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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GESTEIRA (BARRA LONGA) 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR HELDER MAGNO DA SILVA 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

 
Ref.: Eixo Prioritário 3 - Reassentamento de Gesteira (Barra Longa), definido através da Decisão Judicial 

nº 1000321-98.2020.4.01.3800. 

 

 
Exmo. Sr. Dr. Procurador da República, 

 

Em atenção à solicitação do Ministério Público Federal de apresentação de análise e considerações técnicas 

sobre o processo nº 1000321-98.2020.4.01.3800, da 12ª Vara Federal em decisão exarada em 

16/01/2020, segue a análise técnica elaborada pela Ramboll.  

 

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição.  

 

São Paulo, 09 de junho de 2020.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Alejandra Maria Devecchi 
Urban Planning Manager 

Ramboll 

adevecchi@ramboll.com 

 

 

Tiago Suckow 
Senior Consultant 

Ramboll 

tguimaraes@ramboll.com   

 

 

 

Thaíse Coelho 
Consultant 

Ramboll 

tcoelho@ramboll.com   
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PARECER TÉCNICO – EIXO PRIORITÁRIO 3 

Em atendimento à solicitação do Ministério Público Federal (MPF), este Parecer Técnico apresenta a análise 

da Ramboll acerca das alternativas do sistema de abastecimento de água do reassentamento 

coletivo de Gesteira apresentadas pelas “Empresas” (Samarco, Vale e BHP) no processo judicial nº 

1000321-98.2020.4.01.3800 da 12ª Vara Civil e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG), 

referente ao Eixo Prioritário nº 3 - Reassentamento de Gesteira (Barra Longa), como forma de 

atendimento à determinação judicial imposta na Decisão proferida em 24 de maio de 2020 (ID 

241547372), itens I e II, apresentados a seguir: 

 
I) A Fundação Renova deverá, impreterivelmente até o dia 05 de junho de 2020, 

apresentar à COMISSÃO DE ATINGIDOS, auxiliada pela Assessoria Técnica AEDAS e pelo 

grupo da UFOP/GEPSA, por meio de sessão virtual (videoconferência), os estudos 
sobre as alternativas técnicas para o sistema de abastecimento de água do 

reassentamento coletivo da comunidade de GESTEIRA - BARRA LONGA. 

 
II) Na sequência, independentemente de nova intimação, a Comissão de Atingidos de 

Barra Longa, auxiliada pela Assessoria Técnica AEDAS e o grupo da UFOP/GEPSA, 
deverá - sob pena de preclusão e perda do direito de  escolha - formalizar perante 

este juízo a escolha do sistema de abastecimento de água do reassentamento coletivo 

da comunidade de Gesteira que melhor atenda aos anseios dos atingidos, 
impreterivelmente até o dia 12 de junho de 2020; (Grifos no original) 

 

Nesse sentido, a partir da apresentação realizada pela Fundação Renova no dia 01 de junho de 2020 e 

das discussões acerca dos sistemas de abastecimento de água entre a comissão de atingidos e sua 

assessoria técnica AEDAS, GEPSA/UFOP, experts do Ministério Público Federal (MPF) e as instituições de 

justiça realizadas após esta data, este Parecer Técnico irá apresentar uma análise técnica das alternativas 

propostas pela Fundação Renova, para subsidiar o MPF na tomada de decisões.  

 

O documento está estruturado nos seguintes tópicos:  

1. Diretrizes do reassentamento e premissas para o sistema de abastecimento de água de Gesteira; 

2. Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água existente em Gesteira (Mutirão); 

3. Avaliação técnica das alternativas apresentadas pela Fundação Renova; 

4. Recomendações  

 

1. Diretrizes e Premissas do projeto do Sistema de Abastecimento de Água de 

Gesteira – Reassentamento e Mutirão 

Em fevereiro de 2019, os atingidos com o apoio da assessoria técnica AEDAS, iniciaram o processo de 

elaboração das diretrizes do reassentamento coletivo de Gesteira. As discussões e negociações 

promovidas durante o ano de 2019 e início de 2020 deram origem a 74 diretrizes, as quais algumas ainda 

apresentam-se pendentes de acordo, devendo se tornar objeto de decisão judicial.  

