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Apresentação 

 

Este volume nº 1 – Plano de Trabalho estabelece as diretrizes a serem seguidas para a 

elaboração dos estudos e projetos de nova produção para o sistema de abastecimento de 

água da sede do município de Viçosa, conforme contrato IBIO – AGB Doce Nº 36/2016, 

decorrente de Ato Convocatório nº 07/2016 – Lote 2. 

  

As águas brasileiras, tornadas bem de domínio público com a promulgação da Constituição 

de 1988 e das Constituições Estaduais, têm seus usos disciplinados pela Lei Federal nº 

9433, de 8 de janeiro de 1997. 

 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) e órgãos do poder público municipal integram o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, caso do CBH Piranga e do 

SAAE de Viçosa. 

 

Compete, então, ao CBH Piranga promover o debate de questões relacionadas à recursos 

hídricos e articular a atuação de entidades intervenientes, aprovar e acompanhar a 

execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias 

ao cumprimento de novas metas; e estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos. 

 

As agências de bacias, como o IBIO AGB Doce, são consideradas “braço executivo dos 

Comitês” e exercem, dentre outras, a função de secretaria executiva, implementando as 

decisões de um ou mais comitês de bacia hidrográfica em suas áreas de atuação. 

 

O Instituto BioAtlântica – IBIO AGB Doce é a entidade delegatária e equiparada às funções 

de Agência de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, envolvendo 12 CBH’s, inclusive o 

CBH Piranga. 

 

A Comissão Gestora de Licitação e Contratos do IBIO AGB Doce é responsável pela 

condução dos processos licitatórios, seleção das propostas, adjudicação, homologação, 
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análise de recursos e pedidos de impugnação para fins de contratação com recursos da 

cobrança pelo uso da água. 

 

Foi aprovado pelos CBH’s, em dezembro de 2015, o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 

dos recursos arrecadados com a cobrança para o período de 2016 a 2020, a partir dos 

programas priorizados do Plano Integrado de Recursos Hídricos. 

 

Dentre os programas previstos no PAP tem-se o P41 “Programa de Universalização do 

Saneamento” contemplando a elaboração de projetos para otimização de sistemas de 

abastecimento de água. 
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PLANO DE TRABALHO  

 

1 – Estudos e Projetos 

 

A elaboração do projeto de engenharia do sistema de produção de água de Viçosa – MG 

prevê o desenvolvimento dos seguintes trabalhos: 1.1) avaliação inicial dos documentos 

disponíveis 1.2) visita técnica; 1.3) plano de trabalho 1.4) estudo de concepção 1.5) 

serviços técnicos; 1.6) projeto básico; 1.7) projeto executivo.  

 

Para cumprir devidamente todas essas etapas, inicialmente, o engenheiro coordenador da 

equipe técnica planejará a execução dos serviços, apresentando o Cronograma Geral do 

Contrato, definindo a estrutura material a ser empregada, identificando os estágios do 

projeto e orientando a equipe a ser mobilizada no trabalho. BELBA Engenheiros 

Consultores Ltda, de sua parte, observará rigorosamente, no andamento dos serviços, o 

Termo de Referência dessa Licitação. Será realizada uma reunião interna com toda a 

equipe técnica, reunião esta em que serão discutidos os prazos, produtos a serem 

gerados, estratégia a adotar para o atendimento das demandas do cliente. A partir daí, 

serão iniciadas as atividades técnicas, com vistas à elaboração dos produtos, descritas a 

seguir.  

 

1.1  -Avaliação Inicial de Documentos Disponíveis 

 

 elaboração da lista de informações a serem colhidas junto ao SAAE; 

 requisição de documentos, diagnósticos, projetos, memórias e desenhos das últimas 

ampliações do sistema, relatórios mensais do sistema, levantamentos topográficos 

disponíveis etc; 

 pesquisa de documentos relativos a cadastro de unidades do sistema existente, 

documentário fotográfico, entre outros; 

 Consulta ao Atlas Digital das Águas de Minas (UFV). 

 

Essa avaliação inicial foi feita pelo engenheiro Coordenador Eduardo Massa de 
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Mendonça no início do período previsto para elaboração do Plano de Trabalho. 

 

1.2 -Visita Técnica  

 
 

 realização de visita técnica à sede do município de Viçosa – MG; 

 complementação de levantamento de dados operacionais; 

 cadastramento de unidades; 

 acompanhamento da visita técnica por empregado designado pelo SAAE com vistas 

a prestar esclarecimentos; 

 utilização de GPS de mão para o levantamento preliminar de extensões e desníveis 

geométricos. 

 

A visita técnica foi realizada pelo engenheiro Coordenador Eduardo Massa de 

Mendonça no início do período previsto para elaboração do Plano de Trabalho. 

 

1.3 - Plano de Trabalho 

 

 indicação das atividades a serem desenvolvidas por produto previsto; 

 indicação da forma de relacionamento com a Contratante; 

 indicação da equipe técnica, perfil de profissionais, organograma e fluxograma; 

 indicação da Infraestrutura de Apoio; 

 avaliação inicial sobre o SAA de Viçosa; 

 documentário fotográfico das áreas de interesse para o projeto. 

 

O Plano de Trabalho foi elaborado pelo engenheiro de Projeto Especialista em 

Saneamento Luiz Augusto Lemos de Figueiredo Leite e no período previsto no 

cronograma de 24/11/2016 até o presente. 

