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MEMORANDO ND M>/ 2006 - DILIC/IBAMA

Brasília,
J \ de outubro de 2006.
sília, \\
Ao: Chefe do Protocolo Geral - DCA

Assunto: Solicitação de abertura de Processo.

Solicito a gentileza dessa Divisão a abertura de processo com os seguintes
dados:

K
•••**•

Interessado: CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Assunto: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Águas Lindas de Goiás.

Atenciosamente,

•k •N»•

Diretor de Li

G:\colirtCOLIC AG 2006\Memo\ABertura de Processo Águas Lindas CAESB.doc

Ambiental -

substituto

Nu»''

caesb
OE 290/2006 -TMAL/TMA/DT/C4E§,g
Brasília, 18 de setembro de 2006.

Referência: Licenciamento Ambiental para implantação do Sistema de Abastecimento de
Água da Cidade deÁguas Lindas de Goiás.
Processo:

02008.001.241/2002-00 - IBAMA.

Senhor Diretor,

Visando

atender ao

contido

no

item

2

do

Ofício n.°

163/2006-

CGTMO/DILIC/IBAMA, estamos encaminhando o Requerimento de Licença Prévia e
as respectivas cópias das publicações no Diário Oficial do Distrito Federai e em
jornal de grande circulação, para o Sistema de Abastecimento de Água da Cidade
de Águas Lindas de Goiás, constituído pelas seguintes unidades: Adutora de Água
Tratada, por gravidade, interligando a ETA Descoberto aos Centros de Reservação;
dois Centros de Reservação localizados em Águas Lindas de Goiás, com capacidade
de lO.OOOm3 cada e rede de distribuição de água.

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos pelo telefone 3213-7352.
Atenciosamente,

PROTOCOLO
'TíaUa-DT
íbitirtt- TMA

DILIC/IBAMA
M°- 10 - 683

RECEBIDO:
S^^^"

limo Senhor

LUIZ FEUPPE KUNZ JÚNIOR
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais RenováveisIBAMA
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES POLUIDORAS
REQUERIMENTO

1. SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:
QjLICENÇA PRÉVIA (L.P)

|

|RENOVAÇÃO DE LICENÇA PREVIA (RL.P)

r~~"lLlCENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

|

[RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO[I

I

llICEMÇA DEOPERAÇÃO (L O)

|

IRENOVAÇÃO DELICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO)

I

[LICENÇA DEAMPLIAÇÃO

|

tOUTROS»

1.CLASSIFICAÇÃO (USODO IBAMA)

I |pp

| |mp

I |*F

3. LICENÇA ANTERIOR

,a

o

-o

N°.

4. DADOS DO REQUERENTE
Nome ou Razão Social

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Endereço(avenida, rua, estrada, etc.)
CGCyCPF
00.082.024Í0001-37

Av. Sibipiruna, lotes 13a 21, Ed. Xingu, Bloco D, 1o Andar, Centro deGestão Águas

Emendadas

Cep
71.928-720

Município

^guas Claras- RAXX

Endereço Eletrônico

Fax (DDD)
(61)3213-7360

Telefone (DDD)
(61) 3213-7352

raquelbrostel@caesb.df.gov.br

Cidade

Estado

Brasília

DF

5. REPRESENTANTES LEGAIS

c

CPF

Nome

152.264.335-49

Marcelo Antônio Teixeira Pinto
6. ÓRGÃO FINANCIADOR

VALOR DO EMPREENDIMENTO
7. CONTATO
Nome

E-mail:

Raquel Brostel

raq uelbrosteítSjcaes b.df gov. br

Endereço para Correspondência

Av Sibipiruna lotes 13a 21, Ed. Xingu, Bloco D, VAndar, Centro deGestão Águas Emendadas - Águas Claras
Fax (DDD)

Telefone (DDD)

Cep
71-928-720
n.aztw^u

i (61)3213-7352
w'1'"'^-'^'.

_

_

_

(61) 3213-736P'

1 \-v —,v

_

S DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACl^

REALIZAR-SE-A DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOé/E AJfEXO^INDlCADOS NajíEM

NESTE REQUERIMENTO

(NOVE), NO VERSO DO

Nome

Marcelo Antônio Teixeira Pinto
Local: Brasília, 18 de setembro de 2006

3. DESCRIÇÃO DA(S) ATIV1DADE(S) (localização e descrição técnica do empreendimento)

Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás, constituído pelas seguintes unidades:
c

- Adutora de água tratada, por gravidade, interligando a ETA Descoberto aos Centrosde Reservação;
—^
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- Dois
Centros
de
Reservação
em Águas Lindas
de Goiás, com capacidade de 10.000 m cada;

- Rede de Distribuição.

-^2/

Observação:

EDITAL N° 805, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006.

ANDRÉ LUÍS C. MOTTA E SILVA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de sua^ atribuições e com fundamento legal no Decreto n" 24.430, de 02 de

EDITAL N° SOS. DE 12 DE SETEMBRO DE 2006.

n° 66. de 07 de abril de 1999.

o cancelamento da pré-indicação de área da empresa, MARCELO MENDES MACEDO ME.
processo 160-000.321/1998, referente ao Lote 16. da Quadra 11. do Setor de Expansão Econômi
cade Sobradinho /DF, feita através do Edital n" 63, de 06 de abril de 1999, publicado no DODF

março de 2004, econsiderando aPortaria n° 420, de 12 de setembro de 2006, TORNA PÚBLICO

FEDERAL, nouso desuas atribuições e com fundamento legal noDecreto n" 24-430, de 02de

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO

EDITAL N° 807, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006.

ANDRÉ LUÍS C. DA MOTIA E SILVA

o cancelamento da pré-indicação de área, para a Empresa A DELEALP INDUSTRIAL DE
MÓVEIS LTDA ME, processo 160.001.771/2002, referente à Quadra 01, Lote 65, para o Setor
de Materiais de Construção daCeílíindia/DF, feita através do Edital n° 456, de 14 de novembro de
2002, publicado noDODF n° 242, de 17 de dezembro Úa 2002.

março de 2004 cconsiderando aPortaria n"419, de 12dc setembro de 2006, TORNA PÚBLICO

FEDERAL, nouso de suas atribuições e com fundamento legal noDecreto n" 24.430, de 02 de

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO

EDITAL N° 806, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006.

n°212, de 05 de outubro de 2001.
ANDRÉ LUÍS C. DA MOTTA E SILVA

sa TECPAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, processo 160.001.909/2001,/cfcrente o Lote 11, do Conjunto 20, para Área de Desenvolvimento Econômico de Águas
Claras /DF, feita através do Edita! n° 695, de 23 de outubro de 2001, publicado no DODF

TRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e com fundamento legal no Decreto n°
24.430, de 02 de março de 2004, e considerando os termos da Portaria n° 418, de 12 de
.setembro de 2006,TORNA PÚBLICO o cancelamento da pré-indicação de área da Empre

Ne 178, sexta-feira; 15"de setembro de 2006

.

Brasfiia, 14 de setembro de 2006..

URBANO E HABITAÇÃO

SZGBETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

LEITE. Presidente.

Naturais Renováveis - IBAMA aLicença Prévia para oSistema de Abastecimento de Água do
Município de Águas Lindas, no Eslado de Goiás. FERNANDO RODRIGUES FERREIRA

TORNA PÚBLICO que requereu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

c oitenta e sete reais).

dora dos ilens 1e 2 com o valor total de RS 503.987,00 (quinhentose três mil e novcccnios

tampões T-105T de FOFO Dúctil, triangular, por preço unitário por item cotado, da forma
que se segue: aempresa TRAVMET INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA julgada vence

fornecimento de travas para tampões T-105C de FOFO Dúctil, circular, e de Iravas para

CAESB, processo: 00092.002.015/2006, tipo de licitação: menor preço, para fabricação e

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CA
ESB. TORNA PÚBLICO o resultado do julgamento da Concorrência CP - 25/2006 -

CONCORRÊNCIA CP - 25/2006 - CAESB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

nantes: Pela CAESB: Élcio Rezende Freire - Superintendente de Logística. Pela Elelropeças Peças Elétricas e Serviços Ltda: Duclean Bezerra Aguiar.

Termo de Quitação do CT n° 6568. Processo: 092.000313/2004. Parles: CAESB xELETROPEÇAS - PEÇAS ELÉTRICAS ESERVIÇOS LTDA. Assinatura: 12 de setembro de 2006. Assi

EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO

c Magna Engenharia Lida: Ivano José Basso.

AnlõniodaSilvcira-DirclorTécnico. Pelo ConsórcioThcrmig Engenharia c Gerenciamento Ltda

passando as datas de vencimentos de 11 de julho de 2006 para 08 de janeiro de 2007 e 02 de
janeiro de 2007 para 28 de dezembro de 2007, respectivamente- Assinantes: Pela CAESB: José

Diário Oficial do Distrito Federal

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DIS
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lia, vítimas de um incêndio.

da original chegava a R$
1 milhões) deverá ser desidu ao pagamento de preirios menores, de outros scr)1"C'S públicos.
Depois do evento, a goverora seguiu para gravações
programa eleitoral e mais
i vez cancelou corpo a corpo
faria por algumas cidades.
meio às filmagens, a canita tucana teve reuniões para
.ir da remoção das famílias
Vila São Rafael, em Cei-

pelo GDF com o acordo (a

idia, o dinheiro economiza-

lar as parcelas. Segundo

nões trimestralmente para

12 parcelas trimestrais, no
odo de março de 2007 a
ço de 2009. O GDF se
iprametc a depositar R$ 15

e um sinal de R$ 50 milhões
30 de setembro, e o restante

0 acordo prevê o pagamcn-

guuuu íi caíiuiaíiia ruçaria, a

Rádio

zer um anúncio referente ao

terminai. 'Vamos lançar a Ii-

nos próximos dias", disse.

1

j

tem de ser bem esclarecida.

Segundo ela, o Conselho Na
cional de Trânsito (Contrair)
aprovou e vai implantar par-

sí Transporte integrado

Em relação ao problema
do transporte, a grande so
lução, na opinião da gover
nadora, será a integração
metrô-ônibus-vans, por meio
do projeto Brasília Integrada,
que será implantado ainda
este ano. "Vamos dispor da
biUictagem eletrônica, com o
bilhete único, que possibi
litará ao usuário circular cm

melhoriada frota e sua adap
tação para os portadores de
necessidades especiais. Se-

projeto belíssimo, que vai es

modidade aos usuários".

timular o turismo c dar co

porte de massa, c que haverá

empresas privadas. "E um

qualquer um desses meios de
transporte", expiicou.
Abadia acrescentou que
estão cm construção os cor

diferenças de velocidades em
um mesmo trecho. Essa pe
culiaridade sempre foi alvo
de queixas dos motoristas.

das vias, acabando com as

Abadia, é a quilometragem

Uma questão que deve
ser revista, na opinião de

402 mortes.

passado, graças aos pardais,
esse número diminuiu para

dente de trânsito. No ano

soas no DF, vítimas de aci

panhando o exemplo do Dis
trito Federal. Ela citou que,
cm 1995, morreram 545 pes

dais no Brasil todo, acom

/LM foi a questão das multas
emitidas «pdsã-^pardais. Aba
dia avalia que esta questão

caso das ações sociais".

redores destinados ao trans

governadora, será realizada

(

Uutro tema abordado na

l 5 LI í í : r : • ; :. o "

entrevista à Rádio Planalto

r

o

pliação de outros, como é o

vernador Roriz, além da am

projetos imciaaos peto ex-go

lãlS 5Ü6

por meio de parceria^ com

A obra, de acordo com a

I

j citação da nova rodoviária

aproveitou a queixa para fa-

|

200 pessoas. A governadora

|

1

afirma, trabalham mais de

feita uma faxina na Rodoviária, onde hoje, segundo

I
I

s

que, assim que assumiu o
GDF, determinou que fosse

1
I

Planalto AM, Abadia contou

adiantou nada".
Em entrevista à

reforma obrigou o GDF a
fazer novos gastos na re
cuperação do terminal, res
saltando que a obra "não

f

Ainda segundo a nora, \

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

FEDERAL-CAESB

COMPANHIA DESANEAMENTO AMBIENTAL 00 D1STR!"

Pr0iid;rü3

Fernando Rodrigues Ferreira Leits

do Município deÁguas Lindas, ao Essado deGoiás.

Naturais Renováveis - IBAMA a Licença Prévia 3£rs o Sistema de AiiasiecimaniG ;ie Ajua

Torna público que requeieu ao Instituto Brasileiro do Meio Amoienla c gos Rec.,.5');

caesb
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cidiu não mais receber e de

volveu os valores recebidos."

Administrativo

ma, o candidato de fantasia

Marcos Cardoso fez acusações

Conselho

CEB. Mesmo assim, Aríete de

galidade o fato de Aríete, com
vice-governadora, receber paga
mento por suas atividades nt

não se tratava de nenhum:; ile

exercício de cargo, função oi
emprego remunerado. Logo

atividade de conselheiro com

do DF, que não considera

05/95, da Procuradoria-Gera

cão constante no Parecer n

'denunciante' omitiu a informa

mente seu candidato 'laranja' ao
Senado para atacar injustamen
te Aríete Sampaio. No progra

ta-feira (13/9), usou covarde

propaganda eleitoraldesta quar

didato José Roberto Arruda, na

ta-feira. Diz a nota: "O can

deputada distrital Aríete Sam
paio, divulgou ontem uma nota
oficial na qual repudia o pro
grama eleitoral de Marcos Car
doso, candidato ao Senado pelo
PFL, exibido na última quar

tem como candidata ao GDF a
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MARCELO TEIXEIRA PINÍO
Superintendente de Meio Ambiente
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OE 107/2006 - TMAL/TMA/DT/CAESB
Brasília, 06 de abril dé~2uü6

Referência: Sistema de Abastecimento de Água do Rio Descoberto - LO n°28i/2002
Processo:
02008.001.241/2002-00
Senhor Diretor,

O Sistema de Abastecimento de Água do rio Descoberto - SAA Descoberto,
operado por esta Companhia, possui a Licença de Operação n° 281/2002 - IBAMA,
compreendendo as unidades de barramento, adução, tratamento, reservação e
distribuição. Essa licença tem validade até 26/12/2006.

A CAESB pretende implantar o Sistema de Abastecimento de Água de Águas
Lindas de Goiás, em parceria com a SANEAGO, fundamentada pelo Consórcio
Águas Lindas firmado entre as duas empresas.
O projeto desse sistema de égua, recentemente concluído, adotou como
soíução de abastecimento a captação de água na Barragem do rio Descoberto, que
dispõe de capacidade instalada e ociosa, no bombeamento e na adução de água
bruta, suficiente para absorver a essa nova demanda. No âmbito do Distrito

c

Federal, será necessário implantar a Adutora de Água Tratada que interligará a ETA
Descoberto ao Centro de Reservação a ser implantado em Águas Lindas de Goiás.
Parte do traçado dessa Adutora está próximo aos limites da poligonal da APA do
Descoberto e encontra-se apresentado em planta anexa. Verifica-se, portanto, que
o sistema proposto caracteriza-se como uma expansão do SAA - Descoberto.
Considerando que brevemente deverá ter início o processo de renovação da
LO n° 218/2002 e que também deve ser obtida a licença ambiental para a

implantação do Sistema de Abastecimento de Águas Lindas de Goiás, vimos
consultar esse Instituto quanto à necessidade de solicitar a Licença de Instalação
para as referidas obras, tendo em vista a possibilidade de anteciparmos a
renovação da LO, para inclusão do licenciamento em questão.
Para subsidiar a análise desse Instituto, encaminhamos, em anexo, um
Descritivo Técnico, plantas gerais do projeto e respectiva Anotação, de
Responsabilidade Técnica - ART.
'w

Sem mais para o momento /cblocamo-nos à disposição para quaisquer

esclarecimentos pelo telefone 3213-73^2.
Atenciijü,di|ivfc;iiLfci,

protocolo
DILIQ/IBAMA
N°:

Marcelo Teixeira Pinto
Supermtentjfenle de Meio Ambiente/- TMA
O mel

4.387

DATA: j<2s /OV /06

] Técnica-DT/CAEéB

RECEBIDO:/ 1~ •

limo Sr.

LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - D1LIQ
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ibama
Nesta

"BRASÍLIA - Patrimônio Cultural da Humanidade"

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade."

companhia de saneamento ambiental do distrito federal
SCS Quadra Od BlocoA 67/97 Ediílcio CAESB

CEP 70.300-904 BRASÍLIA DF
TEL (ál) 3325-7807 FAX 3325-7! lá

Prcc tliilS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO
DESCRITIVO TÉCNICO

O^"

Fls.

P™1^2^t2£
1) População atendida

Segundo os "Estudos de Concepção do Sistema de Abastecimento de Água de Águas
Lindas de Goiás/GO", a população de projeto, que serviu de base para as estimativas

da demanda de água, foi extraída do Plano Diretor de Água e Esgotos da CAESB PLD/2000.

Com base na população estimada e nos parâmetros de projeto adotados (consumo per

C

capita = 120 l/hab.dia; produção per capita = 160 l/hab.dia; índice de perdas = 25%; K1
= 1,2; K2 = 1,5), foram calculadas as vazões de projeto.
ano

Pop. (hab)

Q média (l/s)

Q máx. diária (l/s)

Q máx. horária (l/s)

2005

137.154

253,99

304,79

457,18

2010

178.157

329,92

395,90

593,86

2015

210.332

389,50

467,40

701,11

2020

248.193

459,62

551,54

827,31

2025

270.077

500,14

600,17

900,26

w

2) Concepção geral do sistema

O abastecimento de água de Águas Lindas de Goiás será feito a partir do sistema
produtor existente do Rio Descoberto. Desse modo, será aproveitada a capacidade
instalada e ociosa das unidades componentes desse sistema produtor - elevatória e

adutoras de água bruta e estação de tratamento de água (ETA-RD). As principais

unidades a serem implantadas são relacionadas a seguir.

^ .V""^
- -»,.,

„^°

as*
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade."

companhia de saneamento ambiental do distrito federal
SCS Quadro 04 Bloco A 67/97 Edifício CAESB
CEP 70.300-904 BRASÍLIA DP

TEL (61] 3325-7807 FAX 3325-7116

1Rubi. _ifcr__-^ ^

(a) Adutora de transferência de água tratada para Águas Lindas de Goiá.

Será implantada uma adutora de água tratada (ADT-M80), em ferro1
extensão total de 23.300,00 m, em DN 800 mm no primeiro trecho de 19.300,00 me
DN 700 no segundo trecho de 3.800,00 m. Essa adutora irá conduzir a água, por

gravidade, do RAP-MN2 (ao lado da ETA-RD) para os Reservatórios RAP-AL1 eRAPAL2 (em Águas Lindas de Goiás). Otrecho inicial, de DN 800, foi dimensionado para
atender a vazão máxima de 600,17 l/s e osegundo trecho, de DN 700, para atender a
vazão máxima de 307,9 l/s.

•Aadutora ADT-M80 foi projetada, até a travessia do rio Descoberto, paralela às duas
adutoras de água bruta existentes, que chegam na ETA-RD. Apartir daí, segue na
^ faiXa de domínio da BR-070, portanto; em área pública de domínio da União.
Atravessia do rio Descoberto se dará por meio de estrutura em treliça, com extensão

de 54,00 m, sendo dois vãos de 27,00 m. Aaltura livre do nível d'água até a base da
tre!içaéde3,00 m.

Grande parte da adutora se desenvolve paralelamente ao poliduto da Petrobrás,
respeitando oafastamento recomendado por aquela Empresa Estatal. No trecho que a
adutora projetada segue paralela às duas adutoras de água bruta, serão aproveitados
os blocos de ancoragem existentes .
í

Asubadutora SDT-M81, em ferro fundido, com extensão total de 913,00 me diâmetro

500mm, deriva da adutora ADT-M80 e abastece o Reservatório RAP-AL2. Essa
subadutora foi projetada para atender uma vazão máxima, de final de plano, igual a
292,27 l/s.

íoriainalmente o sistema produtor Rio Descoberto foi projetado com 3 linhas adutoras de água bruta cuja

mI,9 Sr e'ria eS£!££. Na 1-etapa, foi executada uma adutora. Seus blocos de .nooragem

foram calculados para ancorar as 3 linhas projetadas. Posteriormente, o proeto ^.f^^'^"f1 ^
concluindo-se que somente 2adutoras seriam suficientes para aduzir avazão totalde ^ ^ i g
projetada não foi executada, eos blocos de ancoragem serão aproveitados para ancorar aadutora de água »«
ADT-M80, no trecho em que ela for paralela às 2adutoras existentes.
*&3&r
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Proc. Al£íf&- 1^ ^

fòj Reservatórios RAP-AL1 e RAP-AL2

Os Reservatórios RAP-AL1 e RAP-AL2 foram projetados para atender a 1/3 da

demanda máxima diária de fim.de plano das UDA's de 1 a 7 e de 8 a 14,
respectivamente.

Ambos os Reservatórios são compostos por dois reservatórios metálicos apoiados de

5.000 m3 de capacidade, totalizando uma reservação de 20.000 m3 na cidade de Águas
Lindas.

(c) Elevatórias Booster EBO-AL1 e EBO-AL2

\w

Localizadas junto aos RAP-AL1 e RAP-AL2, respectivamente, essas elevatórias foram
previstas para atender às zonas altas da cidade. O booster EBO-AL1 foi projetado
para recalcar a vazão máxima horária de 48,82 l/s, para atender a UDA-1, e o booster
EBO-AL2 foi projetado para recalcar a vazão máxima horária de 45,14.l/s, para atender
UDA-8.

(d) Rede de Distribuição de Água
A rede de distribuição foi projetada para atender à demanda máxima horária das UDA's

Ja cidade de Águas Lindas de Goiás. Tem uma extensão total da ordem de 894.974 m,
incluindo as subadutoras de distribuição após os reservatórios. Foram utilizados tubos

^ PVC/PBA (diâmetros 60, 85 e 110 mm), PVCDEFOFO (diâmetros 100, 150,200, 250 e
300 mm) e ferro fundido (diâmetros 350, 400, 450, 500 e 600 mm). .

A rede foi setorizada em anéis, com vazões aproximadas de 5,0 l/s. Cada anel possui
um registro de entrada de DN 100 e, no mínimo, uma descarga de fundo. As válvula?

redutoras de pressão, na medida do possível, foram localizadas nas entradas do?anéis, deixando folga nas subadutoras da rede de distribuição para futuras expansões.
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO VK
SCS Quadro 04 Bloco A /•.'
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TEL. [ól) 33::õ ••-.'

COMPANHIA DESANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRTTO FEDERAL

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

caesb

PLANTA GERAL

ESTACAS - 0 A 1185+12,42

•ncc

wí™
AADT.M80.001.II.00.OD1

EHO. FISCAL

VIVIANE AZZOUN DE CARVALHO PIRES

CREA .

ENC FISCAL

PAULO ROBERTO RABELO ADRIANO

CREA

9.991/D-DF
43.923/D-MG

PROJETO BÁSICO

ogggãrt

DESENHO N'AAT-AL

PERÍODO DE EXECUÇÃO

N* DO CONTRATO

RESP. TÉCNICOS

Moio/2004 a Agoato/2005
Lflcio Mário Lopes Rodrigues

CREA S.J78/D-0F

PROJETISTAS

Plínio Frogcssl

CREA 68.431/D-MG

DESENHISTAS

Maurício R. Petriüo

REVISÃO
OA

6583/Z004

DESCRIÇÃO

APRESENTAÇÃO INICIAL

APROVAÇÃO

DATA

MAPA DE LOCAUZAÇJO
na

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

LEGENDA

«WTffltt EXISTENTE
AOUTORA PROJETAM
«33

MARCO TWOCWITOO EXISTENTE
MSOWGA

I

y

-

BLOCO OCANCOMGEU

-

VENTOS*

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL00 DISTRITO FEDER 0.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO

""-H

DEÁGUAS LINDAS GO
PLANTA GERAL DOSISTEMA

caesb

FIOURA4.1

ENO. FIBCAL

VIVIANE AZZOUN 0£ CARVALHO PIRES

ENO. FISCAL

PAULO ROBERTO RABELO ADRIANO

MBIflHF
«M3/D+3

CREA

PROJETO BÁSICO
EMPRESA EXECUTORA

T»i9carc

fiwtepqpm

fff 00 CONTRATO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

85830004

Mato/3004 ft8MWDbrafiOQ6

•i

RESP. TÉCNICOS:

Erifl» LúcbMSrtoLoptiRodiiflUw

PROJETISTAS;

Ero*. PlínioFr*gas«l

DCSENHSTAa

ICREA

6&4J)flWAG!

MauDdo R. PtWllo

REVISÃO
OA

tl)MW

DESCRIÇÃO

Embuto teM

APROVAÇÃO

"T"

DATA

-

r

CONVENÇÚES

#. RESERVATÓRIO APOIADO-RAP»CÂMARA* OE Mrtffl)
Y- CAPTAÇÃO OBAOUA WlUTA ETMtO

*-« e AT-ESTAÇÃO ELEVATÓRIA OE AOUA TRATADAtZQHAÍ ALTAS)
VRP4M

jj .VÁLVULAS R6DUT0RA8 DE PRESSÃO DAS SUBAOUTORM OA REDE

-HJWWQRWA

• REOESOEDIBTRIWCXO

i

, IMITES OAS UMOAt» OE ABASTECMENTO
•ADUTORA DEAQUASftVrAETA-RO

ADUTORASPROJITMMI

1.auSAOUTDMWNAALTARAPAll-PROJETADA

• SUBADimiMZOHAStAlXASRAPJUt-PROJETADA

-WSAOUTORAIOMA ALTA RAPAU< PROJETADA

- 8MA0UTORAZ0NM ftAKAS RAPAI* •PROJETADA

MAS AtAvno»A»ntocni
UDAS ABASTBSDAS PBLO CW

m
m

j

REVISÃO

DESCRIÇÃO

APROVAÇÃO

DATA

Proc. ME/K
Ruhr.. 3r~

J

\
RELAÇÃO DE MATERIAL
QUANT.

DESCRIÇÃO

ITEM

ABREV.

DN

MAT. UNIO.

1'ETAPJ 2'ETAP,

OB .

oi

TUBO POMTA C BOLSA JUNTA ELÁSTICA L-T,0Om

TK7J0S

700

«2

TUBO POH» E BOLSA JUNTA ELÁSTICA L-MOm

TK7JG5

«DO

03

TC C/ BOLSAS JUNTA EUttTKA

TJGS

700

FF

HASARA/S 11AR

CURWi KC/ BOLSAS JUNTA ELÁSTICA

«0JO9

700

FF

PC

BRBARA/S BLW

OS

TUBOC/ FLWSEE PONTA - L-S.Mm

TK7J0S

700

00

TUBO C/ FUMO PH10 - L •> 1,«m

TFLIO

«DO

FF

W

WVWtf/S BLAIt

07

TUBO C/ PONTAS - M0<n

Ta

•DO

FF

oa

«ItVULA BORBOLETA AUTOUaIIZaOA C/ FLANCES t

VBFtOHKV

700

TFLtO

700

Pí

to

CURVA «0 C/PUMCS pnm

CMFF10

700

PC

MRBARA/S «Alt

II

TU8PC FUWOES PN10 L - lOOm

TFLIO

700

K

WWRVS MAR

oa

JSLPH10
tubo c/ fundes rato - l - «Mm

_

FF

U

W*WU/SUAR

MBAM/S ILW

-fi£-

IMBWA/S BLA*
WOWA/S «AR

IZ

TO» C/flAHOO FH10 EM AÇO (»)

700

ASO

13

TE C/ OAH9ES PNIO EM AÇO (•)

700

AÇO

K

14

FLANCE CEGO PM10

700

FF

PÇ

!S

TUBO C/ FIANee/POMTA PHtO EU AÇO L-9.10n

700

AÇO

n

FC10

WBARA/9 tíM

PC

n

WRBARA/S ILAR

«

MRBARA/S BtAIt

1B

CUN» OE *C C/BOLSAS JUNTA ELÁSTICA

C9WCS

MO

FF

PS

IARBARA/S IW

17

TE C/ FLMHE5 PNIO
WC1STHO OE 0*€m C/ FLAWCSC/ CUNHA 0£

1ÍF10

•DOKIOD

FF

Pt

MRBARA/S IUW

DEUROCVia

ICO

FF

M

MRBWbL/S «Alt

Pí

IWRABA/S «AR

fF

«

wtawA/4***

1B

BORRACHA. CORPO CURTO EU» 23 PN 10
ta

VENTÜSA TRPUCC FUHÇIO C/ FUNOE PHtO

TFPI8

too

20

TUBO FLAWC E PONTAS -

TFP1B

•00

31

TUBO

TFMO

SOO

FF

PC

MBARA/5 «AR

aa

JUNTA DE DESMONTADO! 1WWAOA AMAUCHtE

JDTA19

700

FF

K

wmwiA/s «AR

23

TUBO FLANCE E PONTA FNtO L-MOffl

TFPIO

700

FF

M

WWML/S «AR

24

TUBO FLANCE E PONTA PHtO - L - iCOm

TFPtO

«00

FF

PS

WWWA/S OMt

14

TUBO PONTA E BOLSA JUNTA ELASTKA L-tMm

1K7JDS

500

FF

PC

MRBARA/g «AR

K

FLANQE E

L -

POMAS -

Mtn

L -

MOm

2<

REOUÇJCCOU PONTA C BOLSA JUNTA ELÁSTICA

RPBJOS

•OOtSOO

FF

27

TUBO C/ PONTAS L-7.00m

TCL

700

FF

RCOSTRO DE OMETAC/ FUNOCS C/ CUNHApT

RtUIKKVIB

I»

FF

PC

MRBARA/S «AR

2S

BORRACHA, CORPO CURTO EURO 21 PN 10

MR8ARA/S «AR

UABARA/S «AR

M

CURVA W C/ FLANQES PNIO

C90FF10

190

FF

K

VraW/S«M

30

RCOSTRO OE QWETA C/ FUNGEfi C/ CUNHA DE

reuboo/io

400

FF

Pt

KBMRA/S «AR

3t

cumn to c/ rutKCS fnio

caomo

400

FF

32

TOCO C/ FLANOES PNIO - L « lUXbn

TOFIO

SOO

FF

J3_

MPJMRA/S JRAR

33

TUBO FLAHBC E BOLSA JUNTA ELÁSTICA - L -

TFP10

aoo

FF

PC

MRBAHA/S«AR

34

TOCO C/ FUMES PNIO - L - fcSOm

TOFIO

aoo

FF

39

TUBO fUHCC C POMA PNIO -

TFP10

€00

rr

PE

MRBARA/SMAR

FF

PC

MRBARA/S «AR

BORRACHA, CORK CURTO EURO 23 PN 10

St

JUNTA K

L -

I.TQm

3JUm

DE9MOMTA0D1 TRMMDA AWUJENTE

JDTAtO

•00

WlLWLA BORBOLETA C/BLANBCS E DDL PH10

VBP10WCV

aoo

38

curma ao c/tuma pniq

caomo

aoo

M

TC G/FUNGES PWO

TFF10

000

FF

40

TE DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA

RPBJOS

900)300

FF

wwm/s«>«

MRBAWA/5**!

