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1 SUMÁRIO

O Relatório Técnico Preliminar do Sistema de Abastecimento de Água do município de
Cristina - MG é composto por volume único, estruturado da seguinte forma:

•

VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR
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2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL
2.1 DADOS GERAIS DA LOCALIDADE
2.1.1 Localização no Estado
O município de Cristina possui uma área de 311 km2, localizando-se ao sul do estado, nas
coordenadas geográficas 22°12'43" S e 45°15'50" W.
Os municípios que fazem limite com Cristina são: Carmo de Minas, Conceição das Pedras,
Olímpio Noronha, Pedralva, Maria da Fé e Dom Viçoso.
O município de Cristina dista aproximadamente 398 km da capital Belo Horizonte. Ressaltase que as condições de tráfego são favoráveis.
A figura 2.1.1 - A, apresenta a localização do município de Cristina no estado de Minas
Gerais.

Figura 2.1.1 - A: Localização do município de Cristina
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER, 2012.
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2.1.2 Acessos
As vias de acesso principais são as rodovias BR-381 (Rodovia Fernão Dias) e BR-347 e as
distâncias aproximadas dos principais centros urbanos são: Belo Horizonte: 398 km, Rio de
Janeiro: 345 km, São Paulo: 300 km, Brasília: 1.100 km e Vitória: 865 km.

Figura 2.1.2 - A: Principais acessos ao município de Cristina
Fonte: Google Maps, 2012.

A figura 2.1.2 - A indica o melhor trajeto da capital Belo Horizonte ao município de Cristina.
Saindo de Belo Horizonte segue-se pela BR-381, sentido São Paulo, passando por Betim,
Igarapé e Carmópolis de Minas. Entrar a esquerda no trevo na BR 267 sentido Campanha.
Na rotatória pegar a 1ª saída para a MG-460 sentido Lambari. Entrar a direita na estrada
para Cristina passando por Olímpio Noronha. Depois entrar a esquerda na rodovia MG-347.
No trevo entrar à direita na via de acesso à rodovia MG-347 até o município de Cristina.
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2.1.3 Hidrologia e Hidrogeologia
a) Hidrologia
O município de Cristina está inserido na bacia hidrográfica do rio Grande, que está
localizada entre os estados de Minas Gerais e São Paulo conforme figura 2.1.3 - A.

Figura 2.1.3 - A: Bacia do Rio Grande.
Fonte: http://www.agrosoft.org.br/agropag/214071.htm

O ribeirão Lambari corta todo o município de Cristina a 1020m de altitude. O manancial que
poderá abastecer o município é o ribeirão da Glória que é um afluente do ribeirão Lambari.
Na Figura 2.1.3 - B tem-se o município de Cristina e o Ribeirão da Glória. Tal figura 2.1.3 - B
foi gerada tendo-se por base a carta Cristina e São Lourenço do IBGE.

Figura 2.1.3 - B: Localização do município de Cristina, o ribeirão Lambari e sua área de drenagem.
Fonte: IBGE - http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-V-B-VI-3.jpg

Os dados relativos à área de drenagem; comprimento do curso d’água principal e outros,
8

foram determinados a partir de planta cartográfica do IBGE (figura 2.1.3 - B) e da
caracterização hidrográfica, fornecida pelo Atlas Digital das Águas de Minas - UFV.
As principais características físicas da bacia do Ribeirão da Glória, tendo como referência
uma possível seção de captação para o abastecimento da localidade, são:
• Área de drenagem (AD) ................................................................................= 25,00 km²;
• Coordenadas da seção de referência....................................= 22°13’00”S e 45°14’58”W;
• Comprimento aproximado do curso d’água principal .....................................= 7,70 km;
• Declividade média equivalente do talvegue ...........................................= 0,05 Km/km;
• Tempo de concentração ...............................................................................= 0,97 horas;
• Vazão mínima Q7,10 ........................................................................................= 0,15 m3/s;
• Vazão máxima Qmáx 10...............................................................................= 7,34 m3/s.
A bacia hidrográfica do Ribeirão da Glória abrange uma área de 25,00 km², com
coordenadas geográficas 22°13’00’’ S e 45°14’58’’ W, na possível seção de captação de
água superficial para o município de Cristina. A vazão mínima Q7,10 na seção considerada é
média (150 l/s), mas extremamente superior à demanda para atender ao município e aos
requisitos de Outorga.
b) Hidrogeologia
A análise da hidrogeologia regional buscou, sobretudo, a avaliação do potencial de
exploração do aquífero subterrâneo.
Assim, vale iniciar ressaltando-se que o potencial hidrogeológico dos aquíferos fraturados é
função do grau de fraturamento e de sua interconexão hidráulica, responsável pela
circulação da água subterrânea.
Na região de Cristina foi constatado de acordo com a carta hidrogeológica CPRM (2002),
que na região sul de Minas Gerais o domínio predominante é o Cristalino (ver Figura 2.1.3 D).
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Figura 2.1.3 - D: Detalhe do Mapa de Domínios/Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil
Fonte: CPRM (2002)