 

O produto será avaliado e validado pela Equipe Gestora de Contrato. Ao final do 

produto deverá ser realizada reunião com o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

de Viçosa. 
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1.4 – Estudo de Concepção 

 

 definição dos parâmetros de projeto; 

 desenvolvimento de estudo técnico-econômico de alternativas para a nova produção 

de água para a sede do município de Viçosa – MG; 

 determinação da vazão máxima aproveitável do manancial em cada ponto de 

captação considerado para as alternativas estudadas, em função da vazão Q7,10 e 

orientações do IGAM. 

 consideração da implantação de estação de tratamento de água e correspondente 

UTR (Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA); 

 apuração dos custos relativos a investimento inicial para cada uma das alternativas, 

inclusive elaboração de orçamento preliminar das alternativas com base em pré-

dimensionamento de unidades com preços do SINAPI, composições de custos para 

itens não constantes da Planilha SINAPI, admitindo-se a utilização de funções de 

custos de desapropriações; 

 apuração dos custos relativos à operação para cada uma das alternativas, 

especialmente com energia elétrica; 

 realização das análises laboratoriais para determinação das características físico-

químicas e bacteriológicas de amostra de água proveniente dos pontos de captação 

das alternativas consideradas no estudo, conforme Plano de Amostragem da 

Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde; 

 análise da viabilidade de aproveitamento da água referente à alternativa vencedora, 

à luz da sua qualidade; 

 detalhamento da concepção do tratamento da água para alternativa vencedora. 

 

O produto será avaliado e validado pela Equipe Gestora de Contrato. Ao final do 

produto (28/02/17) deverá ser realizada reunião com o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico de Viçosa. 

 

Após a aprovação pela Equipe Gestora de Contrato da alternativa selecionada, serão 

elaborados os projetos básico e executivo. 
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O Estudo de Concepção será elaborado pelos engenheiros Coordenador Eduardo 

Massa de Mendonça e Especialista em Saneamento Luiz Augusto Lemos de Figueiredo 

Leite no período de 24/12/16 a 28/02/17, conforme previsto no cronograma. 

 
1.5 – Serviços Técnicos  

 

 realização de reunião entre a equipe técnica de projeto e equipe de topografia para 

planejamento dos levantamentos topográficos; 

 definição, na reunião, de áreas especiais e faixas de implantação de adutoras a 

serem levantadas; 

 visita técnica ao local de interesse das equipes técnicas e de topografia para 

detalhamento da tarefa a ser executada; 

 desenvolvimento, no escritório, dos desenhos relativos aos levantamentos; 

 desenvolvimento, no escritório, dos textos e desenhos relativos às descrições 

topográficas das áreas a desapropriar e das faixas para servidão, com dados acerca 

dos proprietários e valor das propriedades; 

 realização de reunião entre engenheiro calculista de estruturas e equipe de 

sondagens para planejamento dos levantamentos geotécnicos; 

 definição do plano de sondagem a trado ou percussão com apoio da equipe de 

topografia na locação dos furos SPT. 

 Os serviços técnicos serão realizados pelas equipes de topografia e sondagem no 

período de 22/02/17 a 30/03/17 para topografia e de 01/05/17 a 22/05/17 para 

sondagens, conforme previsto no cronograma. 

 

1.6 - Projeto Básico  

 

Nesta etapa, a solução apresentada no Estudo de Concepção deverá ser detalhada como 

projeto básico. Sendo assim, as unidades do sistema em questão deverão ser verificadas 

ou dimensionadas, quanto às condições operacionais e de funcionamento hidráulico. Neste 

sentido, deverão ser definidas dimensões, cotas, níveis d’água etc. Serão produzidos os 

Memoriais Descritivos e Justificativos, Desenhos, Especificações e Orçamentos. Os 

principais projetos a serem desenvolvidos são: 
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 Projeto básico de captação superficial: no dimensionamento da captação serão 

observadas as condições do manancial no que diz respeito ao regime hidráulico, 

níveis d’água, conformação do leito, velocidade de fluxo etc.  

 Projeto básico de dimensionamento do desarenador: para a redução de teor de 

sólidos suspensos da água bruta, posicionado à montante da EEAB. 

 Projeto básico de estações elevatórias de água bruta e tratada partindo-se da 

escolha do conjunto elevatório, definição de diâmetros dos barriletes, devendo haver 

indicação de cotas de inundação na área de implantação quando vizinhas a cursos 

d’água, observando-se seu rendimento e eficiência energética. 

 Projeto básico de dimensionamento de adutoras de água bruta e tratada devendo 

ser constituídas por linhas preferencialmente em tubulações de PVC, e em PEAD e 

FºFº quando em trechos de altas pressões. Deverão ser especificadas em diâmetros 

e classes de pressão compatíveis com as características de operação, equipadas 

com registros de parada, descarga, ventosas, dispositivos antigolpe de aríete, 

blocos de ancoragem etc. Deverão ser dimensionadas e especificadas a partir de 

estudo técnico econômico definidor de melhor diâmetro para cada situação. 

 Projeto básico de implantação da estação de tratamento de água e respectiva casa 

de química. 

 Projeto básico de Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA (UTR). 

 Projeto básico de implantação de reservatório. 

 

Os dimensionamentos e verificações das unidades deverão ser detalhadamente 

apresentados num memorial descritivo. Este memorial contemplará a apresentação das 

características de cada unidade, as expressões e modelos matemáticos adotados, o 

desenvolvimento dos cálculos, a especificação básica de equipamentos, gráficos 

explicativos etc. 

 

Quanto aos desenhos desenvolvidos, estes serão elaborados por unidade do sistema e 

deverão apresentar plantas, cortes, detalhes e a relação de materiais.  

 

Os projetos de travessia ou ocupação de faixa de servidão de rodovia deverão atender ao 

que determina a norma do órgão correspondente. No caso específico das travessias não 
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destrutivas, vale ressaltar que as mesmas serão projetadas a partir de um estudo técnico 

econômico das tecnologias disponíveis no mercado.  