«

MMURA/5MAR

WWRA/S «AR

FF

WMMRA/SMAR
w

WRBARA/S «AR

41

TUBO PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA L-flXXn

PVCtUPoJI

300

DEFoFo

42

TUBO FUNOE E

rFPFWIMPoJl

300

DEFefa

43

TUBO POMA E BOLSA JE L-BOO

PVC1WPME

MO

FF

48

JWflA DE 0ESH0MTAQD4 TRMPOA AIWMENK

IOTAIO

aoo

FF

H

40

junta ar ocsMONiACtu twww mmiom

JDTA10

300

FF

Pt

tWARA/9 «AR

47

TOCO C/ FUNGES PNIO - L - 0>Hm

rofio

300

FF

PC

MBARI/I «AR

TUBO FlAHBt E BOLSA JUNTA ELASTEA - L - T.OOm

TOMO

700

FF

4S

VALVUIA CONTROLADORA DE NWL 0-700 m

WN10

TOO

FF

NOTAS:

PONTAS -

L •

8,aOm

PC

MRBARA/i «AR

Pf

WBMtA/S «LAR
MASMA/S «LAR
WUMRA/S «AR

lARtAPA/i ULM
PC

1-Todas as dimensSes e as cotoa estflo em metro, exceto onde indicado

M8MIA/! IM

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTALOO DISTRITO FEDERAL
sistema de abastecimento de

ESCALAS

INDICADAS.
S7s~
)Ç~tf-ü^

Águas lindas go
MATOTECA

elevatória booster ebo-al2

caesb

hidrauuca

.

plantas corte.vistas e detalhes

JhlhlVrS
documento-7™^

A.EBOAL2.001.H.00.001

ENa FISCAL

VMANE AZZOLINDECARVALHO PIRES

CREA

&B91/D-DF

ENGi FISCAL

PAULO ROBERTO RABELO ADRIANO

CREA

43.923/DjMG

PROJETO BÁSICO
EMPRESA EXECUTORA

ropocart
IJã^lMfcMBmaBiilaiiauJaa»
PERfODO DE EXECUÇÃO

N" DO CONTRATO

Meta/2004 è Setetnbro/3005

RESP. TÉCNICOS

Eno«. Lúcio Mário Lopw Rodrigues

PROJETISTAS

Engo. Plínio Frasanf

DESENHISTAS

CREA

8.Í767D-DF

ZREA

60\431/D-M0

Mauricto R. PetiJBo

REVISÃO

DESCRIÇÃO

OA

EmiBstoincM

OB

Altemçfics o comptemertettea

APROVAÇÃO

CATA

Jurho/2005
Aooeio/2005

I

;3ÉE

Pwc.

Rubr,

V

V

BOOSTER MÓVEL C/BOMBA MODELO 100-25
IWERSOR OE FBEQUENCIA - MOTOR 20CV
02

TUBOS COM FLANCES - t»t.00m

03

CURVA W COM FLANGES

04

REDUÇÃO- COM FIAHCES

05

EXTREMuAPE F1AHGE E BOLSA - JGS

06

TIBO VWtfEfi DEFoFo JUHTA ELÁSTICA

07

REDUÇÃO COM fLAHGES

08

CURVA 9ff COM FLAHGES

09

TUBOS COM FLAHGES -

10

CAP JUHTA ELÁSTICA

01

ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE

02

ARRUELA OE BORRACHA PARA FLAHGE

03

ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE

04

WRAFUSOS PABA JUNTAS COM flANGES gfaflg

05

PARAFUSOS PARA JUNTAS COM FLaNQES 18x80

01

REGISTRO D£ GAVETA COM BOLSAS, PN1Q/16
COU CUNHA OE BORRACHA

SBg - EUR025 C/CABEÇOTE
02

TAMPÃO OE FERRO FUNDIDO T-105

NOTAS:

1-Todos aa dimensões e aa cotos eatoo em metro, exceto onde Indicodo

COMPANHIA DESANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
ÁGUAS LINDAS GO
SUBADUTORA -

SDT.M81

ESCALA H-2000
V-200
MAPOTECA

PLANTA E PERFIL

caesb
ENG. FISCAL

ESTACAS-a n«+t».w

DOCUMENTO

A.SDT.M81.001.I.Ó0.001

VIVIANE AZZOLIN DE CARVALHO PIRES

CREA

9.991 /D- DF

Zfcí

PROJETO BDSICO
•'-%
Ji,

%<

ÍLíftí-icS

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Maio/2004
RESP. TÉCNICOS
PROJETISTAS

DESENHISTAS

REVISÃO

ò

N* 00 COtjTRATQ
6583/2004

Julho/2005

LOcío Mõrio Lopes Rodrigues
Plínio Fragassi

CREA B.378/0-DF

CREA 68.43 j/D-MG

Maurício R. Petrilto

DESCRIÇÃO

APROVAÇÃO

DATA

Proc. MfrT
Rub/. £—

LEGENDA

LINHAS PlEZOMtnCAS

ADUTORA PROJETADA - ADT.MBO

SUBADUTORA - DERIVAÇÃO P/ OCT-02 - SBT.USI (GERATRE WFERICfi)
-

BLOCO DE ANCORAGEM

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
SISTEMA OE ABASTECIMENTO

ESCALAS

INDICADAS

DEÁGUAS LINDAS GO
MAPOTECA

caesb

ELEVATÓRIA BOOSTER EBO-AL1
HIDRÁULICA
PLANTAS CORTE, VISTA E DETALHES

DOCUMENTO

A.EBOAL1.00.1.00.001

enq. FISCAL

VIVIANE AZZOLIN DECARVALHO PIRES

CREA

9.891/D-DF

ENG. FISCAL

PAULO ROBERTO RABELO ADRIANO

CREA

43.923/D-MG

PROJETO BÁSICO
EMPRESA EXECUTORA

OBQcart

&•

PmzÀí^i£jQ^

PERÍODO OE EXECUÇÃO

ATDOI
"CCUTIHATO

MaioOOM ASaternbroAOOS

RE8P, TÉCNICOS:

En/. LúcioMbio Lopes RodnQuou

PROJETISTAS:

Enp^.PIWoFragatvl

DESENHISTAS;

8583/2004
5REA

fl.a/ÒTDOF

'MCA

ôe«t/f>MG

Maurnüo R. PeMIo

REVISÃO

OEBCRIÇAO

0A

Embuto inelal

oa

AltBfBcaVieoDnplemantaçdodBcancepçfia

APROVAÇÃO

DATA
Jutiü/2005

AgoBtoV20D5

J

©tu

I -

TJGS «900

I -

©s

CS0J0S «300

t

-

KJQS «300

RELAÇÃO DE MATERIAL
ITEM

DESCRIÇÃO

ABREV.

W

(mm)

BOOSTER (V
Ot

MAT.

UNID.

OUÀNT.

OBS.

ETAPA)

02

BOOSTER MÓVEL C/BOMBA MODELO 100-25
INVERSOS PC FREQÜÊNCIA - MOTOR 15CV
TUBOS COM FLANOES - L=1,00m

TFLIO

150

FoFb

03

CURVA 90- COM RANGES

-K.

C9CFTI0

150

FoFb

04

Jí.

BARBARA/SMEAR

REDUÇÃO COM FLANGES

RfTlC

05

EXTREMIDADE FLANCE E BOLSA - JGS

-K.

BARBARA/SIMILAR

EFJGS10

300

FoFo

06

TUBO VWILFER OEFoFo JUNTA ELÁSTICA

PVC1MPAJE

300

OEFoFo

07

REDUÇÃO COM FLANGES

RFFIO

08

CURVA flOr COM FIANGES

C90FT10

100

Fofo

09

TUBOS COM FLAHGES - L-2,5um

TFLIO

100

Fofo

10

CAP JUNTA ELÁSTICA

KJGS

300

FoFo

MARK

PS

GRUNOFOS/SIMILAR

300x150 FoFo

BARBARA/SIMILAR

BARBARA/SIMILAR

M.
ni

150x100 Fofo

36

TIGRE/SIMILAR

Pt

BARBARA/SIMILAR

J2£-

BARBARA/SIMILAR

.EL

BARBARA/aMUAR

.££-

BARBARA/SIMILAR

BARBARA/SIMILAR

RELAÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DE VEDAÇÃO
01

ARRUEU DE BORRACHA PARA FLANGE

02

ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE
ARRUELA QE BORRACHA PARA FLANGE

03

04
05

PARAFUSOS PARA JUNTAS COM FLAWCES 20x90
PARAFUSOS PARA JUNTAS COM FLANGES 16*80

A8F10

300

BORR

J£_

ABFTO

150

BORR

.££_

ABF10

100

BORR

-É£-

39_
£SÊL

-E£_

112

BARBARA/SIMILAR

-ES.

46

BARBARA/SIMILAR

PPF1Q

PPF10

10

BARBARA/SIMILAR

BARBARA/SIMILAR

CAIXAS DE REGISTRO
ai

REGISTRO DE GAVETA COM BOLSAS, PN1Q/16

R25JGSC

300

FoFo

K

BAr»ARA/5IMlLAR

T-105

600

FoFb

PÇ

BARBARA/SIMILAR

COM CUNHA DE BORRACHA

SÉRE - EUR025 C/CABEÇOTE
02

TAMPÃO OE FERRO FUNHOD T-105

NOTAS:

1-Todas as diMBreo» e as cotas «stSo em metro, «xeeto onde indicado

COMPANHIAOE SANEAMENTO AMBENTAL DO DISTRITO FEDERAL
ESCALA

1:200

ÁGUAS LINDAS GO

RESERVATÓRIOS METÁLICOS -

RAP.AL2

MAPOTECA

2x5000^
HIDRÁULICA

caesb
ENG. FISCAL

DOCUMENTO

A.RAP.AL2.00t.l.Ot>.002

PLANTA GERAL

CREA

VIVIANE AZZOLIN DE CARVALHO PIRES

9.991/D-DF

PROJETO BÁSICO
=ter

EMPRESA EXECUTORA

ropocart
Maio/2004

PROJETISTAS

OESENHISTAS

REVISÃO

MU&
íyforicsi

PERÍODO DE EXECUÇÃO

RESP. TtCNICOS

li^fOG.Í

ô

Novembro/2004

00 CONTRATO

3REA 8.376/D-OF

LCcio Mõrio Lopes Rodrigues
Plínio Fragassi

:REA 68.43'

/D-MG

Maurício R. Petrillo

DESCRIÇÃO

APROVAÇÃO

Proe.
Ruèr,

J

W

"" 65B3/;:004

DAI A

Isí.

/

!

RELAÇÃO DE

1

MATERIAL
QUANT.

DESCRIÇÃO

ITEM

HAT.

DN

ABREV.

UNID- KM

06$.

Z-ETAPA

1

'

-,_,

01
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Rubi. J i SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Ofício nD -1 -2 9 /2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA

Brasília, \i- de junho de 2006.
A Sua Senhoria o Senhor
Marcelo Teixeira Pinto

Superintendente de Meio Ambiente
Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB
SCS Quadra 04 Bloco A 67/97 Edifício CAESB
CEP: 70.300-904 - Brasília DF

fax (61) 3325-7116
Assunto:

i_,

Licenciamento Ambiental

da Elevação da Crista da Barragem do Rio Descoberto

e do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.

1-

Convido essa empresa para realizar a apresentação dos empreendimentos Elevação

da Crista da Barragem do Rio Descoberto e Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de
Goiás, no dia 21.6.2006 às 14:30h, na Sala n° 601 do CENTRE/IBAMA, localizado no SAS Q. 05 BLOCO H - LOTE 05 - 6o ANDAR, Brasília/DF.

2-

Informo que quaisquer dúvidas, e/ou ajustes na programação, poderão ser tratadas

com os analistas ambientais Francisco Mundim, José Ricardo, Thiago Ribeiro e Isabela Berkenbrock nos
telefones (61) 3316-1098/1273.

Atenciosamente,

JORGE yíSVL BRITWCUNHA REIS
Coordenador Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis

G:\ralic\COUC AOiílftfiWficinirjfJlKcotrnlti CARSR.doc

"•

tf, X.

SERVIÇO PUBLICO FEBESA

Rubr

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Ofício n°\ SÓ /2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA

Brasília, 1 •í-dejunho de 2006.

A Sua Senhoria o Senhor
Zacarias Calil Hamú

Presidente da Agência Ambiental de Goiás
1Ia avenida, 1.272 - Setor Leste Universitário
CEP 74.605-060 - Goiânia/GO

Fax: (62) 3201-6971
Assunto:

Licenciamento Ambiental

da Elevação da Crista da Barragem do Rio Descoberto

e do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.

1.

No dia 02.02.2006 a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito

Federai - protocolou solicitação de anuência do IBAMA para Elevação da Crista da Barragem do Rio
Descoberto. Em 12.04.2006 a empresa protocolou nova correspondência contendo o projeto de

implantação, em parceria com a SANEAGO - Saneamento de Goiás S.A, do Sistema de Abastecimento

de Água de Águas Lindas de Goiás, descrito como uma expansão do Sistema de Abastecimento de Água
- Descoberto.

2.

Com base na legislação vigente, que reza sobre a relevância de se considerar o

exame técnico dos Órgãos Ambientais dos Estados envolvidos e demais Instituições interessadas, convido
essa Instituição, em especial seu núcleo de licenciamento, para participar da apresentação pela empresa
dos empreendimentos supra-citados, que ocorrerá no dia 21.6.2006 às 14:30h, na Sala n° 601 do
CENTRE/IBAMA, localizado no SAS Q. 05 - BLOCO H - LOTE 05 - 6o ANDAR, Brasília/DF.
3.

'

Por fim informo que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com os analistas

ambientais Francisco Mundim, José Ricardo, Thiago Ribeiro e Isabela Berkenbrock nos telefones (61)
3316-1098/1273.

jFAXTMNSMiTlDODVU
'O'

|

Atenciosamente, .'

;

JORGE^ULZ BRI^tCKCÜNHA REIS

Coordenado/Geral oé Transportes, Mineração eObras Civis
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MINISTÉRIO DO MEIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Ofício nD J 5 J-/2006 - CGTMO / DILIC/ IBAMA

Brasília, J-i- de junho de 2006.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Roberto Eduardo Giffoni

Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SBS Quadra 02 - Bloco "L" - Ed. Lino Martins Pinto
CEP: 70.070-120 - Brasília -DF

Telefone: (61) 3325-6868

Assunto:

Licenciamento Ambiental

da Elevação da Crista da Barragem do Rio Descoberto

e do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.

W

1.

No dia 02.02.2006 a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito

Federal - protocolou solicitação de anuência do IBAMA para Elevação da Crista da Barragem do Rio

Descoberto. Em 12.04.2006 a empresa protocolou nova correspondência contendo o projeto de
implantação, em parceria com a SANEAGO - Saneamento de Goiás S.A, do Sistema de Abastecimento

de Água de Águas Lindas de Goiás, descrito como uma expansão do Sistema de Abastecimento de Água
- Descoberto.

2.

Com base na legislação vigente, que reza sobre a relevância de se considerar o

exame técnico dos Órgãos Ambientais dos Estados envolvidos e demais Instituições interessadas, convido
essa Instituição, em especial seu núcleo de licenciamento, para participar da apresentação pela empresa

c

dos empreendimentos supra-citados, que ocorrerá no dia 21.6.2006 às 14:30h, na Sala n" 601 do
CENTRE/IBAMA, localizado no SAS Q. 05 - BLOCO H - LOTE 05 - 6o ANDAR, Brasília/DF.

3.

Por fim informo que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com os analistas

ambientais Francisco Mundim, José Ricardo, Thiago Ribeiro e Isabela Berkenbrock nos telefones (61)
3316-1098/1273.

Atenciosamente,

JOR^E^tÍTz BKÍTTO CUNHA REIS
Coordenador Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis

(itakcVCOLlC AG 20D6\Oficiolor Dacobcrto doe
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MINISTÉRIO DO MEIO AMB^tJT^

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEiO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Ofício n° J3li /2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA
Brasília, J ^- de junho de 2006.

A Sua Senhoria o Senhor

Antônio Carlos Alpino Bigonha

Procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da Ia Região
Ministério Público Federal

SAS Quadra 5, lote 8, Bloco E,
CEP: 70.070-910 - Brasília-DF

Tel: (61) 3317-4500
Assunto:

Licenciamento Ambiental

da Elevação da Crista da Barragem do Rio Descoberto

e do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.

1.

No dia 02.02.2006 a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito

Federal - protocolou solicitação de anuência do IBAMA para Elevação da Crista da Barragem do Rio
Descoberto. Em 12.04.2006 a empresa protocolou nova correspondência contendo o projeto de

implantação, em parceria com a SANEAGO - Saneamento de Goiás S.A, do Sistema de Abastecimento

de Água de Águas Lindas de Goiás, descrito como uma expansão do Sistema de Abastecimento de Água
- Descoberto.

2.

Com base na legislação vigente, que reza sobre a relevância de se considerar o

exame técnico de Instituições interessadas, convido essa Instituição, em especial a Câmara de Defesa do

C

Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural Brasileiro, para participar da apresentação pela empresa
dos empreendimentos supra-citados, que ocorrerá no dia 21.6.2006 às 14:30h, na Sala n° 601 do
CENTRE/IBAMA, localizado no SAS Q. 05 - BLOCO H - LOTE 05 - 6o ANDAR, Brasília/DF.

3.

Por fim informo que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com os analistas

ambientais Francisco Mundim, José Ricardo, Thiago Ribeiro e Isabela Berkenbrock nos telefones (61)
3316-1098/1273.
„,„5.w'".',T:

BÕrSÃilsHÍ-nõofi
Atenciosamente,

k*y
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SERVIÇO PUBLICO FEPERAL

MINISTÉRIO DO MEIOAT

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Oficio n° J ò^ /2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA
Brasília, li. de junho de 2006.

A Sua Senhoria o Senhor

Rogério Schietti Machado Cruz
Procurador-Geral de Justiça do MPDFT

Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede do MPDFT, 9o Andar,
CEP 70944-900 - Brasília - DF

Telefone: (61) 3343-9787
Assunto:

Fax: (61) 3343-9715

Licenciamento Ambiental

da Elevação da Crista da Barragem do Rio Descoberto

e do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.

1.

No dia 02.02.2006 a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito

Federal - protocolou solicitação de anuência do IBAMA para Elevação da Crista da Barragem do Rio
Descoberto. Em 12.04.2006 a empresa protocolou nova correspondência contendo o projeto de
implantação, em parceria com a SANEAGO - Saneamento de Goiás S.A, do Sistema de Abastecimento

de Água de Águas Lindas de Goiás, descrito como uma expansão do Sistema de Abastecimento de Água
-Descoberto.

2.

Com base na legislação vigente, que reza sobre a relevância de se considerar o

exame técnico de Instituições interessadas, convido essa Instituição, em especial a Promotoria de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Distrito Federal - PRODEMA,
para participar da apresentação pela empresa dos empreendimentos supra-citados, que ocorrerá no dia
21.6.2006 às 14:30h, na Sala n° 601 do CENTRE/TBAMA, localizado no SAS Q. 05 - BLOCO H LOTE 05 - 6o ANDAR, Brasília/DF.

3.

Por fim informo que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com os analistas

ambientais Francisco Mundim, José Ricardo, Thiago Ribeiro e Isabela Berkenbrock nos telefones (61)
3316-1098/1273.

_ TRANSMITIDO Bfi:|
Atenciosamente,

£s_MrttórtP- ..J"i
JOR
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

MEMO n° -itá/2006 - CGTMO/DILIC/IBAMA
Brasília,

Ao:

de junho de 2006.

Superintendente do IBAMA no Distrito Federal
Francisco José Viana Palhares

Assunto:

Licenciamento Ambiental

da Elevação da Crista da Barragem do Rio Descoberto

e do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.
e

C
1.

No dia 02.02.2006 a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do

Distrito Federal protocolou solicitação de anuência do IBAMA para Elevação da Crista da
Barragem do Rio Descoberto. Em 12.04.2006 a empresa protocolou nova correspondência
contendo o projeto de implantação, em parceria com a SANEAGO - Saneamento de Goiás S.A.,

do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás, descrito nesta

correspondência como uma expansão do Sistema de Abastecimento de Água - Descoberto.
2.

Por oportuno, convido essa Superintendência, em especial o seu Núcleo de

Licenciamento, para participar da apresentação pela empresa dos empreendimentos supra
citados, que ocorrerá no dia 21.6.2006 às 14:30h, na Sala n° 601 do CENTRE/IBAMA,
C

localizado no SAS Q. 05 - BLOCO H - LOTE 05 - 6o ANDAR, Brasília/DF.
3.

Por fim informo que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com os

analistas ambientais Francisco Mundim, José Ricardo, Thiago Ribeiro e Isabela Berkenbrock nos
telefones (61) 3316-1098/1273.

Atenciosamente,

CUNHA REIS

de Transportes, Mineração e Obras Civis
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SERVIÇO PUBLICO FEDERA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE"

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

MEMO n° J \ V2006 - CGTMO/DILIC/IBAMA

Brasília, 'i- de junho de2006.

Ao:

Chefe da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto
Lídio José dos Santos

Assunto:

Licenciamento Ambiental

da Elevação da Crista da Barragem do Rio Descoberto

e do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.

(_"

4.

No dia 02.02.2006 a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do

Distrito Federal protocolou solicitação de anuência do IBAMA para Elevação da Crista da
Barragem do Rio Descoberto. Em 12.04.2006 a empresa protocolou nova correspondência que
versa sobre o projeto de implantação, em parceria com a SANEAGO - Saneamento de Goiás

S.A., do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás, descrito nesta
correspondência como uma expansão do Sistema de Abastecimento de Água - Descoberto.
5.

Por oportuno, convido essa Superintendência, em especial o seu Núcleo de

Licenciamento, para participar da apresentação pela empresa dos empreendimentos supra
w

citados, que ocorrerá no dia 21.6.2006 às 14:30h, na Sala n° 601 do CENTRE/IBAMA,

localizado no SAS Q. 05 - BLOCO H - LOTE 05 - 6o ANDAR, Brasília/DF.
6.

Por fim informo que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com os

analistas ambientais Francisco Mundim, José Ricardo, Thiago Ribeiro e Isabela Berkenbrock nos
telefones (61) 3316-1098/1273.

às ^ •JL£~H
Atenciosamente,
tíVv^-

n

//

JORC^U^BRprTO<?TJNHA REIS
Coordenade)r'Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis
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MINISTÉRIO DO MEIO AIW&tftW*&-

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

MEMO n° -1 ^ /2006 - CGTMO/DILIC/IBAMA

Ao:

Brasília, ' L de junho de 2006.

Superintendente do IBAMA no Estado de Goiás
Ary Soares Dos Santos

Assunto:

Licenciamento Ambiental

da Elevação da Crista da Barragem do Rio Descoberto

e do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.
1.

No dia 02.02.2006 a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito

Federal protocolou solicitação de anuência do IBAMA para Elevação da Crista da Barragem do
Rio Descoberto. Em 12.04.2006 a empresaprotocolou nova correspondência contendo o projeto

de implantação, em parceria com a SANEAGO - Saneamento de Goiás S.A, do Sistema de
Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás, descrito nesta correspondência como uma

expansão do Sistema de Abastecimento de Água - Descoberto.
2.

Por oportuno, convido essa Superintendência, em especial o seu Núcleo de

Licenciamento, para participar da apresentação pela empresa dos empreendimentos supra

citados, que ocorrerá no dia 21.6.2006 às 14:30h, na Sala n° 601 do CENTRE/IBAMA,
localizado no SAS Q. 05 - BLOCO H - LOTE 05 - 6o ANDAR, Brasília/DF.

3.

Por fim informo que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com os analistas

ambientais Francisco Mundim, José Ricardo, Thiago Ribeiro e Isabela Berkenbrock nos
telefones (61) 3316-1098/1273.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Ofício n° Cll /2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA

Brasília, Qt; dejulhode2006.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Roberto Eduardo Giffoni

Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SBS Quadra02 - Bloco "L" - Ed. Lino Martins Pinto
CEP: 70.070-120 - Brasília -DF

Telefone: (61) 3325-6868

Assunto: Vistoria nas áreas de influência do Sistema de Abastecimento

de Águas Lindas de Goiás.

1. Convido esta Secretaria, em especial sua equipe técnica de licenciamento

para participar de vistoria nas áreas de influência do Sistema de

Abastecimento de Águas Lindas de Goiás, no dia 07 de Julho deste ano, com
o objetivo de subsidiar a confecção do termo de referência para a elaboração
dos estudos ambientais para a análise da viabilidade ambiental do
empreendimento.

2. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação de
Mineração e Obras Civis -Tel.: (61) 3316-1098.

Atenciosamente,

Jorge
Coordenador Gí

^u^BrittofC^tína
transportes, Mineração e Obras Civis
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Oficio n° Oli /2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA

Brasília, o G de julho de 2006.
A Sua Senhoria o Senhor
Marcelo Teixeira Pinto

Superintendente de Meio Ambiente da Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB

Centro de Gestão Águas Emendadas
Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21
Edifício Xingu - Bloco D

CEP: 71.928-720 - Águas Claras / DF
Fax: (61) 3213-7287

C^j

Assunto: Vistoria nas áreas de influência do Sistema de Abastecimento

de Águas Lindas de Goiás.

1. Informamos que realizaremos vistoria nas áreas de influência do Sistema de

Abastecimento de Águas Lindas de Goiás,.no dia 07 de Julho deste ano, com
o objetivo de subsidiar a confecção do termo de referência para a elaboração
dos estudos ambientais para a análise da viabilidade ambiental do
empreendimento.
2. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação de
Mineração e Obras Civis -Tel.: (61) 3316-1098.

Atenciosamente,

/Jy.//^
Jotí&faáz Br#toJ2i

inha Reis

Coordenado r.Geral pe Transportes, Mineração e Obras Civis
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Ofício n° Oi !> /2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA

Brasília, oG de julho de 2006.

A Sua Senhoria o Senhor
Zacarias Calil Hamú

Presidente da Agência Ambiental de Goiás
I Ia avenida, 1.272 - SetorLesteUniversitário
CEP 74.605-060 - Goiânia/GO

Fax: (62) 3201-6971

Assunto: Vistoria nas áreas de influência do Sistema de Abastecimento

de Águas Lindas de Goiás.

1. Convido esta Agência, em especial sua equipe técnica de licenciamento para

participar de vistoria nas áreas de influência do Sistema de Abastecimento de
Águas Lindas de Goiás, no dia 07 de Julho deste ano, com o objetivo de
subsidiar a confecção do termo de referência para a elaboração dos estudos
ambientais para a análise da viabilidade ambiental do empreendimento.
2. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação de
Mineração e Obras Civis -Tel.: (61) 3316-1098.

u

Atenciosamente,

Coordenador Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSO^ NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
MEMO n° <q '-[ A /2006 - CGTMO/DILIC/IBAMA
Em O6 de Julho de 2006.

Ao:

Chefe da Área de Proteção Ambiental do Rio Descoberto
Lídio José dos Santos

Assunto: Vistoria nas áreas de influência do Sistema de Abastecimento

de Águas Lindas de Goiás.

1. Convido a equipe técnica desta APA para participar de vistoria nas áreas de
influência do Sistema de Abastecimento de Águas Lindas de Goiás, no dia 07
de Julho deste ano, com o objetivo de subsidiar a confecção do termo de

referência para a elaboração dos estudos ambientais para a análise da
viabilidade ambiental do empreendimento.

2. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação de
Mineração e Obras Civis - Tel.: (61) 3316-1098.

Atenciosamente,

Jorg/Ljífâ BjnttojÇnnha Reis
CoordenadorjaferalSe Transportes, Mineração e Obras Civis
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

MEMO n° 01Z /2006 - CGTMO/DILIC/IBAMA
Em ü& de Julho de 2006.

Ao:

Superintendente do IBAMA no Estado de Goiás
Ary Soares dos Santos

Assunto: Vistoria nas áreas de influência do Sistema de Abastecimento

de Águas Lindas de Goiás.

1. Convido essa Superintendência para participar de vistoria nas áreas de

influência do Sistema de Abastecimento de Águas Lindas de Goiás, no dia 07
de Julho deste ano, com o objetivo de subsidiar a confecção do termo de
referência para a elaboração dos estudos ambientais para a análise da
viabilidade ambiental do empreendimento.
2. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação de
Mineração e Obras Civis -Tel.: (61) 3316-1098.

Atenciosamente,

w-

Jor
Coordenador

de Transportes, Mineração e Obras Civis
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

MEMO n° o '-f 3 /2006 - CGTMO/DILIC/IBAMA
Em cto de Julho de 2006.

Ao:

Superintendente do IBAMA no Distrito Federal
Francisco José Viana Palhares

Assunto: Vistoria nas áreas de influência do Sistema de Abastecimento

de Águas Lindas de Goiás.

1.
Convido essa Superintendência para participar de vistoria nas áreas de influência do
Sistema de Abastecimento de Águas Lindas de Goiás, no dia 07 de Julho deste ano, com o
objetivo de subsidiar a confecção do termo de referência para a elaboração dos estudos
ambientais para a análise da viabilidade ambiental do empreendimento.
2.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação de Mineração e

Obras Civis-Tel.: (61) 3316-1098.

Atenciosamente,

Jorj
Coordenador i

Éju&lirjlttoj&ínhã Keis
i de Transportes, Mineração e Obras Civis
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Diretoria de Licenciamento Ambiental/Coordenação de Mineração e Obras Civis
SCEN.Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA,Bloco C, 8hasília/DF, CEP: 70.S1E-90O
TELEfOue: 61 3316.1098, E-aa: 61 3225.0564/0445
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
RELATÓRIO DE VISTORIA N°

- COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA

Brasília,1! í de julho de 2006.
Isabela Schmitt Berkenbrock - Analista Ambiental

Dos Técnicos:

José Ricardo Pinto Braga - Analista Ambiental
Thiago Ribeiro Paula Muniz - Analista Ambiental
Coordenadora da COMOC/CGTMO/DILIC

Para:

Sr1 Agostinha Pereira dos Santos

Vistoria Adutora e Sistema de Abastecimento de Águas Lindas/GO da

Assunto:

CAESB.
02008.001241/2002-00

Processo n°:
Data:

07.07.2006

Anexo:

Relatório fotográfico

- INTRODUÇÃO
1. O presente relatório tem por objetivo documentar a vistoria técnica realizada na área de

instalação da adutora e do sistema de abastecimento de água de Águas Lindas/GO, com vistas
a elaboração do Termo de Referência para o processo de licenciamento.

II-EQUIPE TÉCNICA

2. A equipe designada para vistoriar as áreas-alvo foi composta por membros do IBAMA/DILIC
e APA do Rio Descoberto, a saber:
NOME

INSTITUIÇÃO

Isabela Schmitt Berkenbrock

IBAMA / DILIC / CGTMO / COMOC

José Ricardo Pinto Braga

IBAMA / DILIC / CGTMO / COMOC

Thiago Ribeiro Paula Muniz

IBAMA / DILIC / CGTMO / COMOC

Lídio José dos Santos

IBAMA - Chefe da APA do Rio Descoberto
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1 Aequipe encontrou os técnicos da CAESB, que nos atktípanharam na visluiia, na Estação de

Tratamento de Água Rio Descoberto (ETA-RD) em Ceilândia/DF. Num primeiro momento,
foi realizada uma breve explanação sobre o projeto, com o auxílio de mapas e plantas baixas.

Após o esclarecimento de algumas dúvidas dos técnicos do IBAMA foi visitado oponto de
onde sairá a adutora (Coordenadas 15°47'26.04"S e 48° 6'49.94"W).

2. Em seguida a equipe vistoriou o percurso pelo qual passará a adutora, parando em pontos
considerados importantes, como estações de recalque, ventosas, além de pontos críticos como a
ponte sobre o Rio Descoberto, nascentes e voçorocas.

3. Boa parte do percurso para onde está projetada aadutora margeia aBR-070. Aidéia do projeto

éutilizar a ancoragem jáconstruída para uma terceira linha de adução de água bruta até aETA

- RD, que com otempo foi considerada desnecessária, para suportar aadutora de água tratada
no percurso da ETA até as proximidades da Barragem do Rio Descoberto. Neste trajeto a
adutora seria enterrada, a partir de então, a adutora passaria a ter infra-estrutura nova,

construída em sua maior parte na faixa de domínio da BR 070, aérea em alguns pontos onde o

solo dificulta aescavação, enterrada nos outros, inclusive dentro da cidade de Águas Lindas.
4. Durante a vistoria foi solicitada aos técnicos da CAESB, definição dos locais onde serão
instalados os canteiros de obras, mas não foram obtidas informações precisas. Os técnicos da

CAESB também foram questionados acerca da origem dos tubos da canalização, respondendo

que vêem de fora do Distrito Federal (São Paulo eRegião Sul), podendo ser de ferro fundido
ou de fibra de vidro.