No domínio do complexo Cristalino, a favorabilidade hidrogeologica é muito baixa. Neste
complexo foram reunidos basicamente, granitóides, gnaisses, granulitos, migmatitos,
básicas e ultrabásicas, que constituem o denominado tipicamente como aqüífero fissural.
Como quase não existe uma porosidade primária nestes tipos de rochas, a ocorrência de
água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas
e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão.
Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água
em função da falta de circulação e do tipo de rocha (entre outras razões), é na maior parte
das vezes salinizada. Como a maioria destes litótipos ocorre geralmente sob a forma de
grandes e extensos corpos maciços, existe uma tendência de que este domínio seja o que
apresente menor possibilidade ao acumulo de água subterrânea dentre todos aqueles
relacionados aos aquíferos fissurais.
A carta geológica do CPRM Folha Itajubá (ver figura 2.1.3 – E), mostra a formação
geológica da região de Cristina.
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Figura 2.1.3 - E: Detalhe da Carta Geológica CPRM (2008)
Fonte: Folha Itajubá SF-23-Y-B-III - UFRJ/CPRM

Para uma avaliação do potencial hidrogeológico da região, levantaram-se dados
hidrodinâmicos de poços na região, chegando-se aos dados da tabela 2.1.3 - A.
Tabela 2.1.3 - A: Características hidrodinâmicas dos Poços perfurados na região de Cristina.
Poço

C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09

Município

Ano da
Perfur.

diâm.
(mm)

Prof.
(m)

NE
(m)

ND
(m)

Vazão de teste
(L/s)

Maria da Fé
Maria da Fé
Carmo de Minas
São Lourenço
São Lourenço
São Lourenço
São Lourenço
São Lourenço
São Lourenço

1976
1976
1988
1980
1981
1981
1981
1981
1982

150
150
150
150
150
150
150
150
150

61,00
82,20
80,00
75,00
80,00
80,00
65,00
60,00
80,00

0
0,80
2,00
1,00
3,00
3,00
2,00
0,00
6,00

49,30
50,00
23,00
15,00
33,00
25,00
28,00
34,00
61,00

13,34
0,84
3,33
4,40
2,92
4,40
2,92
1,11
0,83

Fonte: Acervo COPASA

Pelos dados da tabela 2.1.3 – A, confirma-se que as vazões do aquífero da região não são
expressivas, contudo, todos os poços identificados apresentam-se produtivos. Vale observar
que o poço perfurado em Cristina exibe uma vazão importante, frente à demanda da própria
localidade.
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2.1.4 Características físicas da região em estudo
a) Relevo do solo
O município tem a altitude máxima de 1.997m na Serra do Pouso Frio e altitude mínima de
966m, na foz do Ribeirão da Pedra Branca.
O relevo do município é caracterizado em plano: 10%, ondulado: 20% e montanhoso: 70%.
b) Clima
Para a caracterização climatológica da área em estudo, utilizou-se os dados da estação
climatológica mais próxima a Cristina, no caso a Estação São Lourenço (cód. 83736 do
INMET), operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. A tabela 2.1.4 – A,
apresenta os dados das normais climatológicas relativas a esta estação.
Tabela 2.1.4 - A: Dados das normais Climatológicas da Estação São Lourenço - MG (83736)
Temperatura (°C)
Evaporação
Período Máxima Mínima Média
(mm)

Umidade
Relativa
(%)

Insolação Precipitação
(horas)
Total (mm)

Vel. do
Vento
(m/s)