 

1.6.1– Orçamento  

 

 início da elaboração do orçamento, após aprovação de projeto básico pelo 

coordenador; 

  levantamento de quantitativos de obras, serviços e materiais necessários à 

construção do sistema proposto, demonstrados em memorial de cálculo específico; 

 montagem das planilhas de orçamento de relação de materiais, conforme listagem 

de preços SINAPI ou outra indicada pela equipe gestora; 

 elaboração de composições de custos, para os itens não constantes na Planilha 

SINAPI, com codificação específica e montagem de caderno, relacionando nome e 

endereço dos fornecedores consultados, indicando-se preços e data de pelo menos 

três consultas para itens de maior valor; 

 estimativa dos custos de serviços relativos aos projetos executivos (elétrica, 

automação, estrutural) com base em projetos semelhantes; 

 elaboração de folha resumo de orçamento, com estimativa de valor para a aquisição 

das áreas e edificações nela existentes necessários à implantação do projeto, bem 

como com estimativa de valor para as extensões de energia elétrica eventualmente 

necessárias. 

 

O produto será avaliado pela Equipe Gestora de Contrato. Ao final do produto (22/05/17) 

deverá ser realizada reunião com Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa. 

 

O projeto básico/orçamento será elaborado pelos engenheiros Coordenador Eduardo 

Massa de Mendonça e Especialista em Saneamento Luiz Augusto Lemos de Figueiredo 

Leite no período de 31/03/17 a 22/05/17, conforme previsto no cronograma. 

 

1.7 – Projeto Executivo  

 
1.7.1 – Projeto Elétrico 
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 cálculo e detalhamento das unidades do sistema alimentadas por energia elétrica, 

observando as normas da ABNT e Concessionária local; 

 discussão das soluções em reuniões com a Equipe Gestora de Contrato de modo a 

compatibilizá-las com as necessidades do SAAE de Viçosa – MG; 

 detalhamento de sistemas de automação com apresentação de projetos de lógica e 

de alimentação e interação dos dispositivos eletrônicos de controle. 

 

1.7.2 – Projeto Estrutural 

 

 dimensionamento e detalhamento das peças e elementos de fundação, estruturas 

de edificações e unidades componentes do sistema proposto; 

 embasamento do projeto estrutural no básico e na caracterização do solo de 

fundação dada pelas sondagens; 

 cumprimento das normas ABNT; 

 elaboração, como parte de projeto executivo estrutural, dos projetos geotécnicos, 

definição dos métodos construtivos e das técnicas alternativas a serem adotadas 

nas obras de caráter especializado que se fizerem necessárias, principalmente 

quando da ocorrência de fatores desfavoráveis da combinação de solos instáveis 

com a presença de água. 

 

O produto será avaliado e validado pela Equipe Gestora de Contrato. Ao final do 

produto (20/08/17) deverá ser realizada uma reunião com o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico de Viçosa.  

 

Os projetos executivos serão elaborados pelos Engenheiros Especialista em Elétrica 

Mara Cristina N. Montanari e em Estrutura Marcílio dos Reis Cardoso e no período de 

23/05/17 a 20/08/17, conforme previsto no cronograma. 
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2 – Equipe Técnica, Perfil dos Profissionais, Organograma e Fluxograma 

 

2.1 – Equipes de Trabalho e Perfil dos Profissionais 

 

As equipes de trabalho são as seguintes: 

 

Engenheiro Coordenador Eduardo Massa de Mendonça 

 

Atuação: • Coordenará todo o trabalho envolvendo serviços de campo e escritório, 

elaboração de estudos preliminares, levantamentos topográficos, geotécnicos, projetos 

básico e executivo; 

• planejará a execução de contrato, identificando estágios dos projetos, dimensionando 

recursos humanos e materiais; 

• coordenará reuniões internas de acompanhamento dos serviços; 

• representará a empresa nas reuniões com a Equipe Gestora e apresentações ao CMSB, 

sendo o responsável pelo contato com o cliente. 

 

Instalações e equipamentos 

 

• estará baseado no escritório da empresa em Belo Horizonte - MG, em sala própria 

dispondo de telefone fixo, celular, computador e automóvel e coordenará, também, os 

serviços de campo (cadastros, levantamentos topográficos e geotécnicos, coleta de 

amostras de água). 

 

Engenheiro Especialista – Saneamento – Luiz Augusto Lemos de Figueiredo Leite 

 

Atuação: • chefiará o desenvolvimento dos projetos inclusive orçamento passando, 

acompanhando, fiscalizando e cobrando serviço das equipes de topografia e de 

sondagem, de projetistas, orçamentistas, digitadora e técnica em meio ambiente; 

• Uma vez desenvolvido o projeto básico, orientará os engenheiros eletricista e de 

estruturas para o detalhamento nas respectivas áreas; 
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• Fará a verificação e correção de documentos como estudos preliminares, levantamentos 

topográficos e geotécnicos, projeto básico etc; 

• prestará contas, quanto ao andamento do serviço, ao engenheiro coordenador. 

 

Instalações e equipamentos 

 

• estará baseado no escritório da empresa em Belo Horizonte, em sala própria, dispondo 

de telefone fixo, celular, computador e um automóvel para cada profissional, além de 

máquina fotográfica digital, GPS de navegação e acompanhará, também, os serviços de 

campo (cadastros, levantamentos topográficos e geotécnicos, coleta de amostras de 

água). 