5. Foi observado que opercurso, como um todo, encontra-se bastante antropizado com apresença
de lixo, erosões e vegetação com espécies gramíneas exóticas invasoras. Algumas casas,

galpões, oficinas e postos de combustível estão presentes margeando a rodovia (inclusive na
faixa de domínio) no local projetado para passar a adutora, indicando necessidade de remoção
dos mesmos para a construção da adutora.

6. No ponto de Latitude 15°46'24.82"S e Longitude 48°13'53.30"W, próximo àBarragem do Rio
Descoberto, no córrego denominado pelos técnicos da CAESB como "Córrego da Cachoeira
Seca", encontra-se um grande assoreamento, proveniente de voçoroca existente na cabeceira
do córrego (fotos 08 e 09). O processo de assoreamento continua se agravando,
preponderantemente no período das chuvas quando as águas pluviais, provindas grande parte
da cidade de Águas Lindas, carreiam grande quantidade de sedimentos para o lago da
Barragem do Rio Descoberto.

7. Um outro ponto crítico se encontra na nascente do córrego Engenho Queimado (Latitude
15°45'40.17"S e Longitude 48°14'16.53"W), que foi aterrada (foto 32), como uma ação de
emergência para contenção de uma grande voçoroca que afetava significativamente aBR-070.
Tal ação de emergência, combinada com uma descarga de águas pluviais(foto 29 ), vem
afetando significativamente a calha do córrego, implicando inclusive na perda de sustentação
de espécimes arbóreos da mata de galeria deste (foto 31).
Cr^liüCOLlCAGZLWttObrasti.i^
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8. Em seguida a equipe vistoriou as áreas onde serão instalailop fls, re^ar^Sfirios an liados (RAPs),
já dentro da cidade de Águas Lindas/GO (foto 10). Pode-se observar que os serviços públicos,
principalmente no que tange ao saneamento e à coleta e disposição do lixo, são muito precários
ou mesmo inexistentes.

9. Em continuidade, a equipe visitou loteamentos com registro na prefeitura, como condomínios
residenciais, mas em notória situação real irregular, pois encontram-se dentro dos limites da
Área de Proteção Ambiental do Rio Descoberto e do Parque Estadual do Rio Descoberto e
deveriam ser áreas da zona rural e não loteamentos

destinados à habitação urbana. Na

realidade, tais condomínios não estão constituídos, pois inexistem habitações em tais locais
(fotos 17 e 18), ou essas são pontuais e precárias. Entretanto existem ruas não pavimentadas e
algum nível de infra-estrutura de distribuição de energia elétrica. Tais condomínios devido à
sua ainda desconstituição, deveriam ser retirados do projeto da rede de abastecimento de água

projetada pela CAESB para Águas Lindas, argumentação que teve concordância dos técnicos
da CAESB que nos acompanharam ao local.

10. Foi observado ainda que áreas dos condomínios supracitados se sobrepõem a áreas de campo
de murundus, indicando a presença de água (solos saturados). Foram, ainda, detectadas
algumas habitações construídas sobre tais áreas e a muita presença de lixo (fotos 11, 13, 16 e
20).

11. Por fim, foi vistoriada a área de um areai na cabeceira do córrego Lajinha, um dos formadores
do lago do rio Descoberto, onde a areia foi retirada indiscriminadamente, desconsiderando
inclusive, córregos e nascentes próximas, deixando um grande passivo ambiental (fotos 19 a
28).

Thiago Ribeiro Paula Muniz

Igãb^el/Schmitt Berkenbrock

Analista Ambiental

Analista Ambiental

3ínto Braga
Analista Ambiental
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DETALHES DO EMPREENDIMENTO

Foto 01 - Reservatório de onde partirá a adutora
(localizado na ETA-RD cm Ceilândia/DF).

SEESkSFíS

Foto 03 - Ponto de ancoragem da adutora ao lado da BR-070.

Foto 04 - Ventosa próxima a BR-070, no trajeto por onde
passará a adutora.
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Foto 05 - Área marginal ã BR-070 por onde passará a adutora.
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Foto07 - Indícios de especulação imobiliária (placas situadas à
margem da BR-070em área onde passara a adutora).

Foto 09 - Parle de uma voçoroca às margens da BR-070 (na

margem oposta ao assoreamento mostrado na foto anterior).

Foto 08 - Assoreamento no lago da Barragem do Rio
Descoberto.

Foto 10 - Terreno onde será construído um dos reservatórios

deágua nacidade deÁguas Lindas/GO com resíduos sólidos.
-•^s*

Foto 11 - Acúmulo de lixo ao lado do terreno onde será

construído umdosreservatórios de água, cm Águas Lindas/GO.

Foto 12 - Chácara na cidade de Águas Lindas/GO, com
indícios de futuro loteamento urbano.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
IMPACTOS AMBTCNTAIS DE ÁGUAS LEVDAS
no PARQUE ESTADUAL DO DESCOBERTO / APA DO DESCOBERTO

Foto 13- Grande acúmulo de lixo semdestinação emÁguas
Lindas/GO, dentro da APA do Rio Descoberto.

I
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i aberto em uma das ruas nào

pavimentadas de Águas Lindas/GO, dentro daAPA doRio
Descoberto.

Foto 15 - Grande degradação ambiental provocada por uma

cascalheira (jádesativada) em Agitas Lindas/GO, dentro da
APA do Rio Descoberto.

f
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Foto 16 - Aglomeração de habitações com característica
urbana dentro da APA e do Parque Estadual do Descoberto.

V^

Foto 17 - Postes e fiação de rede de distribuição elétrica c via

abertanão pavimentada dentro de um condomínio comregistro

na prefeitura de Águas Lindas/GO, masdentro da APA doRio
Descoberto e sem habitações constituídas.

Foto 18 - Arca de condomínio urbano registrado na prefeitura

de Águas Lindas, dentro da APA doRio Descoberto e do
Parque Fstadual do Descoberto, sem ocupação populacional.
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CABECEDIAS DO CÓRREGO LAJTNHA

Foto 19- Grande degradação ambiental deixadapelaextração
de areia dentro da APA do Rio Descoberto, em área de solo
hidromórfieo.

Foto 21 - Forteerosãoprovocada pela extração de areia dentro
da APA do Rio Descoberto.

Folo 20 - Grande acúmulo de lixo situado em área de solo

hidromórfieo, dentro da APA do Rio Descoberto, ao lado da

degradação ambiental documentada na foto ao lado.

Foto22 - Perfilde soloque evidenciao hidromoríismo na área

degradada pelaextração de areia dentro daAPA doRio
Descoberto.

Foto 23 Amm-us soltos na arca degradada pela i.\tr it,to de

Foto 24 - Construção próxima à área degradada pela extração
de areia dentro da APA do Rio Descoberto

areia.
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nas CABECEIRAS DO CÓRREGO LAJINHA

Foto 25 - Outra amostra da intensa degradação ambiental

provocada pela extração de areia sem nenhum controle

Foto 26 - Vestígio de construção abandonada dentrode APP
na APA do Rio Descoberto.

ambiental na APA do Rio Descoberto.

Foto 28 - Solo hidromórfieo da APP afetada pela mineração de
areia e pelo carreamento de lixo

Foto 27 - Lixo c entulho em APP de nascente
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Foto 29 - Galeria de águas pluviais descarregando na nascente
do córrego engenho queimado.

Foto 31) - Calha do córrego Engenho Queimado degradada por
resíduos sólidos e erosão.

Foto 32 - Boca do encanamento construído na forma de

espinha de peixe, para recolher as águas que brotam na
nascente do Córrego Engenho Queimado, que foi aterrada pelo
DNlT em obra emergência!.
I,.
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Foto 31 - Buritistombados por erosão no Córrego Engenho
Queimado.
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OE 221/2006 - TMAL/TMA/DT/CAESB

Brasília, 18 de julho de 2006

Referência: Sistema de Abastecimento de Água deÁguas Lindas
processo:

02008.001.241/2002-00

Senhor Diretor,

Atendendo à solicitação de técnicos desse IBAMA, vimos encaminhar um

documento contendo a "Proposta de Licenciamento Ambiental para o Sistema de
Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás", o qual contempla um resumo

da situação geral do município, a caracterização do sistema de abastecimento de
água atual e o proposto, e a proposta de licenciamento do empreendimento.
Anexamos, ainda, cópia impressa e em meio digital, de minuta de Termo de
Referência para elaboração de estudo ambiental, que irá subsidiar o processo de
licenciamento.

Com base nas considerações contidas nos documentos citados, estamos
encaminhamos o Requerimento de Licença de Instalação, sendo que as respectivas

publicações serão encaminhadas, após a aprovação do procedimento proposto, se
for o caso, por esse IBAMA.

Segue ainda, em anexo, para conhecimento da equipe de análise, os
Descritivos Técnicos das unidades componentes do Sistema de Esgotamento

Sanitário de Águas Lindas, bem como as principais plantas dessas unidades.
Dessa maneira, face ao exíguo tempo disponível para a execução dos
estudos e dos procedimentos de licenciamento requeridos, solicitamos, o mais
breve possível, um posicionamento desse Instituto, para que não tenhamos risco

de perder os recursos com sensível prejuízo social e ambiental para a população
local.

Sem mais para o momento Colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos pelo telefone 3213-73
Ate n ei

jente,
PROTOCOLO

Marc
5uperrrte[>di

Teixeira Pinto
ntcdeMeio Ambierrtt-TWLA

Drelm «Tícnca-DT/CAE5B

DILIC/IBAMA
N°: 7.832 ^

DATA:(9 /Oj/06
RECEBIDO:

limo Sr.

LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Nesta
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PROPOSTA DE PROCEDIMENTO PARA LICENCIAMENTO

DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

1. Condições Gerais da Localidade

Acidade de Águas Lindas de Goiás, criado no final da década de 90, a
partir do desmembramento do município de Santo Antônio do
Descoberto, está localizada próximo ao limite oeste do Distrito Federal.

A ocupação urbana originou-se a partir de loteamentos surgidos
próximos à rodovia BR-070, originalmente concebidos para chácaras de
recreio e algumas unidades residenciais.

L

A localidade, assim como outros municípios do Entorno do Distrito
Federal, tem sido marcada pela recepção de um enorme fluxo

migratório devido ao poder de atração da capital da república. Estimase que a população local seja da ordem de 130.000 habitantes,
resultante da elevada taxa de crescimento urbano da última década,

que chegou a atingir valores de até 14,48 %ao ano.
Atualmente, a cidade praticamente não possui população rural, tendo

atingido um índice de urbanização de 99,86%. A estrutura urbana de
Águas Lindas, formada pela aglutinação de diversos loteamentos
urbanos, não possuí qualquer tipo de planejamento, apresentando uma
malha rodoviária desconexa que utiliza a rodovia BR-070 como

elemento de ligação. Grande parte da área está localizada na APA do
rio Descoberto.

A ausência de recursos financeiros e o acelerado processo de

r ,

ocupação urbana em Águas Lindas impossibilitaram à administração

^V'

local a tomada de ações efetivas relativas ao planejamento urbano e à
implementação de infra-estrutura urbana. Assim, o que se observa em
Águas Lindas são serviços urbanos prestados de forma precária, ou em
alguns casos inexistentes, deixando a população em péssimas
condições de vida, seja em relação à saneamento, saúde, educação
ou transporte.

Observa-se que esta ocupação urbana desordenada e a falta de infraestrutura de saneamento (abastecimento de água, esgotamento

sanitário, drenagem urbana e coleta e disposição de lixo) adequados
vêm provocando impactos ambientais significativos na região. Citam-se
como exemplos a geração de processos erosivos, desmatamentos,
super-explotação do lençol subterrâneo, contaminação do solo e dos
recursos hídricos, incluindo o poluição e o assoreamento do Reservatório

"Brasília - Patrimônio Cultural tia Humanidade."
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de aproximadamente 65% da população do Distrito Federal. Portanto,
as obras de saneamento básico servirão para mitigar os impactos
sociais e ambientais existentes na cidade.

2. Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas
2.1

Sistema Existente

O sistema de abastecimento público de água em Águas Lindas de
Goiás praticamente inexiste. Apenas dois sistemas independentes foram
implantados pela SANEAGO em 2000 e pela antiga SEDU - Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, atendendo a cerca de 2000 habitantes. As
demais alternativas de abastecimento foram implantados por empresas
^

privadas e pessoas (poçeiros) que prestavam serviços informalmente à
população, sem qualquer garantia à saúde daquelas pessoas.
Esses sistemas particulares operavam precariamente, seja no que se
refere à regularidade no fornecimento, seja no que se refere à

qualidade da água distribuída. Todos os sistemas utilizam água de
poços subterrâneos.

Em 2003, com a formação do Consórcio Águas Lindas, entre a Caesb e
a Saneago, e a concessão dos serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário pela Prefeitura Municipal, os sistemas de
abastecimento independentes foram gradativamente sendo assumidos

pelo Consórcio. Nesse processo, cerca de 200 (duzentos) poços
profundos existentes estão sendo avaliados e muitos estão sendo
desativados em virtude de terem sido construídos de forma inadequada

e não garantirem a qualidade de água necessária à distribuição.
Embora não se disponha de estudos específicos relativos à condição
atuai do manancial subterrâneo, já se observa a redução da

capacidade de produção dos poços tubulares existentes, permitindo
induzir que vem ocorrendo a super-exploração desses aqüíferos
2.2

Sistema de Abastecimento de Água Proposto

O Sistema de Abastecimento de Água proposto para o município de
Águas Lindas resulta de um estudo que contemplou a avaliação de seis
alternativas, com posterior desenvolvimento do projeto básico da
alternativa selecionada.

As alternativas estudadas foram:

a) Captação no Rio Areias
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b) Captação no Rio Verde
c) Captação no Rio Macacos
d) Poços Tubulares Profundos

e) Captação no Lago Descoberto com estação de tratamento em
Águas Lindas
f) Aproveitamento do sistema Descoberto já existente

//
li

As três primeiras foram descartadas em virtude das longas distâncias, o
grande desnível geométrico e o fato que o traçado da adutora teria
que passar por áreas ainda naturais com muita vegetação nativa, o
que representaria ummaior impacto ambiental. A utilização de poços
tubulares profundos foi também descartada devido às diferenças entre
o volume de água necessário para o abastecimento da cidade e a
capacidade do aqüífero subterrâneo da região. Esta exploração levaria
a um deplecionamento do aqüífero com sensíveis impactos ambientais

c

sobre os recursos hídricos da região.

A captação no Lago Descoberto com estação de tratamento em
Águas Lindas exigiria a construção de uma grande elevatória às
margens do Lago, com os impactos ambientais inerentes à esta
construção.

Assim, a alternativa escolhida foi o aproveitamento do sistema existente
de abastecimento de água do Rio Descoberto, dada à folga

operacional existente nessas unidades, fazendo uma nova adutora a
partir da ETA Descoberto correndo por gravidade até os centros de
reservação em Águas Lindas, pela margem da rodovia BR 070. O
empreendimento já existente é licenciado pelo IBAMA pela LO
281/2002. Esta alternativa apresentou-se como mais atrativa, seja pelas
questões econômicas ou ambientais envolvidas.

„;j

O sistema a ser implantado será composto pelas seguintes unidades:
- Adutora de água tratada, por gravidade, de diâmetro 800, 700 e
500 mm, partindo da ETA Descoberto até os dois Centros de
Reservação em Águas Lindas. O caminhamento será feito ao
longo da faixa de domínio da BR-070, com profundidade média
de 1,80 m;

- Dois Centros de Reservação, localizados nos pontos elevados da
cidade, contendo, cada um, 1 Reservatório com capacidade de
10.OOOm3 e 1 estação elevatória, tipo booster;
- Rede de Distribuição, com diâmetros diversos, a ser implantada
em toda área urbana, com profundidade média de 0,90 m.
O caminhamento adotado para a adutora de água tratada utiliza a

área já impactada pela própria BR-070. Entretanto, considerando que o
sistema de abastecimento de água encontra-se em nível de projeto
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básico, as pequenas alterações ou detalhamento* .
necessárias poderão ser feitas durante a fase do projeto executivo, que
ocorrerá na fase de implantação das obras. As demais unidades são
obras de menor impacto ambiental durante a implantação, por se
tratar de obras localizadas, como os Centros de Reservação, e obras

lineares de pequena profundidade, que sãoas redes de distribuição.
O sistema de abastecimento de água possui recursos financeiros
assegurados junto à Caixa Econômica Federal, já se encontra em

processo de licitação e, de acordo com o contrato firmado, as obras

deverão ter início até final de setembro.

3.

Si

Esgotamento sanitário

As obras do sistema de esgotamento sanitário também possuem já
recursos financeiros do Banco Mundial e da Caixa Econômica Federal.

O sistema proposto consiste de redes coletoras, elevatórias e estação
de tratamento de esgotos com lançamento dos efluentes no Rio Verde.
Este sistema está sendo licenciado pela Agência Goiana de Meio
Ambiente.

Para conhecimento, segue, em anexo, documento com o descrito
técnico e principais plantas do projeto.
4.

Procedimento de Licenciamento Proposto

AResolução CONAMA n° 237/97 estabelece que os estudos ambientais
devem contemplar os aspectos ambientais relativos à localização,
instalação, operação ou ampliação de uma atividade ou

empreendimento, de forma a subsidiar o licenciamento ambiental. Os
empreendimentos e as atividades consideradas efetiva ou
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio
dependerão de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo
relatório de impacto sobre o meio ambiente (EtA/RIMA), as quais estão
listadas no Anexo I da Resolução.

A referida Resolução estabelece, ainda, para as atividades ou

empreendimentos que não sejam potencialmente causadores de
significativa degradação ambiental, o órgão ambiental competente
definirá, com a participação do empreendedor, os estudos ambientais
pertinentes, tais como I um plano de controle ambiental, diagnóstico
ambiental e/ou relatório de controle ambiental.
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As obras ora em licenciamento, identificadas anteriormente, não estão

contempladas no Anexo I da Resolução CONAMA n° 237/97. Tampouco
constam da lista definida art. 3o da Resolução CONAMA 005/88, que
identifica as obras de saneamento, sujeitos ao licenciamento ambiental.
Portanto, a rigor, e de acordo com as duas resoluções, tal
empreendimento não seria passível de licenciamento.

Entretanto,

por

Abastecimento

trafar-se
do

Rio

de

uma

Descoberto

expansão
e

do

considerando

Sistema
os

de

relevantes

aspectos ambientais envolvidos na área de influência direta do
empreendimento, em particular as interferências da área urbana com a
APA do Descoberto, entende-se ser necessário avaliar os seus impactos
ambientais por meio de um estudo ambiental específico. Em nossa
opinião, os estudos deverão avaliar, principalmente, as restrições
ambientais da área, de forma a contribuir para a definição da
poligonal de atendimento do projeto de água, uma vez que a

S*'

ocupação urbana irregular tem sido uma prática no município.
Para subsidiar o processo de licenciamento, no que se refere à
avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento e
identificação dos impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras e compensatórias, propõe-se que sejam elaborados um
Relatório de Controle Ambiental - RCA e um Plano de Controle
Ambiental - PCA. Segue, anexa, uma minuta de Termo de Referência
para os referidos estudos.

No que se refere à etapa do licenciamento, ressalta-se que o
empreendimento em questão é uma expansão de um sistema de
abastecimento existente, devidamente licenciado, e possui um baixo
potencial de degradação ambiental. Sendo assim, uma vez definidas as
restrições e recomendações ambientais pelo estudo ambiental a ser
elaborado, propõe-se que o licenciamento possa ter início com uma

Licença de Instalação. Tal procedimento é previsto no Parágrafo Único
do art. 8o, da Resolução CONAMA 237/97 que estabelece:

Art. 8o - Parágrafo Único - As licenças ambienfais
poderão ser expedidas isoladas ou sucessivamente,
conforme a

natureza, as características e

a

fase do

empreendimento ou atividade.

Dessa maneira, face ao exíguo tempo disponível para a execução dos
estudos e dos procedimentos de licenciamento requeridos, solicitamos,

o mais breve possível, um posicionamento desse Instituto, para que não
tenhamos risco de perder os recursos com sensível prejuízo social e
ambiental para a população local.
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA E DO PCA -

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS
LINDAS DE GOIÁS

(MINUTA)
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1. Introdução

AConstituição Federal, no seu art. 225 Inc. IV determina qué,para as ativiaaaes ou

obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, e exigivel o
estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade.

O ato administrativo para conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente foi instituído como instrumento

da Política Nacional de Meio Ambiente na Lei Federal 6938/81. A referida lei institui ainda o

SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), atribuindo competências concorrentes entre

os diversos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para a
implementação dessa Política.

A Resolução CONAMA n° 237/97 define as competências para proceder ao
licenciamento e indica as fases a serem contempladas. Assim, a viabilidade ambiental das

atividades e obras com significativo potencial de degradação ambiental deve ser atestada após
a análise do EWRIMA e a realização das Audiências Públicas, culminando com a expedição

I

da Licença Prévia. A Licença de Instalação deverá ser obtida antes do início de quaisquer
obras ou atividades relativas à implantação do empreendimento, e nesse momento também
deverá ser emitida uma Autorização de Supressão de Vegetação para a área do canteiro de

obras e para a área de implantação do empreendimento. ALicença de Operação deverá ser
obtida antes do inicio de funcionamento.

De acordo com a Resolução CONAMA n° 237/97, os estudos ambientais deverão

contemplar os aspectos ambientais relativos à localização, instalação, operação ou ampliação

de uma atividade ou empreendimento, de forma a subsidiar o licenciamento ambiental.

Verificando-se que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de
significativa degradação ambiental, o órgão ambiental competente definirá os estudos
ambientais pertinentes, com a participação do empreendedor, tais como: relatório ambiental,
plano e projeto de controle ambiental, diagnóstico ambiental.

Oempreendimento em questão -Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas

de Goiás - é constituído por uma adutora de água tratada, reservatórios, elevatórias e rede de

distribuição de água. Será interligado ao Sistema de Abastecimento do rio Descoberto,
empreendimento licenciado pelo IBAMA pela LO 281/2002, utilizando a disponibilidade das
unidades de captação, adução de água bruta e tratamento de água.
r

W

As obras que serão executadas não estão contempladas no Anexo I da Resolução
CONAMA n° 237/97 e no art. 3o da Resolução CONAMA 005/88, os quais identificam as obras

de saneamento e serviços de utilidade sujeitos a licenciamento ambiental. Entretanto, por
tratar-se de uma expansão do Sistema deAbastecimento do rio Descoberto e considerando os
aspectos ambientais relevantes relativos ã área de influência direta do empreendimento,
inclusive a interferência com a APA do Descoberto, verifica-se a necessidade de se avaliar os

impactos ambientais decorrentes do mesmo por meio de um estudo ambiental específico.

O Relatório de Controle Ambiental - RCA usualmente tem sido adotado para avaliar os

impactos ambientais relativos à localização, instalação, operação e ampliação de uma
atividade ou empreendimento que gera impactos ambientais pouco significativos. De um modo
geral integra a etapa de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento, subsidiando a
fase de concessão, ou não, da Licença Prévia ao empreendimento.
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O Plano de Controle Ambiental - PCA contempla as ações e projetf^gtftffiinimiza^ao

dos impactos ambientais gerados pelo empreendimento nas fases òtí llllpiyilldyyu tí UJJMIdyão,
subsidiando a fase de obtenção da Licença de Instalação.

Como o empreendimento em questão é uma expansão de um sistema de
abastecimento existente, devidamente licenciado, e possui um baixo potencial de degradação

ambiental, permite-se que o licenciamento possa ter início com uma Licença de Instalação, de
acordo com o Parágrafo Único do art. 8°, que estabelece que as licenças ambientais poderão
serexpedidas isoladas ou sucessivamente, conforme a natureza, as características e a fase do
empreendimento ou atividade. Dessa forma, o RCA e respectivo PCA irão subsidiar a avaliação
da viabilidade ambiental do empreendimento, seus respectivos dos impactos ambientais e as
medidas mitigadoras e compensatórias propostas.

O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis é

o órgão responsável pelo licenciamento ambiental, uma vez que a área de influência do

Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás atinge o Distrito Federal e o
Estado de Goiás. Adicionalmente, considerando que o empreendimento caracteriza-se como

uma expansão do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Descoberto, empreendimento
licenciado pelo IBAMA, a sua implantação deve ser avaliada pelo órgão ambiental licenciador.
u2. Objetivo

Este Termo de Referência tem por objetivo o estabelecimento das diretrizes básicas a

serem seguidas para a elaboração do Relatório de Controle Ambiental - RCA e do Plano de
Controle Ambiental - PCA relativo ao Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de
Goiás, o qual irá integrar o Sistema de Abastecimento deÁgua do Rio Descoberto.
Para tanto serão estabelecidas, no presente documento, diretrizes ambientais afetas ao
tipo de atividades pretendidas, aqui relacionadas.

3. Metodologia

3.1 Definição de Termos Técnicos utilizados nos estudos

*w

Para a correta compreensão das informações apresentadas no estudo ambiental,
visando evitar eventuais equívocos de interpretação, é necessária a apresentação da definição
dos principais termos técnicos utilizados no estudo ambiental.
3.2 Metodologia para a apresentação dos estudos

Deverão ser explicitados os procedimentos metodológicos empregados para a
execução dos Estudos, considerando-se os aspectos abaixo:

a) definir os limites da área geográfica direta e indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do empreendimento. Essa área deverá ser estabelecida durante

a execução do estudo, a partir dos dados preliminares colhidos, devendo compreender:
a.1) área de influência indireta (Ali) - é aquela real ou potencialmente ameaçada pelos
impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo as
microbacias, os ecossistemas e o sistema sócioeconômico que podem ser impactados por
alterações ocorridas na área de influência direta.
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a2) área de influência direta (AID) -área sujeita aos ^P3^1^-^;.,-, _uuli Io
#

deacesso, vilas residenciais, acampamentos etc.

a31 área diretamente afetada (ADA) - inserida na AID, corresponde à área onde as
ações tmS^^^
da implantarão eexecução do projeto serão sentidos de modo
direto no que se refere a efeitos de natureza física.

temporal dos estudos;

pelos estudos possuir credenciamento junto àquele orgao;

S

d)do O
plano de controle ambiental deverá ser capaz de ™
Jntor » cjm^nd* n^aft«
empreendimento epotencializar os reflexos positivos, detalhando ejustificando as ações
controle dos impactos ambientais eorespectivo desempenho esperado.

e) Monitoramento do desempenho do sistema eprocedimentos de controle implementados;
i\ n mano de controle ambiental deverá conter no mínimo: introdução, justificativa, objetivo,

íne^S^^

recursos humanos e materiais, público alvo, mst,tu,çoes

envolvidas, cronograma de implantação;

a) Os estudos deverão ser apresentados devidamente assinados e rubricados pelos

Ipe^os profissionais que integram aequipe técnica responsável pela sua elaboração,

h) Os estudos devem ser apresentados em três cópias impressas e uma cópia em meio
magnético (CD);

4. Dados do Empreendedor e da Equipe Técnica
^
1

4.1 Dados do empreendedor

a) Nome ou razão social;

b) Número dos registros legais;
c) Endereço completo;

d) Telefone, fax e endereço eletrônico;

e) Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone, fax ee-mail);
f) Cadastro Técnico Federal;

g) pessoa de contato (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail).
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4.2 Identificação dos Responsáveis Técnicos pela elaboração do Estudo Ambiental

a) Deverá ser apresentada a equipe técnica responsável pela elaboração do Estudo, indicando
o número de registro nos respectivos Conselhos de Classe e a Anotação de Responsabilidade

//

Técnica;

b) Endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico de todos os membros da
equipe;

c) Todos os técnicos deverão estar devidamente cadastrados junto ao IBAMA no Cadastro
Técnico Federal (CTF).

5. Legislação Aplicável

Oestudo ambiental deverá atender a todos os dispositivos legais em vigor referentes à

f
^

utilização proteção e conservação dos recursos ambientais, bem como ao uso e a ocupação

do solo Òestudo ambiental deverá conter a listagem dos principais diplomas legais (federais,
estaduais e municipais) e dos programas e políticas públicas considerados em sua elaboração.

6. Caracterização do Empreendimento
6.1 Histórico e Justificativa do Empreendimento

Oestudo objeto do presente Termo de Referência contempla a avaliação ambiental da

implantação de sistema de abastecimento de água de Águas Lindas de Goiás.

O sistema proposto tem por objetivo dotar a comunidade de um sistema de
abastecimento público adequado, sob os aspectos técnicos, sanitários e ambientais. O
conjunto de obras consiste em uma adutora de água tratada interligando a ETA Descoberto a
dois centros de reservação localizados em Águas Lindas e a rede de distribuição de água. A

atual captação e adução de água bruta, componente do Sistema de Abastecimento de Água do

Rio Descoberto, serão aproveitadas sem quaisquer modificações, uma vez que essas unidades

possuem folga para absorver avazão adicional prevista para oabastecimento do município.

L^

O RCA deverá apresentar a justificativa da importância e necessidade do
empreendimento considerando os seguintes aspectos:
a) Socioeconômicos, abordando
•

Comunidades e áreas beneficiadas

•

Demanda atual e futura a ser atendida pelo empreendimento

•

Uso atual do solo na área de intervenção direta

b) Técnicos, abordando:

• Alternativas de concepção e de localização estudadas e justificativas da alternativa

selecionada, sob os aspectos técnico, econômico e ambiental, bem como sua
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compatibiiização com planos e programas governamentais em i
influência do empreendimento.

•

Características físico-químicas e bacteriológicas do manancial

.

Vazões máxima, média e mínima, obtidas a partir de série histórica

c) Ambientais, abordando:

. Situação atual do sistema de abastecimento de água e seus aspectos ambientais e de
saúde pública

.

implicações ambientais relativa às Unidades de Conservação e ao uso dos recursos
naturais.

6.2 Localização e vias de acesso

. Apresentar a localização do empreendimento em mapa georeferenciado em escala
1:100.000. com legenda auto-explicativa, indicando a área de influência indireta.

.

Indicar as vias de acesso e suas condições de conservação. Área total do
empreendimento;

• Apresentar o memorial descritivo da área diretamente afetada pelo empreendimento em

planta na escala de 1:25.000, com as coordenadas geográficas, indicando adimensão das

áreas em m2.

6.3 Descrição detalhada do empreendimento

Apresentação do sistema proposto, considerando:

• Caracterização sucinta do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Descoberto;
- Identificação do porte do empreendimento e de empreendimento decorrentes ou
associados;

u

. Layout das unidades componentes do empreendimento proposto: adutoras, estações
elevatórias e rede de distribuição;

• Indicação de outra unidade como prédios construídos (para guarda e funcionamento de
equipamentos, banheiro, casa de força, fossa sanitária, etc): finalidade, área construída,
planta/projeto arquitetônico;

.

Dlmensionamento preliminar e características técnicas gerais do sistema proposto;

- Definição e justificativa dos parâmetros de projeto, incluindo estudos populacionais,
evolução da vazão de abastecimento para o sistema proposto, disponibilidade do sistema
existente, vazão mínima do curso d'água, vazões captadas ao longo do honzonte de
projeto;

•

Estimativa do acréscimo de resíduos gerados no sistema de tratamento de água
decorrente da nova vazão do sistema, alteração na qualidade da água e implicações no
atual processo de tratamento e destinação final dos resíduos;
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. Descrição das principais atividades que caracterizam a implantação do empreendimento

incluindo, no mínimo, a infra-estrutura de apoio e a localização e caractenzação de áreas
de empréstimo e bota-foras;

,

™-

Fls

Cronograma de implantação.

Proc.

6.3.1 Delimitação da área do empreendimento

. 31
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•

Área total do empreendimento;

.

Área construída: identificação de edificações, adutora, reservatórios, elevatórias, outros;

.

Área livre, com caracterização da(s) superfície(s) do solo;

•

Área prevista para futura expansão;

.