 

As tratativas já realizadas com a comunidade sobre as diretrizes de reparação envolvem temas que 

abrangem todo processo de reparação integral da comunidade atingida, inclusive questões específicas do 

reassentamento coletivo. Nesse sentido, no que diz respeito ao reassentamento, foram elencadas 

diretrizes sobre o sistema de abastecimento de água e demais questões de infraestrutura para balizar o 

desenvolvimento dos projetos, implementação e operação do sistema de abastecimento de água, 

garantindo a manutenção dos modos de vida da comunidade, as quais são indicadas a seguir: 
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DIRETRIZ 14 - Para a restituição dos imóveis rurais, a Samarco, a Vale e a 

BHP Billiton deverão garantir no reassentamento as características iguais ou 

superiores ao imóvel de origem na situação anterior ao rompimento da 
Barragem de fundão, no que diz respeito a: 1) a aptidão agrícola ou 

capacidade de uso da terra, 2) acesso a fontes de captação e uso de água, 3) 

testada, e 4) as relações comunitárias. 

CONSENSO 

Embora haja consenso da Fundação Renova com a diretriz proposta pela comunidade, verifica-se que na 

prática, isso não está sendo cumprido.  

As alternativas dos sistemas de abastecimento de água de Gesteira apresentadas pela Fundação Renova, 

levam à conclusão que não haverá a garantia de reprodução dos modos de vida da comunidade. Com 

relação à aptidão agrícola e acesso a fontes de captação e uso da água, por exemplo, os cenários 

apresentados pela Fundação Renova não contemplam a disponibilização de água bruta a toda comunidade, 

impossibilitando seu uso para dessedentação animal, produção agrícola e atividades pesqueiras. 

 

DIRETRIZ 20 - Deverá existir estrutura (infraestrutura urbana: redes de 

água, luz, esgoto, saneamento, drenagem, etc) condizente com a retomada 

dos modos de vida em comunidade, à escolha da própria comunidade e para 
garantir salubridade e saúde pública; 

CONSENSO 

 

DIRETRIZ 38 – A Samarco, a Vale e a BHP Billiton deverão realizar a 

reparação do sistema de infraestruturas do Mutirão (vias, acessos, drenagem, 
esgoto, etc) respeitando decisões da comunidade; 

DISSENSO 

Sobre essa diretriz, a comissão de atingidos/AEDAS, argumenta que tanto o reassentamento quanto o 

Mutirão são uma única comunidade – Gesteira, e que, portanto, não há motivos para a exclusão do Mutirão 

do processo de reparação.  

A Fundação Renova reconhece a necessidade de restituição do sistema de captação e tratamento de água 

para essa localidade e afirma que o sistema de abastecimento de água do reassentamento coletivo irá 

contemplar também o Mutirão. 

 

DIRETRIZ 46 - A Samarco, a Vale e a BHP Billiton deverão arcar 

Integralmente com os tributos e despesas com água e energia elétrica do 

reassentamento durante os 30 primeiros anos de cada núcleo familiar e 
equipamentos públicos. 

DISSENSO 

Cumpre destacar que a implantação de um novo sistema de abastecimento de água irá gerar custos antes 

não previstos pela comunidade, devido à necessidade de operação e manutenção pelo poder público ou 

concessionária. Com isso, devem ser pensados sistemas de abastecimento de água menos complexos, 

que reduzam a oneração dos atingidos e que possam ser operados pela comunidade, possibilitando 

também a redução dos custos do município. 

Em reunião realizada no dia 01 de junho de 2020, quando houve a apresentação das alternativas dos 

sistemas de abastecimento de água para a comunidade, a Fundação Renova afirmou que não irá custear 

o pagamento dessas despesas, tendo em vista que esse serviço gera tarifas que devem ser pagas pelos 

proprietários.  

 

DIRETRIZ 56 - Deve ser garantido no reassentamento equipamentos que 

garantam o contato das famílias com elementos naturais básicos como água, 
árvores ornamentais e frutíferas, peixes e outros animais, tais como açude, 

parques, etc. 

CONSENSO 
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DIRETRIZ 57 - Garantia do retorno das atividades relacionadas à pesca, 

como meio de garantir a sobrevivência das pessoas e a continuidade da 
atividade pesqueira por meio da garantia de poço de peixe para as famílias 

pescarem produtivamente, para alimentação e/ou por lazer. 

DISSENSO 

Essa diretriz possui relação com o tema do abastecimento de água, uma vez que para a manutenção das 

atividades pesqueiras, é necessária a disponibilização de água bruta para toda a comunidade.  

A única alternativa de sistema de abastecimento de água proposta pela Fundação Renova (Alternativa 1) 

que considera a distribuição de água bruta, prevê um abastecimento comunitário, por meio de pontos de 

chafarizes localizados na área mais baixa do terreno. Isso, contudo, limita o retorno das atividades 

relacionadas à pesca, pois inviabiliza o uso de água bruta pelas famílias em todos os lotes do 

reassentamento.   