 

Engenheiros Especialistas Elétrica Mara C.N. Montanari e estrutura Marcílio dos Reis 

Cardoso 

 

Atuação: • chefiarão a elaboração de orçamento e o desenvolvimento dos projetos 

executivos passando, acompanhando, fiscalizando e cobrando serviço das equipes de 

projetistas, orçamentistas, digitadora e técnica em meio ambiente; 

• Farão a verificação e correção de documentos como orçamento, projetos elétrico e 

estrutural; 

• Prestarão contas, quanto ao andamento do serviço, aos engenheiros de projetos de 

saneamento e ao engº coordenador; 

 

Instalações e equipamentos 

 

• estarão baseados no escritório da empresa em Belo Horizonte, em duas salas dispondo 

de telefone fixo, celular, computador e um automóvel e acompanharão, também, os 

serviços de campo (cadastros, levantamentos geotécnicos). 

 

Desenhista Projetista Dalber Viveiros 

 

Atuação: • desenvolverá os projetos básico e executivo sob orientação dos engenheiros, 
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ficando encarregado do detalhamento gráfico das unidades, elaborando relações de 

materiais. 

O profissional V projetista é o Técnico em Edificações, diplomado pelo Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET – MG em 19/09/1988, com 28 anos de 

experiência, Dalber Viveiros. Os documentos que comprovam sua experiência são 

apresentados a seguir, após o fluxograma. 

 

Instalações e equipamentos 

 

• estará baseado no escritório da empresa em Belo Horizonte - MG, em uma sala, 

dispondo de telefone fixo, duas impressoras e um computador e acompanhará, também, o 

serviço de campo relativo a cadastro de unidades. 

 

2.2 – Organograma e Fluxograma 

 

O fluxograma, apresentado a seguir, é a representação gráfica da previsão da execução 

dos trabalhos. 

 

É instrumento importante para a BELBA organizar a realização dos serviços, pelo seguinte: 

 

 determina o tipo de atividade a ser desenvolvida e, portanto, os recursos humanos e 

materiais envolvidos; 

 determina a exclusividade ou simultaneidade no tempo para a realização de 

atividades iguais para localidades diferentes, implicando em fundamental 

informação para o correto dimensionamento dos recursos humanos e materiais; 

 determina uma sequência lógica de realizações de atividades, de modo que a 

primeira atividade forneça todas as informações necessárias à perfeita consecução 

das seguintes. 

 

As unidades do sistema que compõem a atividade “projeto básico” são: captação, estação 

elevatória de água bruta, adutora de água bruta, estação de tratamento de água e UTR, 

estação elevatória de água tratada, adutora de água tratada e reservatório. 
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Para o cumprimento das obrigações contratuais, BELBA Engenheiros Consultores LTDA 

alocará todos os recursos humanos e materiais necessários.  

 

O organograma, apresentado a seguir, é a representação gráfica da estrutura dos recursos 

humanos disponíveis para a realização dos trabalhos, com indicação dos profissionais 

coordenador e executores. 

 

Os recursos materiais podem ser traduzidos pela disponibilização de escritório, 

equipamentos e softwares de informática, veículos, mobiliário, telefones, conexão internet 

em banda larga, equipamentos de topografia, equipamentos de geotecnia etc em perfeitas 

condições de conservação e uso, nas versões mais atuais e compatíveis com os 

respectivos recursos do IBIO e do SAAE de Viçosa. 

 

Visando permitir efetiva flexibilização, os recursos materiais estarão superdimensionados 

para os recursos humanos. Computadores, periféricos e demais equipamentos para 

impressão e reprodução estarão disponíveis inclusive com unidades de reserva para uso 

na ocorrência de pane. Serão regularmente gravados backups dos arquivos em HD 

externo. 

 

A disposição física dos recursos será aquela que permita facilidade de comunicação, 

acesso e transporte. BELBA manterá contrato de assistência técnica com empresas 

especializadas e haverá permanente manutenção dos recursos materiais. BELBA poderá 

optar pela locação emergencial de algum recurso material que venha a faltar no decorrer 

do desenvolvimento dos trabalhos. 
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Organograma 
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Fluxograma 
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Documentos Dalber Viveiros 
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Diploma 
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Certificado
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3 – Infraestrutura de Apoio 

 

3.1 – Instalações Físicas 

 

As instalações físicas para apoio à execução de cada uma das etapas do trabalho são 

descritas a seguir: 

 

- escritórios situados em casa à Rua Pedra Bonita, 923, Bairro Barroca em Belo Horizonte 

– MG, com área construída útil de 201m2. 

- telefones fixos 3291-0606, 2555-3737, 2535-6661 vinculados a Central Telefônica – 

Siemens Hipath 1120 e 9 terminais internos; 

 

4 – Cronograma 

 
O cronograma, apresentado a seguir, é a representação gráfica da cronologia de 

desenvolvimento dos estudos e projetos, com indicação dos marcos referentes às datas de 

conclusão e entrega dos produtos, bem como dos períodos para análise pela contratante e 

correção pela contratada dos mesmos. 

 

Os prazos para a elaboração dos trabalhos são de 30 dias (Plano de Trabalho), 60 dias 

(Estudo de Concepção), 90 dias (Projeto Básico), 90 dias (Projeto Executivo) perfazendo 

um total de 270 dias, com início em 24/11/2016 e término em 20/08/17. 
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5 – Análise Inicial Sobre o SAA de Viçosa 

 

5.1 - Introdução 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Piranga ocupa uma área de 17.571 km2, é composta pelos 

Rios Piranga, do Carmo, Casca e Matipó e por áreas drenadas de outros cursos d’água 

menores como os Rios Peixe, Sem Peixe e Sacramento e Ribeirões Mombaça, do Turvo 

(Viçosa – MG) e do Belém (CBH Piranga, 2017). 