Localização do empreendimento na APA e outras Unidades de Conservação;

•

Apresentação descritiva e em croqui;

-

Consultas realizadas às concessionárias/empresas de serviços públicos (CEB, NOVACAP,

DER, etc.) e respectivas respostas sobre possíveis interferências das unidades do

sistema com equipamentos públicos.

6.3.2 Descrição dos equipamentos e seu funcionamento

•

Esgotamento sanitário: caracterizar sistema implantado e quantificar;

.

Dispositivos de segurança contra sinistros e roubos (sistemas com câmaras, alarmes,
extintores de incêndio, etc): caracterização, quantidade, localização;

• Energia' tipo de alimentação (cc, ac), caracterização dos equipamentos contra interrupção
de energia, se há emissão de ruídos ou gases, depósito de combustível e/ou lubnficantes.

^, }

6.3.3 Operação do empreendimento

•

Processos e técnicas operacionais, inclusive emissões, ruídos, resíduos;

-

Cronograma de operação/manutenção dos equipamentos;

. Tipo e quantidade de todos os materiais/equipamentos móveis necessários ao

funcionamento do empreendimento: materiais de consumo, veículos, equipamentos de
segurança, etc;

•

Recursos humanos envolvidos no projeto: quantidade e tipo de mão-de-obra;

.

Limpeza externa do local do empreendimento, utilização de herbicidas, inseticidas, outros
produtos químicos;

•

Manutenção das edificações;
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Riscos envolvidos na manutenção do empreendimento: vazamentos, acide
outros;
II

Necessidades previstas de serviços e obras.

li

6.3.4 Custos

•

Custo do empreendimento: levantamento e descrição do valor total do empreendimento,
com planilha detalhada.

•

Custo de operação/manutenção: levantamento e descrição do valor de operação e
manutenção, com planilha detalhada.

7. Diagnóstico Ambiental

O diagnóstico ambiental deverá apresentar a descrição e a análise dos fatores
ambientais relativos aos meios físico, biótico e antrópico de influência direta e indireta e de
suas interações, antes da implementação do empreendimento. A profundidade de abordagem
dos fatores ambientais deverá ser compatível com o grau de interaçãocom o empreendimento,
bem como com o grau de sensibilidade e vulnerabilidade do meio natural.

Deverão ser abordados, no mínimo, os seguintes tópicos:
a) Uso do Solo na área diretamente afetada - área de influência direta

b) Aspectos jurídicos e legais restritivos e normativos do uso e ocupação do solo (PDOT e
mapa ambiental e hidrográfico)

c) Redes, equipamentos públicos e infra-estrutura existente e explicitação das
interferências;

d) Áreas degradadas, de empréstimo bota-foras e de deposição de resíduos, etc.
e) Unidades de Conservação afetadas diretamente num raio de 10 km;
f)

Meio físico

•

Apresentar mapa e descrição dos principais cursos e corpos hídricos, nascentes e
áreas alagadas e consideradas de vereda ou que possuam solos hidromórficos

•

Características hidrológicas do curso d'água a ser captado

•

Principais usos da água no curso d'água, em especial a montante do ponto de
captação

•

Declividade da área de influência direta

•

Caracterização dos solos quanto à susceptibilidade ã erosão

•

Riscos e impactos ambientais atuais sobre a Lago Paranoá

g) Meio biótico
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descrever e mapear os tipos de vegetação (fitofi5iono1riiQc^jMàÒtOBta6.aa-á£efe de
influência direta do empreendimento. Essa descrição deverá conter as principais
espécies, o estado de conservação e a área aproximada de cada fitofísionomia;

identificação das áreas de preservação permanente, unidades de conservação e/ou
demais áreas protegidas pela Legislação Ambiental

h) No meio antrópico

C,

•

Situação fundiária e legal das áreas de implantação das obras;

•

Identificação das áreas de valor histórico, cultural e paisagístico, destacando os
recursos cênicos, mirantes e pontos locais; caso não existam, deixar os fatos
explícitos no texto.

As informações levantadas deverão ser capazes de subsidiar a elaboração de uma
pollgonal que definirá a área de atendimento com o sistema de abastecimento de água,
levando em consideração, principalmente, as fragilidades ambientais e o estágio de ocupação
da área.

8. Prognóstico

O prognóstico ambiental deverá apresentar os efeitos ambientais potenciais (positivos e
negativos) do projeto, considerando as alternativas de manutenção e de desativação do
empreendimento.

9. Alternativas tecnológica e locacional

Deverão ser abordadas as alternativas tecnológicas para o abastecimento, justificando
as escolhas efetuadas. Deverá ser apresentado um estudo de alternativas locacionais para
todas as estruturas de apoio, com avaliação das vantagens e desvantagens de cada uma, sob
o ponto de vista ambiental.

C
10. Avaliação dos Impactos Ambientais e Definição das Medidas Mitigadoras e de
Controle Ambiental

Deverão ser avaliar os impactos ambientais positivos e negativos do empreendimento,
determinando uma projeção dos impactos imediatos, a médio e longo prazo; temporários,
permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; locais e regionais, bem como os impactos
que não podem ser evitados ou mitigados. Na apresentação dos resultados deverão constar a
valoração, magnitude e importância dos impactos, e a descrição detalhada dos impactos sobre
os fatores ambientais envolvidos.

Os impactos ambientais deverão ser separados com relação aos meios Físico, Biótico e
Sócio Econômico.
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11. Plano de Controle Ambiental

Deverá ser apresentado um Plano de Controle Ambiental fundamentado nas~medidas
mitigadoras e de controle ambiental identificadas anteriormente. No Plano deverão estar

integradas as medidas de monitoramento ambiental, de forma a permitir o acompanhamento da
evolução da qualidade ambiental e a adoção de medidas complementares de controle.
A apresentação do Plano de Controle Ambiental deverá descrever a justificativa,
objetivo, metas, indicadores ambientais, público-alvo, metodologia, descrição do programa,
atividades, cronograma físico-financeiro, equipe técnica, instituições envolvidas, interrelacionamento com outros programas e, quando exigivel, atendimento a requisitos legais para
sua efetiva implantação.

11. Referência Bibliográfica

Deverá constar a bibliografia consultada para a realização dos estudos, especificados
por área de abrangência do conhecimento, de acordo com as normas da ABNT.

^
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CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS

Redes e Interceptores de Esgotos Sanitário - Io Etapa

Águas Lindas de Goiás - GO

u

Descritivo Técnico

úL-
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CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS

Águas Lindas de Goiás / GO
Rede Pública, Ligações Prediais, Ramais Condominiais e Interceptores.

Equipe Técnica
Eng. Klaus Dieter Neder, CREA 291 O/D - DF
Eng. Antônio Luís Harada, CREA 6610/D - DF
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CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS
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Áeuas Lindas de Goiás / GO

Rede Pública, Ligações Prediais, Ramais Condominiais eInterceptores.
Descritivo Técnico
1. INTRODUÇÃO

Opresente Descritivo Técnico se refere aos serviços de engenharia relativos as obras

de implantação das Redes Coletoras Públicas, Ramais Condominiais e Interceptores das
bacS AB, BI, C, Dl, G, H, K, I, II, L, M, N, NI, Oe01 do Sistema de Esgotamento
Sanitário de Águas Lindas de Goiás/GO.

Serão licitadas as obras para implantação da Ia Etapa do Sistema de Esgotamento das
dezenove bacias de contribuição, que constam de Redes Coletoras Publicas, Ramais
Condominiais e Interceptores.

2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Osistema de esgotamento sanitário proposto para acidade de Águas Lindas de Goiás
abrangerá as seguintes estruturas aserem executadas:
Ramal Condominial

Rede Pública e Ligações Prediais
Interceptores
Vazão da
N°de

Bacia

w

Ligações

Destino

Bacia

(l/s)

2.780

34,41

Encaminhamento através do Interceptar II até EEE NI.

B

3.597

25,20

Tratamento de Esgotos.

BI

2.232

24,62

C

2.717

30,72

Dl

2.825

32,29

917

9,78

H

5.163

54,52

K

1.463

14,39

2.285

23,08

1.916

20,04

y

Encaminhamento através do Interceptor Geral, até Estação de

Os despejos serão encaminhados à EEE N2, e recalcados para a
Bacia B, no PV 6-IG.

Encaminhamento através do Interceptor II que conduzirá à EEE

NI.

Os despejos serão encarninhados à EEE N3 e recalcados para o
InterceptorGeral- PV 1-IG.

Interliga na Bacia A- PV 2-12A, com encaminhamento através
doInterceptor II que conduzirá à EEE NI.

Encaminhamento através do Interceptor II que conduzirá à EEE
NI.

Encaminhamento através do Interceptor 12 que conduzirá à EEE

II

N4.

Interliga na Bacia II, sendo os despejos conduzidos à EEE SI.
Os despejos serão encaminhados à EEE SI e recalcados para a
EEE S2.

________
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Vazão da
N°de
Bacia

Ligações

Bacia

(l/s)

õTdespejos serão encaminhados a EEE S3 e recalcados para a

Jl

830

14,05

L

1.506

15,40

M

2.100

31,11

Encaminhamento por meio de Sifão até Interceptar 12 que

N

4.512

46,33

conduzirá os despejos à EEE S4.

O

1.184

58,65

664

29,51

01

Bacia L, noPV17-lL.

Os despejos serão encaminhados àEEE S4.
Rn^minhametito através do Interceptor 12 até à EEE S4._

Encaminhamento através do Interceptor 12 que conduzira a fcbb
S4.

Os despejos serão encaminhados à EEE S5 e recalcados para o
interceptor.Geral - PV 1-1G.

.

.

_—.

3. MEMORIAL DESCRITIVO

^Y

3-1

Sistema Proposto

Osistema proposto para acidade de Águas Lindas de Goiás, visa atender 35.861

Ugaçoe. rS^A Rc_ Coletora do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lmdas
de Goiás compõem-se das seguintes partes:
Ramais Condominiais

Os ramais condominiais constituem-se em trechos de rede coletora implantados em
,ardins fundo dos lotes ou passeios, caracterizando-se por baixas profundidades (de 0,4 a12

Íva as escavadas do tipo "caixão", com largura máxima de 0,5 mapresentando aind
Sxas de nspe^ão como elemento de visita. Os ramais condominia.s utilizarão o«.tona de
Cl deconcreto em sua totalidade, ou seja, tanto para os ramais quanto para as ligações.
Redes Públicas

As redes públicas utilizarão Cl de concreto onde as profundidades forem inferiores a

12mto diâmetro não ultrapassar 200 mm (inclusive). Para os demais trechos será
ItiüLos os PV com balão eaduelas de concreto. Para as ligações prohais P~a
utilização de Cl de concreto etês (para redes DN 100 mm) ou sehm (para redes DN 150 mm).
Interceptores

Os interceptores terão diâmetro nominal variando de 400mm a800mm em Concreto
Armado A2.

Sifão Invertido

OSitào foi projetado para vencer um aclive acentuado da topografia. Ao longo do
comorimento do SiL situam-se acaixa coletora de esgotos eatravessia aérea sobre o
SX Odiâmetro da tubulação do Sifão éde 150 mm, utilizando tubos de PVC para rede
de Sbuição de água (Vmilfer), para atender auma velocidade que impeça adepostçao de
sólidos na parte mais baixa do Sifão.
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Travessia Aérea

Trata-se de travessia elevada, relativa àPassagem!oTr7o córrego. ATravessia será

t df,obre
blocos de
armado
executada
sobre bloco
de aapoio eblocos de ancoragem
^^ em concreto
^
&q conforme
^

T^^tolbtS "poío, esses são apoiados sobre duas estacas moldadas «i„ loco
de concreto, eterá um vão de aproximadamente 5metros.
3.2.

Parâmetros de Projetos
- Per capita (água)
- Diâmetro mínimo
-Declividade mínima

- Profundidade mínima
- Coeficiente de retorno
-Kl

-y

-K2
-K3

- Taxa de ocupação
- Taxa de infiltração
- Lâmina máxima

3.3.

120 1 /hab/dia
100 mm

0,005 m/m
1,10 m
0,8
1,2
1,5
0,5

4,04 hab/lote
0,25 l/s/km
75%

Materiais Utilizados

diâmetro estabelecido no projeto ou nas Notas de Serviços.
U
3.4.

Resumo das Extensões

Bacia A

Ramal Condominial:
Rede Pública:
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0lOOmm
0lOOmm
015Omm
02OOmm
025Omm

35.310,23 m
5.690,00 m
10.153,55 m
1.267,45 m
940,40 m

TOTAL

53.188,35 m
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Rui».

Bacia B

Coletores: 1 ao 18

Ramal Condominial:
Rede Pública:

olOOmm
0lOOmm
,0l5Omm
.02OOmm

30.184,55 m
5.420,00 m
4.617,30m
349,20 m

.TOTAL

40.571,05 m

0lOOmm
0lOOmm
,0l5Omm
.02OOmm
. 025Omm

15.013,17 m
1.865,00 m
3.360,70 m
244,20 m
1.349,00 m

.TOTAL

21.832,07 m

Coletores: 19 ao 32

Ramal Condominial:
Rede Pública:
.^

Bacia BI

Ramal Condominial:
Rede Pública:

0lOOmm
slOOmm
015Omm
02OOmm
025Omm

20.502,71 m
5.í98,00m
2.114,90 m
571,30 m
1.088,30 m

TOTAL

29.475,21 m

•0 lOOron
lOOrnm

^Snnm
3.330,00 m

0l5Omm
,02OOmm
.025Omm
.03OOmm

12.090,20 m
841,60 m
1.635,20 m
230,90 m

.TOTAL

52.188,35 m

W

Bacia C

Ramal Condominial:
Rede Pública:
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Bacia Dl

Ramal Condominial:

0 lOOmm

31.560.89 m

Rede Pública:

0 lOOmm
0l5Omm
0 2OOmm
025Omm
0 3OOmm

7.45S.00m
7.162.20m
1.740.70 m
480.20 m
286.60 m

:

TOTAL

48.68S.59 m

0 lOOmm
0 ^™™

12.671,81 m
872'00 m

0 200mm

1.310,00 m

Bacia G

Ramal Condominial:
Rede Pública:

0l5Omm

2.144,80 m

TOTAL

16.993,61 m

Ramal Condominial:
Rede Pública:

0 lOOmm
0 lOOmm

64.529,77 m
3-522>00 m

]""""'ZZ

«200mm

2.242,80 m

0 25Omm

232,10 m

0300mm

26S,20 m

0 35Omm

56,00 m

Bacia H

'."^r..r."".'.'
''7

0 150mm

10.181,57 m

TOTAL

81.232,44 m

Ramal Condominial:
Rede Pública:

0 100™m
» 100*rm

25.217,07 m
656'00 m

"^

02OOmm

201,60 m

0 25Omm

10S,O0m

Bacia I

0 150mm

TOTAL
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ll.382.80m

37.575,47 m

^
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Bacia II

Ramal Condominial:
Rede Pública:

0 lOOmm
0 lOOmm

24.710,83 m
2.431,00 m

0 150mm

5.704,40 m

0200mm

351,90 m

o250mm

357,80 m

0 300mm

641,70 m

0 35Omm

1.377,50 m

TOTAL

35.575,13 m

0 lOOmm
0 l°°mm

10.298,82 m
936,00 m

Bacia Jl

..V

Ramal Condominial:
Rede Pública:

0l5Omm

0 200mm

3.134,10 m

'.

959,00 m

TOTAL

15.327,92 m

0lOOmm
0lOOmm
0l5Omm
0 2OOmm

23.144,65 m
1.762,00 m
5.239,30 m
327,80 m

TOTAL

30.473,75 m

0 lOOmm
0 lOOmm

17.971,51 m
2.560,00 m

0l5Omm

2.225,95 m

Bacia K

Ramal Condominial:
Rede Pública:

Sf

Bacia L

Ramal Condominial:
Rede Pública:

'"

0 2OOmm

47,85 m

025Omm

339,10 m

TOTAL
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Bacia M

Ramal Condominial:
Rede Pública:

olOOmm
DlOOmm
o 150mm
o200mm
o 300mm

."

32.520,49 m
3.057,00 m
7.393,00 m
2.228,70m
808,40 m

TOTAL

46.007,59 m

olOOmm
olOOmm
o 150mm
o 2Ü0mm
0 25Omm
o300mm

45.893,81 m
3.492,00 m
5.574,60 m
465,80 m
640,10 m
1.194,00 m

TOTAL

57.260,31 m

« lOOmm
° lOOmm

12.873,09 m
-874,00 m

a 200mm

293,20 m

Bacia N

Coletores: 1 ao 14; 20 ao 24.

'C^-

Ramal Condominial:
Rede Pública:

Bacia N

Coletores: 15 ao 19.

Ramal Condominial:
Rede Pública:
"1

0l5Omm

.TOTAL

3.390,10 m

18.430,39 m

Bacia O

Ramal Condominial:
Rede Pública:

« lOOmm
0 ^™

15.203,01 m
2A18>00 m

TOTAL

25.996,91 m

0l5Omm
02OOmm
o250mm
03OOmm
035Omm
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4.584,60 m
2.094,20 m
861,30 m
1.012,00 m
123,80m

m
rcc.
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Bacia 01

Ramal Condominial:
Rede Pública:

o lOOmm
0 lOOmm
0l5Omm
0 2OOmm
0 25Omm

,

.-

TOTAL

8.163,11 m
2.573,00 m
1.592,20 m
1.759,10 m
45,00 m
14.132,41 m

INTERCEPTORES

Interceptor 11
.1

0 4OOmm
05OOmm

1.796,40 m
2.153,15 m

TOTAL

3.949,55 m

0 4OOmm,
0 5OOmm
06OOmm

1.758,90 m
940,20 m
218,50m

TOTAL

2.917,60 m

0 8OOmm

3.855,20 m

Interceptor I 2

Interceptor Geral
r

W

TOTAL GERAL INTERCEPTORES

10.722,35 m

Os quantitativos totais estimados para os serviços são os seguintes:
Ramal Condominial:
Rede Pública:

"".
"|

0 lOOmm
0 lOOmm

459.829,97 m
54.824,00 m

0 150mm

102.046,27 m

0 200mm

17.496,40 m

0 250mm

8.076,50 m

0 3OOmm

4.441,80 m

0 350mm

1.557,30 m

SUBTOTAL
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648.272,24 m
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400mm'rrrrrrrrT^^trnT
05OOmm
0 6OOmm
.0 8OOmm
. SUBTOTAL

. TOTAL

3.093,35 m
218,50 m
3.855,20 m
10.722,35 m

658.994,59 m

Considerações gerais

Oprojeto básico fornecido apresenta o traçado preliminar das redes públicas e dos
ramais condominiais. Os ramais condominiais terão seu traçado definido após consulta aos
residentes da localidade, feitas por equipes de mobilização comunitária do CONSÓRCIO
ÁGUAS LINDAS. Os projetos executivos apresentarão traçado fmal das redes coletoras e
ramais condominiais. Para a execução das obras serão fornecidas as notas de serviços

elaboradas pelo CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS, obedecendo aos parâmetros de projeto

W

como: declividades, diâmetro datubulação, recobrimento mínimo entre outros.
4.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DAS OBRAS

Serviços Preliminares
Barracão de obra:

Inclui a construção do barracão de obra, em área a ser estabelecida pelo CONSÓRCIO
ÁGUAS LINDAS, incluindo todo mobiliário e equipamentos necessário à condução da obra e

apermanência da equipe técnica da Caesb para oacompanhamento da obra.
Placas de obra:

Aplaca deverá ser fornecida eassentada junto à obra na entrada da mesma, e em outros

L

pontos onde afiscalização julgar necessário. Ofaturamento será através da área total de cada
placa, incluindo-se aí também outros elementos de comunicação visual empregado na obra,
como sinalização de tráfego e avisos.
Cerca provisória:

Acerca provisória deverá cercar aárea do canteiro de obras. Deve ser de arame farpado,
04 fios, mourão de eucalipto a cada 4,00 m.
Locação e Limpeza:

Apreparação do terreno para início das obras iniciará com a locação das linhas de

coletores e limpeza da vegetação e solo superficial da faixa de terra sobre o traçado da
tubulação. Esta faixa, para minimizar impactos ambientais na beira do lago, não deverá ter
largura superior a 12 m, não sendo permitido o faturamento de faixas mais largas, anão ser
com autorização expressa da fiscalização.
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Os serviços: placa de obra, barracão, cerca provisfcàí .. _ _

s=rão pa^-os através dos itens de orçamento definidos nos subtítulos "CANTEIROS DE
OBRAS"\ "SERVIÇOS PRELIMINARES" e "SERVIÇOS TÉCNICOS". Caso seja
necess-rià aretirada do material excedente da limpeza para fora da área do canteiro de obras,
estes serviços serão pagos através do subtítulo "REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO".

Aabertura de estradas de acesso aos diversos trechos da obra também serão cobrados através

dos mesmos itens.

Tubulação utilizada

A rede coletora (ramais, ligações prediais, coletores tronco e interceptores) será
executada em tubos de PVC para redes coletoras de esgotos (denominados "Reforçado" ou
"série R" etipo "Vinilfort"), com diâmetros variando de 100 a 350mm.
Para diâmetros maiores que 350mm, serão utilizados tubos de concreto armado, junta
elástica A2.

c

Na rede pública, nos pontos de acesso àtubulação, serão utilizados os poços de visita
de concreto simples, de acordo com as plantas padrão CAESB, "POÇOS DE VISITA Tubulações de 0 <=300mm" - NOR 050-1/1, e "POÇOS DE VISITA - Tubulações de
300mm< 0 <=600mm" - NOR 050-1/1A. Nos trechos de rede pública onde as profundidades
forem inferiores a 1,2 m e o diâmetro não ultrapassar 200 mm (inclusive), os pontos de

inspeção utilizarão caixas de inspeção em concreto obedecendo às recomendações das plantas
padrão CAESB, "CI-0-6Ocm" - NOR 052-1/1, "CI-0-4Ocm-0-6Ocm" - NOR 054-1/1,
"Detalhes de Ramais Condominiais e Ligações Prediais" - NOR 055-1/1.

Os ramais condominiais e ligações prediais deverão utilizar caixas de inspeção

obedecendo às plantas padrão CAESB, "CI-0-6Ocm" - NOR 052-1/1, "CI-0-4Ocm-060cm" - NOR 054-1/1, "Detalhes de Ramais Condominiais e Ligações Prediais" - NOR
055-1/1.

Os serviços serão pagos através do item de orçamento definido no subtítulo
"ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES", e os materiais serão pagos

através do item de orçamento definido no subtítulo "MATERIAIS FORNECIDOS PELA
L,

EMPREITEIRA".

Escoramentos e esgotamento de valas

Para a escavação, faz-se necessária utilização de recursos para aumentar a segurança na

execução dos serviços. Nos coletores e ramais da rede coletora, previu-se na planilha
orçamentária o uso de escoramentos de diversos tipos (pontaleteamento, escoramento
descontínuo de madeira, escoramento contínuo de madeira), a serem usados de acordo com a

coesão apresentada pelo solo e o nível d'água. Este trabalho deverá ser realizado juntamente
com o esgotamento de valas, através do bombeamento, e obedecerá às recomendações
constantes nas plantas padrão CAESB:
-Redes Coletoras, Interceptores e Linhas de Recalque - Escoramento - Tipo de Escoramento:
Metálico - Detalhes de Execução" - VAR370-1/6,

-Redes Coletoras, Interceptores e Linhas de Recalque - Escoramento - Tipo de Escoramento:
Madeira e Metálico - Detalhes de Execução" - VAR 370-2/6.
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Nas redes:

Nos interceptores:

Tipo A - pontaleteamento I.5JÍ <mmi)

Tipo B - descontínuo: 3m<h<=5m
Tipo C - continuo madeira: h>5m
Tipo D, E,F,G,H - misto metálico/madeira.
Tipo A - pontaleteamento: l,5m<h<3m
Tipo C - continuo: h<l,5m
Tipo D, E,F,G,H - misto metálico/madeira:
h>= 1,5 até5,0m

Os serviços serão pagos através dos itens de orçamento definidos nos subtítulos
•'ESCORAMENTO" e "ESGOTAMENTO DE VALAS".

5. ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO EREATERRO DAS TUBULAÇÕES.
Ramais condominiais

Os ramais condominiais serão localizados em basicamente em áreas verdes, passeios,

jardins e fundo de lotes, utilizando escavação mecanizada (quando possível) e manual, e
tubulação assentada em valas de 0,5 mde largura, com profundidades variando de 0,5 a 1,5
m. Otraçado dos ramais deverá ser baseado em notas de serviços, aserem desenvolvidas pela
CAESB, com base no trabalho de mobilização comunitária.
Rede Pública e Interceptores condições especiais de escavação do solo no local.
A Redes Públicas serão localizados basicamente em passeios, na parte mais baixa da

ma, utilizando escavação mecanizada, e a tubulação será assentada em fundo de vala de no
mínimo 0,7 m de largura, com profundidade mínima de 1,1 m. O traçado das redes coletoras

deverá respeitar as notas de serviços executivas, aprovadas pelo CONSÓRCIO ÁGUAS
LINDAS.

Aempreiteira contratada deverá estar preparada, incluindo dentro de seus custos para a

redução de produtividade e a maior utilização de equipamentos características de obras em

locais confinados, a profundidades superiores a 3m, condições desfavoráveis para contenção
de taludes.

Os serviços de escavação, assentamento dos tubos de PVC e/ou concreto, e reaterro

deverão se proceder de forma mecanizada e/ou manual, através da sistemática
tradicionalmente adotada pelo CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS e prevista nas

especificações técnicas, no documento "Regulamentação e Critérios para Elaboração de
Preços Unitários", e nas plantas padrão CAESB:
"Redes Coletoras, Interceptores eLinhas de Recalque - Berço" - VAR 370-3/6,

"Redes Coletoras, Interceptores eLinhas de Recalque - Embasamento de Tubulação- Tipo A, B, D, E"
-VAR 370-4/6,

"Redes Coletoras, Interceptores e Linhas de Recalque - Embasamento de Tubulação- Tipo C - VAR
370-5/6.

C:'.CAESB\Àguas Lindas\Àguas Lindas ProjeloVDescritivo -ÁgLindas - Rede Colelora.doc

13

J

Observação:

Para os fechos profundos de redes einterceptores, oescoramento das escavações toma-se crítico. A
nrooonente tem a liberdade de lançar mão de métodos construtivos diferentes da metodologia acima
descrita desde que não implique em ônus adicionai aos custos fornecidos na proposta epreviamente
aprovado pelo CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS.

Poderão ser usados escoramentos pré-moldados, do tipo "Blindagens deslizantes EJiciency", valas
abertas com taludes mais inclinados que o ângulo natural de atrito do terreno, estacas de concreto e
outros métodos. No caso da drenagem, poderão ser usadas técmcas de rebaixamento do lençol freatico
como alternativa ao bombeamento direto.

A empresa contratada poderá propor outros métodos alternativos de escavação e
assentamento da tubulação, drenagem e escoramento de valas, de acordo com a tecnologia e
recursos disponíveis, visando reduzir os problemas executivos da obra eminimizar impactos
ambientais. Autilização destes métodos deverá ser previamente aprovada pela fiscalização do
CONSÓRCIO ÁGUA LPNDAS, não deverá implicar em nenhum ônus adicional ao preço

(^

proposto, mesmo que aempresa empreiteira venha aalterar ametodologia empregada após o
início dos trabalhos, constatada ainaplicabilidade da metodologia inicial.
A utilização de métodos, alternativos poderá implicar na alteração do material de

tubulação empregado, desde que os equivalentes propostos apresentem características de
resistência mecânica e química iguais ou superiores aos materiais inicialmente Pjevistos

devendo ser submetidos á prévia da aprovação da fiscalização do CONSÓRCIO AGUAb
LINDAS. A eventual necessidade de reforço na estrutura destas tubulações para atingir as

características solicitadas não deverá gerar Ônus adicionais ao preço proposto pela
empreiteira.

Interferências

Nos trechos onde os coletores cruzarão Redes de Águas Pluviais, cujo desvio é
inviável, será necessário o remaneiamento dessas redes, com o fornecimento e a implantação
de nova tubulação, se for necessário.

ú

Os serviços serão pagos através dos itens de orçamento definidos nos subtítulos
"MOVIMENTO DE TERRA", "ACERTO DE TERRENO", "REMOÇÃO DE MATERIAL
ESCAVADO" "ASSENTAMENTO ESERVIÇOS COMPLEMENTARES", "ATERRO DE
VALAS ECAVAS DE FUNDAÇÃO" e"ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA".
6. SERVIÇOS FINAIS

Cadastro

O cadastro da obra deverá gerar quantas plantas se façam necessárias. Neste item

deverão estar inclusos os custos de cadastro digitalizado de toda a obra, incluindo todas as

tubulações e demais itens, segundo as instruções e normas previstas nas especificações

técnicas estabelecidas pela área de Cadastro.
C:CAESB\Â|um LindasÚguas Lindas ProjeKADescritivo -ÁgLindas -Rede Co1ctora.doc
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Os serviços serão pagos através do item de oT^™ma'^5fínf*r^o subtítulo
ASSENTAMENTO ESERVIÇOS COMPLEMENTARES".
Urbanização

Todas as áreas por onde passarão os interceptores, coletores eramais, que tenham sido
danificadas, deverão ser recompostas.

Foi prevista arecuperação de pavimentação, passeio em concreto, meio fio, asfalto,
plantio de grama em placas e plaquetas, alvenaria de muro e acabamentos com chapisco,
reboco.

Os serviços serão pagos através dos itens de orçamento definidos no subtítulo
"URBANIZAÇÃO".

7. CONDIÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
<_•

Deve ser atentado que boa parte das tubulações previstas deverão ser assentadas em

terrenos ocupados por particulares. Para tanto a contratada deverá atender a todos os
procedimentos pertinentes aesta situação, destacando-se:
- Somente adentrar em áreas ocupadas com a autorização do morador;

- Respeitar nos horários de trabalho, os hábitos erotinas dos moradores dos imóveis,
-

deforma a minimizar o incômodo devido às obras;
Manter a devida discrição na condução das obras;

- Procurar otimizar as frentes de serviço de forma a minimizar o tempo de
permanência das equipes de trabalho no interior dos lotes;
- Providenciar a recuperação das áreas degradadas imediatamente após a instalação
íiílS T"6QGS"

- Evitar a'presença de operários no interior dos lotes sem a proximidade do
encarregado da turma;

- Manter operários devidamente identificados ecom vestuário adequado.
^

Os trabalhos terão oapoio da equipe de mobilização comunitária da Caesb, devendo amesma
ser informada continuamente das obras planejadas e em andamento.

C:\CAESB\Agws Lindiw\Àguas Lindos Projcto\Descritivo -ÁgLindas -Rede Colttora.doc
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CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS

Águas Lindas de Goiás / GO

Estações Elevatórias de Esgoto e Unhas de Recalque - 1a Etapa

Descritivo Técnico

1.

INTRODUÇÃO

Em sua primeira etapa de implantação, o sistema coletor de esgotos de Águas Lindas de

Goiás prevê a execução de 8 estações elevatórias de esgoto, com o objetivo de conduzir o
esqoto coletado nos pontos baixos das redes do Sistema de Coleta à Estação de Tratamento
de Esgotos, a ser implantada ao norte da cidade, onde terão a destinaçao final adequada.
As oito estações elevatórias de esgoto previstas para esta etapa são:
j

Estação Elevatória S1:

.

Está localizada ao Sul de Águas Lindas, entre os condomínios Residencial Portal da

Barragem e Jardim Vitória, próxima à Barragem do Descoberto e ã margem da rodovia

BR-070 possuindo 2(duas) bombas de recalque submersíveis mais 1(uma) de reserva.

Terá capacidade para uma vazão máxima de 43,12 l/s, a uma altura manométnca de
aproximadamente 68 m. Alinha de recalque levará os esgotos para a Estação Elevatória
de Esgoto S2, localizada próximo as Chácaras Quedas do Descoberto.
Estação Elevatória S2:

Está localizada ao Sul de Águas Lindas, próxima as Chácaras Quedas do Descoberto,

Bacia J possuindo 2(duas) bombas de recalque submersíveis mais 1(uma) de reserva.