A Fundação Renova discorda com essa diretriz ao afirmar que a pesca e a qualidade da água, assim como 

outras atividades que buscam a retomada da economia e dos modos de vida da comunidade, são tratadas 

no âmbito de outros programas. Porém, é imprescindível que esses programas sejam vistos de forma 

integradas, tendo em vista que a retomadas das atividades pesqueiras, como forma de subsistência, de 

lazer e fonte de renda, depende do equacionamento dos projetos de infraestrutura do reassentamento e, 

nesse caso, principalmente, do consenso da Fundação Renova que o sistema de abastecimento de água 

deva contemplar a disponibilização de água bruta em todos os lotes da comunidade, sem que isso gere 

custos adicionais às famílias atingidas. 

 

DIRETRIZ 58 - Diante da nova realidade, garantia de água de qualidade e 

em abundância para a comunidade para fins diversos, o que inclui, mas não 

se limita em: poços artesianos, recuperação das nascentes próximas, coleta 
de água de chuva, escoamento e drenagem de águas pluviais, recuperação de 

outros rios próximos, entre outros. 

CONSENSO 

 

DIRETRIZ 59 - Garantia de sistema confiável e adequado para o tratamento 
de água e esgoto, de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente, com adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais, regionais e sejam capazes de atender as necessidades 

familiares e o padrão de direitos humanos. 

CONSENSO 

 

Apresentadas as diretrizes e ressalvas sobre o sistema de abastecimento de água, são realizadas a seguir 

algumas considerações sobre o Plano Popular do reassentamento de Gesteira, entregue à Fundação 

Renova em 28 de fevereiro de 2020, também em atendimento à Decisão judicial proferida em 16 de 

janeiro de 2020 – ID 151126871. 

Após a entrega do Plano Popular do reassentamento de Gesteira com a íntegra do Anteprojeto do 

Parcelamento, a Fundação Renova solicitou à comissão de atingidos reuniões para esclarecimento de 

dúvidas específicas do reassentamento coletivo e apresentação de pequenas sugestões de adequações no 

projeto. Conforme informado no OFÍCIO 10/2020/CONJUNTO/COMISSÃO/AEDAS/GEPSA (ID 

204970377), juntado ao processo por meio da Petição da DPU, MPF, MPMG e DPMG (ID 204953881), 

foram realizadas duas reuniões, nos dias 11 e 15 de fevereiro de 2020, nas quais houveram debates e 

deliberações da comunidade sobre todas as questões apresentadas pela Fundação Renova, exceto aquela 

que diz respeito ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA), em função de uma pendência relacionada 

ao nº de famílias a serem atendidas pelo SAA e à análise de viabilidade técnica do sistema proposto pela 

Comunidade.  

Na ocasião, foi ratificado o desejo das famílias por uma alternativa que considerasse um sistema 

unificado que abastecesse tanto o Mutirão quanto o reassentamento, com captação e distribuição de 
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água bruta (mina) e de água subterrânea (poço profundo). Além disso, foram realizados os seguintes 

encaminhamentos: 

 

  

 

Figura 1: Encaminhamentos da reunião realizada em 11/02/2020 sobre o abastecimento de água. 

Fonte: Fundação Renova. Relatório de Reunião. 11/02/2020. Pag. 9 (ID 186099435) 

 
 

 

 

Figura 2: Encaminhamentos da reunião realizada em 15/02/2020 sobre o abastecimento de água. 

Fonte: Fundação Renova. Relatório de Reunião. 15/02/2020. Pag. 6 (ID 186099436) 

Frente ao contexto de isolamento social imposto pelo COVID-19, a Fundação Renova apresentou as 

alternativas técnicas dos sistemas de abastecimento de água apenas no dia 01 de junho de 2020, em 

atendimento à determinação judicial. Porém, cabe destacar que as alternativas apresentadas não atendem 

as diretrizes de reassentamento já definidas e acordadas.  

 

2. Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água existente em Gesteira 

(Mutirão) 

O distrito de Gesteira (Mutirão) em Barra Longa-MG, com população de aproximadamente 120 habitantes, 

teve o sistema de abastecimento de água potável afetado pelo rompimento da barragem em novembro 

de 2015. O distrito está contemplado na cláusula 171 do TTAC que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

construção de sistemas alternativos de captação, a retomada da captação principal e obras de melhorias 

no sistema de tratamento e, portanto, abrangido pelo PG-32 (Programa de Melhoria dos Sistemas de 

Abastecimento de Água) da Fundação Renova. Essas ações visam evitar o desabastecimento das 

populações atingidas. Também foi previsto no parágrafo primeiro da mesma cláusula a elaboração de 

estudos de concepção e projetos básicos para a realização das intervenções necessárias na localidade, 

sendo assim, o desenvolvimento de Projetos Básicos precede as obras necessárias para adequação do 

SAA. 