 

O Rio Piranga nasce no município de Ressaquinha e percorre 470 km, sendo seus 

principais contribuintes os Rios São Bernardo, Xopotó, Turvo Limpo e Oratórios (CBH 

Piranga, 2017). 

 

É uma bacia inserida na macro bacia do Rio Doce abrangendo o maior número de 

municípios ou seja 77 cidades, compreendendo cerca de 700 mil habitantes (CBH Piranga, 

2017). 

 

Seus cursos d’água estão sujeitos a forte assoreamento em razão das características 

geológicas locais e também em razão do mau uso e desmatamento das terras. 

 

Os sistemas de abastecimento da água são geridos por serviços municipais como o SAAE 

de Viçosa ou, então, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA – MG, 

caso de Carandaí – MG. Os problemas enfrentados dizem respeito principalmente à 

insuficiência de recursos financeiros para investimentos. Aliado a isso, há também 

insuficiência de fontes de produção de água com quedas nas vazões mínimas (Q7,10) dos 

mananciais superficiais e nas vazões de produção de poços profundos que explotam água 

dos mananciais subterrâneos. É preciso ressaltar, também, a cada vez maior presença de 

poluentes nas águas, sobretudo dos mananciais superficiais, oriundos de descargas de 

esgotos sanitários e industriais lançados “in natura”. 
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Um esforço vem sendo feito pelas administrações locais com a elaboração de PMSB’s 

(Planos Municipais de Saneamento Básico) com apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Piranga (CBH – Piranga) por meio do IBIO – AGB Doce. Os referidos PMSB’s são o 

ponto de partida para se chegar a soluções em saneamento. Os trabalhos realizados nos 

PMSB’s estão levantando demandas imediatas ou emergenciais dos Sistemas de 

Abastecimento de Água, tanto em áreas urbanas, quanto em áreas rurais (Fonte: 

Seminário de Saneamento do CBH – Piranga, 2015). 

 

As informações existentes necessárias ao desenvolvimento dos estudos e projetos do 

novo Sistema de Produção de Água da sede do município de Viçosa – MG são 

principalmente: 

 

 acervos de documentos como estudos, projetos, levantamentos topográficos, 

geotécnicos etc; 

 cadastros de unidades do sistema; 

 resultados de análises de qualidade das águas bruta e tratada; 

 níveis máximo e mínimo de água do curso d’água no ponto de captação; 

 dados dos proprietários de terrenos nas áreas de interesse do projeto; 

 dados referentes à outorga do curso d’água/fonte de produção; 

 informações climatológicas e hidrogeológicas da região de estudo, no sentido de se 

obter dados pluviométricos e fluviométricos de estações oficiais, série histórica de 

dados de precipitação, umidade relativa e temperatura; 

 disponibilidade de energia elétrica nas áreas de interesse. 

 

Acervos de documentos como estudos, projetos, levantamentos topográficos, geotécnicos 

etc: serão utilizados para a definição das alternativas de concepção do sistema, bem como 

para a elaboração dos projetos básicos e executivo. Este dados serão obtidos junto ao 

SAAE, a partir de uma simples consulta aos arquivos dessa Autarquia. 

 

Cadastro de unidades do sistema: serão utilizados na avaliação da capacidade das 

unidades em operação e deverão ser obtidos junto ao SAAE, a partir de consulta aos 

arquivos dessa Autarquia; 
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Resultados de análises de qualidade das águas bruta e tratada: estas análises servirão 

para a avaliação da qualidade da água dos mananciais já explorados, bem como da 

avaliação da eficiência das estações de tratamento em operação. Essas informações serão 

obtidas junto ao SAAE, a partir da consulta aos arquivos dessa Autarquia. Buscar-se-á 

informações das análises do ano operacional de 2016. 

 

Níveis máximo e mínimo de água do curso d’água no ponto de captação: estes dados 

serão utilizados na concepção e projeto das barragens de nível (captação) e elevatórias de 

água bruta. Eles serão levantados em campo pela equipe de topografia da BELBA 

 

Dados dos proprietários de terrenos nas áreas de interesse do projeto: estes dados serão 

utilizados para a definição da locação das novas unidades do sistema, quando serão 

priorizadas as áreas públicas. Trata-se de dados a serem obtidos em campo pela equipe 

de topografia da BELBA. 

 

Dados referentes à outorga do curso d’água/fonte de produção: estes dados serão 

utilizados pelo SAAE, ou em prospecção por esse órgão. Trata-se, também, de dados a 

serem obtidos diretamente nos arquivos do SAAE de Viçosa. A Belba deverá realizar uma 

consulta formal ao IGAM. 

 

Informações climatológicas e hidrogeológicas da região de estudo, no sentido de se obter 

dados pluviométricos de estações oficiais, série histórica de dados de precipitação, 

umidade relativa e temperatura: estes dados serão utilizados em vários momentos do 

projeto, sobretudo no estudo de concepção, quando da avaliação das vazões dos cursos 

d’água em pesquisa. Eles serão obtidos pela equipe da BELBA, por meio de pesquisa 

junto aos órgãos oficiais de gestão de recursos hídricos e de monitoramento do clima. 

 

Disponibilidade de energia elétrica nas áreas de interesse: trata-se de informação 

relevante para definição do melhor local para instalação de novas unidades, como também 

para elaboração do projeto elétrico de alimentação de equipamentos. Esse tipo de 

informação será obtida pela equipe da BELBA, por meio de observação das linhas de 
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distribuição de energia em campo, bem como a partir de consultas à concessionária local. 