Jan

28,8

18,1

22,1

63,3

79,5

221,2

278,1

0,72

Fev

28,9

17,4

22,4

59,3

76,7

174,7

231,5

0,65

Mar

29,0

16,6

21,6

64,5

79,1

213,8

169,8

0,63

Abr

27,5

13,8

19,5

57,4

78,9

199,8

71,0

0,58

Mai

25,3

10,4

16,4

55,1

79,9

200,2

57,4

0,47

Jun

24,2

7,9

14,5

51,2

77,6

183,8

34,5

0,46

Jul

24,5

7,0

13,7

63,2

75,9

218,3

24,7

0,53

Ago

25,6

8,6

16,3

78,1

70,9

227,9

32,3

0,64

Set

27,3

11,8

18,7

86,8

70,1

197,0

75,0

0,77

Out

27,6

14,7

20,4

79,3

74,6

182,1

131,3

0,80

Nov

28,2

15,9

21,2

71,9

74,8

189,2

185,1

0,88

Dez

27,9

17,0

22,4

65,6

79,1

260,1

278,2

0,85

Ano

27,1

13,3

19,1

795,7

76,4

2468,1

1568,9

0,67

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia - INMET

Pela tabela 2.1.4 – A, tem-se que a temperatura média anual gira em torno de 19,1º C na
estação, enquanto que as temperaturas máxima e mínima anuais são 27,1º C e 13,3º C,
respectivamente. Observa-se ainda que o período mais quente corresponda ao período de
setembro a abril, enquanto as temperaturas mínimas ocorrem de maio a agosto.
A umidade relativa média anual é de 76,4%, enquanto o nível médio de insolação total anual
chega a 2468,1 h. Observa-se que, de maneira geral, as variações mensais de evaporação
acompanham a sazonalidade da insolação, ainda que outros fatores intervenham neste
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processo.
A respeito da precipitação média na área de interesse, é possível afirmar, que o período
chuvoso abrange os meses de outubro a março, enquanto o período seco vai de abril a
setembro. A distribuição da precipitação apresenta-se consoante com a latitude da região,
tendo-se verões úmidos e invernos secos.
A velocidade do vento na estação considerada teve seus maiores valores nos meses de
setembro a janeiro, e menores nos meses de fevereiro a agosto.
Nas Figuras 2.1.4 - A a 2.1.4 – D, são mostradas as variações mensais da temperatura da
umidade relativa do ar, da insolação e evaporação, respectivamente, para o período de
1969 a 1990. A distribuição mensal dos totais pluviométricos médios pode ser visualizada na
Figura 2.1.4 – E para o período de 1961 a 1990 e a intensidade do vento na figura 2.1.4 - F
para o período de 1969 a 1990.

Figura 2.1.4 - A: Média das temperaturas mensais para o período de 1969 a 1990
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Figura 2.1.4 - B: Média da Umidade Relativa mensal para o período de 1969 a 1990

Figura 2.1.4 - C: Média mensal da Insolação total para o período de 1969 a 1990
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Figura 2.1.4 - D: Valores da evaporação total mensal para o período de 1969 a 1990

Figura 2.1.4 - E: Precipitação total no período compreendido entre os anos de 1961 e 1990.
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Figura 2.1.4 - F: Intensidade do vento para o período de 1969 a 1990.

c) Informações Geológicas
O município de Cristina encontra-se inserido no Domínio do Sistema de Megassequência
Andrelândia, com idade do período Criogeniano. As rochas deste complexo estão entre as
unidades presentes na unidade Arantina.
A unidade Arantina é constituída por:
(i) Paragnaisses;
(ii) quartzitos com lente de metaultrabasito;
(iii) biotita xisto/gnaisse grosso com intercalações de quartzito, anfibolito, rocha
calcissilicática e metaprecipitados químicos em fácies anfibolito (Npa);
(iv) Granada-cianita-K-feldspato gnaisse com intercalações de quartzito, anfibolito e
rocha calcissilicática, em facies granulito de alta pressão (Nparg);
d) Informações Fluviométricas
O Ribeirão da Glória não possui estação fluviométrica da Agência Nacional de Águas (ANA),
cujas informações são de domínio público, não sendo possível obter uma série histórica
fluviométrica representativa do local. Tem-se pelo Atlas Digital Água de Minas, para uma
possível seção de captação no córrego, descargas Q7,10 e Qmáx10 de 0,15 m³/s e 7,34 m³/s,
respectivamente.
Em Cristina, há uma estação fluviométricas ativa no rio Lambari, operada pelo Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), cujo responsável é a Agencia Nacional das Águas
16

(ANA), código 61484000. A figura 2.1.4 – G, apresenta os valores para as vazões coletadas
na estação no período de 1993 a 2009.