Para o distrito de Gesteira (Mutirão) foi prevista ações de reparação nas seguintes unidades do sistema 

de abastecimento de água:  

• Captação de água bruta: reparação da elevatória de água bruta do poço Beira Rio atingido pela 

lama; construção de muro de contenção no entorno do poço Beira Rio; perfuração de novo poço 

profundo na área do posto de saúde com a finalidade de ser captação alternativa; 
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• Adução de água bruta: adequação da adutora de água bruta que interliga o poço Beira Rio à 

Estação de Tratamento de Água – ETA; 

• Estação de Tratamento de Água: implantação de ETA compacta; 

• Reservação de água: implantação de reservatórios para armazenamento de água tratada. 

As ações de reparação iniciaram em novembro de 2016 com a construção de muro de contenção no 

entorno do poço Beira Rio (principal fonte de abastecimento da localidade), que foi coberto pela lama de 

rejeitos, no intuito de se evitar problemas causados por possíveis inundações na área. Como alternativa 

foi perfurado um novo poço (profundo) na área do Posto de Saúde. 

Em novembro de 2017 foi concluída a instalação do sistema de tratamento de água e de dois reservatórios 

de polipropileno com capacidade volumétrica de 5 m³ cada. A ETA compacta implantada foi projetada 

para tratar água proveniente dos dois poços (Poço Beira Rio – captação principal e o Poço do Posto de 

Saúde – captação alternativa). A interligação da estação com o poço Beira Rio foi incialmente configurada 

para um sistema automático do tipo “transmissor e receptor”, o qual não se encontra mais em operação, 

e o acionamento passou a ser manual, com chave liga/desliga, e ainda uma opção de “timer”. Já o poço 

do Posto de Saúde foi interligado via cabo de energia até estação de tratamento. 

Na concepção original, a água a ser tratada é bombeada até a unidade de tratamento passando pelo 

hidrômetro contador de pulso que tem a função de enviar dados para acionar as bombas dosadoras de 

produtos químicos. Posteriormente à etapa de adição de produtos químicos, a água passa pelo filtro 

catalítico que possui leito de zeólita mista com principal função de reter partículas finas, retirar cor, odor, 

ferro e possíveis metais pesados, quando presentes na água. Segundo informações do manual de 

operação elaborado pela empresa Rota Ambiental todos os processos foram regulados para serem 

controlados automaticamente por cabeçote eletrônico, juntamente com o painel de comando, e as 

operações de retrolavagem do sistema, dosagens de produto desinfetante e alcalinizante foram 

programadas para serem realizadas automaticamente. Após o tratamento, a água é direcionada para o 

sistema de reservação composto por dois tanques de polipropileno (PP), de 5.000 litros cada, implantados 

pela Fundação Renova. Dos reservatórios a água vai para a rede de distribuição. 

A Ramboll vem acompanhando periodicamente, desde setembro de 2018, por meio de inspeções em 

campo o sistema de abastecimento de água do distrito. Desde então, diversos problemas de ordem de 

infraestrutura, regularização fundiária e quanto à qualidade da água foram constatados.  

As principais constatações quanto ao SAA de Gesteira estão elencadas a seguir: 

a) Obra do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) executada sem a apresentação ou validação 

do projeto pela Prefeitura Municipal, responsável pela operação do SAA, o que configura o 

descumprimento das Deliberações CIF nº 04 e 16, referente à anuência pelo operador do sistema 

das intervenções propostas pela Fundação Renova mediante assinatura de termo de 

compromisso; 

 

b) O poço Beira Rio, principal fonte de abastecimento de água da comunidade, estava inoperante em 

janeiro de 2020 devido a problemas no disjuntor. Foi relatado pelo sr. Antônio, operador do 

sistema, que as fortes chuvas vêm inundando a área desse poço o que denota que a construção 

do muro de contenção no entorno do poço Beira Rio não foi bem sucedida. 
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Fotos 1 e 2: Quadro de comando e quadro geral de energia elétrica da bomba do poço Beira Rio com 

defeito.  

(Arquivo Ramboll, 2020) 

 
 

  
Fotos 3 e 4: Detalhe da lama que invadiu a edificação que abriga o quadro de comando da bomba do 

poço Beira Rio devido as fortes chuvas.  

