos de erosão dos solos. Estas alterações na fisionomia, estrutura e 

composição da cobertura vegetal original reduzem a capacidade de retenção da água no 

solo e sua percolação para os lençóis subterrâneos. Em consequência, aumenta-se a 

parcela de escoamento superficial, gerando efeitos danosos como inundações, erosões, 

assoreamento dos cursos d’água e perda da capacidade produtiva dos solos.  

Observou-se também uma rotina de lançamento de dejetos diretamente nos 

cursos de água, tanto das residências quanto das unidades de produção agropecuária. 

Em reuniões com as comunidades [realizadas no ambiente das três Associações 

de Moradores] verificou-se que essas comunidades - principalmente as dos núcleos 

urbanos –, têm sido vítimas das frequentes faltas de água em suas casas.  Fizeram 

algumas cobranças às autoridades (inclusive manifestação tipo “bloqueio da rodovia”), 

mas no fundo continuam aguardando que o poder público resolva o problema. 

Manifestaram as mesmas preocupações dos produtores rurais. 

Assim sendo, defendemos o ponto de vista de que a proposta de intervenções a 

ser apresentada, para ser eficaz, deverá contemplar não somente obras de engenharia, 

mas, também, procurar uma forma de participação efetiva das comunidades desde a fase 

inicial de elaboração dos estudos e projetos. Desconsiderar a importância da 
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participação comunitária junto com os técnicos, desde a fase inicial do processo seria, 

no mínimo um “descuido” e poderia conduzir ao insucesso do empreendimento. 

Quanto ao nível de conhecimento / percepção / consciência, considerável 

número de moradores locais demonstraram um nível de percepção interessante: 

associam os desmatamentos, o plantio de eucaliptos e pastagens em braquiária à 

diminuição das águas nos córregos. 

De acordo com a FIGURA 9, existem em alguns locais, iniciativas de 

proprietários rurais em fazer intervenções no sentido de conter os focos de erosão em 

suas propriedades. Fizeram de forma improvisada, provavelmente sem assistência 

técnica, com resultados práticos questionáveis. Mas vale pela iniciativa. Isto pode ser 

considerado um fator positivo, um aspecto favorável, quando chegar a hora de implantar 

as ações de conservação do solo. 

A parte final deste trabalho trata de uma proposta de intervenção. Devido às 

limitações de tempo e outros recursos, em nível de estudo de concepção. Os custos 

destas intervenções são estimados, com base em obras de porte semelhante.  

FIGURA 9: Intervenção para conter erosão em encosta 

 

Fonte: Autor (2016) 
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6. RECOMENDAÇÕES  

 

Assim sendo, e considerando: (i) que o sistema existente não atende de forma 

adequada, principalmente pela baixa capacidade de produção; (ii) que o córrego 

Chapada é o manancial em melhores condições de ser utilizado para o abastecimento 

público; (iii) que referido manancial encontra-se fragilizado em grande parte da sua 

área e em acelerado processo de agravamento do quadro.  

Este trabalho propõe um conjunto de intervenções visando ao aproveitamento daquele 

manancial, da seguinte forma:  

(a) Nos primeiros anos (fase inicial) o sistema de tratamento deverá ser baseado 

numa ETA convencional (ciclo completo). Esta é necessária, em razão da 

qualidade duvidosa da água bruta, que se encontra comprometida em razão 

das atividades descontroladas na bacia. 

(b) Deverá ser iniciado, o mais rápido possível, um conjunto de ações visando à 

Revitalização/Conservação daquele manancial: proteção das nascentes, 

recomposição vegetal com espécies nativas, programa de controle de erosão 

do solo, eliminação dos lançamentos de dejetos nos cursos de água. 

(c) Futuramente, num horizonte temporal da ordem de 5 (cinco) anos, 

(dependendo do sucesso do programa), o manancial poderá estar despoluído, 

com as vazões aumentadas nos períodos de estiagem e com a qualidade das 

suas águas melhoradas, ao ponto de tornar possível substituir a ETA 

convencional por um processo simplificado de tratamento (exemplo: filtro 

lento de areia). E a ETA convencional (tipo pré-fabricada) poderá ser 

aproveitada em outra situação (localidade) 

 

Desde que as comunidades locais sejam orientadas, envolvidas e convencidas a 

participar, torna-se possível criar, desde o início do processo, um ambiente de 

coletividade e de cumplicidade na busca da solução dos problemas comuns a todas elas. 

Nesse sentido, é recomendável e necessário desenvolver um programa de educação 
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ambiental amplo e geral, com metodologia e linguagem simples e disponibilização de 

informações a todos.  

Recomenda-se um programa específico de revitalização e preservação das 

nascentes, no período de pelo menos 36 meses, com reuniões preparatórias de 

convencimento e sensibilização nas igrejas, sindicatos, associações de moradores, etc. 

Além disso, recomenda-se a elaboração de material informativo específico (cartilhas 

sobre nascentes e “produção” de água) e a organização de atividades práticas, chamadas 

de “dia de campo”, onde seriam realizadas visitas demonstrativas dos problemas 

relativos a água e de suas soluções.  

 



33 

7. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO  

 

A seguir são apresentadas as principais intervenções (ações / obras) propostas 

neste trabalho. 

7.1.Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

7.1.1.  Boa Esperança e Chapada 

Consiste no aumento da capacidade de produção, visando atender a demanda 

atual e futura. A nova fonte de produção será o manancial superficial Córrego 

Chapada e o ponto de captação será acima do ponto de confluência com o córrego 

Areias. 