Figura 2.1.4 - G: Vazões no Rio Lambari .
Fonte: ANA

Pela figura 2.1.4 – G tem-se que os maiores valores de vazão no rio Lambari são no mês de
dezembro e principalmente no mês de janeiro. A média das vazões coletadas para o período
de janeiro foi de aproximadamente 14 m³/s. Na seção de coleta dos dados, tem-se pelo
Atlas Digital Água de Minas a área de drenagem de 73,53m2 e as descargas Q7,10 e Qmáx10 de
0,40 m³/s e 18,00 m³/s, respectivamente.
2.1.5 Dados Demográficos
A tabela 2.1.5 - A apresenta a evolução da população residente do município, tendo-se por
base os dados censitários do IBGE.
Tabela 2.1.5 - A: Dados Censitários do Município de Cristina
Pop. Urbana
Pop. Rural
Ano
(hab)
(hab)
1970
3.276
6.848
1980
3.576
5.739

Pop.Total
(hab)
10.124
9.315

1991

3.870

6.127

9.997

2000

5.406

4.809

10.215

2006

-

-

10.592

2007

-

-

10.955

2010

5.955

4.255

10.210

Fonte: ANA

Em 2010, o IBGE visitou 3.948 domicílios no município de Cristina.
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Vale observar que, em 2010, apenas 42% da população total residia na área rural, tendo-se
um direcionamento da maior parcela da população para a sede do município, contrariando o
que foi observado nas décadas de 70, 80 e 90. Este movimento da população segue a
tendência de todo o país.
Não há nenhum aspecto sócio-econômico que motive movimentações sazonais da
população de Cristina.
2.1.6 Condições Sanitárias
A cidade conta com sistemas de abastecimento de água que atende a todas as vias da
localidade, sistema este operado pela Prefeitura Municipal. A cidade conta, também, com
sistema de esgoto sanitário, entretanto, não há estação de tratamento. A rede coletora é
muito antiga com tubos fora do padrão. A respeito da drenagem pluvial já atende a 80%, da
malha urbana, com galerias em manilhas de concreto. O lixo doméstico é coletado
regularmente e encaminhado para o aterro controlado da cidade, distante 8 km da sede.
A classificação para as águas do rio Lambari no município de Cristina contém baixa
contaminação por tóxicos com a presença de coliformes termotolerantes e manganês total
que ultrapassaram o limite estabelecido na legislação, devido ao lançamento de esgoto
sanitário do próprio município, lançamento de efluente industrial (laticínio), e atividade
pecuária e IQA bom e ruim dependendo do trecho, de acordo com IGAM, 2012.
Na tabela 2.1.6 - A, apresenta-se a porcentagem da população total por tipo de instalação
sanitária, segundo dados do IBGE.
Tabela 2.1.6 - A: Porcentagem de habitante por tipo de instalação
Instalação Sanitária
1991
2000
2010
Rede geral de esgoto ou pluvial
Fossa séptica

41,8

47,2

53,9

-

0,2

0,8

Fossa rudimentar

7,5

2,1

1,0

Vala

4,3

4,9

3,6

-

42,2

40,3

Outro escoadouro

35,2

0,1

0,2

Não sabe o tipo de escoadouro

0,1

-

-

Não tem instalação sanitária

11,2

3,3

0,3

Rio, lago ou mar

Nota: Dados em porcentagem
Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Vale observar que, em 2010, apenas 2% da população de Cristina destinava seus dejetos
em fossas, sendo a maioria do tipo fossa-negra, entretanto, praticamente 40% era lançado
18

em rios ou lagos.
Na tabela 2.1.6 - B apresenta a porcentagem da população total por tipo de destino de lixo,
segundo dados do IBGE.
Tabela 2.1.6 - B: Porcentagem da População total, por tipo de destinação de resíduo
Coleta de lixo
1991
2000
2010
Coletado

40,8

61,5

77,5

Queimado (na propriedade)

20,2

27,9

20,9

Enterrado (na propriedade)

1,5

3,2

0,7

Jogado

8,7

6,6

0,5

Outro destino

28,9

0,7

0,4

Nota: Dados em porcentagem
Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Verifica-se pela tabela 2.1.6 – B que ainda em 2010, 20,9% do resíduo total era queimado
pela população.
A tabela 2.1.6 - C mostra o painel de monitoramento da mortalidade infantil e fetal em
Candeias por diversas causas, em N° de óbitos por ano, de acordo com o Departamento de
Informática do SUS entre os anos de 2003 e 2012.
Tabela 2.1.6 - C: Mortalidade Infantil e Fetal em Cristina
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ano
N° de óbitos

1

4

6

2

3

3

2009

2010

2011

2012

2

2

2

0

Fonte: DATASUS, 2012

Verifica-se que a mortalidade infantil e fetal no município demonstra tendência de declínio
nos últimos anos, o que é indicador favorável no avanço das condições sanitárias na cidade.
Quanto aos índices de mortalidade geral para o município de Cristina, estes são
apresentados pelo Departamento de Informática do SUS, conforme tabela 2.1.6 – D.
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Tabela 2.1.6 - D: Indicadores de Mortalidade Geral do Município de Cristina