(Arquivo Ramboll, 2020) 

c) Existe pendência fundiária em relação ao trecho da Adutora de Água Bruta que passa por terreno 

particular e, com isso, impede o início da execução de melhorias nessa adutora que leva água do 

poço Beira Rio para a ETA.  

 

d) Rompimento da tubulação de adução de água bruta do poço do Posto de Saúde para a ETA devido 

ao desabamento do muro do Posto de Saúde. Quando o poço Beira Rio fica fora de operação, esse 

poço do Posto de Saúde abastece a localidade.  

 

 

  
Fotos 5 e 6: Detalhe do muro desabado do Posto de Saúde que abriga o poço que na época da vistoria (janeiro de 

2020) abastecia a localidade.  

(Arquivo Ramboll, 2020) 
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Fotos 5 e 6: Detalhe do muro desabado do Posto de Saúde que abriga o poço que abastece a localidade.  

(Arquivo Ramboll, 2020) 

 

e) Interrupção do fornecimento de energia elétrica à ETA e consequente paralização do 

funcionamento dos equipamentos que tratam a água devido ao rompimento do cabo elétrico que 

estava assentado em terreno particular e onde atualmente está sendo construída uma residência. 

Essa situação indica possível falha de concepção, projeto e/ou implantação do sistema, pelo fato 

de considerar caminhamento do cabo de energia em terreno particular sem que haja cessão 

oficializada da faixa do terreno por parte do proprietário da área;  

 

f) O acesso para ETA dá-se em terreno com forte aclive em terreno de propriedade particular, sendo 

inadequado, pois não atende as normas de engenharia referentes à acessibilidade, e ainda, 

inviabiliza qualquer rotina de manutenção/operação do sistema de tratamento de água. A situação 

se agravou no decorrer dos últimos meses, quando do início da obra de uma casa nesse terreno 

particular, o que interditará totalmente qualquer acesso à ETA. 

 

g) Na ETA devido ao rompimento de cabo de energia houve a impossibilidade de realização da 

retrolavagem do filtro o que propiciou a colmatação de partículas minerais e orgânicas. 

Atualmente o filtro não está em funcionamento. O sistema não funciona em regime automático e 

nenhuma das instrumentações implantadas funcionam, o que diverge do informado no manual da 

empresa e pela FR. Com isso, a operação da ETA está condicionada a ações manuais e depende 

de dedicação exclusiva de um operador. Ressalta-se que o morador responsável pela operação da 

ETA de Gesteira não é capacitado e não recebeu nenhum tipo de treinamento para operar a 

unidade de tratamento de água implantada e também não permanece na ETA em tempo integral. 



Ramboll - PARECER TÉCNICO - EIXO PRIORITÁRIO Nº 3 

 

 

  

 

9/14 

 

Figura 3: Foto aérea do SAA de Gesteira com as constatações das inadequações de infraestrutura  
(Fonte: Acervo Ramboll, 2020) 

 

 

h) O sistema de desinfecção de água da ETA não está operante desde julho de 2018, 

portanto a água está sendo distribuída à população sem nenhum tipo de tratamento. 

Todos os laudos de qualidade da água, que foram disponibilizados pela Fundação 

Renova (julho/18 a janeiro/19), não atenderam ao parâmetro Cloro Residual da 

Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, evidenciando que o sistema 

de desinfecção não está operando. Para o parâmetro Coliforme Totais ao menos três laudos 

apresentaram resultados em desacordo com a referida portaria e que tem vinculação direta à falta 

de desinfecção da água. Os resultados dos laudos de qualidade da água evidenciam o não 

atendimento aos parâmetros de potabilidade da água exigidos pelo Ministério da Saúde; 

 

i) Rompimento de um dos reservatórios de água (5.000 litros), e ausência de qualquer ação para 

reparação do mesmo. A data da ocorrência foi 28/07/2019. Em campo foi verificado que o outro 

reservatório implantado (5.000 litros) foi isolado por não apresentar condições seguras de 

utilização. A comunidade atualmente utiliza o antigo reservatório em concreto armado em 

condições estruturais precárias apresentando diversas rachaduras e pontos de vazamento de 

água; 

Vale ressaltar que ainda hoje, mesmo após quase 5 anos do desastre, a comunidade de Gesteira não tem 

um sistema de abastecimento de água seguro, que garanta a potabilidade da água consumida. 