As seguintes obras deverão ser implantadas:  

o Captação (barragem de nível e crivo) e Tratamento (ETA convencional pré-

fabricada), capacidade 5 L/s.  

o Elevatória e Adutora de Agua Tratada (EAT e AAT) do local da ETA até o 

reservatório Boa Esperança. Extensão aproximada: 2,4 km; 

o Reservatório específico elevado (volume = 20 m
3)

, na Vila Milânio, para o 

abastecimento das casas localizadas em cota topográfica mais elevada.  

o Adequação do sistema de distribuição: Substituição da rede nos trechos críticos: 

tubulações subdimensionadas, expostas ou a baixa profundidade. 

o Melhorias no reservatório Boa Esperança: impermeabilização, melhoria do 

fechamento (cerca), urbanização e pintura. 

7.1.2. Barro Branco: 

O sistema Barro Branco, pelo que foi diagnosticado com base nos dados 

operacionais e reunião com a comunidade, precisa ter a sua capacidade de produção 

ampliada com urgência. A alternativa que apresentará resultado em prazo mais curto é 

a perfuração de novo poço. Futuramente, havendo capacidade suficiente de produção 

no sistema Chapada/Boa Esperança, este poderá ser atendido com água produzida 
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naquele sistema. A grande vantagem será a obtenção de um sistema integrado: 

Chapada / Boa Esperança e Barro Branco. 

Em resumo, as seguintes obras deverão ser executadas: 

o Perfuração de novo poço, que deverá ter o volume produzido destinado ao 

Reservatório existente. 

o Adequação do sistema de distribuição: (a) Substituição dos trechos críticos: 

tubulações subdimensionadas, tubulações expostas ou assentadas a baixa 

profundidade, motivos de rompimentos frequentes; (b) adequação da pressão na 

rede de distribuição, mediante colocação de válvula redutora de pressão (VRP); 

 

7.1.3. População rural: 

7.1.3.1. Núcleo Areias (parte alta):  

Segundo depoimento dos moradores, que usam águas de nascentes próximas, 

estas mantêm “Boa Qualidade”, mesmo em períodos de chuva. Este fato nos permite 

propor soluções simples, de melhoria e proteção destas nascentes. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) oferece atividades de 

capacitação em proteção de nascentes para o abastecimento humano. Atividades de 

cunho prático, envolvendo representantes das comunidades.  

Na fase do projeto detalhado poderá ser estudada a implantação de sistema 

coletivo, também usando tecnologia simplificada – exemplo: filtração lenta -, a ser 

operado pela própria comunidade, com apoio do órgão municipal de saneamento. 

7.1.3.2. Jambreiro: 

A intervenção consiste em substituir trecho de tubulação em estado precário: 

diâmetro insuficiente e assentada à baixa profundidade, com quebras frequentes 

7.2. Melhorias do Sistema de Esgotos Sanitários (SES) 

 

Os serviços a serem executados deverão contemplar a melhoria dos sistemas 

como um todo, conforme a seguir: 
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7.2.1. Chapada e Boa Esperança: 

o Recuperação/reconstrução do interceptor e emissário nos trechos danificados pelas 

enchentes (Boa Esperança);  

o Tratamento: Reativação da ETE (reator UASB). Esta se encontra desativada desde 

2012. Deverá ser analisado o estado do equipamento, e avaliar a possibilidade de 

aproveitamento;  

o Ampliação do interceptor para atender ao núcleo Chapada, e interligação ao 

existente na entrada do bairro “Boa Esperança”, mediante execução de travessia 

sob a rodovia - obra especial, por método não destrutivo (MND);  

o Ampliação da ETE, visando a atender à população atual que cresceu. 

o Ampliação da rede coletora, visando ao atendimento de toda a população  

 

7.2.2. Barro Branco: 

Conforme visto, as seguintes obras são necessárias: 

o Recuperação e adequação das redes coletoras e interceptores, que se encontram 

danificados no trecho margeando o córrego (fundos da Rua Acre).  

o Execução de travessia por método não destrutivo (MND) sob a rodovia, para 

interligar a rede coletora de esgoto da Rua Amazonas à da Rua Acre. 

o Complementação do interceptor; e  

o Implantação de ETE, capacidade: 600 habitantes (população atual + 20% - folga 

visando ao crescimento vegetativo). 

 

 

7.2.3. Área rural: 

Essa população poderá ser contemplada com ações/soluções individuais ou 

coletivas, preferencialmente com tecnologia de baixo custo (tecnologia social), a ser 

especificada na fase de detalhamento (Projeto Executivo): fossas sépticas econômicas, 

fossa biodigestora (modelo EMBRAPA), etc.  