Indicadores de Mortalidade

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total de óbitos

76

70

57

46

75

47

67

Nº de óbitos por 1.000 habitantes

7,3

6,7

5,4

4,4

7,1

4,4

5,9

% óbitos por causas mal definidas

14,5

10,0

1,8

-

5,3

27,7

1,5

Total de óbitos infantis

4

1

2

2

1

2

3

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas

1

-

-

-

-

1

-

% de óbitos infantis no total de óbitos *

5,3

1,4

3,5

4,3

1,3

4,3

4,5

% de óbitos infantis por causas mal definidas

25,0

-

-

-

-

50,0

-

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos **

26,5

7,0

16,1

17,7

10,0

20,2

23,8

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional
**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC
Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.
Nota: Dados de 2008 são preliminares.

No ano de 2008 registrou-se um total de 67 óbitos de habitantes residentes, sendo que
nenhuma foi causada por doenças infecciosas ou por parasitas. (DATASUS, 2009).
2.1.7 Indicadores de Gestão
Na sede de Cristina, a concessionária de água responsável pelo abastecimento e
distribuição e o esgoto sanitário é a Prefeitura Municipal.
São 2.193 economias abastecidas com água tratada e um volume de 3.500 m³ de água
tratada distribuída por dia, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008.
Na tabela 2.1.7 - A, apresenta-se a porcentagem da população total por tipo de
abastecimento de água, segundo dados do IBGE.
Tabela 2. 1. 7 - A: Porcentagem da População total, por tipo de abastecimento de água
Abastecimento Água
1991
2000
2010
Rede Pública

48,7

63,0

66,5

Poço ou nascente

50,6

32,1

33,3

Outra forma

0,7

4,9

0,2

Nota: Dados em porcentagem
Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Vale observar que apenas 66,5% da população, em 2010, era contemplada por sistema
público de abastecimento de água.
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2.1.8 Características Urbanas
Na sede, os domicílios predominantes são casas totalizando 98,4%, sendo que os outros
1,6% são apartamentos. O setor da educação conta com sete pré-escolas, nove escolas de
ensino fundamental e uma escola de ensino médio. Tem-se uma agência bancária do Banco
do Brasil. A maior parte das ruas da sede do município encontra-se pavimentadas, e de
acordo com o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 2012) o município
de Cristina possui quatro unidades básicas de saúde, três postos de saúde, uma policlínica,
um hospital geral, quatro clinicas / centro de especialidades, nove consultórios isolados,
uma unidade de apoio diagnose e terapia.
Cristina é conhecida como a cidade que respira arte, devido à tradição dos belíssimos
artesanatos que são feitos no município. Também é forte a produção agroindustrial, com a
fabricação de deliciosas quitandas, compotas de doces, geléias, picles e outras guloseimas
caseiras.
2.1.9 Perfil Sócio Econômico
Segundo o IBGE – Censo Demográfico 2010, considerando o salário mínimo vigente na
época de R$ 510,00, a renda no município de Cristina estava distribuída da seguinte forma
pela população:
- Sem renda .....................................................................................................= 2.475 hab;
- Até 1 salário mínimo ......................................................................................= 4.380 hab;
- Entre 1 e 2 salários mínimos .........................................................................= 1.293 hab;
- Entre 2 e 3 salários mínimos ............................................................................= 302 hab;
- Entre 3 e 5 salários mínimos.............................................................................= 234 hab;
- Entre 5 e 10 salários mínimos ..........................................................................= 137 hab;
- Entre 10 e 20 salários mínimos ..........................................................................= 38 hab;
- Acima de 20 salários mínimos ..............................................................................= 0 hab.
O nível de instrução para pessoas de 10 anos ou mais de idade, segundo o IBGE – Censo
Demográfico 2010, apresentava a seguinte distribuição:
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- Sem instrução e ensino Fundamental completo ............................................= 5.817 hab;
- Ensino Fundamental completo e médio incompleto ......................................= 1.446 hab;
- Ensino médio completo e Superior incompleto .............................................= 1.172 hab;
- Ensino Superior completo .................................................................................= 370 hab.
A frequência em escola ou creche e rede de ensino das pessoas residentes, de acordo com
o IBGE – Censo Demográfico 2010, era a seguinte:
- População total ............................................................................................= 10.210 hab;
- População que frequenta ...............................................................................= 2.414hab;
- População que frequenta rede de ensino pública .........................................= 2.169 hab;
- População que frequenta rede de ensino particular .........................................= 245 hab;
- População que não frequenta mas já frequentou ..........................................= 6.557 hab;
- População que nunca frequentou ..................................................................= 1.239 hab.
A tabela 2.1.9 - A, apresenta o índice de desenvolvimento humano IDH para os anos 1991 e
2000, segundo PNUD.
Tabela 2.1.9 - A: Índices de Desenvolvimento Humano da População de Cristina
ANO
1991