 

3. Avaliação técnica das alternativas apresentadas pela Fundação Renova 

No dia 14 de abril de 2020 foi juntado ao processo judicial do Eixo Prioritário nº 3 o documento “Relatório 

das Alternativas de Abastecimento de Água de Gesteira” (ID 218075944), da Fundação Renova, motivado 

pelo dissenso quanto ao sistema de abastecimento para Gesteira (Reassentamento e Mutirão) durante o 

processo de análises e discussões do “Anteprojeto do Parcelamento – Plano Popular do Reassentamento 
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Coletivo de Gesteira” (PPRCG). No relatório foram apresentadas duas alternativas para o abastecimento 

de água de Gesteira. 

Ao analisar as opções estudadas pela Fundação Renova percebe-se que na alternativa 1 são apresentadas 

apenas as vantagens do sistema, enquanto na alternativa 2 são apresentadas somente as desvantagens 

do sistema, conforme pode ser visualizado no quadro a seguir.  

 

Quadro 1: Comparativo entre as alternativas apresentado no “Relatório das Alternativas de Abastecimento de Água 

de Gesteira” entregue pela Fundação Renova – março/2020. 

COMPARATIVO ENTRE AS ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

- Menor risco de falha operacional - Maior risco operacional 

- Tratamento de baixa complexidade - Tratamento de alta complexidade 

- Menor risco de contaminação da água potável - Maior risco de contaminação da água potável 

- Abastecimento regular ao longo de todo o ano 
- Variação da disponibilidade de água ao longo do 

ano 

- Maior facilidade de operação - Pouca vazão da nascente 

Menor custo de operação e manutenção: 

R$ 4,4 milhões / em 20 anos (VPL) 

Maior custo de operação e de manutenção: 

R$ 7,3 milhões / em 20 anos (VPL) 

 

Nesse sentido, vale destacar que o objetivo de um estudo de concepção ou de alternativas, geralmente, 

é discutir opções que sejam factíveis de implantação e elencar tanto as vantagens quanto as desvantagens 

para cada uma das soluções, incluindo aspectos de infraestrutura, operacionais, econômicos, sociais, 

dentre outros, de modo a facilitar a tomada de decisão pela comunidade por meio da escolha da alternativa 

que melhor se enquadre em suas demandas e em seus anseios. Portanto, considera-se que na realidade 

apenas uma alternativa, de fato, foi apresentada, sem opção de escolha pela comunidade (Alternativa1 – 

única opção). 

Além disso, outro fator que reforça a inadequação da Alternativa 2 é o não atendimento de uma premissa 

de intensa discussão pela comunidade no que se refere a utilização tanto de água bruta para usos 

produtivos, quanto de água potável para consumo humano. Portanto, esta é uma questão relevante que 

inviabiliza a concepção apresentada como alternativa para avaliação pela comunidade. 

Já a Alternativa 1 atende parcialmente as diretrizes solicitadas pela população, assim, para que a 

concepção apresentada atenda as premissas pactuadas pela comunidade são necessários alguns ajustes 

e adequações, antes da sua validação pela comunidade, conforme será discutido na sequência.  

3.1 Considerações sobre a Alternativa 1 

A Alternativa 1 consiste na implantação de um sistema integrado para Gesteira Mutirão e o 

Reassentamento de Gesteira. Esta alternativa terá um sistema de captação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição de água potável e outro sistema independente para captação, adução e 

distribuição de água bruta, ou seja, sem tratamento, com a finalidade de dessedentação animal, irrigação 

de plantações, dentre outros usos produtivos, em conformidade com as diretrizes acordas entre as partes.  

A seguir, segue um esquema ilustrativo da Alternativa 1. 
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Figura 4: Esquema ilustrativo da Alternativa 1 do sistema de abastecimento de água de Gesteira/Barra Longa – MG. 

(Fonte: Fundação Renova/2020 - Adaptado Ramboll, 2020). 

 

Para o sistema de água potável, a fonte de água será de manancial subterrâneo por meio do Poço Profundo 

2, que foi perfurado na área anfitriã de Gesteira (reassentamento), localizado na margem direita do rio 

Gualaxo. De acordo com teste de bombeamento realizado no Poço Profundo 2, este possui vazão de 2,3 

l/s para um tempo de recarga de 2,5 horas. Em termos de demanda e projeção futura, o estudo 

populacional considerou os seguintes parâmetros de projeto: população atual de 360 habitantes, 

população para final de plano de 417 habitantes, alcance de projeto de 20 anos (2041), per capita adotado 

de 200 l/hab.dia, chegando a uma vazão de produção também de 2,30 l/s. Nesse sentido, em princípio, 

o Poço Profundo 2 tem condição de suprir a vazão demandada para o horizonte de projeto, no entanto, a 

disponibilidade de exploração de água subterrânea pode sofrer redução ao longo do tempo, o que vai 

exigir complementação dessa vazão para atendimento da comunidade sendo necessário a utilização de 

um dos dois poços existentes como complementação de vazão. Essa condição/operação não foi detalhada 

no estudo de alternativas apresentado pela Fundação Renova. Apenas foi citado que o poço existente 

Beira Rio, localizado à margem esquerda do rio Gualaxo, funcionará como captação alternativa em caso 

de falha da bomba do poço principal. Deste modo, faz-se necessária a indicação de como será realizada 

a interligação desse poço, uma vez que está localizado na comunidade de Mutirão enquanto o reservatório 

principal para abastecimento encontra-se no Reassentamento.  