Terá capacidade para uma vazão máxima de 55,42 l/s, a uma altura manométnca de
aproximadamente 20 m. Alinha de recalque levará oesgoto para a Bacia L, elançados
no PV 3-5L.

Estação Elevatória S3:

Está localizada ao Sul de Águas Lindas, próxima as Chácaras Quedas do Descoberto,

Bacia J1 possuindo 1 (uma) bomba de recalque submersível mais 1 (uma) de reserva.

Terá capacidade para uma vazão máxima de 11,08 l/s, a uma altura manométnca de
aproximadamente 32 m. Alinha de recalque levará oesgoto para aBacia L, lançando no
PV17-1L

Estação Elevatória S4:

.

Está localizada ao Sul de Águas Lindas, entre os condomínios Jardim Águas Lindas,
Mansões Éden e Quintas das Águas Lindas, possuindo 3 (três) bombas de recalque

mais 1 (uma) de reserva. Terá capacidade para uma vazão máxima de 323,1 l/s, a uma

altura manométrica de aproximadamente 84 m. Alinha de recalque levará os esgotos

para a Estação Elevatória de Esgoto S5, localizada próxima ao condomínio Residencial

Jardim Paraíso.

Estação Elevatória S5:

.

' Está localizada ao Sul de Águas Lindas, próxima ao condomínio Residencial Jardim

Paraíso possuindo 3 (três) bombas de recalque mais 1 (uma) de reserva. Terá

capacidade para uma vazão máxima de 358,61 l/s, a uma altura manométnca de
aproximadamente 85 m. Alinha de recalque levará oesgoto para o Interceptor Geral PV1-1G.

Estação Elevatória N1:

,

^

. .

*.

-

,,u a i a

Está localizada ao Norte de Águas Lindas, entre os condomínios Mansões Ilha Beía e
Mansões Itamaracá, possuindo 2 (duas) bombas de recalque submersíveis mais 1

(uma) de reserva. Terá capacidade para uma vazão máxima de 129.43 l/s, a uma altura
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manométrica de aproximadamente 51 m. Alinha ÜU 1'ULdlLjÜü lüUdld u, u ptos para a
Estação de Tratamento de Esgoto a ser implantada.
Estação Elevatória N2:

_

, .

,

Está localizada ao Norte de Águas Lindas, próxima aos condomínios Jardim da
Barraoem II e IV possuindo 2 (duas) bombas de recalque submersíveis mais 1(uma) de

reserS? Terâ capacidade para uma vazão máxima de 67,18 l/s, a uma altura

manométrica de aproximadamente 28 m. Alinha de recalque levará o esgoto para a
Bacia B, no PV6-1G.

Está bcalizada ao Norte de Águas Lindas, próxima aos condomínios Jardim Califórnia e

Solar da Barragem, possuindo 2(duas) bombas de recalque submersíveis mais 1(uma)

de reserva Terá capacidade para uma vazão máxima de 61,22 l/s, a uma altura
manométrica de aproximadamente 76 m. Alinha de recalque levará o esgoto para o
Interceptor Geral - PV 1-IG.

As vazões foram estimadas considerando um coeficiente de retorno água/esgotos de 0.8; um
coeficiente do dia de maior contribuição Kl de 12 um coeficiente da hora de maio

concentração K2 de 1,5. Oconsumo de água per capita foi estimado baseando-se em dados
existentes.

As Elevatórias foram classificadas em Pequenas, Médias e Grandes de acordo com ovolume
recalcado.

Elevatória Pequena

S3
S1
S2

Elevatórias Médias

N1
N2
N3

Elevatórias Grandes

2.
Vj;

S4
S5

CONCEPÇÃO DAS ELEVATÓRIAS

Cada estação elevatória de esgoto compõe-se dos seguintes elementos básicos:
Cesto de Coleta ou gradeamento;
Poço de Sucção;
Barrilete de Recalque;
Medidor de Vazão;

Gerador de Emergência;

Poço de Segurança;
Linha de Recalque;

Abrigo das estruturas.

Segue abaixo um breve comentário sobre alguns dos elementos citados acima com algumas
condições básicas de fornecimento e sua forma de medição:
Cesto de Coleta:

/ Nas estações elevatórias pequenas emédias, ocesto de coleta de detritos foi projetado

•ara um volume total de sólidos de cerca de 0,35 m3, em vergalhões de ó3/8 em aço
inoxidável espaçados de 60 mm e possuindo rolamentos para sua movimentação

Descritivo Técnico - Elevatórias - Águas Lindas

HiV*

A

3A

Fls

Fls

1^1

/HT Rubi.

~£-

basculante. O cesto deverá ser equipado com rnrrrmtiíni inníifníiffi, niin rnmi'—n sua
retirada do poço de sucção.

Na estações elevatórias de grande porte, o cesto é substituído por um sistema de
gradeamento mecanizado, composto por peneira mecânica com espaçamento mínimo
de 1,5 cm, e limpeza automática. O sistema também prevê, em paralelo, um sistema

reserva de gradeamento fixo, em barras de aço inoxidável, posicionado em ângulo de
60° com a horizontal, para limpeza manual.
Os sólidos retidos no sistema de peneira mecanizada ou no cesto, será depositado em

uma caçamba de4,00 m3 em chapa de aço com tratamento anticorroslvo.
Poço de Sucção:

As dimensões e características do poço de sucção de cada elevatória deverão variar de
acordo as características de vazão e bombeamento de cada uma. Estas dimensões

principais são apresentadas abaixo:
Elevatórias

Pequena

Médias

Grandes

Número de

Volume ütií do

Nível

Nível

Conjuntos Moto

poço de sucção

mínimo

máximo

Bomba

(m3)

(m)

(m)

1043,67
1043,97
1097,57

E.E.E. S2

2

15

E.E.E. N1

2

15

1187,71

1044,93
1045,24
1098,84
1189,08

E.E.E. N2

2

15

E.E.E. N3

2

15

E.E.E. S4

3

25

E.E.E. S5

3

25

1142,65
1116,39
1016,59
1172,44

1143,84
1117,61
1017,59
1173,44

E.E.E. S3

1

8

E.E.E. SI

2

15

As elevatórias foram dimensionadas considerando o número de conjunto moto-bomba

em operação relacionados acima mais um conjunto reserva. As tubulações do barrilete
de recalque serão em ferro fundido, flangeado, no diâmetro indicado em cada projeto.
Linha de Recalque:

A extensão estimada para as linhas de recalque é apresentada a seguir, utilizando tubos
^fMU-/

em PVC Vinilfer e tubos em ferro fundido.

Elevatórias

Pequena

Médias

Grandes

Diâmetro externo
da linha de

Comprimento da

recalque (mm)

recalque (m)

linha de

E.E.E. S3

100

1.060

E.E.E. S1
E.E.E. S2

200

1.385

250

2.326

E.E.E. N1
E.E.E. N2

300

3.400

250

110

E.E.E. N3

300

2.420

E.E.E. S4

500

3.000

E.E.E. S5

500

4.200

Extravasor:

Ae/tensão estimada para os extravasores de esgoto é apresentada a seguir, utilizando
tubos em PVC Vinilfort até diâmetro de 350 mm e tubos em concreto armado para
diâmetros superiores a 350 mm.
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extravasor (m)
do extravasor (mm)
Diâmetrd*e*B

Elevatórias

Pequena

Médias

E.E.E. S3

200

500

E.E.E.
E.E.E.
E.E.E.
E.E.E.

350

1150

S1
S2
N1
N2

350

150

500

100

350

100

E.E.E. N3

300

100

E.E.E. S4

600

100

E.E.E. S5

600

100

Grandes

Gerador de emergência:

Os geradores de emergência das oito estações elevatórias de esgoto terão a função de
suprir a demanda de energia elétrica para a partida e o funcionamento dos conjuntos
motor-bomba de cada elevatória. O gerador terá motor diesel com acionamento
automático, sendo instalado em um abrigo executado em alvenaria.
í

Poço de segurança:

As estações elevatórias terão poços de segurança com a função de conter a vazão de
esgotos por períodos de até 1,5 horas, permitindo pequenas panes no fornecimento de
energia elétrica. Opoço também permitirá a regularização de pequenos picos de vazão,
aumentando a capacidade de recalque de vazão das elevatórias.

Os poços de segurança serão constituídos de uma estrutura semi-flexível, com
impermeabilização em membrana geo-slntética de PEAD, com espessura mínima de 2
mm coberta e fechada por vigas e laje de concreto, para isolamento e contenção dê

odores.

Abrigo das estruturas:

As estações elevatórias pequenas e médias deverão utilizar bombas submersíveis,
devendo ter uma estrutura compacta para abrigo de seus elementos principais. Toda a

área do poço de sucção, abrigo de gerador e quadros de comando deverão ser

cercados por muros de alvenaria, tornando uma estrutura isolada. Uma ponte rolante
manual apoiada nessa estrutura de vedação será instalada para facilitar a retirada de^

C

bombas e do cesto de detritos.

3.

SERVIÇOS PRELIMINARES

São previstos os seguintes serviços preliminares para a implantação das estações de recalque
de esgotos de Águas Lindas de Goiás:
Limpeza da área:

Compreende a limpeza de toda a área onde vai ser implantada cada estação de
recalque. Alimpeza inclui a retirada de árvores e o espalhamento da camada de terra
vegetai retirada, para uma área livre existente nas proximidades. Esta área deverá ser
proposta pela empreiteira e aprovada pela fiscalização. Eventualmente, deverão ser
demolidas algumas benfeitorias já executadas, como meios-fios e passeios, que
deverão ser recompostos após a conclusão dos trabalhos.

/
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Barracão de obra:

Rubricí
Incluem a construção do barracão ce obra, inclÜsrvfTtflrJÔ hiulilllaHo necessário à
condução da obra e a permanêr.cia da equipe técnica da CAESB para o
acompanhamento da obra.
Placas de obra:

As placas deverão ser fornecidas e assentadas junto a cada um dos canteiros e em
outros pontos onde a fiscalização julgar necessário.
Cerca provisória:

Acerca provisória deverá cercar as áreas dos canteiros de obras, protegendo a área da
obra, barracões e campo de carga e manobras. Deve ser de arame farpado, 4 (quatro)
fios, mourão de eucalipto a cada 4,00 m, além de escavada e aterrada.
Via temporária de acesso:

í
(,

Deverá ser feita em terreno natural limpo e compactada pela passagem da maquinaria

de movimentação de terra, devendo estar locada, preferencialmente, no mesmo
percurso das vias definitivas, para maior compactação destas. Aterros só deverão ser
utilizados caso a via tenha caráter definitivo.
Locação da Obra:

Deverão estar inclusas as locações de toda a obra, toda urbanização, locação do

recalque, elevatórias, todas tubulações, todos os prédios e demais itens cuja locação

seja necessária para sua perfeita instalação. Esta locação será efetuada através de
planta.

Complementação de projeto a nível executivo:

De forma a compatibilizar os projetos às condições locais da obra, deverá ser realizada
uma etapa de complementação dos projetos disponíveis. Esta complementação deverá
incluir:

Realização de sondagens pars consolidação do tipo de fundações a utilizar e

)

L

embasamentos em trechos c'e maior necessidade, devendo ser previstas
sondagens do tipo "percussão";

- Elaboração de plantas de cálculo estrutural para detalhamento de edificações e de

eventuais alterações que se Fizerem necessárias para adequar a obra ao local
disponível, e para os abrigos destinados aos equipamentos elétricos;

- Trabalhos'topográficos de locação e de reestudo do caminhamento proposto para

as linhas de recalque e áreas das estações elevatórias, para contorno de eventuais
interferências indicadas;

- Reavaliação de medidas, furacões, revestimentos, impermeabilizações de acordo
-

com os equipamentos propostos;
Detalhamento e dimensionamento dos equipamentos eletromecânicos e peças
metálicas a utilizar.

Detalhamento executivo do esquema de coleta de águas pluviais e das vias de

acesso.

-

Detalhamento executivo da rede de distribuição de água, com pontos de lavagem
e abastecimento.

Estas adaptações dos projetos deverão ser elaboradas no decorrer da obra, sob a

responsabilidade da empresa contratada, devendo ser aprovadas previamente pela

equipe de fiscalização da CAESB. Tais projetos deverão ser entregues com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início de cada parcela correspondente da
obra, na sua forma definitiva, serdo a entrega composta de 2 (duas) cópias e
rjespectivos originais.
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Após alimpeza do terreno, este deverá ser regularizado de forma a permitir oacesso fácil a
todas as estruturas.

Terraplenagem:

Areqularização do terreno, com a definição do platô que engloba a área de manobras,
CCM subestação e as elevatórias propriamente dita, deverá ser feita através de
serviços de terraplenagem, caracterizados pela escavação e aterro não confinados a
céu aberto O aterro e a compactação de material deverá ser realizada dentro da
energia de compactação e umidade ótima definida nos estudos geotécnicos.

O material escavado e não utilizado como aterro, no platô, deverá preferencialmente ser

espalhado no local. Caso haja a necessidade da retirada de material do canteiro de
obras, deverá ser feita a disposição do "bota-fora" em área previamente autorizada pelo
Órgão' Regional de Meio Ambiente eaPrefeitura da cidade.

Aimplantação das tubulações de entrada e saída, tanto de esgotos como de águas

{
^

pluviais e água potável, deverão ser executadas de forma tradicional, através _da
escavação aterro e escoramento de valas. Devido à profundidade e as condições

desfavoráveis do lençol freático, faz-se também necessário o uso de serviços adicionais,
como drenagem de valas e escoramento de escavações. Tais serviços deverão seguir
as normas estabelecidas nas especificações técnicas e no documento "Regulamentação
e Critérios para Elaboração de Preços Unitários"

Para poços de visitas e tubulações em geral, deverão ser utilizados os processos
convencionais de escoramentos em valas lineares, utilizando-se drenagem de valas
através de do bombeamento direto destas. Os tipos previstos de escoramento sao
apresentados a seguir. Com relação ao bombeamento, deverá ser medido em horas,
tomando como base uma bomba submersível de 8,2 cv. Para bombas de menor porte,
deverá ser usado uma proporção deste valor.
Lastros e fundações:

Dada às condições de suporte do terreno e de drenagem das valas, deverá ser

necessário o uso de diversos tipos de lastro, cuja utilização deverá ser definida pela

fiscalização Estes lastros deverão ser aplicados nas tubulações de grande diâmetro

t

(espessuras de 5 a 10 cm) e sob as estruturas dos poços de sucção, poços de

(^

segurança, caixa de válvulas e caixa do medidor de vazão.
5.

FORMA, ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.

5.1

Escoramento e forma dos poços de sucção, poços de segurança e caixas de
válvulas

Para as obras de escavação dos poços de sucção e poços de segurança sugere-se

escoramento progressivo das paredes laterais, com o uso de molduras de aço montadas na
medida em que a escavação se aprofunda. Outra opção e o uso de perfis intertravados, que

poderão ser cravados no solo até uma profundidade superior à dos poços de sucção e poços

de segurança, permitindo sua escavação confinada em seu interior e a dispensa do uso de

formas externas. Tais sistemas permrtirão também seu reaproveitamento de forma sucessiva

nos vários canteiros de obras dessa etapa do sistema, devendo-se planejar a seqüência de

emprego em cada elevatória.

/
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Aempresa contratada poderá sugerir outros métodos de

,

para a execução dos poços de sucção e poços de segurança, desde que não gerem ônus

adicionais a CAESB.

Oserviço de execução de formas internas dos poços de sucção, poços de segurança e caixas
de válvulas, bem como as formas das demais caixas e estruturas de concreto das estações
elevatórias, deverão ser consideradas da mesma forma que as demais estruturas de concreto,
descritas no item 7.

5.2

Esgotamento dos poços de sucção, poços de segurança e caixas de válvulas

Para a execução dos trabalhos de escavação e concretagem das paredes dos poços de
sucção, poços de segurança e das caixas de válvulas, com segurança, prevê-se a utilização
de técnicas de rebaixamento de lençol freático, em uma área de perímetro circular em torno
das estruturas profundas das elevatórias.

Outra possibilidade para execução dos trabalhos é a drenagem direta da vala aberta, através

de bombas submersíveis. Neste caso, o sistema de bombeamento deverá ter capacidade para

o esgotamento de toda a vazão afluente à vala, a qualquer momento da realização dos
trabalhos. Cuidados deverão ser tomados para que não haja o carreamento excessivo de finos

que poderá gerar ocolapso da estrutura do solo de apoio das elevatórias.

Um plano de rebaixamento do lençol, com uma descrição detalhada do método e
equipamentos utilizados, deverá ser submetido à aprovação da fiscalização da CAESB, 10 dias
após a assinatura da ordem de serviços.

Métodos alternativos de drenagem desta parte da obra poderão ser utilizados, desde que

apresentem custos vantajosos em relação ao proposto pela CAESB.

6.

OBRAS CIVIS

6.1

Estruturas de concreto armado

As obras civis relativas a estrutura das elevatórias serão executadas em concreto armado

impermeável. Este concreto deverá apresentar as características de resistência solicitadas em

projeto e ser completamente estanque através do traço adequado e da adição de microssíhca
para a redução de sua porosidade e aumento de resistência mecânica. Aargamassa utilizada^

dentro dos poços de sucção, poços de segurança e caixas também deverá ser aditivada com

mlcrossilica ou outro aditivo destinado ã redução da permeabilidade do concreto, para garantia
de durabilidade e estanqueidade. Aestrutura deverá ser executada com recobrimento mínimo
de 2 5 cm através do uso de pastilhas de argamassa. As formas deverão ser fixadas através
de escoramento adequado, não sendo permitido o uso de tirantes que transpassem a
estrutura Não serão permitidas juntas de concretagem, a não ser com autorização expressa

da fiscalização e o uso de todos os procedimentos necessários para a estanqueidade da

estrutura, sem ônus para a contratante.

As obras civis das estações elevatórias, que incluem a construção da própria elevatória, dos

poços'de sucção, poços de segurança, caixas de entrada, medidores de vazão, e linhas de
recalque bem como as obras de terraplenagem e sua compatibilízação com a montagem dos
equipamentos das estações elevatórias, deverão ser detalhadas e executadas pela contratada

de acordo com as normas brasileiras pertinentes. A adequação e, se necessário, o
detalhamento do projeto executivo das obras civis e montagens, e sua compatibilízação com o

projeto da CAESB estará acargo da contratada, que deverá adaptar o projeto da CAESB aos
equipamentos que vai fornecer, de acordo com as especificações de seus fabricantes, de

forma a atender às condições hidráulicas e de eficiência estabelecidas no presente escopo. A

proposta de preços deverá contemplar os equipamentos aserem fornecidos pela contratada.
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O concreto utilizado para estas estruturas deverá ser

mínimo de cimento de 300 kg/m3 de concreto, devendo garantir a impermeabilidade mesmo
sem a necessidade de camada adicional impermeabilizante. Para a regularização final de

superfície e complementação de emendas e revestimentos, podem ser empregadas
a-gamassas impermeáveis e "groutintf, específicos para tal aplicação.
6.2

Edificações

As edificações de abrigo das estruturas das estações elevatórias serão diferenciadas de
Ecordo com seu tipo.

6.2.1

i

/'

^

Estações elevatórias pequenas e médias

As estações elevatórias pequenas e médias deverão ter uma edificação destinada ao abrigo
cos quadros elétricos, do gerador de emergência e para instalações sanitárias de um banheiro
completo A edificação deverá ser em alvenaria, com estrutura interna de concreto, com
pintura interna texturizada acrílica na cor "palha". Essas estações terão as estruturas principais

contornadas por muros de alvenaria, com superfícies curvas e fioreiras. As paredes curvas

terão acabamento externo em cerâmica artesanal na cor areia ou bege. As esquadrias e

portas serão metálicas esmaltadas na cor "marrom conhaque", sendo as portas sempre com

venezianas vazadas.

A parcela da edificação correspondente ao banheiro deverá ter acabamento interno em
azulejos brancos para as paredes e cerâmica de alta resistência à abrasão (tipo IP 3 ou IP 4),
na cor camurça ou bege. Aparcela da edificação correspondente ao abrigo do CCM e quadros
rie comando deverá ter acabamento interno em reboco e pintura acrílica "palha". O piso deverá

ser do tipo cimentado, com rebaixo central para chegada dos cabos elétricos.
Aconstrução dessa edificação deverá ainda incluir:
Revestimento externo em cerâmica, com aplicações estruturadas de acordo com o
projeto básico;

Fundações em estacas moldadas in loco" nas extremidades das estruturas e

radiers no poço de sucção;

-

Cobertura em estrutura de madeira e telhas de fibro cimento do tipo "Modulada";
Pisos e revestimento interno em azulejos e cerâmicas (banheiro);

-

Lavatórlo de louça com sifão, bacia com caixa acoplada, tanque com sifão,
chuveiro elétrico, todos com tubo de ligação e canopla cremados;

.

instalações hidráulicas de abastecimento de água potável e coleta de esgotos
completas, incluindo reservatório suspenso com capacidade para 250 litros e

)

(

-

ligação de esgotos com o poço de sucção;

Instalações elétricas, incluindo fornecimento e assentamento de eletrodutos,

fiações, luminárias e quadro de disjuntores;
Esquadrias metálicas.

As estações elevatórias terão ainda um abrigo para o gerador de emergência conjugado ao
abrigo dos quadros elétricos, em uma estrutura aberta para ventilação. Estes abrigos serão
executados em alvenaria e estrutura de concreto armado, com acabamento em pintura acrílica

na cor Talha". As paredes internas terão acabamento em reboco e pintura acrílica na cor
palha.

6.2.2

Estações elevatórias grandes

As estações elevatórias de grande porte deverão ser equipadas com bombas de eixo

horizontal, com funcionamento em poço seco. Este fato altera substancialmente as
características das edificações das elevatórias, que passam a ter área para manutenção de
bombas sala de bombas, gerador de emergência, banheiro, quadros de controle e barrilete
Descritivo Técnico - Elevatórias - Águas Lindas
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abrigados em uma única edificação. Esta edificação terá pé direito elevado episo de fund

Io

colocado ao mesmo nível que ofundo do poço de sucção.

Aedificação deverá ter estrutura de concreto, especialmente no nível de fundo, que se situa

abaixo da "inha do solo. Barrilete e fixações para contenção das pressões internas da
Si_âo eqolpes d arrete, deverão ser montados na mesma sala de bombas, que terá a

conformai

coberta earejada, com ventilação cruzada, feita através de janelas

de persianas fixas.

n arabamento das edificações das elevatórias grandes deverá ser em tijolos aparentes nas

oaredes ísas com pintura acrílica texturizada nos saliências de acomodação dos pilares de

Concreto Nas demais paredes, principalmente as externas, a superfície devera ser em tijolos
aparentes.

Onoco
de sequranca peid
pelas suas maiores dimensões,
deverá
cobertura
em telhas
de fibro0 poço de;segurança
b estrutura
de ter
concreto
armado
pré-moldada.

T^rf ^red^

Para isolamento de seu interior. As paredes

laterais dev^ão L acabamento externo em tijolos aparentes, e acabamento interno em
pintura texturizada na cor palha.

W

7.

EQUIPAMENTOS

Na cheoada do poço de sucção das elevatórias, está prevista a instalação de uma grade tipo

cesto para limpezí manual. Este cesto será puxado por corrente através de talha manual e
ponte rolante, para retirada dos detritos, os quais serão depositados na caçamba de

recolhimento de detritos.

a* Pipvatórlas S1 S2 S3 N1, N2 e N3 utilizarão bombas submersíveis, e as elevatórias S4 e

„ uSãrbombaspara poço seco. As elevatórias serão dotadas de todos os acessonos
necesári^ para sua correi instalação efuncionamento. Oacesso ao poço de sucção _se
Sarâ a™ôsP de tampas em chapa de aço, protegidas com pintura epoxt e proteção

anicorrosiva Aretirada das bombas será feita através de talha manual. Em cada poço de

sucção havíá um sensor de nível por ultra-som para controlar ofuncionamento dos conjuntos
moto-bomba.

Obarrilete de recalque será executado em tubulação de ferro fundido. Cada conjunto de
recaloue terá uma linha de saída exclusiva, sendo as mesmas dotadas de um registro de

qaveta uma val^la de retenção euma junta "gibault". Após ajunção das linhas de saída das
bombasTainha de recalque, será instalado um medidor de vazão do tipo eletromagnético,
para o cálculo, registro e totalizaçâo da vazão afluente.
7.1

Detalhes dos Equipamentos

Gradeamento mecanizado e Caçamba de Recolhimento de Detritos:

Para as estações elevatórias de esgoto de grande porte, a retirada de resíduos

grosseiros deverá ser feita por uma peneira mecanizada. As peneiras mecanizadas
proteção para permanência ao tempo. Deverá ter distância entre barras de, no mmimo

•deverão ter acionamento através de motor elétrico, com potência mínima de 3 cv e

15cm podendo apresentar barras em lâminas de polietileno ou em aço inoxidável. As
oartes fora no nível de água máximo deverão apresentar carenagens em aço inoxidável

S-Ldo aemanação delapores eaerosóis. Alimpeza do gradeamento também devera
ser mecanizada prevendo-se um acionamento através de temponzador Após a
limpe™, os detritos deverão ser lançados em uma esteira rolante, movimentada atraves
de roletas, com acionamento motorizado também administrado por temponzador, que
transportará os resíduos a uma caçamba.
Descritivo Técnico - Elevatórias - Águas Lindas
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As caçambas em número de duas em cadalul^lúuu, uliiül l 'para reserva,

deVerao ser executadas em chapa metálica de espessura mínima de 3mm, enrijecidas
com estrutura em perfis soldadas conforme necessário. Deverão possuir tampa de
acionamento manual, com dispositivo de travamento da mesma em posição aberta ou
fechada Cada elevatória deverá possuir 3 caçambas com volume interno de, no
mínimo, 4 m3 e serem capazes de suportar uma carga de 5,0 toneladas.

As caçambas deverão ser entregues pintadas com pintura protetora anticorrosiva coaltar
eoóxi executada conforme as especificações de pintura constantes no item 1.5 da
especificação n° 09 da CAESB. Deverão ser previstas duas demãos com espessura de

400 micra? cada, sendo aplicada ainda uma demão de pintura adicional, na parte
externa da caçamba, em esmalte, na cor marrom conhaque.

As caçambas deverão possuir rodas dotadas de rolamentos, de diâmetro suficiente para
nermiír livre movimentação em piso cimentado, mesmo com carga totalmente
preenchida Achapa de fundo será dotada de bujão, de 25 mm, para eventua dreno da
caçamba As caçambas deverão ser entregues com alças e reforços estruturais que

peSam seu içamento através de caminhão poliguindaste (tipo Brooks) e tampas

dobráveis, para evitar a propagação de odores e insetos.

{

Todos os parafusos, porcas earruelas devem ser de aço inoxidável.
Pontes rolantes e Talhas:

Amovimentação das bombas, cesto de detritos econexões de grande diâmetro, deverá
ser realizada através de talhas manuais penduradas em pontes rolantes cujas
extremidades correrão sobre trilhos de aço fixados na estrutura das elevatórias^ As

pontes rolantes deverão proporcionar movimentação dos objetos içados tanto no sentido
no transversal. Para essa movimentação, aponte deverá ser equipada
com polias acionadas por correntes, que movimentem aponte ao longo do tnlho.
As talhas colocadas sob as pontes rolantes deverão ter alcance e capacidade suficiente
oara içar o cesto de detritos ou qualquer um dos con]untos moto-bomba existentes na
elevatória do ponto onde estão assentados. Todas as pontes deverão ser equipadas
com troles e duas talhas manuais, sendo uma para levantamento de cargas de ate 1,5
ton eoutra para levantamento de cargas até 200 kg. Deverá vir equipado com correntes
de aço galvanizado, suficiente para içamento de cargas do fundo do poço de sucção
assim como correntes mais leves para a fixação do braço na posição sobre o cesto de

íongS

detritos.

•(_

Todo oconjunto de peças metálicas deverá ser fornecido com proteção epóxi, e pintura
em esmalte sintético, na cor marrom conhaque. Todos os parafusos, porcas e arruelas
devem ser em ferra galvanizado.

Oquindaste deverá ser entregue com a respectiva fundação, que poderá ser feita com
estacas tipo "trado" e bloco de fundações retangular, em concreto.

Tampas metálicas e guarda corpo:

As tampas utilizadas nas elevatórias deverão ser feitas de chapas de aço na espessura
mínima de 4,0 mm pintadas com pintura de fundo anticorrosiva, adequada ao ambiente
• aoressivo dos tanques em contato com o esgoto, tendo camadas adicionais de pnmer e

esma te sintéti ona cor "marrom conhaque". Estas peças deverão sempre ser reforçada
com molduras de cantonelras de aço. Acaixa de válvulas devera ser c< cundada por

guarda corpo em barras circulares de aço, diâmetro de 2Vi\ aser fornecida montada

com pintura de fundo anticorrosiva, primer ecamada de acabamento em esmalte na cor

"amarelo ouro".

/
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Conjuntos motor bomba e acessórios:
Elevatórias
Pequena

Conjuntos motor bomba

Conjunto de Reserva

1

1

E.E.E. S3

1

E.E.E. S1
Médias

Grandes

E.E.E. S2
E.E.E. N1
E.E.E. N2
E.E.E. N3
E.E.E. S4
E.E.E. S5

1

Conforme a tabela serão fornecidos e instalados, para cada elevatória, os conjuntos
moto-bomba mais 1 (um) conjunto de reserva.

As bombas deverão ser apropriadas para bombeamento de esgotos pré-gradeados

através do cesto de coleta, rotor com abertura para permitir passagem de algum detrito
sólido.

!

W

Deverão ser fornecidos com todas as proteções, pinturas materiais e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como deverá ser previsto um conjunto
de peças de reposição para um período de 2 (dois) anos.

Cada conjunto deverá ser especificado para as seguintes condições de trabalho. E
importante salientar que a utilização dos amortecimentos de pico de vazão, utilizando a
grande capacidade de reserva dos poços de segurança permite uma ampliação da

capacidade máxima de recebimento de vazão da estação, pela possibilidade de
amortecimento de picos de demanda:

Vazão Máxima

do conjunto de
Elevatória

Capacidade
máxima de
vazão afluente à

Manométrica

Motor
mínimo

elevatória

(m)

(HP)

32

25

68

31

bombas

(L/s)
Peauena

E.E.E. S3

Médias

E.E.E. S1
E.E.E. S2
E.E.E. N1

8,31
32,34
41,57
71,91

E.E.E. N2

50,39

E.E.E. N3

45,92
179,50
199,23

Grandes

E.E.E. S4
E.E.E. S5

Alt.

(L/s)
11,08
43,12
55.42
129,43
67,18
61,22
323,1
358.61

20

10

51

61,7

58

30

76

61,7

84

145

85

160

Registros degaveta, Válvulas deretenção, Juntas Gibault:
Elevatória
Pequena E.E.E. S3

Médias

Registro de gaveta

Válvula de retenção

Junta Gibault

E.E.E. S1
E.E.E. S2
E.E.E. N1

E.E.E. N2
E.E.E. N3
Grandes

E.E.E. S4

E.E.E. S5

Serão utilizados registros de gaveta com flanges, de ferro fundido.
Descrilivo Técnico - Elevatórias - Águas Lindas
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Serão utilizadas válvulas de retenção com portin

Serão utilizadas na montagem do barrilete e medidor de vazão, juntas Gibault, de ferro
fundido.

Grupo Moto-Gerador

As estações elevatórias serão providas de um grupo moto-gerador diesel cada uma, que

deverá entrar em funcionamento automaticamente, quando ocorrer Interrupção no
fornecimento de energia elétrica da rede pública, abastecendo emergencialmente os
conjuntos moto-bomba quando solicitados.

Ogrupo moto-gerador deverá ser especificado para as seguintes condições de trabalho:
.

Trifásico 220/380V

.