36 

O projeto executivo deverá ser desenvolvido com a participação intensiva de 

representantes da comunidade junto aos técnicos  

 

7.3. Revitalização / conservação do manancial 

Deverá ser implantado um programa de natureza conservacionista. Num 

primeiro instante deverá contemplar, em caráter prioritário, o manancial Córrego 

Chapada e posteriormente será estendido aos demais. As seguintes ações, dentre 

outras, deverão ser colocadas em prática: 

o Execução de terraceamento, caixas de retenção de água de chuva (caixas secas), 

barraginhas, visando o aumento da taxa de infiltração de água no solo e ao 

controle de erosão do solo. 

o Cercamento / isolamento das APP’s: áreas ao redor das nascentes, margens dos 

cursos de água, topos dos morros, encostas íngremes cima de 45º. 

o Implantação de sistemas de tratamento dos resíduos gerados pelas atividades 

agropecuárias: resíduos de currais, etc. 

o Controle de erosão do solo: caixas de contenção de sólidos, paliçadas nos cantos 

das estradas vicinais, etc. 

o Coleta, tratamento e destinação adequada dos esgotos domésticos, inclusive das 

residências isoladas; 

 

O programa deverá ser coordenado pelo poder público (Prefeitura), com a 

participação efetiva dos setores usuários de água (SAAE, Produtores Rurais e outros) 

e parcerias com o Comitê de Bacia, universidades, sindicatos, igrejas, e outras 

entidades da sociedade civil. É também necessária a participação de órgãos de 

extensão rural (EMATER). 
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8. PROJETOS DE ENGENHARIA VINCULADOS 

8.1. Abastecimento de água 

Em vista da grande amplitude das questões levantadas, considerando as 

limitações, principalmente de tempo, nesta parte do trabalho será desenvolvido até o 

nível de estudo de concepção, o projeto para o Sistema Integrado de Abastecimento de 

Água (SAA Integrado) Chapada, Boa Esperança e Barro Branco (FIGURA 10). 

A opção pelo abastecimento de água é pelo fato de ser esta a demanda de maior 

emergência, do ponto de vista da população, fonte de maior pressão da comunidade 

sobre os órgãos responsáveis pelo serviço. 

Nas páginas seguintes apresentamos os principais parâmetros e especificações para o 

projeto. 
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FIGURA 10 – Diagrama Esquemático do SAA Integrado Chapada Boa Esperança e 

Barro Branco.  

 

Fonte: Autor (2016)  
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8.1.1. Memorial descritivo das obras sugeridas para a ampliação do SAA 

Refere-se ao conjunto de obras sugeridas para ampliar o volume de produção de 

água. Esse “novo” sistema será interligado ao existente e deverá atender aos três 

núcleos: Chapada, Boa Esperança e Barro Branco, com a capacidade de atender a uma 

população da ordem de 3.500 habitantes. 

A proposta deste projeto conta com aprovação da direção do SAAE-Itabira. Cabe a 

ressalva de que modificações poderão ser propostas no intuito de compatibilizar os 

custos com a capacidade de investimentos. Deverá ser constituído das seguintes 

unidades: 

o CAPTAÇÃO: 

Será do tipo “a fio d’água”, constituída de barragem de elevação de nível, 

implantada em local estrategicamente escolhido: leito encachoeirado, rochoso, com 

estreitamento / “encaixe”, que facilita a execução do barramento. 

o ADUTORA DE ÁGUA BRUTA (AAB) 

Será construída em tubos PVC diâmetro 100 mm, interligando a tomada d’água à 

entrada da Estação de Tratamento (ETA). Extensão: 120 metros. 

o ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) 

Será instalada uma ETA pré-fabricada, confeccionada em fibra, capacidade 5 L/s, 

modalidade convencional (ciclo completo). A casa de química será no espaço 

contíguo, em alvenaria, área construída: 30 m
2
, destinada a abrigar os equipamentos 

de dosagem dos produtos químicos. 

o ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT) 

Constitui-se de dois conjuntos motor-bomba de 3 CV, e respectivos painéis 

elétricos. 

o ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (AAT) 

Será construída em tubos PVC, ponta e bolsa, junta elástica, classe 20, diâmetro 100 

mm, interligando a saída da ETA ao reservatório Boa Esperança. Extensão: 2,4 km. 
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o INTERLIGAÇÕES AO SISTEMA EXISTENTE 

O novo sistema de produção será interligado ao existente, no reservatório Boa 

Esperança.  

o VILA MILÂNIO 

A vila Milânio será contemplada com a instalação de um (01) reservatório 

elevado em aço (tipo taça), altura 6 (seis) metros (do fundo em relação ao terreno), 

volume 20 (vinte) m3, a ser alimentado por uma derivação da adutora principal. Esta 

será em tubos PVC ponta e bolsa, junta elástica, diâmetro 50 mm. Extensão: 230 m. 

 

o RESERVATÓRIO “BOA ESPERANÇA” 

O reservatório existente (capacidade 200 m
3
) receberá a água produzida no novo 

sistema. Serão executados serviços de impermeabilização, fechamento da área 

externa, pintura e urbanização. 

o BARRO BRANCO 

Será executado, no primeiro momento, em caráter de urgência, um novo poço 

tubular a ser interligado ao sistema existente.  

E posteriormente, quando for concluído SAA-Córrego Chapada, esse núcleo passará 

a receber água do novo sistema, efetivando o conceito de integração. Para tal, será 

construída uma adutora de água tratada derivando daquela que liga a Nova ETA ao 

Reservatório Boa Esperança e elevatória. Extensão desta derivação: 1,9 km. 

 

 

8.1.2. Principais parâmetros do sistema proposto: 

o Parâmetros: 

 Vazão de Projeto: Q = 5 L/s  

Essa vazão está sendo admitida nesta etapa, considerando a capacidade 

típica de produção dos mananciais superficiais da região (Q7,10 = 3 L/s / km
2
) 
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e o tamanho da bacia: 3,34 km
2
. Este valor poderá, eventualmente, ser 

ampliado, a partir de estudos específicos da capacidade do manancial. 