Vale ressaltar que a captação principal de água para abastecimento de Gesteira no estudo realizado 

permanecerá em manancial subterrâneo, sendo essa opção totalmente dependente da disponibilidade de 

energia elétrica. Entretanto, em visitas técnicas à comunidade por técnicos da Ramboll, foi relatado pela 
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comunidade que ocorrem intermitências no fornecimento de energia elétrica gerando interrupção no 

bombeamento do poço e consequente desabastecimento da população. 

É importante salientar que como os sistemas de abastecimento de água de Mutirão e Reassentamento 

serão unificados, e entre eles está o rio Gualaxo, é necessário um detalhamento mais acurado quanto à 

interligação entre os sistemas, bem como ponto exato de cruzamento das tubulações sobre o rio. A 

execução de travessias de tubulação de água sobre rio devem seguir alguns preceitos técnicos que 

garantam a integridade dessa estrutura evitando-se problemas ocasionados pelo rompimento de 

tubulação, por exemplo, por enchentes, podendo ocasionar desabastecimento das comunidades. 

Geralmente é considerado um ponto seguro para instalação de travessias sobre rios as pontes que 

também servem como proteção à tubulação. Portanto, há que se avaliar esse local ideal para execução 

de travessias. Ainda sobre a interligação entre os sistemas cabe alertar que, nesse caso, será necessário 

atravessar uma adutora de água bruta do poço Beira Rio (captação alternativa) para o reservatório e 

outra adutora de água tratada do reservatório para o abastecimento da localidade Mutirão. No estudo não 

foi possível identificar se o projeto considerará essa opção de travessia de adutora de água bruta ou se 

está sendo considerada interligação do poço Beira Rio direto na rede de distribuição, conforme pode ser 

visualizado no esquema ilustrativo da Alternativa 1, o que provoca incompatibilidade no sistema pois, a 

rede de distribuição de água tratada não pode receber água bruta. 

Conforme o estudo apresentado pela Renova, após a captação subterrânea (Poço Profundo 2), a água 

será conduzida por bombeamento até o reservatório onde receberá apenas tratamento com cloro para 

desinfecção. Desta maneira, outro ponto de discussão refere-se ao fato de atualmente as águas dos poços 

existentes (Beira Rio e Posto de Saúde) necessitarem de tratamento adicional com uso de filtro de zeólita 

para remoção de metais. No relatório não foi identificada a indicação de continuidade de utilização desse 

sistema de tratamento, sendo uma lacuna que necessita ser esclarecida, pois pode implicar em não 

atendimento aos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, bem como custo adicional de 

operação do SAA. 

Em seguida a água tratada será distribuída, por meio de tubulação, do reservatório até a residência dos 

consumidores, das duas áreas (Mutirão e Reassentamento). Essa água será utilizada para o consumo 

humano, sendo estes: para beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupas e louças. Este sistema, por possuir 

tratamento e atender aos requisitos de potabilidade, de acordo com o relatório, será repassado aos 

operadores públicos para fazer manutenção e gestão do sistema.  

Em relação à distribuição de água, o relatório não apresenta se as tubulações existentes serão 

aproveitadas no novo sistema. É relevante que se considere cadastramento dessa rede existente, para 

verificação hidráulica do sistema quanto ao pleno atendimento de toda a área de abrangência do 

abastecimento, inclusive, e principalmente, às regiões de cota mais elevada que atualmente sofrem com 

a intermitência no abastecimento provavelmente pela falta de pressão suficiente na rede de distribuição. 