Ciclo = 60 Hz

•

Potência de saída mínima = de acordo com projeto executivo

Apotência do conjunto moto-gerador deverá ser suficiente para o acionamento de um

coniunto motor-bomba, em qualquer condição de operação. Dessa forma, as
características do conjunto gerador deverão ser compatibilizadas com o sistema de

' •)

bombeamento adquirido.

As peças destinadas aos barriletes edemais tubulações, deverão respeitar os seguintes
diâmetros nominais, apresentados na tabela abaixo:

Elevatória
Peouena

Médias

Grandes

Salda das

Barrilete de

Descarga

Linha de

bombas (ferro
fundido-mm)

recalque (ferro

da linha

recalque

fundido-mm)

(mm)

(mm)

E.E.E. S3
E.E.E. S1

100

100

200

100

100

200

350

200

E.E.E. S2

100

250

350

250

E.E.E. N1
E.E.E. N2

100

300

300

100

250

500
250

E.E.E. N3

100

300

300

300

150
150

500

600

500

500

600

500

E.E.E. S4
E.E.E. S5

250

Todas as peças flangeadas deverão ser fornecidas com os respectivos anéis de
vedação.

7.2

Extravasor

Os extravasores serão executados em tubulação de PVC Vinilfort em diâmetros de até 350
mm e em diâmetros superiores em tubulações de concreto armado, consistindo em linhas

contínuas acompanhando a declividade natural do terreno, mantendo-se a uma Profundlfd^
média de 090m Seu ponto exato de saída e perfil dentro do terreno devera ser detalhado em

um projeto executivo, prevendo-se ainda as ancoragens e proteções contra erosão no ponto

de descarga e outros detalhes que se fizerem necessários.

Aproteção da entrada do extravasor será através de grade retentora de sólidos. Asaída de
descarga deverá estar mergulhada no corpo receptor.

Descritivo Técnico- Elevatórias - Águas Lindas
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URBANIZAÇÃO E ACABAMENTO GB.

8.1

Alambrado e pátio de manobras

Toda a área da elevatória será cercada com cerca de tela padrão CAESB. O portão de acesso
será em tubos de ferro galvanizado, padrão CAESB. Toda área será dotada de sistema de

drenagem com canaletas de concreto. O pátio de manobras será executado em piso de

concreto espessura 8 cm e fck mínimo de 21 MPa. Passeios e áreas recobertas por

cimentados que não receberão movimentação de veículos pesados deverão receber camadas
de concreto de fck 13,5 MPa. e espessura mínima de 5 cm.

Todas as peças metálicas em contato com os aerossóis ou esgoto deverão receber uma
camada de proteção de tinta anticorrosiva do tipo coaltar epóxi. Peças sem contato direto com

o esgoto deverão receber pintura anticorrosiva adequada, primer para aderência de camada

superficial de esmalte, na cor"marrom conhaque".
A área da elevatória será cercada com alambrado, com tela de arame, esmaltado na cor
>w

"marrom conhaque". Áreas de solo exposto deverão receber grama, sendo aplicada em placas
para inclinações superiores a 5%, e em plaquetas, para os demais casos.
8.2

Via de acesso

Avia de acesso será em piso de concreto com espessura de 8 centímetros e fck mínimo de 21
MPa, margeado por meio fio de concreto. A via de acesso deverá ter seu traçado e greide
definido, a nível executivo, e, projeto a ser aprovado pela CAESB, observando questões como

drenagem pluvial e limitações de manobra dos caminhões e equipamentos operacionais.
8.3

Drenagem pluvial

O sistema de água pluvial, para as oito estações, deverá ser composto de:
Rede coletora, em tubos de concreto com diâmetro mínimo de 500 mm e
comprimento total superior a 120 m.
Bocas de lobo completas, ao número mínimo de 4, incluindo pátio de manobras e
pista de acesso.

Sarjetas moldadas "in loco", seguindo as bordas das áreas pavimentadas.
Canaletas tipo "meia-cana", com diâmetro mínimo de 400 mm e comprimento

íw

-

superior a 230 m.
Grelha bi-articulada, no portão de acesso às estações elevatórias.

O layout gerai do sistema de drenagem deverá ser definido na fase de complementação do
projeto a nivel executivo devendo ser encaminhada para aprovação da CAESB com uma
antecedência mínima de 10 dias, em relação ao início desta etapa de obras.

8.4

Ligação e distribuição de água

O sistema de água potável, para as oito estações, deverá ser composto de:
-

Rede de abastecimento em PVC com diâmetro mínimo de 60 mm.

-

Instalação de no mínimo três torneiras de jardim, fixadas preferencialmente nas
paredes das estruturas.

O layout geral do sistema de abastecimento de água deverá ser definido na fase de
complementação do projeto a nívei executivo devendo ser encaminhada para aprovação da
CAESB com uma antecedência mínima de 10 dias, em relação ao início desta etapa de obras.

/
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LINHAS DE RECALQUE

As linhas de recalque das oito elevatórias deverão ter seu traçado final detalhado na etapa das
complementações do projeto executivo, onde se definirá com maior precisão o perfil e a

trajetória de assentamento da tubulação, considerando as alterações ocorridas nos últimos
meses de implantação de benfeitorias e interferências.

Atubulação utilizada nas linhas de recalque será em PVC Vinílfer para diâmetros de até
500mm e FoFo para diâmetros de 500 mm.
Elevatória

Diâmetro (mm)

PVC

E.E.E. S3

1060

100

Médias

E.E.E. SI

1385

200

2326

250

3400

300

Grandes

E.E.E. S2
E.E.E. N1
E.E.E. N2
E.E.E. N3
E.E.E. S4

Pequena

w

Comprimento (m)
FoFo

E.E.E. S5

110

250
300

726

2420
2280

1080

3126

500

500

Para curvas e outros pontos de esforços localizados, deverão ser colocadas blocos de
ancoragem, em concreto simples (fck =18 MPa), e um volume mínimo de 1,5 m.
Assim como otraçado da rede coletora, o desenho, angulação e posicionamento dos blocos
de ancoragem deverão sofrer revisão de projeto, a nível executivo, atualizando as condições
de solo e eventuais obstáculos encontrados.

Eventuais recuperações de muros, cercas, gramados, passeios epistas deverão ser previstos.
10.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços envolvendo as instalações elétricas de todas as Estações Elevatórias, que incluem
telefonia e teleprocessamento, deverão constar principalmente das seguintes partes:
- Alimentação em AT, subestação rebaixadora e respectivas medições;
- Distribuição elétrica gerai em baixa tensão;
- Sistema de aterramento geral e proteção contra descargas atmosféricas;

- CCM's, incorporando sistema automático de correção de fator de potência(CAFP) e
sistema de automação completo;

_

- Grupos moto-geradores com acionamento automático durante as interrupções de
fornecimento de energia elétrica da rede pública;
- Obrase estruturas de construção civil necessárias;

- Sistemas completos de medições e controle de nível e vazão;
- Elaboração e aprovação dos projetos executivos.

10.1

Alimentação em AT, SE rebaixadora e medição.

Esta oarte da instalação envolve ofornecimento completo de materiais e serviços necessários

para instalação completa de ramais aéreos em 13.8KV de alimentação, e montagem _de
Subestações Rebaixadoras de AT em poste de concreto com as respectivas medições
completas com disjuntor de baixa tensão, tipo caixa moldada, para alimentação geral em BT,
conforme tabela a seguir Obedecer ao PADRÃO CELG.
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10.2

Distribuição elétrica geral em baixa tensão

Rubrica v

Este item refere-se a todos os serviços e fornecimento dos materiais necessários à completa

distribuição de força, incluindo grupo moto-gerador, iluminação externa incluindo lumináriasíe
postes telecônicos de 7 a 9 metros, iluminação interna das dependências e instalações,
controle e medição, automação corn teleprocessamento e telefonia.
10.3

Sistema de aterramento geral e proteção contra descargas

Envolve todos serviços e materiais necessários para completa instalação de iodas as malhas
de aterramento (subestação, pára-raios de proteção contra descargas atmosfencas). malha de
aterramento dos CCM's, aterramento dos conjuntos postes luminárias, aterramento de cerca,
com todos condutores, hastes e conexões, aterramento de carcaças metálicas de
equipamentos, dispositivos elétricos e eletrônicos de medição, automação e
teleprocessamento, de todas as partes metálicas das instalações elétricas e outras que se
fizerem necessárias e ainda mastro pára-raios contra descargas atmosfencas, com todos
condutores, hastes e conexões.
I

w

10.4 CCM, incorporando sistema automático de correção de fator de potência {CAFP)
e sistema de automação completo.

Fornecimento e instalação completa dos CCM's para as Estações Elevatórias que, além de
iodos os componentes necessários para acionamento, proteção e controle dos circuitos de
alimentação dos motores de todos os equipamentos ede toda Ruminação, incorporarão banco
de capacitores com CAFP, sistema completo de automação e telemetr.a envolvendo CLP
microcomputador industrial completo, câmaras e microfones, conversor 4Bo/232, roteador
modem no-break estabilizador, instalação de todos softwares e todos os acessonos
necessários ao completo funcionamento do sistema de monitoramento como placas, cabos de
conexões etc. Incorpora ainda as medições e controle de nível e vazão e proteção contra
surtos nas instalações elétricas e de automação e teleprocessamento.
10.5

i

Sistema completo de medição e controle de nível e vazão

Envolve fornecimento e instalação completa dos sensores, medidores e controladores de nível
e de vazão incluindo cablagem e conexões elétricas necessárias ao comple.o funcionamento
do sistema.' Aqui também se incluem todos os testes e aferições necessárias.

10.6

Elaboração eaprovação de projetos executivos das instalações elétricas

Fornecimento de projeto completo executivo das instalações elétricas e ce telefonia bem
como

projeto executivo completo do sistema de automação etelemetna/teleprocessamento.

OBSERVAÇÃO GERAL: para completo fornecimento do item 10, em epigrale. a contsada deve obsen/ar

11.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para completar os serviços, acontratada deverá fornecer os seguintes serviços, que deverão

ser executados de acordo com as especificações e normas brasileiras pertmer.tes.
Cadastro:

/
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Neste item deverão estar inclusos os custos de cadasíro digitalizado de toda'a obra, que
deverão abranger, no mínimo:

- Planta geral com a distribuição de tubulações e drenagem superficial;
-

Cortes contendo, mediadas, diâmetros e cotas principais;

-

Diagramas principais dos painéis elétricos;

-

Locação e níveis da linha de recalque;

Planta de distribuição elétrica;

__

Planta geral contendo o caminhamento de csbos de distribuição elétrica e

-

iluminação;

Diagramas de distribuição dos quadros elétricos;
Esquemas defuncionamento da automação;

Caminhamento da linha de recalque.

Ocadastro da obra deverá gerar quantas plantas se façam necessárias.
Elaboração de manuais de operação:

Devem ser previstos neste item, todos os serviços de avaliação da operação e
manutenção dos equipamentos das elevatórias, índices e parâmetros previstos para o

w

seu perfeito funcionamento, incluindo as análises dos parâmetros necessários, enfim

todas as diretrizes para o perfeito funcionamento da operação e manutenção de
Elevatória de Recalque de Esgotos. Deverão estar inclusos, na forma de anexos, todos

os manuais fornecidos pelos fabricantes de equipamentos, em português, bem como

esquemas de instalação e documentação detalhada de rotinas de software elaborados
para os sistemas.

Todo o material deverá ser entregue devidamente encadernado, com divisão de

volumes adequada e em três vias. Omaterial deverá acompanhar as determinações da
"ND-106-Norma para apresentação de documentos técnicos de empreendimentos".

12.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1

Fornecimento de equipamentos:

Comissionamento e recebimento dos equipamentos:

Após a montagem dos equipamentos esua colocação em funcionamento, a CAESB fará'
sua inspeção para verificar as condições de sua aceitação. Neste período serão
averiguadas pela CAESB todas as condições de funcionamento do equipamento,
incluindo sua performance ao nível de processo. Para fins de aceitação de qualquer
equipamento a CAESB poderá exigir que o mesmo funcione de maneira continua e
regular sem apresentar problemas por um prazo ce até trinta dias corridos. Neste
período todos os reparos necessários correrão por conta do contratado.

A operação e manutenção de rotina poderão ser efetuadas pela CAESB, sob a
orientação do contratado. O aceite do equipamento por parte da CAESB devera ser

formalizado através de termo próprio.
Garantia dos equipamentos:

Todos equipamentos deverão ser garantidos pela contratada contra defeito de
fabricação e mau funcionamento, por período de 1 (um) ano, a partir do termino do
comissionamento e recebimento pela CAESB.
12.2

Especificações Técnicas

/
Descritivo Técnico - Elevatórias - Águas Lindas

19

w'

~t»Ç

._^_i
i n

J

J

I _ .1

Proc MM (P_
As especificações técnicas das obras civs e de tubulações "encontram-se contidas no
documento "Caderno de Encargos para Obras de Esgotamento Sanitário" - Versão
1/2001.

As especificações das instalações e montagens elétricas encontram-se em
documentação anexa.

!w
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CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS

Águas Lindas de Goiás / GO

Estação de Tratamento de Esgotos

ETE Águas Lindas
Sistema de Esgofamento Sanitário - Ia ETAPA(Revisão Julho/2006)

Descritivo Técnico
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"Brasília - Patrimônio Culturalda Humanidade."

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
SCS Quadro DA Slaco A 67/9? Edifício CAÉSB

CONSÓRCIO ÁGUAS LINDAS

Águas Lindas de Goiás / GO
Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Águas Lindas

Descritivo Técnico

1.

INTRODUÇÃO

O presente descritivo complementa o descritivo técnico do sistema de

esgotamento sanitário de Águas Lindas de Goiás referente a redes
coletoras, ramais condominiais, Ligações Prediais, Interceptores, Estações
Elevatórias e Linhas de Recalque.

O sistema de esgotamento sanitário de Águas Lindas será composto por
cerca de 626 km de ramais condominiais e ligações prediais, 832 km de

redes coletoras, 10,7 km de interceptores, 8 estações elevatórias e linhas
de recalque e uma ETE com tratamento dos esgotos a nível secundário. As
características específicas das unidades componentes do sistema coleta e
transporte dos esgotos sanitários está apresentada no descritivo técnico
específico.

A concepção da ETE Águas Lindas resultou de uma avaliação técnica e
econômica das alternativas de tratamento, juntamente com as
condícionantes físicas e ambientais da região de projeto. A implantação

do sistema de esgotamento sanitário em Águas Lindas irá contribuir para a
melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da comunidade
locai, bem como para a preservação dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos da bacia do rio Descoberto e do rio Verde.
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2.

MEMORIAL DESCRITIVO

Proc.U

Rubra

2.1.

Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas

A área urbana do município de Águas Lindas pertence a três bacias
hidrográficas: a do rio Descoberto, a do rio dos Macacos e a do rio Verde.
A maior parte da cidade pertence à bacia do rio Descoberto, com uma

parcela significativa drenada para o próprio Reservatório do rio
Descoberto. A segunda maior parcela da área urbana é drenada para o
rio dos Macacos, afluente do rio Areias. A terceira parcela, mais reduzida,
pertence à bacio do Rio Verde.

As características ambientais dessas bacias hidrográficas constituíram-se

*

nos principais condicionantes da concepção do sistema de esgotamento

^

sanitário de Águas Lindas. Complementarmente, as características
urbanísticas e geomorfológicas da localidade também foram importantes
fatores observados na definição do layout adotado para o sistema de
esgotos.

A localização de parte da área urbana dentro da Área de Proteção
Ambiental - APA do rio Descoberto põe em risco a qualidade da água do

principal manancial de abastecimento do Distrito Federal, responsável
pelo atendimento a cerca de 65% da população. A jusante da barragem,
o rio Descoberto também possui algumas restrições ambientais, tanto por
tratar-se de manancial de abastecimento do município de Santo Antônio

do Descoberto, quanto por se constituir um dos principais tributários do
reservatório da UHE Corumbá IV. O reservatório foi construído com o

objetivo de geração de energia, mas tem previsão de utilização de suas
águas para abastecimento público do Distrito Federal e outros municípios

(^

da região do Entorno.
Em relação à bacia do rio dos Macacos, destaca-se que o Plano Diretor

de Água e Esgotos elegeu o rio Areias como futuro manancial de
abastecimento para o Distrito Federal, por se tratar de um curso d'água
cuja bacia de contribuição ainda está bastante preservada, com pouca
área de ocupação urbana, e que possui disponibilidade de água para
atenderá demanda prevista naquele estudo.
Atualmente, estão sendo desenvolvidos estudos complementares ao Plano

Diretor de Águas e Esgotos, incluindo o estudo de viabilidade técnica das
alternativas de abastecimento de água do Distrito Federal e Entorno, com
posterior estudo de concepção e projeto básico das aifernativas eleitas.
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A bacia do rio Verde mostrou-se a menos restritiva, sob o aspecto
ambiental,

uma

vez

que

suas

águas

têm

sido

utilizadas

predominantemente para fins agrícolas, principai ocupação da bacia.
Dessa forma, embora a configuração adotada implique em maior número

de unidade de transporte (interceptores e elevatória), optou-se pela
concentração dos esgotos em uma ETE com lançamento no córrego
Paulista, afluente do rio Verde. Com isso, se evitará o lançamento de
esgotos nas bacias do rio Descoberto e do rio Areias, o que irá contribuir
para a preservação da qualidade de suas águas desses corpos d'água.
No que se refere às características físicas da localidade, destacam-se os

aspectos: i) ocupação urbana atuai bastante esparsa, com lotes grandes
e parcelamentos muito distanciados entre si; ii) relevo relativamente

acidentado; e, üi) área urbana ocupando um grande divisor de águas.
Esses aspectos levam a formação de diversas sub-bacias e obriga a
existência de diversos pontos de concentração de esgotos em locais
relativamente distantes. Tais fatores levaram a um sistema de esgotamento

sanitário com um grande número de estações elevatórias que possibilitam
a centralização dos esgotos e a reversão para a bacia do rio Verde, onde
está localizada a ETE Águas Lindas.

A área selecionada para a ETE Águas Lindas está situada a noroeste do

centro geográfico da localidade, entre as cabeceiras dos córregos
Paulista e Bocaina, afluentes da bacia do rio Verde. A área, que possui
aproximadamente 25 ha, encontra-se em fase de aquisição pelo
Consórcio Águas Lindas e está localizada a cerca de 3 km da área
urbana, às margens da pista não pavimentada que liga Águas Lindas à
Brazlândia.

L^,

2.2.

Concepção da ETE Águas Lindas

A partir das características de qualidade da água do corpo receptor,
estabeleceu-se os seguintes graus de tratamento para a ETE Águas Lindas:
•
•
•
•

Remoção de DBO - 94 %
Remoção de DQO - 90 %
Remoção de SS - 94%
Remoção de CF - 99,999%

Para definição do sistema de tratamento dos esgotos para a ETE Águas
Lindas foram analisadas três alternativas de processos de tratamento. Os

principais critérios utilizados para selecionar as alternativas foram: i)
processos que atendam às eficiências estabelecidas anteriormente; ii
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baixo custo de implantação e operação da ETE; iii) simjbtTefeJaeter""*"
confiabilidade e flexibilidade operacional. A pré-seleção dos processos foi
feita considerando-se a disponibilidade de área para a implantação da

ETE, o que inviabilizou o uso de processos mais econômicos como as lagoas
facultativas, mesmo associadas aos reatores anaeróbios. Dessa forma,
foram avaliadas as seguintes configurações de processos: i) UASB seguidos

de Iodos ativados, ií) UASB seguidos de filtro biológico, e iii) UASB seguidos
de lagoas aeradas.

Com o estudo comparativo, optou-se pela adoção da alternativa que

prevê a implantação de UASB, seguido de lagoas aeradas, por mostrar-se
mais viável financeiramente. Tecnicamente, esse processo tem tido um
excelente desempenho nas ETEs da CAESB onde foi empregado,

alcançando elevadas eficiências de remoção de matéria orgânica e
»

sólidos suspensos, associado a um baixo custo operacional. Os Iodos
gerados no processo, já estabilizados, passarão por um sistema de

^

desidratação mecânica, podendo ser armazenados em uma lagoa de
lodo, antes de serem desidratados, ou em um galpão de lodo, após
passarem pela desidratação.

Buscando otimizar a implantação do sistema de esgotamento sanitário e
proporcionar maior viabilidade econômica ao empreendimento, definiu-se

que a implantação da ETE Águas Lindas se dará em duas etapas. Assim, a
ETE foi projetada com grande parte de suas unidades em dois módulos
idênticos, com metade da capacidade em cada módulo. Na primeira
etapa, a ETE atenderá a 135.038 habitantes (50% da população de final de
plano) e, em final de plano, ela irá atender a uma população de 270.077
habitantes.

Os parâmetros básicos utilizados no dimensionamento da ETE, além dos
parâmetros já descritos no Descritivo Técnico do sistema de coleta e
'V^™/

transporte de esgotos sanitários, foram os seguintes:

Periodo de projeto:
- Início de plano:
- Final de plano:

2005
2025

Vazões no final de plano:
- Infütração:

64,14 l/s

-Média:
- Máxima:

364,23 l/s
604,30 l/s

Contribuições per capita:

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade."

companhia de saneamento ambiental do distrito federal
SCS Quadra 04 Bloco A 67/97 Edifício CAESB

CEP 70.300-904 BRASÍLIA DF
tci

ij.1i í^^íc

lím^v^^^í.Tllí

•w

ífi»

W

Jr

IProc. ilMWí"
V

1

ir***a '

54 g/hab dia
l,Og/hab.dia
lOg/hab.dia
40g/hab/dia

- DB05:
- Fósforo Total:
-TKN:

-SS:

Cargas afluentes no final de plano:
13.855 Kg/dia
2.566 Kg/dia
257 Kg/dia
10.263 Kg/dia

- DB05:
-Fósforo Total:
-TKN:

-SS:

A qualidade de efluente prevista para as unidades componentes da
estação está descrita r>o, Tabela 1. Destaca-se que ao final do processo
será feita a desinfecção do efluente permitindo a redução do número de
coliformes fecais em níveis compatíveis com o lançamento em corpo
d'água Classe 2, conforme estabelecido na Resolução Conama n° 357/05.
Tabela 1 - Parâmetros básicos do projeto
Efluente

Efluente

Lagoa

Lagoas Aer.

Aerada

Facultativas

386,20

213,2o

72,79

(mg02/l)

185.38

118,48

24,26

20,5
3.37E+05*

(mg02/l)
(mg/l)

Esgoto

Efluente

Bruto

UASB

DQO =

772,40

DB05 =

443,44

Parâmetro

SST =

343,29

102,99

114,74

Colif.fecal =

100E+07

5,0OE+06

4.54E+05

Unidade

NMP/lOOml

*Após a desinfecção do efluente das lagoas aeradas, a concentração de coliformes fecais no
efluente final será de, no máximo, 1000 CF/100 ml.

A Planta Geral, em anexo, apresenta a configuração da ETE Águas Lindas,
que será composta basicamente pelas seguintes unidades:
- Tratamento Preliminar: composto por um canal com uma grade grossa
para remoção de sólidos grosseiros, caixa de areia aerada para remoção
w

de areia e escuma, e peneira mecanizada para remoção de sólidos"
suspensos com dimensão menor que 3 mm;
- Reatores anaeróbios de fluxo ascendente: estão previstos seis reatores

anaeróbios, responsáveis pela remoção de, no mínimo, 60% da matéria
orgânica dos esgotos. Tais unidades caracterizam-se pelo baixo custo de
operação e de implantação, além da facilidade operacional;
- Lagoas aeradas: essas unidades irão fazer a remoção complementar de
matéria orgânica, através da digestão aeróbia. Deverão ser implantadas
duas lagoas aeradas de mistura completa, seguidas de conjuntos de
quatro lagoas aeradas facultativas em série, que terão ainda a
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incumbência de reter partículas de sólidos do efluente. Haverá a
possibilidade de retirada de operação de uma das lagoas, para remoção
do lodo acumulado. A aeração das lagoas será feita por meio de ar

difuso, que tem opresentado maior eficiência na transferência de oxigênio
para a massa líquida;

- Desidratação de lodo: os Iodos retirados dos reatores anaeróbios e das
lagoas aeradas facultativas serão desidratados mecanicamente, de forma
a melhorar o manuseio e reduzir custos de transporte;

- Lagoa de Lodo: esta unidade antecede o sistema de desidratação,
recebendo os Iodos dos reatores anaeróbios e das lagoas aeradas
facultativas, e acumulando-os por um período de tempo, quando
necessário;

- Galpão de Lodo: esta unidade permitirá o acúmulo de lodo desidratado
até que o mesmo seja encaminhado para a sua destinação final;

7

- Desinfecção de efluentes: os efluentes das lagoas aeradas facultativas
serão submetidos à desinfecção, de forma a se ajustarem às exigências da
Resolução CONAMA N° 357/05, no que diz respeito a coliformes fecais
(termotolerantes). O processo de desinfecção utilizará luz ultravioleta;
- Tubulações em gerai: as unidades da ETE serão interligadas por
tubulações em PEAD e PVC Rígido, tipo Vinilfort. As linhas de interligações
serão utilizadas para transporte de efluentes e de lodo, sendo dotadas de
caixas de passagem e de distribuição, com comportas e vertedouros, para
controle operacional, conforme projeto;
- Estações Elevatórias: a ETE terá diversas unidades de elevação com suas

,

respectivas linhas de recalque. As elevatórias serão utilizadas tanto para

^

recalque dos efluentes, quanto de lodo, e compõem-se das seguintes
unidades: elevatória de lodo anaeróbio, elevatórias de descarte de lodo

das lagoas aeradas, elevatória de alimentação da desidratação,
elevatória de retorno do efluente da desidratação, elevatória de quebra
de escuma dos UASB e elevatória de efluente tratado;

- Prédio da Administração e Manutenção, Guarita e Urbanização em

geral: A ETE será dotada de um prédio onde abrigará as equipes de
operação e manutenção, incluindo laboratório, salas de controle, salas de
manutenção mecânica e elétrica, salas de almoxarifado, vestiários,
banheiros, restaurante, dentre outros. A urbanização da ETE contemplará o
plantio de mudas, grama, pavimentação, meio-fios, sistema de drenagem
e fornecimento de equipamentos de manutenção da unidade.
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O tratamento do esgoto afluente dar-se-á da seguinte forma: os esgotos
serão dirigidos inicialmente para o tratamento preliminar, onde serão

retirados os sólidos grosseiros e areia, utilizando-se de uma grade grossa
manual, duas caixas de areia aeradas e duas unidades mecanizadas de

gradeamento, tipo peneira.

Em seguida, o esgoto será distribuído, através de caixas vertedouras, por 6
reatores anaeróbios de fluxo ascendente, onde haverá uma significativa
remoção da matéria orgânica através do processo de digestão
anaeróbia. Dos reatores anaeróbios, o líquido será conduzido à lagoa
aerada de mistura completa, onde passará por processos envolvendo a

'Vi

^

degradação biológica da matéria orgânica, em ambiente aeróbio, por
um período de 2 dias. Posteriormente, o esgoto seguirá para quatro lagoas
aeróbias facultativas em série, com tempo de detenção de 1,3 dias em
cada, onde se alcançará a remoção da matéria orgânica esperada dos

esgotos. Em seguida, o efluente tratado passa por uma unidade de
desinfecção utilizando luz ultravioleta e é, então conduzido ao emissário
final, que fará o lançamento no córrego Paulista, tributário do rio Verde.

O lodo gerado nas lagoas aeradas facultativas, já estabilizado, é
encaminhado à lagoa de lodo por meio de uma bomba portátil a ser
instalada na lagoa que estiver sendo desativada. O lodo e a escuma

proveniente dos reatores anaeróbios de fluxo ascendente retirados por
gravidade o uma elevatória de onde são bombeados para a lagoa de
lodo. Nessa lagoa os Iodos podem ficar armazenados temporariamente
até o seu bombeado ao galpão de desidratação, onde a água é retirada
por meio de centrífugas-decanter, obtendo-se assim uma massa sólida que
poderá ser aplicada na agricultura como condicionador de solos ou
utilizada para recomposição de área de cascalheiras.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade."
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Oficio n° 873/2006 - CRGABYAGMA

Goiânia, 28 de julho de 2006.
AoExmo.Sr.
JORGE LUIZ BRITTO CUNHA REIS

Coordenador Geral de Transp., Mineração e Obras Civis - LBAMA
74.6.05-090
GOIÂNIA-GO
PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

-^ll '

Assunto: Ref.iOfício n° 073/2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA

•-'"•'.

Vistoria nas áreas de influência do Sistema de Abastecimento

. de Águas Lindas de Goiás.

N°:

8.831

DAT^íO_./_l/06
RECEBIDO:

Senhor Coordenador,

Ao cumprimentar Vossa Excelência e considerando a solicitação contida
' íí?;?/"*""',

no Ofício n° 073/2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA, datado em 06.07.2006,
encaminhamos cópia da COMUNICAÇÃO INTERNA n° 83/2006, datada em
19.07.2006, da Gerência de Uso dó Solo, para conhecimento.

Atenciosamente,

LIVEIRA NARCIZO
de Gabinete
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Estado de Goiás

Agência Goiana do Meio Ambiente
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COMUNICAÇÃO INTERNA N°V^ /2006

í*1

Si
h:4
ísfc

DO..:......,

Wá

••<$

PARA.

.'€l

GERÊNCIA DE USO DO SOLO
.SECRETARIA GERAL

ASSUNTO.......... Vistoria áreas influência Sistema de Abastecimento de Águas
•a

Lindas de Goiás

&;
Senhora Gerente,

, Pela presente, sohcitamos informar ao IBAMA que não hoüye tempo suficiente
para a participação dos técnicos desta Agência na vistoria, bem como agradecer o
1coavite e nos colocar à disposição pára atuação conjunta no processo de licenciamento.
I
; Gerência de Uso do Solo da Agência Goiana do Meio Ambiente, aos 19 dias
do mês de julho de 2006.
%tv.

m

NeuzehdesMá^a Rebeío Fonseca
Gerente de Uso^do Solo

m

•tfr.'p.'
Estado de Goiás;-.

Agfi&jtffiíílafiPaí? Meio Ambiente

«sAgeneiaGsianfcdeJaeioJljqliieate,-:,^:. ™^^nm ,>;*„;, ™ mbvm™,™ r„m,r»,„m
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11a Avenida, n° 1272, Setor Leste Universitário. CEP 74.605-060, Goiãnia-GO -PABX (62) 3265 1300 -Fax: (62) 3202 3353

site: www.agenciaamtiiBiit3f.go.gov.br -e-maíl- arnhienitoaoenciaambienfaf.qo.aov.br
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Ofício n°

tó» 3 /2006 - CGTMO / DILIC / IBAMA

Brasília, I 4. de Setembro de 2006.
A Sua Senhoria o Senhor
Marcelo Teixeira Pinto

Superintendente de Meio Ambiente da Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB

Centro de Gestão Águas Emendadas
Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21
Edifício Xingu - Bloco D

CEP: 71.928-720 - Águas Claras / DF
Fax:(61)3213-7360

Assunto:

Licenciamento ambiental do sistema de abastecimento de água

de Águas Lindas de Goiás.

1.

No âmbito do procedimento de licenciamento ambiental do sistema de abastecimento

de água de Águas Lindas de Goiás, enviamos anexo o Termo de Referência para Elaboração
de Estudo Ambiental, documento norteador da execução dos estudos.

2.

Deverá ser protocolado o requerimento de Licença Prévia para o empreendimento

providenciando-se a devida publicidade.
\nv'\

Atenciosamente,

JÚLIO HE

V,

CHS DEAZEVEDO

CnnrHptia^pr rtp.ral Hp. TraT|JpnrtftS, MjnpjArfan e ObrãFUlVÍS-~Substituto

ífAX TRANSMITIDO

__./ o3
Às TV .55
GAcolicVCOLICAC lOOSVObras Civis\CAESB - DcsrobcrtoW envio àa TlLdoc
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

>

W,

TERMO DE

PARAA ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL
REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

lana-l

Estudo a ser elaborado:

Estudo Ambiental.