2000

IDH-M

0,655

0,728

IDH-M RENDA

0,601

0,632

IDH-M LONGEVIVADE

0,668

0,746

IDH-M EDUCAÇÃO

0,696

0,807

ÍNDICE

Fonte: PNUD

Quanto ao cenário sócio-econômico do município, este é caracterizado por um IDH médio
de 0,728 (PNUD/2000), e um PIB em 2009 de R$ 85.793.000,00.
As atividades econômicas principais são a pecuária com a criação de bovinos (pecuária
leiteira) e aves, a agricultura com o cultivo de banana, café, laranja, pêssego, arroz, batata
inglesa, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho e tomate. A cultura do café continua sendo
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a mais rentável e está em franca expansão devido a presença de áreas adequadas à
lavoura (terras férteis) e disponibilidade de mão de obra.
2.1.10 Perfil Industrial
O município conta com diversas fábricas que produzem luvas e EPI’s para o comércio
intermunicipal e interestadual. As fábricas são de médio porte, porém servem como fonte de
renda e emprego para muitos operários.
De acordo com o Instituto de Geociências Aplicadas – IGA, o município de Cristina ainda
possui indústrias extrativista de minério não metálico, metalúrgica, extração de madeira,
mobiliário, vestuário e arte, alimentar e construção.
2.1.11 Mão de Obra
A respeito da mão-de-obra e insumos para a construção civil, informa-se que os operários
encontram-se mobilizados nas lavouras e indústrias de couro.
2.1.12 Materiais de Construção
A cidade conta com pequenos depósitos de materiais de construção, sendo que os grandes
fornecedores estão em Itajubá.
Para a execução de grandes estruturas em concreto, com fck mais elevado, cabe dizer que
a usina de concreto mais próximo está em São Lourenço. Trata-se da Lafarge Concreto. A
usina de concreto Polimix também está próxima, mas na cidade de Itajubá.
Encontra-se disponível em São Lourenço a locação de equipamentos para a construção civil
e construtoras.
2.1.13 Energia Elétrica
A concessão de energia elétrica no município de Cristina/MG é de responsabilidade da
CEMIG. Inclusive, a instalação e manutenção do sistema público de energia é de
responsabilidade dessa companhia.
A seguir, é apresentada a tabela 2.1.13 – A de consumo de energia elétrica por classes no
período de 1999 a 2003 no município de Cristina, segundo dados da CEMIG.
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Tabela 2.1.13 – A: Consumo de energia elétrica no período de 1999-2003
ANO
1999
CLASSE
Industrial
Consumo (KWh)

2000

2001

2002

2003

247498

279033

274171

244485

305907

Comercial
Consumo (KWh)
Residencial
Consumo (KWh)

783152

738825

672128

672902

659063

2819479

2902723

2514819

2552552

2592376

Rural
Consumo (KWh)

1330132

1387073

7260467

1171951

1245762

Outros
Consumo (KWh)

650094

701543

618670

581618

682681

Total
consumo (KWh)

5830355

6009197

5340255

5223508

5485789

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

Tabela 2.1.13 – B: Tarifa de Energia Elétrica

TARIFA HORO-SAZONAL VERDE
Subgrupo

PONTA
SECA

A3a (30 a 44
kV)
A4 (2,3 a 25
kV)
AS
(Subterrâneo)

Energia (R$/kWh)
PONTA
F. PONTA
UMIDA
SECA

F.PONTA
UMIDA

R$ 1,32047

R$ 1,29547

R$ 0,16290

R$ 0,14839

R$ 1,32445

R$ 1,29945

R$ 0,16290

R$ 0,14839

R$ 1,36464

R$ 1,33964

R$ 0,16290

R$ 0,14839

TARIFA DE ULTRAPASSAGEM HORO-SAZONAL VERDE
SUBGRUPO

DEMANDA
(R$/kW)

A3a (30 a 44 kV)

R$ 29,14

A4 (2,3 a 25 kV)

R$ 29,18

AS (Subterrâneo)

R$ 30,62
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TARIFA HORO-SAZONAL VERDE

DEMANDA

SUBGRUPO

(R$/kW)

A3a (30 a 44 kV)

R$ 14,57

A4 (2,3 a 25 kV)

R$ 14,59

AS (Subterrâneo)

R$ 15,31

Fonte: Resolução Homologatória Aneel 1.269, de 03/04/2012

2.1.14 Sistema de Drenagem Pluvial
A drenagem pluvial atende 80% da malha urbana, com galerias em manilhas de concreto.
2.1.15 Sistema de Esgotamento Sanitário
De acordo com a Prefeitura Municipal de Cristina 2005, a rede de esgoto abrange 100% do
perímetro urbano.
2.1.16 Destinação dos Resíduos Sólidos
O município de Cristina possui um Aterro Controlado, de acordo com informações da
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, figura 2.1.16 – A, que exibe os municípios
da região de Cristina e o sistema de disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos, utilizado
nos mesmos.