 

5.2- Aspectos legais 

 

O desenvolvimento dos estudos e projetos objeto do edital deverá se dar à luz de uma 

série de instrumentos legais. Tais instrumentos relacionam-se aos aspectos ambientais 

dos empreendimentos correspondentes; aspectos relativos à desapropriação de áreas com 

vistas ao assentamento de unidades e recomendações técnicas da ABNT quanto ao 

dimensionamento e detalhamento de engenharia das unidades. 

 

No que se refere à legislação com vistas à adequação ambiental dos sistemas projetados, 

deverão ser observados os seguintes instrumentos legais em âmbito estadual e federal:  

 

 Lei nº 14.309/2002 – dispõe sobre a utilização dos recursos naturais e as atividades 

a ele conduzidas, de forma a minimizar os impactos ambientais; 

 Deliberação normativa CERH - MG nº 07/2002 – apresenta a classificação dos 

empreendimentos quanto ao porte e potencial poluidor, para fins de outorga do 

direito de uso dos recursos hídricos; 

 Deliberação normativa COPAM nº 74/2004 – estabelece os critérios para a 

classificação dos empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, segundo 

o porte e potencial poluidor; 

 Deliberação normativa COPAM/CERH – MG nº 01/2008 – dispõe sobre a 

classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrão de lançamento de efluentes; 

 Lei nº 18.309/2009 – estabelece normas relativas aos serviços de água e esgotos, 

cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais; 

 Lei nº 9.433/1997 – estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 

 Lei nº 9.605/1998 – dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente; 

 Lei nº 9.795/1999 – dispõe sobre a educação ambiental; 
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 Lei nº 9.984/2000 – cria a Agência Nacional das Águas – ANA; 

 Portaria do IEF nº 02/2009 – cria o Documento Autorizativo para Intervenção 

Ambiental – DAIA; 

 CONAMA nº 430/2011 - dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes (complementa e altera a resolução nº 357/2005). 

 

Quanto às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, estas deverão 

ser observadas nas diversas etapas do projeto, desde os levantamentos de campo 

(Topografia e Geotecnia) até o detalhamento definitivo dos projetos executivos (Elétrico e 

Estrutural). Assim, deverão ser consultadas: 

 

 NBR 12213 – Dispõe sobre projeto de captação de água de superfície para 

abastecimento público; 

 NBR 12214 – Dispõe sobre projeto de sistema de bombeamento de água para 

abastecimento público; 

 NBR 12215 – Dispõe sobre projeto de adutora de água para abastecimento público; 

 NBR 12216 – Dispõe sobre projeto de estação de tratamento de água para 

abastecimento público; 

 NBR 12586 – Dispõe sobre cadastro de sistema de abastecimento de água; 

 NBR 13133 – Dispõe sobre execução de levantamento topográfico; 

 NBR 6118 – Dispõe sobre projeto de estruturas de concreto; 

 NBR 6122 – Dispõe sobre projeto e execução de fundações; 

 NBR 9603 – Dispõe sobre sondagem a trado; 

 NBR 6484 – Dispõe sobre solo – sondagens de simples reconhecimento com SPT – 

método de ensaio; 

 NBR 6497 – Dispõe sobre levantamento geotécnico; 

 NBR 8044 – Dispõe sobre projeto geotécnico. 
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5.3 - Sistema Existente 

 

São evidentes os indícios de mudança climática. Vive-se uma crise hídrica na bacia do Rio 

Doce. A referida mudança está clara pela análise de séries históricas de dados 

climatológicos e hidrológicos. Ela traz consequências na preservação e uso da água. 

 

O manejo inadequado do solo, utilização de práticas não conservacionistas na agricultura, 

a extração indiscriminada de areia contribuem, como exemplo, para a redução da recarga 

do lençol freático e o assoreamento dos cursos d’água. 

 

Há diminuição das vazões devido à irrigação sem supervisão técnica, devido ao 

desmatamento de áreas de preservação permanente (topos de morros e matas ciliares). 

 

Agravando o quadro de baixas quantidades de água, tem-se a deterioração da qualidade 

das águas. Lançamentos de esgotos domésticos e industriais, disposição inadequada de 

resíduos sólidos respondem por isso. 

 

Há indicações e fatos que apontam para continuidade da crise hídrica, representando 

ameaça ao abastecimento de água das populações. 

 

Em 2014, houve vários episódios de carência hídrica. No início de 2015, em Governador 

Valadares, a ocorrência de ciano bactérias comprometeu o abastecimento da cidade. 

Houve racionamento de água em Itabira. 

 

Em 20/10/2015, a crise no abastecimento de água no município de Viçosa, devido à falta 

de chuvas, levou a Prefeitura a decretar Estado de Emergência, além de instituir um plano 

de contingência. Entre as principais medidas de realização mediata do Plano de 

Contingência estavam a ampliação do horário do plantão telefônico, a fiscalização conjunta 

do SAAE, Departamento de Fiscalização e Polícias no que diz respeito ao uso indevido 

e/ou desperdício de água no município, a suspensão das festas com lotação acima de 600 

pessoas, a suspensão de lavagem de automóveis em postos de gasolina e lava-jatos, 

exceto nos casos de uso de água de poços semi-artesianos, artesianos ou água de reuso 
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(nestes casos a Prefeitura orientou que os empresários instalassem placas que 

informassem a origem da água que utilizavam); a intensificação das campanhas 

educativas de conscientização, fiscalização do SAAE e Polícia do Meio Ambiente no 

tocante ao uso da água para irrigação à montante dos pontos de captação na bacia do 

Ribeirão São Bartolomeu e do Rio Turvo Limpo, o monitoramento do uso da água em 

todas as repartições públicas, bem como a eliminação de vazamentos e a criação de um 

canal de comunicação com as informações atualizadas acerca da vazão do Ribeirão São 

Bartolomeu, assim como situação das represas. 