Equivale a 50% de Q7,10. 

 Consumo Per-capita: q = 100 L/Hab/dia. 

Valor na faixa recomendada para povoados rurais (P ˂ 5.000 Hab), 

(VON SPERLING, M. 1996 – pág.52). 

 Coeficiente de majoração para o dia de maior consumo: k1 = 1,2 

 Coeficiente de majoração para a hora de maior consumo: k2 = 1,5 

 

o Capacidade do novo sistema em termos de população abastecida 

𝑃 =   
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜

 𝑞 .  𝑘1
  

Volume diário = 5 L/s x 86.400s = 432.000 L/dia 

Descontando 2% (lavagem de filtros):  

𝑃 =   
0,98 𝑥 432.000

1,2 𝑥 100
    →       P = 3.528 Hab. 

Significa que novo sistema terá capacidade de abastecer o total da 

população, sem a necessidade de funcionamento dos poços. 

Considerando, no entanto, a dificuldade de funcionar um sistema destes 

(afastado da sede urbana) em regime de 24 horas, deve este funcionar em 

conjunto aos poços, permitindo reduzir o número diário de horas de 

funcionamento.  

o Cálculo da Adutora 

 Diâmetro: 

 Equação de Bresse: 𝐷 = 𝑘 . √𝑄 = 1,3 . √0,05  → D = 0,09 m 

       - Diâmetro adotado: 100 mm 

 

o Elevatória de água tratada (EAT) 

 Desnível geométrico entre a ETA (poço de sucção) e o Reservatório (Na 

máx): 11 m 

 Perda de carga: 11,2 m  
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Equação de Hazen-Williams, C=140 (tubos de PVC). 

 Altura manométrica de recalque: Hman =  22,2 m. 

 Potência do conjunto motor-bomba: P (cv) =  
𝑄  𝑥  𝐻𝑚𝑎𝑛

75 𝑥  ŋ
   (ŋ = 70%) 

 

P = =  
5 𝑥 22,2

75 𝑥  0,7
  = 2,10 cv.  - adotar 3 CV (oferecido no mercado). 

  Nota: Serão instalados dois conjuntos (um de reserva). 

 

o Booster do Barro Branco: 

 Vazão: 1 L/s 

 Desnível geométrico: 115 m 

 Potência dos conjuntos motor-bomba 

P =  
1 𝑥 115

75 𝑥  0,7
  = 2,19 cv.  -  adotar 3 CV (oferecido pelo mercado) 

 

o Verificação Vila Milânio: 

 Cota do fundo do reservatório: 789 m 

 Cota do terreno na parte baixa: 737 m 

 Pressão estática máxima: 52 mca 

Conclusão: pressão máxima em limites aceitáveis. 

 

o Verificação Barro Branco: 

 Cota reservatório: 895 m                         

 Cota ponto mais baixo: Rua Acre: 794 m 

 Pressão estática = (895 – 794) = Pressão estática = 101 m  

Conclusão: pressão estática muito acima (o dobro) do valor recomendado. Com 

esse elevado nível de pressão, as perdas por vazamentos certamente são grandes.   
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Recomendação: instalar válvula redutora de pressão (VRP) e, futuramente 

construir outro reservatório, destinado a abastecer a parte baixa, procurando 

manter a pressão no patamar máximo de 50 mca. 

8.2. Pontos críticos referentes aos projetos 

Os seguintes principais pontos são críticos e devem ser visto com muita atenção 

na elaboração dos projetos: 

o ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

Especial atenção deverá ser dedicada na previsão desde o início, de escolha do 

processo de tratamento adequado, devendo ser o mais simples possível. Outro 

ponto também muito importante é prever a implementação de medidas de 

proteção desses mananciais. 

o ESGOTO SANITÁRIO: 

Ver com cuidado especial a tecnologia aplicada, visando a maior facilidade / 

viabilidade na fase operacional. Escolher tecnologias simples, eficientes e de 

baixo custo.  

o REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DOS MANANCIAIS: 

Garantir, desde o princípio, a participação de profissionais de comprovada 

experiência prática e conhecimento teórico e também buscar mecanismos de 

garantir a efetiva participação da comunidade: fazendeiros, produtores rurais, 

etc. 

É absolutamente indispensável que esses atores sociais sejam “convencidos” da 

importância do projeto, e estejam dispostos a ajudar. 

 

8.3.Justificativa do impacto gerado pela execução do projeto no município e 

processo de fiscalização. 

A execução do presente projeto impactará positivamente, no sentido de que 

garantirá melhor qualidade de um serviço essencial – o abastecimento de água -, para 

uma comunidade de 3 mil pessoas. Hoje o serviço é precário, onerando inúmeras vezes 

o prestador (SAAE) que é obrigado, em certas ocasiões, a recorrer ao fornecimento de 
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água por meio de caminhões pipa, onerando os custos operacionais, sem um equivalente 

retorno em termos de qualidade dos serviços. 

 

8.4.Licenças e legislação pertinentes 

Trata-se de projeto de pequeno porte e baixo potencial poluidor. Portanto 

processo de licenciamento simplificado: Autorização Ambiental de Funcionamento 

(AAF). 