Figura 2.1.16 - A: Destinação dos Resíduos sólidos do município de Cristina
Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, 2012.

2.1.17 Desenvolvimento Sócio Econômico
Tomando-se os dados do Programa Bolsa Família como indicadores do cenário sócio25

econômico, tem-se que o município de Cristina - MG apresentou 1.384 famílias registradas
no Cadastro Único em 2011, sendo 90,3% ou 1.250 famílias com renda per capita mensal
de até meio salário mínimo, o que representa um crescimento de 3,5% a.a. em relação às
1.165 famílias cadastradas em 2006.
Considerando quatro habitantes por família e tomando-se por base o Censo Demográfico de
Demográfico de 2010 em que o município de Cristina tem a população de 10.210 habitantes,
essa quantidade de famílias representa 49,0 % da população total com renda de até meio
salário mínimo é beneficiada pelo programa.
Nesse contexto, o Programa Bolsa Família abarcou 772 famílias em 2011, ou 61,8% das
famílias com renda abaixo de meio salário mínimo constantes do Cadastro Único, um
crescimento anual de 5,4% a.a em relação a 2004, quando 533 (879 em 2006) foram
beneficiadas.
A figura 2.1.17 – A apresenta a evolução histórica do Programa Bolsa Família no município
de Cristina no período de 2004 a 2011.