 

Em 2015 o SAAE de Viçosa contabilizou 4.600 economias em situação crítica de 

abastecimento. Algumas unidades do Campus da UFV foram abastecidas por caminhões-

pipa. 

 

O sistema existente de produção de água de Viçosa conta com 2 captações em 

mananciais superficiais, 2 estações elevatórias de água bruta, 2 adutoras de água bruta e 

2 estações de tratamento. 

 

 Ribeirão São Bartolomeu (SAAE de Viçosa, 2017) 

 

A captação do Ribeirão São Bartolomeu se dá através da barragem e estação elevatória 

de água bruta (EEAB) que conta com dois conjuntos elevatórios de potência igual a 175 cv, 

cada conjunto e mais um conjunto de 100 cv. 

 

A adutora de água bruta tem extensão de 225 m e interliga a EEAB à estação de 

tratamento de água (ETA 1) no Bairro Bela Vista. 

 

Na área da ETA tem-se uma estação elevatória de água tratada (EEAT) que conta com 

dois conjuntos elevatórios de potência igual a 100 cv, cada conjunto. Há, ainda, na mesma 

área, os reservatórios apoiados de 1000 m3 e 900m3. 

 

 Rio Turvo (SAAE de Viçosa, 2017) 
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A captação do Rio Turvo Sujo se dá através de barragem e estação elevatória de água 

bruta (EEAB) que conta com um conjunto elevatório de potência igual a 125 cv e outros 

dois conjuntos de potência igual a 30 cv, cada conjunto. 

 

A adutora de água bruta tem extensão de 450 m e interliga a EEAB à estação de 

tratamento de água 2 (ETA 2) no Bairro Violeira. Esta ETA passa por obras de ampliação.  

 

O sistema ETA 2 tem-se uma estação elevatória de água tratada (EEAT) que conta com 

um conjunto elevatório de potência igual a 125 cv e outros dois conjuntos elevatórios de 

potência igual a 300 cv. Há, ainda, os reservatórios apoiados de 1000 m3 e 200 m3. 

 

A principal deficiência do Sistema como um todo é a insuficiência de vazão nas fontes de 

produção nos períodos de estiagem.  

 

5.4 – Sistema Proposto 

 

Preliminarmente, o complementar sistema de produção proposto, todo ele a implantar (vide 

esquema geral em anexo), tendo em vista visita técnica realizada por equipe da BELBA a 

Viçosa, as características do sistema existente e as demandas do SAAE para a ampliação 

do sistema de produção, teria as seguintes alternativas de captação: 

 

 Alternativa I: Captação no Rio Turvo limpo na cota 655 m; 

 Alternativa II: Captação no Rio Turvo Limpo na cota 598 m a montante da 

contribuição do Rio Turvo Sujo; 

 Alternativa III: Captação no Rio Turvo Limpo na cota 598 m a jusante da 

contribuição do Rio Turvo Sujo; 

 

As captações possíveis no Rio Turvo Limpo (Alternativa II e III) na cota 598 m seriam 

seguidas das unidades EEAB, AAB, ETA, UTR, EEAT, AAT e Reservatório de 2000m3. 

 



 

   
 

 

Prefeitura Municipal de Viçosa- MG 

 

33 
 
 
 
 

 

A captação no Rio Turvo Limpo, na cota 655 m seria seguida das unidades EEAB, AAB, 

ETA, UTR, EEAT, AAT e Reservatório de 2000m3. 

 

Nas três alternativas propostas, as Adutoras de Água Tratada (AAT’s) interligariam as 

ETA’s aos reservatórios existentes apoiados Cachimbo de 200m3 e Bom Jesus de 100 m3. 

As referidas adutoras de água tratada teriam um primeiro trecho por recalque, da ETA até 

um novo reservatório apoiado de 2000m3 e um segundo trecho à gravidade, do 

reservatório de 2000m3 até os reservatórios existentes (Cachimbo e Bom Jesus). 

 

Prevê-se a implantação do tratamento junto à captação conforme estudo realizado pelo 

SAAE em maio/2013 para o Rio Turvo Limpo/Região de Mãe Inarte/Paula Cândido. A 

mesma concepção se aplica às demais captações tendo em vista:  

 

 recalque de vazão menor (diminuída daquela necessária à lavagem dos filtros da 

ETA); 

 recalque de água tratada com menor desgaste para bombas e tubulações; 

 menor valor de desapropriação de área de tratamento; 

 facilidade de esgotamento dos efluentes do tratamento. 

 

Além dos projetos das unidades acima referidas, serão desenvolvidos os seguintes 

estudos: 

 

 elaboração de estudo técnico-econômico de alternativas para implantação de AAB 

numa extensão de 750 m (Alt. I), 890 m (Alt II) e 500 m (Alt. III);  

 elaboração de estudo técnico-econômico de alternativas para implantação de AAT 

numa extensão de 9.500 m (Alt I), 17.500 m (Alt. II) e 17500 m (Alt. III). 

 elaboração de estudo técnico-econômico de alternativas para a implantação de 

unidade de tratamento de resíduos (UTR) da ETA a implantar. Preliminarmente esta 

UTR seria composta por tanque de equalização, elevatória de recirculação, tanque 

para lodo do decantador, elevatória de lodo e desidratação. 
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5.5 – Dificuldades Previsíveis 

 

A execução dos serviços de campo nas localidades de interesse poderá impor uma série 

de condições desfavoráveis à equipe de trabalho. Começando pela topografia, pode-se 

dizer que trata-se de uma região com relevo acidentado. Nessas localidades, a realização 

de levantamentos topográficos em faixas para o projeto de adutoras será dificultada, seja 

pelos problemas de deslocamento em terrenos íngremes, seja pela necessidade de 

mudanças frequentes do posicionamento do equipamento de topografia. Outra condição 

desfavorável referente aos trabalhos de topografia, se deve à realização de levantamentos 

topográficos em áreas de APP vegetadas, tais como: áreas de reserva, margens de curso 

d´água, nascentes etc. Esse cenário impõe uma preocupação ainda maior no caso da 

necessidade de desmate para a realização dos levantamentos topográficos. 