Segundo o relatório, para o sistema de água bruta a água será captada por gravidade em manancial 

superficial localizado em Gesteira Mutirão. Em seguida será encaminhada para o reservatório também 

existente e distribuída em chafarizes no Mutirão e no Reassentamento para ser utilizado na irrigação, 

dessedentação animal, lavagem de automóveis, veículos e demais usos que não sejam o consumo 

humano. A água bruta não pode ser distribuída por concessionárias ou operadores públicos, portanto, 

ficará a cargo da comunidade sua manutenção e operação. Em épocas de estiagem em que a vazão da 

nascente não seja suficiente para o consumo dos usos da comunidade o poço existente na área do Posto 

de Saúde funcionará como captação alternativa. Essa água do poço do Posto de Saúde não receberá 

tratamento e será distribuída às duas áreas da comunidade (Mutirão e reassentamento de Gesteira) por 

uma nova rede nos pontos definidos para os chafarizes.  
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Nesse ponto, vale destacar a forma de distribuição da água bruta, proposta no estudo, que está sendo 

considerada em chafarizes. A água bruta terá a finalidade de suprir às demandas para os usos produtivos 

(dessedentação animal, irrigação, piscicultura, dentre outros) que não são atividades com baixa utilização 

de água. É de conhecimento que um litro de água pesa um quilo, sendo assim, para usos que demandam 

maior volume de água, por vezes, sua utilização em chafarizes ficará inviabilizada, lembrando que para o 

consumo humano a utilização considerada foi de 200 l/hab.dia o que representa 200 quilos por habitante 

por dia, o que dificulta o transporte da água do ponto da disponibilização até o exato local de uso 

(residências). Assim sendo, o mais adequado é a disponibilização da água bruta na porta das residências 

para possibilitar a utilização desse recurso. Além disso, o estudo deve considerar que essa água bruta 

seja entregue por gravidade para Mutirão e Reassentamento, no intuito de se evitar o custo elevado com 

energia elétrica para altear a água e também, evitar a necessidade de implantação de mais um ponto de 

operação (elevatória de água). Uma possibilidade que pode vir a ser considerada é a utilização da rede 

de água existente (Mutirão), após passar por verificação hidráulica e quanto às condições físicas, para a 

distribuição de água bruta, uma vez que essa rede já atende às residências da comunidade de Mutirão 

não implicando em muitos ajustes e adequações nessas tubulações. 

 

4. Recomendações 

Com base nas considerações realizadas neste Parecer Técnico, a respeito do Sistema de Abastecimento 

de Água para Gesteira (Mutirão e Reassentamento), avaliando a Alternativa 1 apresentada pela Fundação 

Renova no “Relatório das Alternativas de Abastecimento de Água de Gesteira”, a equipe de especialistas 

da Ramboll apresenta as seguintes recomendações: 

 

1- Adequar imediatamente o sistema de abastecimento existente de Mutirão (operação dos poços 

existentes, tratamento e reservatórios), no intuito de garantir o fornecimento de água potável à 

comunidade até a conclusão da implantação do novo sistema integrado de abastecimento; 

 

2- Tendo como premissa o uso pela comunidade de água bruta para usos produtivos, recomenda-se 

adequar a alternativa 1 para disponibilização da água bruta na porta das residências, além disso, 

o estudo deve considerar que essa seja entregue por gravidade para Mutirão e Reassentamento, 

no intuito de se evitar a implantação de mais um ponto de operação (elevatória de água bruta) e 

respectivo custo com energia elétrica. 

 

3- Indicar no estudo de forma explícita como será realizada a interligação da captação alternativa 

(poço Beira Rio) no sistema distribuidor, uma vez que, esse poço está localizado na comunidade 

de Mutirão enquanto o reservatório principal para abastecimento encontra-se no Reassentamento 

e no esquema apresentado pela Fundação Renova tem-se a impressão de interligação da água 

bruta do poço na rede de água tratada; 

 

4- Recomenda-se realizar novo estudo de CAPEX e OPEX, considerando a implementação de 

tratamento adicional com uso de filtro para garantir atendimento aos padrões de potabilidade de 

para água que será distribuída para consumo humano, uma vez que é de conhecimento que a 

região possui agua subterrânea com presença de metais, principalmente “Ferro”, e portanto, não 

é conservador assumir que apenas o uso de cloro garanta o atendimento pleno dos padrões de 

potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

 

5- Indicar no estudo de forma explícita sobre a continuidade ou descontinuidade de utilização do 

sistema de tratamento existente em Mutirão, para suportar uma análise mais realista de OPEX. 
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6- Indicar no estudo de forma explicita e detalhada a localização e método construtivo para 

implantação de travessias sobre o curso da água, bem com o mapeamento dos riscos envolvidos 

tanto para implantação, quanto operação.   

 

7- Consultar a Prefeitura Municipal de Barra Longa a respeito da viabilidade técnica do sistema 

proposto, com emissão formal de documento “diretrizes infraestrutura”. 

 

8- Garantir a obtenção da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, em todas as situações 

(captação, travessias e demais).  

 