Empreendimento:

Sistema de Abastecimento de Água da cidade de
Águas Lindas no Estado de Goiás.

Empreendedor:

CAESB - Companhia de Saneamento Ambientai
do Distrito Federal.

Brasília, Setembro de 2006
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1. INTRODUÇÃO
l.i.

O presente Termo de Referência (TR) tem o objetivo de determinar a
abrangência, os procedimentos e os critérios para a elaboração do Estudo Ambiental,
instrumento que subsidiará o licenciamento ambiental prévio para o Sistema de

Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.
1.2.

A finalidade do estudo ambiental será identificar e avaliar os impactos

ambientais gerados na instalação e operação do Sistema de Abastecimento de Água do

Município de Águas Lindas de Goiás, consideradas suas alternativas tecnológicas e
locacionais.

2.

DADOS DO EMPREENDEDOR E DA EQUIPE TÉCNICA
2.1.

s

Dados do empreendedor

2.1.1.

Nome ou razão social;

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Número dos registros legais;
Número do Cadastro Técnico Federai do Ibama;
Endereço completo;
Telefone, fax e e-mail;
Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail);
Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail);

2.2.

Dados da Empresa de Consultoria

2.2.1.

Nome ou Razão Social;

2.2.2.
2.2.3.

Número dos Registros Legais;
Número no Cadastro Técnico Federal do Ibama;
Endereço completo;
Telefone, fax e e-mail;
Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail);
Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail);

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

2.3.

Dados da Equipe Técnica Multidisciplinar

2.3.1.

Equipe técnica que elaborou a documentação solicitada, com respectivos

registros profissionais e registros no Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental do Ibama;
•w-

j

2.3.2.

Número do registro nos respectivos Conselhos de Classe;

2.3.3.

Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica emitidas;

2.3.4.
Endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico de todos
os membros da equipe;

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1.

O Estudo Ambiental deverá:

3.2.

Atender a todos os dispositivos legais em vigor referentes à utilização, proteção
e conservação dos recursos ambientais, bem como ao uso e a ocupação do solo,

3.3.

Listar os principais diplomas legais (federais, estaduais e municipais) e os
programas e políticas públicas considerados em sua elaboração.

3.4.

Avaliar e relatar a compatibilidade do projeto do empreendimento em relação
aos dispositivos legais e normas em vigor, bem como com relação a normas técnicas
expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
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3.5.

3.6.

^!Í5?ÕlÍi_

Avaliar e relatar a compatibilidade do em| reendimento em r-g
programas governamentais (federais, estadu; [serRygígpaT5T-p opostos e
implantação na área de influência do empreendir ÜI1LU.

O Estudo
regulamentações:

3.6.1.

Ambiental

deverá

considerar

especialmente

as

em

seguintes

Decreto de Criação da APA do Descoberto.
Unidade de Conservação administrada pelo IBAMA em co-gestão com a CAESB, a

APA do Descoberto foi criada pelo Decreto Federal n° 88.940 de 1983.

3.6.2.

Instrução Normativa n° 001/1988 da SEMA/SEC/CAP.
Define o zoneamento da APA do Descoberto.

3.6.3.

Decreto do Executivo do Estado de Goiás n° 6188 / 2005.

Cria e dá os limites ao Parque Estadual do Descoberto, no município de Águas
Lindas de Goiás.

4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
4.1.

Alternativas Tecnológicas e Locacionais

U
4.1.1.

Apresentar o detalhamento de cada alternativa tecnológica e locacional

considerada para o Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.
O detalhamento deverá conter, no mínimo, os projetos preliminares, mapas
georreferenciados e os descritivos técnicos destas alternativas.

4.1.2.
As alternativas tecnológicas e locacionais deverão ser apresentadas
considerando-se especialmente os aspectos ambientais envolvidos.

4.2.

Dados do Empreendimento

4.2.1.
Apresentar a descrição do empreendimento, abrangendo os seguintes
tópicos:

4.2.1.1. Área do projeto;
4.2.1.2. Objetivos do empreendimento;
4.2.1.3. Justificativas
ambiental);

wjl

do

empreendimento

(tecnológica,

econômica,

4.2.1.4. Histórico do empreendimento;
4.2.1.5. Infra-estrutura básica existente e programada;
4.2.1.6. Aspectos legais do empreendimento;

4.2.1.7. Planos e projetos co-localizados;
4.2.1.8. Estudos básicos:

4.2.1.8.1.

Levantamento topográfico;

4.2.1.8.2.

Estudos geotécnicos;

4.2.1.9. Cronograma de implantação do empreendimento;
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S.

ESTUDO AMBIENTAL - ABORDAGEM METODOLOGI IA

5.1.

Definição de Termos Técnicos utilizados nos estkidoe

5.1.1.

Para a correta compreensão das informações apresentadas no estudo

ambiental, visando evitar eventuais equívocos de interpretação, é necessária a
apresentação da definição dos principais termos técnicos utilizados no estudo
ambiental.

5.2.

Apresentação dos Estudos

5.2.1.
Os estudos deverão ser apresentados de forma hierarquizada e indexada,
de forma que facilitem a compreensão dos dados apresentados, bem como das
conclusões exaradas pela equipe técnica elaboradora dos estudos.
5.2.2.

Quando da apresentação de mapas, estes deverão ser representados em

escala que possibilite a visualização clara das características e interações dos
diversos fatores que se pretende representar.

5.2.3.
O Estudo deverá ser apresentado devidamente assinado pelos respectivos
profissionais que integram a equipe técnica multidisciplinar responsável pela sua
elaboração e com todas as páginas rubricadas pelo responsável técnico.

u

5.2.4.

5.3.

Apresentar duas cópias impressas e uma cópia digital dos estudos.

Áreas de Influência do Empreendimento

5.3.1.
Definir os limites da área geográfica direta e indiretamente afetada pelos
impactos, denominada área de influência do empreendimento. Essa área deverá
ser estabelecida pela equipe responsável pela execução do estudo, a partir dos
dados preliminares colhidos, devendo compreender:

5.3.2.

Área de influência indireta (Ali) - é aquela real ou potencialmente

ameaçada pelos impactos indiretos da operação do empreendimento, abrangendo

as microbacias, os ecossistemas e o sistema sócioeconômico que podem ser
impactados por alterações ocorridas na área de influência direta.

5.3.3.

Área de influência direta (AID) - área sujeita aos impactos diretos da

operação do empreendimento. A sua delimitação deverá ser em função das
características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem
estudados e das particularidades do empreendimento. Na delimitação dessa área,
deverão ser considerados, também, empreendimentos ou obras complementares,
tais como captação da água, estradas de acesso, vilas residenciais, acampamentos

^

etc.

5.3.4.

Área diretamente afetada (ADA) - inserida na AID, corresponde à área

onde as ações e interações decorrentes da implantação e execução do projeto

serão sentidos de modo direto, no que se refere aos efeitos de natureza física.
5.3.5.
Para cada fator ambiental dos meios físico, biótico e sócio-econômíco,
deverá ser considerada uma área de abrangência específica, definida e
caracterizada conforme a natureza de cada fator ambiental, levando-se em
consideração, também, a abrangência temporal dos estudos.
5.4.

Diagnóstico Ambiental

5.4.1.
O diagnóstico ambientai deverá ser elaborado através de levantamentos
primários e secundários para os diferentes meios (físico, biótico e sócio
econômico).
5.4.2.

Deverá

ser

realizada

a

análise

integrada,

multi

indicando áreas de menor ou maior vulnerabilidade ambiental.
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Prognóstico Ambiental

5.5.

TT^-

5.5.1.

0 prognóstico ambiental deverá ir^J^ ^^ãerando-se as

5.5.2.

Deverá ser considerada a proposição e a existência de outros

5.5.3.

Deverá conter tendências e estimativas de expansão da atividade.

alternativas de execução e não execução.

empreendimentos na região em que se situa o projeto.

5.6.

Medidas Mitigadoras

5.6.1.

os projetos ambientais apresentados deverão ser capazes de minimizar as

5.6.2.

Deverão ser detalhadas e justificadas as ações de controle dos impactos

5.6.3.

Os Planos de Monitoramento deverão receber especial enfoque.

conseqüências negativas do empreendimento e potencializar os reflexos positivos.

ambientais e o respectivo desempenho esperado.

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

1^»

Odiagnóstico ambiental da área de influência do projeto contempla a descrição dos

recursos ambientais e suas interações, tal como existem. O diagnóstico dos meios físico

biot,co e sócioeconômico devera ser apresentado em separado, a partir de dados primários

e secundários e, de forma multi e interdisciplinar no item "Análise Integrada".
6.1.

Meio Físico

61'itens- ° d'a9nóstic0 do mei0 físico deverá contemplar pelo menos os seguintes
6.1. i.i. Clima: caracterização climática da região por meio de levantamento e

analise de
disponíveis,
(direção e
Devera ser

dados, com utilização de séries históricas representativas
relativos a pluviometria, temperatura e umidade do ar, ventos
velocidade), nebulosidade, evaporação e evapotranspiração
incluída, análise de eventos extremos como secas, chuvas

torrenciais, enchentes e outros.

,
^ '

6.1.1.2. Geologia e Geotecnia: descrição da geologia regional e local quanto aos

aspectos estruturais e lítológicos, apresentando mapeamento em escalas
compatíveis; informações geológicas e geotécnicas do solo e subsolo na área

atingida pelo projeto (com caracterização dos problemas a serem enfrentados
em função das diversas atividades previstas).

6.1.1 3. Geomorfologia: caracterização da geomorfofogia regional e local
levando em consideração elementos tais como a compartimentação da
topografia geral e formas de relevo, apresentando mapa planialtimétrico das
áreas estudadas; caracterização da dinâmica do relevo (presença ou
propensão a erosão e assoreamento, áreas sujeitas a inundações

escorrega mentos de encostas e taludes, etc).

6.1.1.4. Solos: Diagnóstico sobre a estabilidade relativa das condições naturais
dos solos (erodibilidade, suscetibilidade de alterações ffsico-químicas, etc).
6.1.1.5. Recursos Hídricos:

6-1.1.5.1. Subterrâneos: caracterização dos aqüíferos da área de influência,
com base em dados disponíveis, relativos a localização e direções
preferenciais de fluxo, natureza, litologia, qualidade da áqua, usos

vulnerabilidade e outros aspectos.
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6.1.1.5.1.1.
Levantamento e ciassifit
artesianos e rasos. Caracterizar

6.1.1.5.2.
6.1.1

•fc4
\-tÁ\ku
J-1 ^

"5rt< sianos, semi-

wswáguas.

Superficiais, contemplando:

. 5.2.1.^

Caracterização geral das bacias hidrográficas da área de

influência e^ determinação do enquadramento dos principais corpos

d'água da área de inserção do empreendimento, - vide resolução
CONAMA 357/05.

.2.2. Aspectos quantitativos, relativos à caracterização de vazões
médias, máximas e mínimas dos rios na área de influência do
empreendimento, a partir de séries históricas preexistentes.
6.1.1.5 .2.3.
Aspectos qualitativos, relativos à caracterização das águas
6.1.1.5

dos recursos hídricos diretamente afetados pela operação do projeto
a partir de duas campanhas de coleta de amostras nos rios (período
de seca e de cheias), à montante e à jusante da área de influência

do empreendimento e das estações de captação e drenagem,
quando houver.

6.1.1.5

.2.4.
Uso atual das águas superficiais na área de influência do
empreendimento, com a apresentação dos eventuais conflitos de

uso da água ocorrentes na região, com relação à demanda atual e à

L^

demanda futura.

6.1.1.5.2.5. Avaliar o atual grau de comprometimento das águas
superficiais e subterrâneas, identificando as principais fontes de
contaminação e/ou degradação.

6.i.i.5.2;6.

Avaliar a situação das áreas de nascentes e dos corpos

hídricos na área de influência direta do empreendimento,

identificando a presença de degradação e suas causas.
6.1.1.5.2.7.
Diagnosticar a situação do esgotamento sanitário na área

da APA, identificando os principais pontos de despejo dos rejeitos.
Meio Biótico

6.2.

6.2.1
Devera ser apresentado mapa, em escaía adequada à interpretação e
checagem em campo dos dados, identificando as áreas de amostragem da flora e
da fauna terrestre e aquática realizadas para os estudos.

6.2.2.
^'S

Apresentar descrição dos procedimentos metodológicos utilizados no

trabalho de campo para levantamento da fauna e da flora, assegurando um
numero de campanhas suficiente para a caracterização dos ambientes e grupos
faunisticos e a cobertura de pelo menos um ciclo hidrológico. Dados secundários
poderão ser utilizados para a complementação do diagnóstico.

Odiagnóstico do meio biótico deverá contemplar pelo menos os seguintes

6.2.3.

itens:
6.2

.3.1. Fauna: Caracterização da fauna associada às diferentes formações
vegetais presentes, abrangendo mamíferos, aves, répteis, anfíbios e

invertebrados, considerando sua importância ecológica; identificação e

caracterização de sítios de alimentação e reprodução; considerações sobre

atividades humanas relacionadas à fauna; identificação de espécies raras,
endêmicas e/ou ameaçadas de extinção.

6.2

.3.2. Flora: Identificação das fítofisionomias da área de influência,

caracterizando-as quanto à composição florística - destacando as espécies

mais importantes, segundo parâmetros de freqüência, densidade,
dominância, diversidade, etc - estrutura, suporte à fauna, grau dé

conservação e sua representação espacial. Se a área apresentar a cobertura

vegetal predominantemente em forma de fragmentos remanescentes,
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potencial de formação de corredores.
Identificação das espécies da flora de maior relevância
ecológica, como as raras, as ameaçadas de extinção, as endêmicas e as de
valor científico e econômico, relacionando sua ocorrência com as áreas a
serem suprimidas e alteradas.

6.2.3.3. Ambientes Aquáticos: Identificação da ictiofauna presente, indicando as
espécies de interesse ecológico e econômico, os sítios de alimentação e
reprodução e considerações sobre a pesca na região. Determinar o estágio de
eutrofização dos ecossistemas aquáticos e realizar análise da fauna bentônica.
Os ecossistemas de transição como brejos e várzeas, caso existentes,
também deverão ser caracterizados.

6.3.

Meio Sócioeconômico

6.3.1.
A abordagem metodológica do meio sócio-econômico deverá considerar o
histórico das relações entre o homem e a natureza na região de influência,

analisando de forma dinâmica, as interações entre os diversos grupos sócio-

ú,

culturais ao longo do tempo. Os direitos inerentes às comunidades locais deverão
ser adequadamente resguardados.

6.3.2.

Aspectos Demográficos:

6.3.2.1. Descrição do processo histórico de ocupação da região, e a dinâmica
populacional. Focando principalmente na descrição dos eventos recentes,
razões e teorias que explicariam o processo e que motivaram a proposição do
empreendimento.

6.3.2.2. Caracterização quantitativa e qualitativa da população urbana, rural e
total, com o cadastramento dos habitantes (e propriedades) que se
encontram locados na área pertencente à APA do Descoberto e ao Parque
Estadual do Descoberto.

6.3.2.3. Distribuição espacial da população e dos equipamentos urbanos.

6.3.2.4. Níveis de uso do solo e tipologias de urbanização predominantes.
6.3.2.5. Taxas de crescimento ou decréscimo populacional, identificando as causas
que geraram das modificações de densidade.

6.3.2.6. Fluxos migratórios (intensidade, origem regional e causas).
6.3.3.

***!

Aspectos Socioeconômicos:

6.3.3. i. Identificação e análise das atividades econômicas preponderantes,
contextualizadas perante a auto-suficiência e a dependência de centros
polarizadores.

6.3.3.2. Centros polarizadores em nível regional.
6.3.3.3. Atividades econômicas urbanas e rurais.

6.3.3.4. Mercado de trabalho e mercado para escoamento da produção.
6.3.3.5. Estrutura ocupacíonal por setor econômico.
6.3.3.6. Distribuição da renda e sua evolução histórica.

6.3.3.7. Contextualização do empreendimento perante a rede urbana regional.
6.3.3.8. Descrição da infra-estrutura regional e urbana existente nos municípios
da área de influência.

6.3.3.9. Descrição da gerência e capacidade assimiladora das finanças públicas
dos municípios da área diretamente afetada.
6.3.3.10. Tecer comentários acerca da necessidade

de

levantamento

do

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural, que se cabível, deverá ser
acompanhado pelo IPHAN. Os profissionais responsáveis pelos estudos
deverão possuir credenciamento junto àqueles órgãos para realizar a
atividade.

6.3.3.11. Na

descrição

do

Patrimônio

Histórico

e

Arqueológico

incluir

a

identificação dos vestígios e marcas da ocupação humana ao longo do tempo,
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a qualidade dos sítios assim exigir.

6.3.3.12. Aspectos sócio-culturais, contemplando análise global da qualidade de
vida das populações dos municípios da área de influência (educação, saúde,
habitação, saneamento básico, opções de turismo e lazer e diagnóstico do
potencial turístico).
6.3.3.13. Eventuais conflitos de posse da terra.

6.3.3.14. Estruturas de apoio às atividades produtivas relacionadas à agricultura.
6.3.3.15. Organização social, relações sociais e associativistas fundamentadas na

vizinhança, nos aspectos místicos, nas associações em torno de objetivos de
trabalho, de objetivos políticos, de conservação do meio ambiente, de
diversão e outros, com ênfase ao associativismo, cooperativismo e trabalho
familiar no setor agrícola.

6.3.3.16. Organização familiar {perfil da família e ocupação por faixa etária e por
sexo).

6.3.3.17. Caracterização e diagnóstico da situação de domicílio e condições de
moradia da população rural.

6.3. 3. íe . Segregações étnicas, religiosas, econômicas e espaciais.
6.3.3.19. Processos de transmissão do conhecimento, formais e informais.
6.3.3.20. Expressões culturais ligadas à construção familiar.
6

?\

3.3.21. Atividades de apoio à agricultura, artesanato, culinária, artes, costumes,

tradições, crenças, religião e festejos locais.
6.3.3.22. Identificação e indicação em nnapas, das áreas de relevante interesse

paisagístico, cultural e histórico, listando as que não sejam compatíveis com a
escala do mapa, mencionando denominação, localização e situação legal.

6.3.4.

Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente e

Reserva Legal:

6.3.4.1. Identificar e mapear as unidades de conservação inseridas num raio de
dez quilômetros da AID.

6.3.4.2. Identificar e mapear as áreas de preservação permanentes existentes na

área de influência do empreendimento, informando o uso e ocupação atual
das mesmas.

6.3.4.3. Identificar e mapear as propriedades rurais e suas respectivas reservas
legais na ADA.
6.3.5.

Análise da Vulnerabilidade Ambiental

6.4.

Deverá ser feita a análise integrada dos meios diagnosticados, identificando e
classificando sub-áreas da AID, de acordo com suas vulnerabilidades ambientais.
6.5.
Apresentar mapa georreferendado contemplando a delimitação das sub-áreas.

7.

PROGNOSTICO AMBIENTAL

7.1.

O prognóstico ambiental deverá considerar as alternativas de manutenção e de
desativação do empreendimento, e ser constituído por um conjunto de cenários
futuros, contemplando inclusive o cenário da não implementação do mesmo.

7.2.

Alternativas Tecnológicas e Locacionais (r:es. CONAMA 01/86, ART 6o, INC. II)

7.2.1.
Fazer o prognóstico ambiental
tecnológicas e locacionais apresentadas.

7.2.2.

para

cada

uma

das

alternativas

Efetuar análise comparativa entre as alternativas tecnológicas e

locacionais apresentadas, referindo-se no mínimo aos aspectos a seguir listados:
7.2.2.1. ADA. {em hectares)

7.2.2.2. Porção da ADA que afeta unidades de conservação, (em hectares)

Página 9 de 11

G:\colic\COLIC AG 2006\Obras Civis\CAESB - Descob&rtottr caesb EA .doe

Rs -

^rJ IFIs-íSl

Proc.il (hÇ^AÇÁtCâ | PfBC . reffTJJT
Rubr.

7.2.2.3. Perda estimada de água tratada no tl^nspoj^ê^FoíEê^dá produção aos
reservatórios apoiados.
7.2.2.4. Perda total estimada de água.

'
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7.2.2.5. Possíveis conflitos e sobreposições da ADA com as obras de duplicação da
BR 070.

7.2.2.6. Riscos de interferências e/ou desabastecimento do Sistema Descoberto

por acidentes, tais como um rompimento de adutora, quando da implantação

do empreendimento.

7.2.2.7. Prazo estimado para atingir o limite da capacidade produtiva da ETA- Rio
Descoberto.

8. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

8.1.
Avaliar os impactos ambientais positivos e negativos do empreendimento,
determinando uma projeção dos impactos imediatos, a médio e a longo prazo;
temporários, permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; locais e regionais, bem
como os impactos que não podem ser evitados ou mitigados. Na apresentação dos
resultados deverá constar a valoração, magnitude e importância dos impactos e a
descrição detalhada dos impactos sobre os fatores ambientais envolvidos.

w'!

8-2-

°,s impactos ambientais deverão ser descritos separadamente em relação aos
meios físico, biótico e sócioeconômico, considerando os respectivos fatores ambientais

associados, (ar, água, solo, fauna, flora, etc).
t.3.

Apresentar matriz de impacto ambiental de cada um dos meios.

i.4.

Apresentar matriz integrada de impactos ambientais.

9. MEDIDAS MITIGADORAS E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

9.1.
Descrever as medidas recomendadas para minimizar, eliminar ou compensar os
impactos negativos, bem como para maximizar os impactos positivos do
empreendimento, relatando as que já estejam sendo adotadas.

10. PROGRAMAS AMBIENTAIS

ío.l.
•w.

Deverão ser propostos programas integrados, contemplando as medidas

mitigadoras, visando o monitoramento ambiental, a recuperação, a conservação do
meio ambiente, bem como, o melhor aproveitamento das novas condições a serem

criadas pelo empreendimento.

10.2.
Os programas de monitoramento terão como objetivo acompanhar a evolução da
qualidade ambiental e permitir a adoção de medidas complementares de controle,

10.3
Os programas ambientais deverão conter minimamente: introdução, justificativa,
objetivo: meta, indicadores ambientais, recursos humanos e materiais, público a\vo'r

instituições envolvidas, cronograma de implantação, cronograma físico-financeiro'
inter-relacionamento com outros programas e, quando exigivel, atendimento a
requisitos legais para sua efetiva implantação;

10.4. ^ Deverá ser dada especial atenção aos programas ambientais a sequir sem
porem se limitara eles:

10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.

Programa de Monitoramento dos Impactos durante a fase de implantação.
Programa de Monitoramento dos Impactos durante a fase de operação.
Programa de Comunicação Social.
Programa de Educação Ambiental.
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II. ANALISE INTEGRADA

11.1.
Conclusões e considerações a partir dos dados levantados, contextualizando o
empreendimento a partir de suas alternativas tecnológicas e locacionais, relacionando

os diagnósticos e prognósticos efetuados com os programas de mitigação propostos.

12. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Deverá constar a bibliografia consultada para a realização dos estudos,
especificada por área de abrangência do conhecimento, de acordo com as normas da ABNT.

w

w
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OE 312/2006 - TMAL/TMA/DT/CAESB

Brasília, 12 de outubro de 2006.

Referência: Ucenciamento ambiental do Sistema de Abastecimento de Água de Águas
Lindas de Goiás

Processo:

02008.001.241/2002-00

Senhor Diretor,

Foi realizada em 05/10/06, em atendimento à solicitação desta Companhia,
\^.

uma reunião com a equipe de licenciamento desse Instituto, com o objetivo de

esclarecer alguns itens contidos no Termo de Referência (TR) do Estudo Ambiental
relativo ao Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás.
Os técnicos desta Companhia e da empresa consultora informaram da

previsão de contratação, em curto prazo, do Plano de Manejo da APA do Rio

Descoberto, pela empresa Qualix, em atendimento ao Termo de Ajustamento de
Conduta firmado com o IBAMA/DF e Ministério Público . A elaboração do Plano de

Manejo será acompanhada por uma equipe multidisciplinar e interinstitucional, da

qual a CAESB faz parte.

Os técnicos da CAESB esclareceram que, alguns dos itens previstos de serem
abordados no Estudo Ambiental, serão contemplados no Plano de Manejo com um
nível maior de detalhamento, dada a característica do estudo.

Nesse sentido, em relação ao item 6.3.2.2 do TR do Estudo Ambiental, onde
foi solicitada a caracterização qualitativa e quantitativa da população (com o
cadastramento dos habitantes e propriedades) locada no Parque Estadual do
Descoberto e na APA do Descoberto, sugeriu-se que, no Estudo Ambiental, essas
I

áreas sejam caracterizadas de acordo com o seu grau e tipo de ocupação,
incorporando-se os principais aspectos e restrições de caráter legal e ambiental.
Tal caracterização terá como objetivo retratar a situação atual de uso e ocupação
dessas unidades de conservação e subsidiar o seu monitoramento por esse

Instituto, conforme solicitado pela equipe de licenciamento do IBAMA.
PROTOCOLO DILIC
IBAMA

DATA:^7 ^/O6
RECEBIDO:

limo Sr.

LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambientai - DILIQ
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Rent
Nesta
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"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade."
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As informações mais detalhadas da população situada na APA do Descoberto

poderão ser feitas no âmbito do Plano de Manejo, sendo que a população urbana

passível de abastecimento constará posteriormente do cadastro de usuários da
CAESB.

Adicionalmente, com relação aos itens 6.3.3.14 a 6.3.3.21 o IBAMA informou
que o detalhamento solicitado refere-se principalmente à necessidade de

preparação de programa de educação sanitária e ambiental. Acordou-se que para o

Estudo Ambiental a CAESB deverá levantar as informações com base em dados
secundários e em levantamento simplificado de campo e que esses itens também
deverão ser incluídos, para um maior detalhamento, nos termos de referência do
Plano de Manejo da APA.

Foi informado, pelo representante da empresa consultora, a inexistência de

dados sobre a fauna bentônica do Lago Descoberto e a impossibilidade de
levantamento da mesma em curto prazo. Sugeriu-se, portanto, que tais

informações sejam incorporadas ao Plano de Monitoramento de Qualidade da Água

a ser estabelecido no Estudo Ambiental ou nas condicionantes da LO 281/2002 IBAMA, ora em renovação nesse Instituto.

Sendo assim, vimos submeter as propostas anteriores à apreciação de V.S.a
e solicitar a sua anuência, uma vez que as mesmas não irão prejudicar a qualidade
e os objetivos do Estudo Ambiental.

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos pelo telefone 3213-7352.

Atenc os
CAEM

Superintende

ente,
'Etnia - 1)T

mblente - TMA

Marcelo Ai tônlo Teixeira Pinto

Sup ^Intendente
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DESPACHO

Brasília, 14 de dezembro de 2006.

À: Coordenadora de Mineração e Obras Civis
1.

Com referência ao OE 312/2006 TMAL/TMA/DT/CAESB, entende-se que, em 12 de

setembro de 2006, mediante o Ofício 163/2006 CGTMO/IBAMA, foi enviado à Caesb o
Termo de Referência para norteamento dos estudos ambientais necessários a análise do
C

requerimento da licença prévia.

2. As eventuais alterações, inadequações e sugestões deverão ser comentadas e justificadas
no próprio estudo ambiental que, conforme solicitado no mencionado TR, dentre outros,
deverá ser devidamente assinado pelos respectivos profissionais que integram a equipe
técnica multidiscipHnar responsável pela sua elaboração e com todas as páginas rubricadas
pelo responsável técnico.

3. Recomendamos que o empreendedor seja informado.

Atenciosamente,

j<4é Rica&Ptnto(Braga

An^staÍLmbíSrítal -Mat. 1510232

<*££&

COMOC / CGTMO / DILIC / IBAMA

ÉkSctimiít Berkenbrock
AnalistaAmbiwital - Hat. 1512433
COMOC / CGTMO / DILIC/ IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental / Coordenação de Mineração e Obras Civis

SCEN,Trecho 2, Ed.Sede do IBAMA, Bloco C, BrasIlia/DF, CEP: 70.818-900
Telefone: 61 3316.1098, Fax: 61 3225.0564

Ofício n° 123/2006 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA

Brasília, 15 de dezembro de 2006.
A Sua Senhoria, o Senhor
Marcelo Teixeira Pinto

Superintendente de Meio Ambiente
Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB
Av Sibipiruna, lotes 13 a 21, Edifício Xingu, Bloco D
Águas Claras-DF
CEP 71.928-720
Fax 061-3213-7360

Assunto : Licenciamento ambiental do SAA Águas Lindas de Goiás.
Referência: Procedimento Administrativo 02001.006646/06-10

1. Com referência ao OE 312/2006 TMAL/TMA/DT/CAESB, informo que em 12 de

setembro de 2006, mediante o Ofício 163/2006 CGTMO/IBAMA, fora enviado à essa

Companhia, o Termo de Referência para norteamento dos estudos ambientais necessários a
análise do requerimento da licença prévia para licenciamento ambiental do SAA Águas de
Águas Lindas de Goiás.
2. Assim sendo, comunico que as eventuais alterações, inadequações e sugestões deverão ser

comentadas e justificadas no próprio estudo ambiental que, conforme solicitado no
mencionado TR, dentre outros, deverá serapresentado devidamente assinado pelos respectivos

profissionais que integram a equipe técnica multidiscipHnar responsável pela sua elaboração e
com todas as páginas rubricadas pelo responsável técnico.

Atenciosamente,
O-

Agostinha Pereira dos Santos
Coordenadora de Mineração e Obras Civis

Krí^B^V;^^^
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OE 358/2006 - TMAL/TMA/DT/CAESB

Brasília, 27 de dezembro de 2006.

Referência: Licenciamento ambiental do sistema de sistema de abastecimento de água de

Águas Lindas de Goiás
Processo:

02008.001241/2002-00

Senhor Diretor,

Visando subsidiar o processo de licenciamento ambiental em referência, e

em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência para Elaboração de
Estudo Ambiental enviado à CAESB pelo ofício n° 163/2006-CGTMO/DILIC/IBAMA,
estamos encaminhando, para análise desse Instituto, o "Estudo Ambiental para a

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás GO".

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone
3213-7352.

Atenciosamente,

CAESB - Diretora Tétnita - DT

SapTrÍDLcDdliicbideJ^ü^DbieaLe- TMA

Marcc lafofit0ih&.Teüeir
i|jcrin!ejidcnle

PROTOCOLO

DILIC/lBAMA
N°:

15.085

DATA:Y$f/l/fZ- /0 6

limo Sr.

LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Nesta
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Parecer Técnico n° 8/2007 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA
Brasília, 16 de fevereiro de 2007.

Dos Técnicos:

- Analista Ambiental

Thiago Ribeiro Paula Muniz

- Analista Ambiental

- Analista Ambiental

Coordenador de Mineração e Obras Civis - Substituto

Ao:

^

Isabela Schmitt Berkenbrock
Francisco Mundim Guimarães Neto

Renato Vargas Pereira
Assunto:

"Check list" EA SAA Águas Lindas/GO

Processo:

02001.006646/2006-10

1.

Introdução

O presente parecer tem por objetivo avaliar o documento protocolado em 28.12.2006

(Protocolo Dilic/lbama n°15.085) "Estudo ambiental para a implantação do sistema de

abastecimento de água de Águas Lindas de Goiás-GO" perante o Termo de Referência
enviado em 12.09.2006.

A análise apresentada neste parecer resume-se ao check list dos itens do TR, e objetiva a
solicitação dos itens ausentes e não justificados.
^

2.

Check list

i. Jíídos do empreendedor e da equipe i l:ci\ k a
1.

Dados do empreendedor OK

2.

Dados da Empresa de Consultoria OK

3.

Dados da Equipe Técnica Multidisciplinar

a)

Equipe técnica que elaborou a documentação solicitada, com respectivos registros profissionais e
registros no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do Ibama;

b)
c)

Número do registronos respectivos Conselhos de Classe; OK
Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica emitidas; ->Não atendeu.

-> O CTF de Débora Silva de Britto está incorreto.