 

8.5.Cronograma físico financeiro 

O cronograma proposto leva em conta os seguintes critérios: (i) quatro (4) meses 

para elaboração do projeto executivo e obtenção das licenças; (ii) ampliar a produção do 

Barro Branco é das ações mais urgentes, por ser este o sistema mais fragilizado, 

conforme diagnóstico: em caso de defeito no único poço, a população fica sem água; 

(iii) concomitante às obras do novo sistema produtor (Córrego Chapada) deverá ser 

iniciado o programa de revitalização da bacia do manancial. Duração prevista: 3 anos 

(mínimo). 

 Na página seguinte, apresenta-se um cronograma geral resumido (TABELA 2) 
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TABELA 2: CRONOGRAMA GERAL RESUMIDO (*) 

SERVIÇO / EQUIPAMENTO 

Custo  

 (1000 

R$) 

CRONOGRAMA 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

1. Elaboração dos projetos executivos e obtenção 

das licenças ambientais 
50 X 

           

SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA (SAA) 

1. Novo Sist. Produtor (Captação + ETA) Corr. 

Chapada + AAT (Sistema Integrado) 
830  X X X         

2. Ampliação e Adequações Sist. Distrib. B. 

Esperança e Chapada. 
40     X        

Barro Branco 

1. Ampliação da Produção (novo poço tubular) 50 X            

2. Ampliação e Adequações Sist. Distrib. Barro 

Branco: Ampl./subst. Redes,  inst. VRP, etc 
40 X X           

3. Adutora AAT Barro Branco - extensão: 1,9 km 120     X        

Invest. Total no Sist. Abastecimento de Água (núcleos urbanos):       R$ 1.180 mil 

Comunidades Rurais 

1. Areias (parte alta): (sistema simplificado) 25  X           

2. Jambreiro: Adequação redes de distribuição 25  X           

Sub Total SAA Comunidades Rurais:      R$ 50  

ESGOTO SANITÁRIO 

1. Redes coletoras e Interceptor Chapada e Boa 

Esperança 
165  X           

2. ETE Boa Esperança e Chapada (integrada)   800  X X X         

Barro Branco: 

1. Redes Coletoras, interceptor Barro Branco 100  X           

2. ETE  350  X X          

Sub Total: R$ 450 

Comunidades Rurais 

3. Areias (fossas sépticas ou equivalente) 25  X           

4. Jambreiro 40  X           

5. Barro Branco 20  X           

Sub Total SES Comunidades Rurais:      R$ 85 mil 

 

Custo Total Sist. Esgoto Sanitário (SES):                            R$ 1.500 mil 

   X           

TOTAL (AGUA + ESGOTO):                R$  2.680   mil 

 

REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE MANANCIAL (**) 

1. Bacia do Chapada (Bibocas) da nascente até o 

ponto da captação (fazenda Barros) 
** X X X X X X X X X X X X 

2. Demais áreas (Areias, Jambreiro e outras) *** 
A ser definido dependente 

disponibilidade $$$ 

*Valores estimados, base: obras semelhantes. 

** Chapada (Biboca) prioritário (futuro manancial) 

*** a ser orçado  próxima etapa do trabalho       

 



46 

8.6. Fontes de financiamento e critérios exigidos 

o Recursos próprios do SAAE 

o Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH PIRACICABA.  

o FUNASA: Por se tratar de intervenções em áreas com características de área 

rural, a Funasa pode representar uma fonte de recursos. 

o FEGA – Fundo Especial de Gestão Ambiental. Fundo do município de 

Itabira, instituído com o Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

o ROTARY: Ações voltadas para a área de Recursos Hídricos e Saneamento 

têm possibilidade de receber recursos modalidade não reembolsável da 

Fundação Rotária. Esta é uma das áreas de enfoque da organização. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: INTERAÇÃO COM AS COMUNIDADES 

 

 

 

 Foram realizadas reuniões com as comunidades, nas datas abaixo discriminadas: 

 

1. Comunidade de Barro Branco......................................04/10/2016. 

2. Comunidade de Boa Esperança....................................07/10/2016. 

3. Comunidade de Chapada..............................................13/10/2016. 

 

Em todas essas reuniões houve presença de representante da Interassociação 

(ICRECI) – entidade que agrega todas as associações comunitáras do municipio de 

Itabira-MG -, e também de representante (s) do Rotary Club. 

 

 Os participantes foram estimulados a expor os problemas de água e saneamento 

que enfrentam no dia a dia e também a apresentar seus pontos de vista de como esses 

problemas podem ser solucionados. 

 

 Nas páginas seguintes, apresentamos as listas de presença e a ata da reunião da 

comunidade do Barro Branco. 
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ATA DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE DO BARRO BRANCO 
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Anexo II 

TABELA 3: CRONOGRAMA DAS OBRAS E SERVIÇOS SAA INTEGRADO 

(CHAPADA, BOA ESPERANÇA E BARRO BRANCO) 

SERVIÇO / EQUIPAMENTO 

Custo  

 (1000 

R$) 

C R O N O G R A M A 

MÊS 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1. Elaboração dos projetos executivos, 

obtenção das licenças ambientais e 

processo licitatório. 

50 X X X X         

OBRAS SISTEMA DE AGUA (SAA) - CHAPADA E BOA ESPERANÇA 

2. Captação, adutora de água bruta, obras 

civis da ETA / Casa de Química, ETA, 

tubos e equipamentos de dosagem e 

eletromecânicos a serem fornecidos pelo 

SAAE/IRA. 

750     X X X X X X   

3. Adutora de Agua Tratada (AAT), da ETA 

até o reservatório Boa Esperança, 

derivação para a vila Milânio, conforme 

projeto. 