 

Para suplantar as dificuldades aqui elencadas, propõe-se as seguintes ações: 

 

 mobilização de um número maior de equipes de topografia; 

 planejamento adequado da execução dos serviços de topografia em áreas de APP, 

visando a supressão apenas de espécies rasteiras e de subbosque. 

 

Outra dificuldade prevista diz respeito a necessidade da abertura de clareiras em áreas de 

APP junto aos cursos d’água, quando do estudo do solo para o projeto de estruturas de 

captação. 

 

Para suplantar tais adversidades durante os levantamentos geotécnicos deverão ser 

tomadas as seguintes providências: 

 

 locação dos furos de sondagem em áreas de APP, em observação ao levantamento 

topográfico detalhado, evitando-se quaisquer interferências com espécies de grande 

porte. 
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Outra condição desfavorável prevista, se refere a dificuldades de acesso a terrenos de 

particulares para a execução dos serviços de campo. Nesses locais, a equipe da Belba 

fará um planejamento com o pessoal do SAAE, buscando contato prévio com os 

respectivos proprietários dos terrenos de interesse para que não ocorram situações de 

conflito. 

 

Um problema logístico relevante previsto diz respeito às condições de acesso das equipes 

de campo a alguns locais durante o período chuvoso, especialmente, as equipes de 

sondagem, que transportam equipamentos pesados. Em muitos casos o acesso a áreas de 

captação se dá por meio de estradas sem pavimentação.  

 

Quanto à dificuldade de acesso aos locais, a Belba, caso necessário, irá mobilizar para a 

região veículo adequado para as condições locais. 

 

Para minimizar os impactos relativos aos períodos de chuvas intensas, a Belba, caso 

necessário, buscará mobilizar para a localidade um número maior de equipes de topografia 

e sondagem, no sentido de se alcançar um melhor aproveitamento dos períodos de 

estiagem. 
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6  – Considerações Finais 

 

As soluções sanitárias serão sempre aquelas tecnicamente confiáveis, respeitando as 

normas e compatíveis com a tradição do SAAE. 

 

Especialmente, serão dadas soluções que representem custos de implantação e de 

operacão os menores possíveis dentro da boa técnica. 

 

Dessa forma, serão eleitas alternativas e, a partir de estudo técnico-econômico, definida a 

melhor solução sob os aspectos técnicos, sociais, ambientais e financeiros. O referido 

estudo será desenvolvido com custos estimados em valor presente. 

 

É apresentado, a seguir, mapa chave ou esquema geral com indicação gráfica das 

unidades que compõem as alternativas a serem estudadas no Estudo de Concepção, para 

o novo sistema de produção de água para a sede do município de Viçosa – MG. 
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      Esquema Geral do Sistema Proposto 
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7 – Documentário Fotográfico 
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8  – Declaração 

Declaramos para os devidos fins, especialmente para cumprimento de determinação da 
Comissão Gestora do Contrato 036/2016 celebrado entre BELBA Engenheiros Consultores 
LTDA e IBIO – AGB Doce, que o profissional Desenhista Projetista Dalber Viveiros, CI M 
3.998.303 SSP MG tem as seguintes qualificações e experiências: 
Qualificações 
- Técnico de Edificações – CEFET – MG, 1986/1988. 
- Curso de AUTOCAD, SENAC, 2010. 
- Curso de Informática Aplicada ao Desenho Técnico, SENAC, 2010. 
- Curso de Windows XP Professional, SENAC, 2010. 
- Curso “Segurança do Trabalho em Edificações”, CEFET – MG, 1985. 
- Curso “Transporte Verical em Edifícios”, CEFET – MG, 1985. 
Principais Trabalhos Desenvolvidos 
- Atuação como desenhista projetista e cadista na empresa BELBA Engenheiros 
Consultores, sendo contratante a COPASA MG, nos períodos de 01/1987 a 03/1989 e de 
06/2010 a 02/2017, em: 

 Projeto do SAA de Muriaé 
 Projeto do SAA de Itajubá 
 Projeto do SAA de Lavras 
 Projeto do SAA de Conceição do Rio Verde 
 Projeto do SES de Santa Cecília, São Francisco – Macuco/Esmeraldas 
 Projeto do SAA de Ibirité 
 Projeto do SAA de Moeda 
 Projeto do SES de Moeda 
 Projeto do SAA de Perdigão 
 Projeto do SAA de Nova Serrana 
 Projeto do SAA de Jeceaba 
 Estudo de Concepção do SAA de Pará de Minas 
 Diagnóstico do SES de Catuti 
 Diagnóstico do SES de Guarda Mor 
 Diagnóstico do SES de Jaíba 
 Diagnóstico do SES de Medeiros 
 Diagnóstico do SES de Morada Nova de Minas 
 Diagnóstico do SES de Quartel geral 
 Diagnóstico do SES de Três Marias 
 Diagnóstico do SES de Várzea da Palma 

- Atuação como desenhista copista na empresa BELBA Engenheiros Consultores, sendo 
contratante a CAER, no período de 01/1987 a 03/1989 em: 

 Projeto do SAA Bairro Asa Branca/Boa Vista – RR 
 Projeto do SAA de São Luiz do Anauá – RR 
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