ã)

Endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico de todos os membros da equipe; ->
Só apresentou de dois técnicos, José Alexandre e César Eduardo.

Tjy-V
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3. CARACTERIZAÇÃO DO ÉMPg^ENDIMEN|o
1.

Alternativas Tecnológicas e Locacionais OK:

2.

Dados do Empreendimento

a)

^

Apresentar a descrição do empreendimento, abrangendo os seguintes tópicos:
a)

Área do projeto; OK

b)

Objetivos do empreendimento; OK

c)

Justificativas do empreendimento (tecnológica, econômica, sócío-ambicntal); OK

d)

Histórico do empreendimento; OK

c)

Infra-estrutura básica existente e programada; ->Não atendeu.

í)

Aspectos legais do empreendimento; OK

g)

Planos e projetos co-localizados; OK

h)

Estudos básicos:

i)

3 . 2 . a . h . 1.

Levantamento topográfico; ->Não atendeu.

3. 2. a. h. 2.

Estudos geotécnícos; -> Não atendeu.

Cronograma de implantação do empreendimento; ->Não atendeu.

4. 1STIíi)0AM1ÍII:NTAE-A«ORDAGEMMETOD0LÓGICA
1.

Definição de Termos Técnicos utilizados nos estudos OK

2.

Apresentação dos Estudos OK

3.

Arcas de Influência do Empreendimento OK

4.

Diagnóstico Ambiental

a)
I

i

Odiagnóstico ambiental deverá ser elaborado através de levantamentos primários esecundários para
os diferentes meios (físico, biótico e sócio-econômico). -> Atendeu parcialmente. Dadosfaunísticos
foram somente secundários.

b)

Deverá ser realizada a análise integrada, mulü e interdisciplinar, indicando áreas de menor ou maior
vulnerabilidade ambiental.

5.

Prognóstico Ambiental OK

6.

Medidas Mitigadoras OK

5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto contempla a descrição dos recursos ambientais e

suas interações, tal como existem, Odiagnóstico dos meios físico, biótico e sócioeconômico deverá ser apresentado
em separado, a partir de dados primários e secundários e, de forma multi e interdisciplinar no item "Análise
Integrada".
1.

Meio Físico

a)

Odiagnóstico do meio físico deverá contemplar pelo menos osseguintes itens:

G:\colidCOMOC\Documentos Oficiais\Parecer\SAA_águas lindas_devolução EA.doc
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a)

Clima: caracterização climática da região por meio de levantamento e análise de dadosTcom
utilização de séries históricas representativas disponíveis, relativos a pluviometria, temperatura
e umidade do ar, ventos {direção e velocidade), nebulosidade, evaporação e evapotranspiração.
Deverá ser incluída, análise de eventos extremos como secas, chuvas torrenciais, enchentes e
outros. OK

b)

Geologia e Geotecnia: descrição da geologia regional e local quanto aos aspectos estruturais e
litológicos, apresentando mapeamento em escalas compatíveis; informações geológicas e
geoíccnicas do solo e subsolo na área atingida pelo projeto (comcaracterização dosproblemas
a seremenfrentados em função das diversasatividades previstas). OK

c)

Geomorfologia: caracterização da geomorfologia regional e local, levando em consideração
elementos tais como a compartimentação da topografia geral e formas de relevo, apresentando
mapa planialtimétrico das áreas estudadas; caracterização da dinâmica do relevo (presença ou
propensão ã erosão e assoreamento, áreas sujeitas a inundações, escorregamentos de encostas e
taludes, etc). OK

d)

Solos: Diagnóstico sobre a estabilidade relativa das condições naturais dos solos
(erodibilidade, suscetibilidade de alterações físico-químicas, etc). OK

e)

Recursos Hídricos:

5 .1. a. e. 1. Subterrâneos: caracterização dos aqüíferos da área de influência, com base em
dados disponíveis, relativos a localização e direções preferenciais de fluxo, natureza,
Iitologia, qualidade da água, usos, vulnerabilidade e outros aspectos. OK
a)

Levantamento e classificação dos poços artesianos, semi-artesianos e rasos. Caracterizar

a qualidade de suas águas. -> Atendeu parcialmente. Foi apresentado somente a
caracterização da qualidade das águas.
5.1. a. e . 2 .

Superficiais, contemplando:

a)

Caracterização geral das bacias hidrográficas da área de influência e determinação
do enquadramento dos principais corpos d'água da área de inserção do

b)

Aspectos quantitativos, relativos à caracterização de vazões médias, máximas e
mínimas dos rios na área de influência do empreendimento, a partir de séries

c)

Aspectos qualitativos, relativos à caracterização das águas dos recursos hídricos
diretamente afetados pela operação do projeto a partir de duas campanhas de
coleta de amostras nosrios(período de seca e de cheias), à montante e à jusanteda
área de influência do empreendimento e das estações de captação e drenagem,
quando houver. -> Atendeu parcialmente. Foram apresentados somente dados

d)

Uso atual das águas superficiais na área de influência do empreendimento, com a
apresentação dos eventuais conflitos de uso da água ocorrentes na região, com

e)

Avaliar o atual grau de comprometimento das águas superficiais e subterrâneas,
identificando as principaisfontes de contaminação e/ou degradação. OK
Avaliar a situação das áreas de nascentes e dos corpos hídricos na área de
influência direta do empreendimento, identificando a presença de degradação e

empreendimento, - vide resolução CONAMA 357/05. OK

históricas preexistentes. OK

'
s™»-

referentes ao Lago. não há qualquer dado referente aos tributários.

relação à demanda atual e à demanda futura. OK

f)

suas causas. -} Não atendeu.

g)

•2.

Diagnosticar a situação do esgotamento sanitáriona área da APA, identificando os
principais pontos de despejo dos rejeitos. OK

Meio Biótico

a)

Deverá ser apresentado mapa, em escala adequada à interpretação e checagem em campo dos dados,
identificando as áreas de amostragem da flora e da fauna terrestre e aquática realizadas para os
estudos. -^Não atendeu.
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b) Apresentar descrição dos procedimentos metodológicos utilizados no trabalho „'c_pV^_"

levantamento da fauna e da flora, assegurando um número de campanhas suficiente para a
caracterização dos ambientes egrupos faunísticos eacobertura de pelo menos um ciclo hidrológico
Dados secundários poderão ser utilizados para a complementação do diagnóstico. -> Atendeu

parcialmente.

c)

Odiagnóstico do meio biótico deverá contemplar pelo menos os seguintes itens:

a)

Fauna: Caracterização da fauna associada às diferentes formações vegetais presentes

abrangendo mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados, considerando sua importância
ecológica; identificação ecaracterização de sítios de alimentação ereprodução; considerações

sobre aüvidades humanas relacionadas à fauna; identificação de espécies raras, endêmicas e/ou
ameaçadas de extinção. -> Não atendeu. Foram apresentados somente dados secundários.

b)

Flora: identificação das fitofísionomias da área de influência, caracterizando-as quanto à

composição florística - destacando as espécies mais importantes, segundo parâmetros de

freqüência, densidade, dominância, diversidade, etc - estrutura, suporte à fauna, grau de
conservação e sua representação espacial. Se a área apresentar a cobertura vegetal
predominantemente em forma de fragmentos remanescentes, informar também sobre ograu de

fragmentação, densidade, tamanho e potencial de formação de corredores. -> Atendeu
parcialmente. Não foram apresentados parâmetros de freqüência, densidade, dominância
diversidade, estrutura.

\w

Identificação das espécies da flora de maior relevância ecológica, como as

raras, as ameaçadas de extinção, as endêmicas e as de valor científico e econômico
relacionando sua ocorrência com as áreas aserem suprimidas e alteradas. OK

c)

Ambientes Aquáticos: Identificação da ictiofauna presente, indicando as espécies de interesse
ecológico eeconômico, os sítios de alimentação ereprodução econsiderações sobre apesca na
região. Determinar o estágio de eutrofização dos ecossistemas aquáticos e realizar análise da

fauna bentônica. Os ecossistemas de transição como brejos e várzeas, caso existentes também
deverão ser caracterizados. ^ Não atendeu. Ictiofauna baseada somente em dados

secundários. Fauna bentônica não foi analisada.

B. .Meio Sócioeconômico'" .,.:•-

a)

' ApA

';••??

-AA-1'

Aabordagem metodológica do meio sócio-econômico deverá considerar o histórico das relações

entre ohomem eanatureza na região de influência, analisando de forma dinâmica, as interações entre
os diversos grupos sócio-culrurais ao longo do tempo. Os direitos inerentes às comunidades locais

deverão seradequadamente resguardados.

l^^

b)

Aspectos Demográficos:

a)

Descrição do processo histórico de ocupação da região, e a dinâmica populacional. Focando
principalmente na descrição dos eventos recentes, razões eteorias que explicariam oprocesso

e quemotivaram a proposição do empreendimento. OK

b)

Caracterização quantitativa e qualitativa da população urbana, rural e total, com o
cadastramento dos habitantes (e propriedades) que se encontram locados na área pertencente à

APA do Descoberto e ao Parque Estadual do Descoberto. OK

c)
d)

e)

Distribuição espacial da população edos equipamentos urbanos. OK
Níveis de uso do solo etipologias de urbanização predominantes. OK

Taxas de crescimento ou decréscimo populacional, identificando as causas que geraram das
modificações de densidade. OK

f)
c)

Fluxos migratórios (intensidade, origem regional ecausas). OK
Aspectos Sociocconômicos:

a)
b)

Identificação e análise das atividades econômicas preponderantes, contextualizadas perante a

auto-sufíciência e a dependência decentros polarizadores. OK
Centros polarizadores emnível regional. OK

c)

Atividades econômicas urbanas e rurais. OK

d)

Mercado de trabalho cmercado para escoamento da produção. OK

e)

Estrutura ocupacional por setoreconômico. OK
(\

„ , &
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f)

Distribuição darenda e suaevolução histórica. OK

g)
h)

Contextualizaçao do empreendimento perante a rede urbana regional. -}Não atendeu
Descrição da infra-estrutura regional e urbana existente nos municípios da área de influência
OK

1)

Descrição da gerência ecapacidade assimiladora das finanças públicas dos municípios da área
diretamente afetada. OK

J)

Tecer comentários acerca da necessidade de levantamento do Patrimônio Arqueológico.
Histórico e Cultural, que se cabível, deverá ser acompanhado pelo IPHAN. Os profissionais
responsáveis pelos estudos deverão possuir credenciamento junto àqueles órgãos para realizar
a atividade. OK

k)

_ Na descrição do Patrimônio Histórico e Arqueológico incluir a identificação dos
vestígios e marcas da ocupação humana ao longo do tempo, de forma apennitir aelaboração

')

de programa de salvamento arqueológico, se a qualidade dos sítios assim exigir. OK
Aspectos sócio-culturais, contemplando análise global da qualidade de vida das
populações dos municípios da área de influência (educação, saúde, habitação, saneamento
básico, opções de turismo elazer e diagnóstico do potencial turístico). OK

ni)

Eventuais conflitos de posseda terra. OK

n)

Estruturas de apoio às atividades produtivas relacionadas àagricultura. OK

o)

Organização social, relações sociais e assoeiativistas fundamentadas na vizinhança, nos
aspectos místicos, nas associações em torno de objetivos de trabalho, de objetivos políticos, de
conservação do meio ambiente, de diversão e outros, com ênfase ao assocíalivismo,
cooperativismo e trabalho familiar no setor agrícola. OK

w

P)
°ti

Organização familiar (perfil da família eocupação por faixa etária epor sexo). OK
Caracterização e diagnóstico da situação de domicílio e condições de moradia da
população rural. OK

r)
s)
t)

u)

Segregações étnicas, religiosas, econômicas e espaciais. OK
Processos de transmissão do conhecimento, formais e informais. OK
Expressões culturais ligadas à construção familiar. OK

Atividades de apoio à agricultura, artesanato, culinária, artes, costumes, tradições,
crenças, religião e festejos locais. OK

v)

Identificação e indicação em mapas, das áreas de relevante interesse paisagístico,

cultural e histórico, listando as que não sejam compatíveis com aescala do mapa, mencionando
denominação, localização e situação lega!. OK

d)

Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente eReserva Legal: OK

e)

Análise da Vulnerabilidade Ambiental -9 Não atendeu.

4. Deverá ser feita a análise integrada dos meios diagnosticados, identificando e classificando sub-áreas da
AID, de acordo com suas vulnerabilídades ambientais.

.

5.

Apresentar mapa georreferenciado contemplando a delimitação das sub-áreas.

6. 1,ROGNÓSTIC(>AMBIENTAE"''\'i#;
1.

W;'"-x*c

O prognóstico ambiental deverá considerar as alternativas de manutenção e de desativação do
empreendimento, e ser constituído por um conjunto de cenários futuros, contemplando inclusive o cenário
da não implementação do mesmo. OK

2. Alternativas Tecnológicas e Locacionais (rh,conamaoi'S6,art6mnc mOK

7. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAISVk

ü. MEDIDAS MITIGADORAS li Dí: PROTEÇÃO AMWEiVTAI, OK
9. PKOÍÍKAMASAMIÜENTAISÒF •#:*

^*"; ,:.•=•=:•

"-íààw? • •
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Conclusões econsiderações apartir dos dados levantados, contextualizando oempreendimento apartir de

suas alternativas tecnológicas elocacionais, relacionando os diagnósticos eprognósticos efetuados com os

programas de mitigação propostos.

11. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ÕK

.

De™rá cc—tar a bibliografia consultada para a realização dos estudos, especificada por área de

abrangência do conhecimento, de acordo com as normas da ABNT.

3.

Considerações finais

Considerando aausência de itens previstos no Tenno de Referência, enecessários para a
analise da viabilidade ambiental do empreendimento em questão, sugerimos a devolução do
Estudo Ambiental.

Recomendamos a reapresentação do EA pelo empreendedor contemplando os seguintes
itens:

^

°

- Dados da Equipe Técnica Multidisciplinar

• Equipe técnica que elaborou a documentação solicitada, com respectivos registros profissionais e
TZg^lm
,
TécnÍC° Federa' de Atividades eInstrumentos de Defesa Ambiental do Ibama" ->
u Llt de Débora Silva de Britto está incorreto.
•

Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica emitidas;

• Endereço para correspondência, telefone eendereço eletrônico de todos os membros da equipe- -> Só
apresentou de dois técnicos, JoséAlexandre e César Eduardo.

- Dados do Empreendimento
• Infra-estrutura básica existente e programada;
• Levantamento topográfico;
•

Estudos geotécnicos;

•

Cronograma de implantação do empreendimento;

- Meio Físico

Levantamento eclassificação dos poços artesianos, semi-artesianos erasos. Caracterizar a

qualidade de suas águas. -> Foi apresentado somente acaracterização da qualidade das

'StaB^pl

águas.

Aspectos qualitativos, relativos à caracterização das águas dos recursos hídricos

diretamente afetados pela operação do projeto a partir de duas campanhas de coleta de

amostras nos nos {período de seca e de cheias), à montante e à jusante da área de

influencia do empreendimento edas estações de captação edrenagem, quando houver. ^
Foram apresentados somente dados referentes ao Lago, não há qualquer dado referente
aos tributários.

Avaliar a situação das áreas de nascentes e dos corpos hídricos na área de influência
direta do empreendimento, identificando apresença de degradação esuas causas.
- Meio Biótico

Deverá ser apresentado mapa, em escala adequada ãinterpretação echecagem em campo
dos dados, identificando as áreas de amostragem da flora eda fauna terrestre eaquática
realizadas para os estudos.

Odiagnóstico do meio biótico deverá contemplar pelo menos os seguintes itens:
•

Fauna: Foram apresentados somente dados secundários.

•

Flora: Não foram apresentados parâmetros de freqüência, densidade,
dominância, diversidade, estrutura.

G:\colic\COMOC\Documentos Oficiai^Parecer\SAA_águas lindas_devolução EA.doc
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Ambientes Aquáticos: Ictiofauna baseada somente em dados secundários.
Fauna bentônica nãofoi analisada.

- Meio Sócioeconômico

•

Contextualização do empreendimento perante arede urbana regional.

Análise da Vulnerabilidade Ambiental (envolvendo todos os meios).

\^

Thiago Ribeiro Paula Muniz 0
í,ril3-.5! AmbiCLL^1. - Mal. lÔIÍÍOW
: ;->i: ií* ; :r>
C-WCCfCGTf.-.OfOU
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Ao:

Coordenador de Mineração e Obras Civis - Substituo
Renato Vargas Pereira

Considerando oexposto no Parecer Técnico 08/2007- COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA

(fls.131 a137), que recomendou pela devolução do Estudo Ambiental, entregue sob oprotocolo
Dilic/Ibama n°l5.085, encaminhamos aminuta do Ofício que elenca os itens ausentes.
Em, 16 de fevereiro de 2007.

u^

v_.

fsãbetar

"hiago Ribeiro Paula Muniz

C0M0C/£§f^/pgCn9AMA

COMOC I CGTMO / DÍLIC / IBAMA

Í Ç^V/AO

1mí\2_21_I
^•mar-

UciV? 1,'íXA^-A &WW
Renato Vargas Pereira
Coomenadarit&t.
Substttuto

___f_

|Pn*.____G£

MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental /Coordenação Geral de transportes, mineração eobras civis
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, BrasIlia/DF CEP- 70 818-900
Telefone: 61 3316.1098, Fax: 61 3225.0564

Ofício n°-£>/2006 - CGTMO/DILIC/IBAMA
Brasília, J5de fevereiro de 2007.
A Sua Senhoria, o Senhor
Marcelo Teixeira Pinto
Superintendente de Meio Ambiente

Companhia de Saneamento do Distrito Federa] - CAESB

Av Sibipiruna, lotes 13 a 21, Edifício Xingu, Bloco D
Águas Claras-DF
CEP 71.928-720
Fax 061-3213-7360

Assunto : Licenciamento ambiental do SAA Águas Lindas de Goiás.
Referência: Procedimento Administrativo 02001.006646/06-10
Senhor Superintendente,

Dando continuidade ?ao processo de licenciamento ambiental do Sistema de

Abastecunento de Águas de Águas Lindas de Goiás, informo adevolução do Estudo Ambiental
entregue sob protocolo Dilic/Ibama n°15.085.

Destaco que o mesmo deve ser reapresentado incluindo os seguintes itens não

contemplados no estudo apresentado:

- Dados da Equipe Técnica Multidisciplinar

• Equipe técnica que elaborou a documentação solicitada, com respectivos registros profissionais e

registros no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do Ibama- -9

O CTFde Débora Silva de Britto está incorreto.

'

- Dados do Empreendimento

Infra-estrutura básica existente e programada;
•
•

Levantamento topográfico;
Estudos geotécnicos;

Cronograma de implantação do empreendimento;
- Meio Físico

• Levantamento eclassificação dos poços artesianos, semi-artesianos erasos. Caracterizar aqualidade de
suas águas. -JFoi apresentado somente acaracterização da qualidade das águas

•Aspectos qualitativos, relativos àcaracterização das águas dos recursos hídricos diretamente afetados pela
operação do projeto a partir de duas campanhas de coleta de amostras nos rios (período de seca e de

cheias), amontante eàjusante da área de influência do empreendimento edas estações de captação e
drenagem, quando houver. ^Foram apresentados somente dados referentes ao Lago, não há qualquer

dado referente aos tributários.

Gi\™llt\COMOOEii.|.rctniliiiitiiloi\Obisscivls\CariliSAAAe.,«L[ndisTOBtiuWac>l._ilivü]ii(ioEA.(lat
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1Avaliar a situação das áreas de nascentes e dos corpos hídricos na área de influência direta do
empreendimento, identificando a presença de degradação e suascausas.
- Meio Biótico

• Deverá ser apresentado mapa, em escala adequada à interpretação e checagem em campo dos dados,
identificando as áreas de amostragem da flora e da fauna terrestre eaquática realizadas para os estudos.
• Odiagnóstico do meio biótico deverá contemplar pelo menos os seguintes itens:
• Fauna: Foram apresentados somente dados secundários.

• Flora: Não foram apresentados parâmetros de freqüência, densidade, dominância, diversidade,
estrutura.

• Ambientes Aquáticos: Ictiofauna baseada somente em dados secundários. Fauna bentônica
nãofoi analisada.
• Meio Sócioeconômico

•

Contextualização do empreendimento perante a rede urbana regional.

Análise da Vulnerabilidade Ambiental (envolvendo todos os meios).

Atenciosamente,

JorgeLtáíÇBrirj?o CiííiJla

Coordenador Gera^ííe Transportes, Mineração eObras Civis
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LISTA DE PRESENÇA

-pg.

instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA

JOyt ^dfVRDQ ?'< f^TTO JggArt-A ^0351^-42.^3 coMOc/cãnAo/v}u ^/, r*,^,.

NOME

^i-vt^^a

^£CAV/ IftiVMA

Local:

Asssunto:

ZS Ã* . . ^ ;_

Data:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

í

A3SJNATURA

AGÊNCIA AMBlEfíTAL
DEGOfAS

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
PROCESSO n."5601J 458^2004-1

LICENÇA GCP n.° 103Í2007

AAGÊNCIA GOIANA DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuiçees que lhe foram conferidas

pela Lei Estadual n.° $.544, de 17 de outubro de 1978. concede a LICENÇA DE INSTALAÇÃO nas
condições abaito especificadas.

1.

EMPREENDIMENTO: SANEAMENTO DE GOÍAS S/A

1.1 Endereço: Av. Fued José Sebba. n° 570. Jaídim Goiás, Goiânia - GO
1.2 CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

U Atividade Principal Saneamento Básico

>

•

2. ATIVIDADE LICENCIADA: mSfÀLAÇÂQ1>E ESGOTAMNÊTOSANITÁRIO

MVNICIPIO DEAGVASLmpASDJGOIÁS.

2.1 Local da Atividade: Município deAgúasLindas GO.

''

""~~

2.2 Bacia Hidrográfica: Rio Paranaíba

2J Corpo Receptor: x.x.x.x

L

2.4 ÁreaTotal doTerreno: 249300 m3
2.5Área Construída: 64.382 m2

%:
&

*

*

&

Classe do Corpo Receptor: xxx

2.6 Área de Atividade ao Àr Livre: xxx
2.7 Extensão da Obra: 167,96 km
2.8 Finalidade do Projeto:

, Instalação de Novo Estabetecimeatu
Modificação

:B Ampliação D

Reforma ou

2 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS -OBSERVAÇÕES
"~
3,1 Apresente Liceoça de Instalação está sendoconcedida, com base nas informaçõesconstantes do processo c
não dispensa e nem substitui, oolros árváras on certidões exigidas pela Legislado Federal. Estadual ou

..Municipal.
3.2

3.3

AUcenca _ Fuiid(_mentó o^erá serquerida,

ficando sua concessão comücionada àsexigências técnicas constantes do verso desta Licença.

AAgência Ambiental reserva-se no direito de revogar apresente Licença no caso de descamprimento das
condicionaotes acima ou de Qualquer Dispositivo que fira a Legislação Ambiental vigente, assim como. a
omissão ou falsa descrição de informações ideVaates gnê subsidiam a sua expedição, ou siperveniéncia de
graves riscos ambientais e de saúde.

3.4

3.5

O funcionamento e as atividades do empreendimento; não poderão causar uanstomos ao meio ambiente
e/ou a terceiros, fora daárea desua propriedade oudeiáradela.
AAgência Ambiental devera ser cc_nkada, m_iatamente, em caso de acidentes que envolvam oMeio
Ambiente.

'.

3.6 Aentidade nào poderá iniciar ofuncionamento, sem licença, sob pena de interdição.
3.7 Deverão ser preservadas as feixas previstas na Lei n.0 12.596795 como Áreas de Preservação Permanente,
Pi

sendo inclusive vedado qualquer tipode impermeabilização do solo.

3.8 Conforme disposto na Resolução CONAMA 00678Ô,, o Ocenetado deverá providenciar a publicação do
recebimento da presente licença noprazo de 30(trinta) dias a partir desta data.

3.9 Fica a presente automaticamente SUSPENSA^ independente de «jDfdqwr ato administrativo por

partedestaautarquia, céso expire o prazo devalidade das demais licenças emitidas poroutros emes
da Administração PábBca, seja municipal, estadual, oa federal, gue fazem parte da instrução do
processo a que esta se vincula. Somente com a jantada nós autos de novo "documento" que será

restaurada a validade da licença ora emitida.

Estado de Gotts

Agíncla Saiam do HetoÀmbÍHrte

11'AvenWa, n° 1272. Setor Lesle Urvrersilârio, CEP ?4.605-060, Goiápia-GQ - PABX (62) 3285 1300- Fmc (62)32023358

AGÊNCIA AMBIBíTAL
,DESOÍfê>-

legislação em vigor - Lei 8544 ÍGOÍÁS, 1978) resolução 357{CONAMA, 2005) e
na lei 9*05 (ÇRASIL, 1998£
17 A intermpçãGmeKÔ^HÇ^tlako&rafrèoó^
grande magnitude, fic_toirSÀÍ^AMÊNH) DÈGGÊÁSS.A- SANEAGO e a COMPANHIA

DE SANEAMENTO An_p?ITAL DO SE&KS1HS0ÍER££~- CAESB. sujeito às penalidades
previstas na Ia 8544 {60ÍÁ5, 1978), qtie A^^etKjUfctnGfc* Cenííolè da Poluição do
Meio Ambiente noEstado é&Gtnas fi na La Q%_ine5 Aimientafe 9<iS5'íBí_aL, 1998),

18. Esffi Agência AmbieHíaJ.íeserva-se no direito de/fezer novas esigesctas cásoSeja necessário
"mm'^

5. VALIDADE DA PRESSNT&llfeENÇA: 0#0toNHL
Gotãiaa, aos 11 dias do mês abril de 2007
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Estado de Gotts
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos
M

M

Encaminhamento de Documento

A

^—--i

„

"""mT"""" 1

í Proc.

DOCUMENTO
N° Documento: 02008.001147/07

N° Original: CARTA 23/07
Interessado: CAESB
Data:

10/4/2007

Assunto : INF. QUE O ENGENHEIRO MARCELO ANTÔNIO TEIXEIRA PINTO FOI SUBSTITUÍDO.

ANDAMENTO
De: DF/PROTOCOLO
Para: DILIC

^a de Andamento:
Observação:

10/4/2007 16:27:00

PROTOCOLO DILIC/DIQUA

A/C; FELIPPE KUNZ JÚNIOR

"'/ism^-"'.A
N°;;;:4660
DATA-:..

RECtí

Assinatura da Chefia do(a) DF/PROTOCOLO

Confirmo o recebimento do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Projeto IBAMA-FIAíUSP

Página :1

«JQl

j\

CaVíV—'

Paula Mareia Saivaooi Meu>
DILIC í I3hMA

RECEBIDO EM 4.ÇJ. LJ—Í
HÜHA:_
JÍ2P-7

ASS.:

ykífcnj-C-

.r-,™,-TTiW

^"TwL^

(^_La^m: rw^~ u,

£

tA^\

t,-^^°V

///-Á'^
]r0^A::^A^]['r^

.JU </^
„V-0^

Ágosü
Coordenadora Oe Mineração eObras C-

o* caesb
Brasília, ®$ de abril de 2007

IFIs^JML^-

Carta rt.° £3 /2007-DT

SR.

LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR
DIRETOR DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL- DILIQ
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
NESTA

Senhor Subsecretário,

Informamos a V.Sa que o titular da Superintendência de Meto Ambiente- TMA da
CAESB, Engenheiro Marcelo Antônio Teixeira Pinto , foi substituído pelo Engenheiro
Maurício Luduvice, CPF n° 255.183.721-91, em 02 de abril de 2007, e para tanto,

representará esta Companhia nos assuntos inerentes a essa Subsecretária.

Atenciosamente,
\lqr/

JQS|\LUIS A. GONÇALVES
Diretor Técnico

MMA - IBAMA
Documento

02008.001H7/07-68
DF/PROTOCOLO

Data:iOj04>Q_.Pra

"Brasím^mtmmiíé°CuItural da Humanidade."

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
SCS Quadra 04 Bloco A 07/97 Edliiclo CAESB
CEP 70.300-904 BRASÍLIA DF

TEL (61)3325-7807 FAX 3325-71 16

! PROTOCOLO/IBAMA

OE 014/2007 - TMA/DT/CAEI J^™
:.•;;!:DATA:cÜ^/çtf /07

r Proc.

"'"' RECEB]

• rvL: ar.

•asiíia,

-__Z

25 de abril de 2007.

A

limo Sr.
JORGE LUIZ BRITO CUNHA REIS

MD. Cordenador Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA
Nesta

Referência: Licenciamento ambiental do

Sistema de Abastecimento de Água de

Águas Lindas de Goiás
Processo:

02008.001.241/2002-00

Senhor Coordenador,

Em atenção à correspondência enviada por Vossa Senhoria (4128/2007) referente ao

processo de licenciamento ambiental do Sistema de Abastecimento de Águas de
Águas Lindas de Goiás, em que informa a devolução do Estudo Ambiental destacando
que deve ser reapresentado com os itens relacionados, gostaríamos de apresentar as
seguintes considerações:

a) Do Sistema proposto

estação de tratamento de água para uma vazão

95,«-

tratamento. O projeto Pre^JÍ;de AgUas Lindas.

interligada a.

ex stente para abastecer ac.dade de Água
Lindas.

1/5 •

• - • Cultural da Humanidade."
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««^«^^^ZJí^^^^^ à^P°^o para quaisquer
Atenciosamente,

CAESS/bT
Superintendência

mbiente - TN[A
<•£>

MAURÍCIO LUÒUVICE
Superintendente
t

•

r

"Brasília -Patrimônio Culturalda Humanidade."
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 00 DISTRITO FEDERAL

SCS Quadro MBtoAâW7 Edlfc,o CAESB
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Proc. 64^Mi

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA
N°:

13.039

data:^-X^707

MMA

recebido:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAI
SUPERINTENDÊNCIA IBAMA/DF

MEMO N.76/S /2007 - GABIN/IBAMA/DF
Brasília, ^
° 'de outubro de 2007.
DA: GABIN- IBAMA/DF

PARA: COMOC Coordenação de Licenciamento de Mineração e Obras
Civis - IBAMA/SEDE
Dr. Agustinho Pereira dos Santos
W

Senhor Diretor,

Conforme

andamento

do

processo

02008

001241/02-00 de interesse da CAESB, em anexo, encaminho para
conhecimento, demais considerações e posterior juntada ao referido
processo, OE 129/2007 TMAL/TMA/DT/CAESB, protocolado junto a esta
Superintendência sob o n° 02008 001801/07-89.
Atenciosamente,

c

Graneis,
Supfin

Documento
02001.000351/07-21

PROTOCOLO ^
Data:/fVl/t/l D¥- Prazo:- ---/-

SAS - QD. 05. lote 05, Bloco "]•[" - l ' andar -

I-

CEP - 70.070-000 - l'onc(0 XX 61)- 3035-3400 3202^27'í

FAX-(() XX 61)3202-4282

fnj__à.

Q^ fWs^1^
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OE 129/2007 - TMAL/TMA/DT/CAESB

Brasília, 01 de junho de 2007.

Referência: Licenciamento ambiental do sistema de sistema de abastecimento de apua de
Processo:

Águas Lindas de Goiás
02008.001241/2002-00

\&A
Senhor Diretor,

v

a^
ÇuüTwme
Coordenador

v~

Estamos encaminhando para analise desse Instituto, uma via irfpressa e
uma em meio digital, do "Estudo Ambiental para a Implantarão do Sistema de

Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás - GO", conforme solicitações
contidas no Ofício n°30/2007-CGTMO/DILIC/IBAMA, de 15/02/2007, e reunião
realizada em 25/06/2007.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone
3213-7352.

Atenciosamente,
CAESB - Direttra Técnica - DT
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LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 19 dias do mês de Dezembro de 2007 procedemos ao encerramento deste
'vi

volume n° I do processo de n° 02001.006646/2006-10 , abrindo-se em
seguida o volume n° II.
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