80         X X   

4. Reservatório elevado em aço, Vol. 20 m3, 

para a parte alta da Vila Milânio. 
20           X  

5. Complemento e readequação do sistema de 

distribuição: ampliação às ruas não 

atendidas, subst. tubulações inadequadas. 

40            X 

OBRAS SISTEMA DE AGUA (SAA) - BARRO BRANCO 

6. Perfuração de novo poço tubular, 

equipamentos e interligação ao existente. 
50   X X         

7. Complemento e readequação do sistema de 

distribuição: ampliação às ruas não 

atendidas, subst. tubulações inadequadas: 

Instalação de VRP. 

40   X X         

8. Adutora de água tratada (derivação da 

principal) até reservatório: extensão 1,9 

km, instalação de booster. 

120           X X 

 

Invest Total no Sist. Abastecimento de Água (núcleo urbano):       R$ 1.150 mil 

 

COMUNIDADES RURAIS 
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9. Areias (parte alta): melhoria do sistema 

atual baseado em nascentes (sistema 

simplificado) 

20  X           

10. Jambreiro: complementação e melhoria da 

rede de distribuição 
20  X           

Sub Total SAA Comunidades Rurais:      R$ 40 

 

Investimento. Total no Sistema de Abastecimento de Água:       R$ 1.190 mil 

 

*Valores estimados, com base em obras de semelhante porte. 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA OBRAS DO SAA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA, 

CHAPADA E ARREDORES 

1. UNIDADE REQUISITANTE: Gerência de Produção do SAAE/ITABIRA 

 

2. OBJETO:  

 

2.1.  Execução dos serviços de Ampliação e Melhoria do Sistema Integrado de Abastecimento 

de Água (SAA) da  localidade de Chapada, Boa Esperança e Barro Branco, constituído de:  

i. Captação do córrego Chapada, através de barragem de regularização de nível 

e tomada d’água por meio de crivo; 

ii. Adutora de água bruta em tubos PVC DN 100 mm, extensão: 120 m; 

iii. Obras civis para instalação de ETA pré-fabricada, capacidade 5 L/s; 

iv. Elevatória de Água Tratada – EAT  

v. Adutora de água tratada, em PVC DN 100 mm, extensão 2.400 metros, 

interligação ao sistema existente. 

 

Nota: A ETA pré-fabricada, como também os tubos para a construção das adutoras 

serão fornecidos pelo SAAE. 

 

2.2 Este objeto será realizado através de licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO. 

 

3. JUSTIFICATIVA: 

A realização deste objeto é essencial para garantir o adequado abastecimento de água 

dos bairros Chapada, Boa Esperança e Barro Branco. O sistema atual, baseado na 

captação de água subterrânea (poços tubulares) vem funcionando precariamente, devido 

à baixa capacidade de produção dos poços tubulares, apresentando frequentes 

problemas de desabastecimento, principalmente nas épocas de temperatura mais 

elevada. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO:  

4.1. As especificações e quantitativos do objeto constam no anexo 1 (Especificações Técnicas) e 

no anexo II (Planilha de Orçamento); 
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5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente 

contratação serão custeadas com recursos das seguintes fontes: 

a. Recursos próprios do SAAE: 50% 

b. Repasse da Prefeitura de Itabira, recursos do Fundo Especial de Gestão 

Ambiental (FEGA): 50%. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Para participar do processo licitatório, as licitantes 

deverão apresentar os seguintes documentos, para comprovação da capacidade 

técnica: 

a) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), em nome da Licitante, com validade na data 

da apresentação. 

b) Pelo menos um (01) atestado em nome da Licitante, emitido (s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade 

profissional competente acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) comprovando a execução de serviços de 

características semelhantes. 

b.1- O (s) atestado (s) deverá (ão) conter:  

− identificação da pessoa jurídica emitente; 

− nome e cargo do signatário; 

− endereço completo do emitente; 

− período de vigência do contrato; 

− objeto contratual; 

− outras informações técnicas necessárias e suficientes para a comprovação da 

execução do serviço.  

b.2- atestados emitidos por signatários que não sejam contratantes titulares deverão 

estar acompanhados da cópia autenticada do correspondente contrato de 

subcontratação entre as partes, entende-se por contratante titular a pessoa jurídica 

destinatária do objeto contratado. 

b.3 – Atestado de Visita Técnica ao local do empreendimento 
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7. DOS PRAZOS: 

Os serviços, objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos dentro do 

prazo de 8 (oito) meses corridos, contados a partir da data da emissão da ordem de 

serviço pelo SAAE-Itabira. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão da nota fiscal referente à medição 

atestada pela contratante. As medições deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum 

acordo com a fiscalização, referente aos serviços executados, e entregues no Setor de Protocolo 

da SAAE-Itabira  entre os dias 01 (primeiro) e 05 (cinco) de cada mês.  As medições terão 

periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e 30(trinta) do mês subsequente, exceto a 

primeira que será elaborada no início dos serviços até o dia 30 (trinta). A fiscalização atestará os 

serviços executados até o dia 30 (trinta) de cada mês. 

8.2. A Contratada deverá anexar mensalmente à NF/Fatura cópias autenticadas ou 

acompanhadas dos originais para autenticação dos documentos abaixo relacionados: 

a. Relação dos funcionários lotados na obra (devidamente assinada pelo sócio ou 

responsável legal acompanhada de procuração); 

 

b. Comprovação do depósito bancário dos salários dos funcionários lotados na obra ou 

contracheques com as devidas assinaturas (referentes ao mês anterior à medição);  

 

c. GFIP com discriminação dos recolhimentos do INSS e FGTS por empregado lotado 

na obra; 

 

d. Listagem assinada pelos empregados, comprovando o recebimento de auxilio 

alimentação e do vale transporte; 

 

e.   CND/INSS e CRF/FGTS 

 

f. Certidão Negativa de Débitos Salariais; 

 

g. Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

 

8.3. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com cada medição Relatório Mensal 

sobre Segurança e Medicina do Trabalho da obra/frente de serviço, indicando, se for o caso, os 

acidentes ocorridos e respectivas providências tomadas, fiscalizações realizadas pela 

Superintendência Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspeções de 

iniciativa da própria CONTRATADA. 
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8.4. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipações de pagamentos, haverá recomposição ou 

desconto com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês “pro-rata die”, a partir da 

data do vencimento até a data do efetivo pagamento. 

 

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Direitos e Obrigações da Contratada: 

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as 

condições estabelecidas a seguir: 

a. Iniciar os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir do 

recebimento da ordem de serviço.  

b. Organizar os trabalhos de forma a não causar embaraços às atividades 

desenvolvidas pelo SAAE ou terceiros na área dos serviços, não podendo tais 

interferências justificar eventuais atrasos na execução, salvo fatos imprevisíveis 

de definição exclusiva do SAAE. 

 

c. Programar os trabalhos de modo a assegurar a conclusão dos serviços no prazo 

estipulado no Cronograma Físico. 

d. Fornecer e manter, no local da realização dos serviços, Diário de Obra, contendo 

os lançamentos e registros obrigatórios. 

e. Regularizar junto a órgãos e repartições competentes, todos os registros e 

assentamentos, relacionados com a execução dos serviços, respondendo a 

qualquer tempo pelas conseqüências que a falta ou omissão dos mesmos 

acarretar. 

f. A Contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 

deste Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos 

os danos e prejuízos que, na execução dele venham, direta ou indiretamente, a 

provocar ou causar para a Contratante ou para terceiros. 

g. Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a 

Contratante (SAAE), perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste 

Contrato, será sempre a Contratada. 

h. Indicar, à Contratante, um Preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos por força do objeto deste contrato;  

i. Este preposto deverá reportar-se à Fiscalização e tomar as providências para que 

sejam cumpridas todas as obrigações pertinentes à Contratada, incluindo todas 

as falhas detectadas nas execuções dos serviços; 

j.     Deverá a Contratada manter um número de telefone de contato (fixo e celular), 

para garantir uma comunicação eficiente; 

k. Executar os serviços objetos desta contratação mediante a atuação de 

profissionais especializados, manter quadro de pessoal suficiente para execução 

dos serviços sem interrupção, os quais não terão nenhum vínculo empregatício 
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com a Contratante, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com 

todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e outros decorrentes 

da execução dos serviços ora contratados; 

l. Providenciar para que todos os seus empregados sejam registrados e 

identificados e tenham regularizadas as suas carteiras de trabalho, bem como 

atendam às demais exigências da Previdência Social e da legislação trabalhista 

em vigor, inclusive cumprir as convenções coletivas de trabalho e decisões em 

dissídios que forem aplicáveis. 

m. Providenciar às suas expensas o PCMSO e o ASO de seus funcionários. 

n. Transportar seu pessoal até os locais de execução de serviços. 

o. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal quando da execução 

dos serviços, comprometendo-se a afastar qualquer empregado, cuja presença 

seja considerada inconveniente aos interesses dos serviços, a critério da 

Contratante. 

p. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços 

em conformidade com o edital e seus anexos. 

q. Manter por sua conta e responsabilidade, a vigilância sobre equipamentos, 

materiais e outros bens de sua propriedade ou da Contratante que lhe forem 

confiados. 

r. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, todos 

os documentos de habilitações exigidas pela Contratante na licitação em 

compatibilidade com as obrigações assumidas. 

s. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle 

adotados pela fiscalização. 

t. Permitir que a Contratante, sempre que julgar necessário, fiscalize a execução 

dos serviços contratados, os materiais neles utilizados, bem como vistorie e 

aprove os seus equipamentos e ferramentas, antes e/ou durante a execução dos 

serviços. 

u. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas 

expensas, no total ou em parte, os serviços executados, em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções. 

v. Reportar à Contratante, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou 

irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom 

andamento das atividades; 

w. Responder por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinente ao contrato, que eventualmente 

venham a ser solicitados pela Contratante; 

x. Ressarcir a Contratante dos gastos por ela efetuados, caso venha a ser condenada 

judicialmente a pagar indenizações decorrentes de ações trabalhistas intentadas por 

empregados da Contratada, relativas aos serviços objeto deste contrato. 
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y. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 

previdenciária, de seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo todas as 

obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus 

resultantes das infrações cometidas. 

z. Isentar e defender a Contratante em face de quaisquer vínculos, liames ou 

reivindicações de subcontratados ou de terceiros com a Contratada relacionados, 

decorrentes do trabalho contratado. 

aa. Emitir e encaminhar ao SAAE, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

referente à execução da obra. 

9.2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a. Emitir as ordens de serviços para execução dos serviços; 

b. Credenciar, por escrito, junto à Contratada, um técnico de seu próprio quadro, 

que atuará como seu fiscal e único interlocutor para os fins previstos neste 

contrato; 

c. Fornecer à Contratada as informações e a documentação técnica indispensável à 

realização dos serviços ora contratados; 

d. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à Contratada, quaisquer instruções ou 

procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este contrato;  

e. Acompanhar a elaboração do planejamento dos serviços da Contratada, sendo-

lhe lícito opinar, propor modificações, aprovar ou rejeitar qualquer de suas 

etapas, considerando o superior interesse do SAAE; 

f. Comunicar por escrito à Contratada quaisquer irregularidades, imprecisões ou 

desconformidades verificadas na execução dos serviços, determinando-lhe 

prazo para que as regularizem;  

g. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

h. Receber as faturas mensais, nota (s) fiscal (is) da Contratada, juntamente com as 

medições e os respectivos documentos, fazer a devida conferência e liberar, 

através do aceite, para pagamento; 

i. Em nenhuma hipótese efetuar o aceite na (s) nota (s) fiscal (is) sem a 

documentação exigida. 

j. Verificar o perfeito desenvolvimento dos trabalhos, sendo que sua eventual 

omissão não eximirá a Contratada dos compromissos assumidos perante o 

SAAE. 

k. Reter da Contratada o valor das parcelas pleiteadas, caso ajuizada reclamação 

trabalhista contra a Contratada por empregado vinculado ao trabalho, em sendo 

o SAAE notificado para integrar a lide. 
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l. Ressarcir-se, mediante retenção nos faturamentos, independentemente do 

resultado da ação, do valor das horas que forem despendidas pelo preposto e 

advogado do SAAE de Itabira, na elaboração de petições e nos deslocamentos 

para audiência, além das despesas judiciais e dos custos que incorra para 

produzir suas provas, servindo de base para ressarcimento aqui pactuado os 

honorários advocatícios pagos pelo SAAE. 

m. Reter os pagamentos devidos em razão da execução do presente instrumento, 

até que a Contratada satisfaça a respectiva obrigação, liberando a Contratante se 

autuada, notificada, intimada ou condenada em razão da não liquidação, em 

época própria, de qualquer obrigação atribuível à Contratada, seja de natureza 

fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie. 

n. Cobrar judicialmente as obrigações da Contratada, descritas no item anterior, 

caso já tenham sido liberados pela Contratante todos os pagamentos e a garantia 

de execução do avençado, servindo o presente instrumento como título 

executivo extrajudicial. 

o. Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos nas cláusulas 

quinta e sexta deste contrato; 

 

10. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as 

exigências e condições a seguir estabelecidas: 

a. Prestar os serviços de acordo com o Projeto básico e seus complementos; 

b. Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 

serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 

individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu 

perfeito desempenho; 

d. Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª 

(primeira) medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas 

definidas no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção – PCMAT, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento; 

e. Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA ou CAU, na forma da Lei, e 

apresentar o comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente 

antes da apresentação da primeira fatura, perante o SAAE, sob pena de retardar o 

processo de pagamento; 

f. Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula 

correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, 

sob pena de retardar o processo de pagamento; 
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g. Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos 

durante a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital; 

h. Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo 

Cronograma Físico – Financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pelo setor 

de Engenharia do SAAE; 

i. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até os limites previstos em lei. 

j. A CONTRATATADA concorda com a adequação do projeto que integra o edital de 

licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 

peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 

do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do 

contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme exigido pelo Decreto 7.983 de 08 de abril de 

2013. 

k. Apresentar, ao término da obra, o cadastro conforme construído “As-built”, 

devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

11. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 Os serviços objeto desta Licitação serão acompanhados pelo GESTOR especialmente 

designado pelo CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pelo 

SAAE, os quais deverão ter perfil para desempenhar tais tarefas, proporcionando a estes o 

conhecimento dos critérios e das responsabilidades assumidas. 

11.2 Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR na pessoa 

do Sr. Fulano de Tal, funcionário desta entidade, entre outras atribuições: planejar, coordenar e 

solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar 

aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as 

solicitações de providências; 

11.3. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições: 

a. Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA; 

b. Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário; 

c. Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação do CONTRATANTE; 

d. Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou 

implícitas; 
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e. Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, 

rejeitando aqueles julgados não satisfatórios; 

f. Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados; 

g. Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor 

qualidade na execução do objeto licitado; 

h. Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-as às 

condições específicas; 

i. Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações; 

j. Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a 

melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos; 

k. Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que 

determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas adotadas; 

l. Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato; 

m. Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada 

uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão; 

n. Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas 

ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO; 

o. Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas; 

p. Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades 

de correção; 

q. Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou 

não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do 

inadimplemento das obrigações; 

r. Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados e dos cronogramas de 

execução do objeto contratado. 

12. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1. O objeto desta Licitação será recebido: 

a. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

da CONTRATADA; 

b. Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, designada pelo CONTRATANTE, 

mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo circunstanciado, assinado 

pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, período 

este de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93; 
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c.  O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante 

apresentação da baixa da obra no CREA ou CAU e no INSS. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Diretoria TÉCNICA DO 

SAAE, especialmente designada para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA 

14.1. O prazo contratual será de 8 (oito) meses, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da 

OS (Ordem de Serviço) pela CONTRATANTE, ou até exaurir-se o objeto deste termo de 

referência, podendo ser prorrogado de acordo com solicitação e acordo entre as partes. 

Itabira-MG, outubro de 2016. 

SAAE de Itabira 

 

 