Figura 2.1.17 – A: Evolução Histórica do Programa Bolsa Família
Fonte: MDS

2.1.18 Legislação
Os projetos que contemplam sistemas de abastecimento de água carecem de licenciamento
ambiental e de outorga para o uso da água. No caso do municípo de Cristina existe a
possibilidade de uso de corpos d’água estaduais.
O licenciamento ambiental em Minas Gerais é exercido pelo Conselho de Política Ambiental
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– COPAM, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMAD, por intermédio das Câmaras Especializadas, e dos órgãos
seccionais Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas – IGAM e do Instituto Estadual de Florestas – IEF (para os casos de autorizações
de desmatamento e intervenção em áreas de preservação permanente).
Com relação à legislação ambiental, pode-se destacar:
Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos. Tem como aspectos mais relevantes a adoção da bacia hidrográfica como
unidade de planejamento; o reconhecimento do valor econômico da água e a outorga
pelo poder público do direito de uso dos recursos hídricos, para fins de consumo final,
insumo de processo produtivo ou lançamento de resíduos, dentre outros usos. Dessa
forma, o lançamento indiscriminado dos lodos de ETAs nas coleções hídricas deverá ser
submetido ao proccesso de outorga;
Lei Estadual 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que instituiu a Política Estadual de
Recursos Hídricos; diz, entre outras citações, que o gerenciamento integrado dos
recursos hídricos deve ser realizado com vistas ao uso múltiplo e deve haver
compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento
regional e com a proteção do meio ambiente. Tem como aspectos relevantes os
mesmos citados para a Lei 9.433, e o lançamento de lodo, tratado ou não, nos corpos
d’água receptores, devem ser objetos de outorga;
Decreto Estadual 41.578, de 8 de março de 2001, regulamenta a Lei nº 13.199, que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;
Resolução CONAMA 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
apresenta diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes. Essa resolução prevê que os efluentes
de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente nos
corpos de água desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo,
resguardadas outras exigências cabíveis. Destaca que os efluentes não poderão conferir
ao corpo d’água receptor características em desacordo com o enquadramento
estabelecido e que a disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá
causar poluição ou contaminação das águas;
Resolução CONAMA 397/2008, que altera o inciso II do § 4º e a tabela X do § 5º do art.
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34 da Resolução CONAMA nº 357/05 e acrescenta os § 6º e 7º. O referido inciso trata
de limites de temperatura para o corpo receptor, a tabela alterada trata-se de padrão de
lançamento de efluentes, apresentando valores máximos permitidos para cada
substância e os parágrafos 6 e 7 citam aplicações para alguns parâmetros;
Resolução CONAMA nº 396/2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes
ambientais para o enquadramento, prevenção e controle da poluição das águas
subterrâneas.
Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548/2012, que dispõe sobre a vazão de
referência para o cálculo da disponibilidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas
do Estado.
A deliberação normativa COPAM/CERH 01/2008 estabelece, para Minas Gerais, limites
de lançamento que são iguais ou mais restritivos do que os estabelecidos em nível
federal pela resolução CONAMA 357/2005. Dessa deliberação, há citação que o efluente
não poderá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos
aquáticos no corpo receptor;
Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 09 de setembro de 2004, que estabelece
critérios para a classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos
e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de
licenciamento no nível estadual.
Deliberação Normativa COPAM nº 153, de 26 de julho de 2010, que convoca municípios
para o licenciamento ambiental de sistemas de tratamento de efluentes de ETA, cujas
estações de tratamento de água apresentem vazão superior a 20 l/s.
Com relação a qualidade das águas captadas, deverá ser observada a Portaria do Ministério
da Saúde nº 2.914/2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Com relação a Associação Brasileira de Normas Técnicas, deverão ser observadas:
NBR 12.211 (NB-587): Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água;
NBR 12.214 (NB-580): Projeto de sistema de bombeamento de água para
abastecimento público;
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NBR 12.215 (NB-581): Projeto de adutora de água para abastecimento público;
NBR 12.216 (NB-592): Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento
público;
NBR 12.217 (NB-593): Projeto de reservatório de distribuição para abastecimento
público;
NBR 12.218 (NB-594): Projeto de rede de distribuição para abastecimento público;
NBR 10.004: Classificação dos resíduos sólidos.
Com relação à passagem das canalizações nas vias de tráfego, não existem leis específicas
no município.
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2.2 DESCRIÇÃO GERAL DAS UNIDADES DO SISTEMA EXISTENTE
A cidade de Cristina MG conta com um sistema público de abastecimento de água operado
pela Prefeitura Municipal, constituído da seguinte forma:
2.2.1 Captação Superficial
São explorados dois mananciais distintos: o rio do Bode e o córrego da Mata.
A captação no rio do Bode é responsável por 60% da vazão do sistema, enquanto o córrego
da Mata, pelos 40% restantes.
A captação no rio do Bode já encontra-se envolvida pela malha urbana, sofrendo
interferências da mesma.
Pelos dados coletados, capta-se atualmente 25 l/s no rio do Bode, por meio de uma soleira
afogada, no meio de uma garganta do curso d’água, onde o acesso se dá com grande
dificuldade.
A seção de captação drena uma bacia da ordem de 26 km2, numa região onde observa-se
um rendimento específico médio mensal da ordem de 7,5l/s.km2. Assim, tem-se uma
descarga Q10,M igual a:
Q10,M = Re10,M x AD
Q10,M = 7,5 l/s.km2 x 26 km2 = 195 l/s
Pela vazão calculada, pode-se garantir que não há restrição quantitativa para o
aproveitamento desse manancial.
Do ponto de vista qualitativo, a água do manancial é compatível com sua bacia, a qual é
ocupada essencialmente por fazendas de pecuária, onde tem-se vegetação rasteira típica
de pastagem. Assim, a água em questão demanda tratamento convencional para sua
potabilização.
A captação do córrego da Mata se encontra a 8 km da cidade, próximo à nascente do curso
d’água. Trata-se de uma bacia de contribuição de pequeno porte, da qual capta-se em
períodos chuvosos uma vazão da ordem de 17l/s. Contudo, em períodos de seca,a vazão
cai significativamente, obrigando a operação do sistema a aumentar a vazão captada no
ribeirão do Bode. Há uma tendência pelo abandono da captação no córrego da Mata, seja
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em decorrência da queda de vazão que se observa no manancial, seja em função dos vários
problemas registrados na adutora correspondente.
2.2.2 Poço Tubular
Localiza-se no bairro São José, tendo sido perfurado exclusivamente para o atendimento
desse loteamento. As informações disponíveis desse poço são as seguintes:
−

Revestimento................................................................................... = AÇO DN150;

−

Vazão ........................................................................................................... = 3 l/s;

−

Barrilete ................................................................................................... = FG Ø2”.

2.2.3 Adutora de Água Bruta - AAB
O sistema existente conta com três adutoras de água bruta, a saber:
AAB 1: Interliga a captação do córrego da Mata à ETA 1. São 8.000m de tubulação, com 3
trechos distintos. O primeiro em PVC DN 100, o segundo em FºFº junta de chumbo DN 100
e o terceiro, e último, em cimento amianto, também DN 100. Trata-se de uma tubulação que
opera como conduto forçado por gravidade e que exibe problemas frequentes de
vazamentos. A tubulação encontra-se integralmente assentada em faixa de servidão.
AAB 2: Interliga a captação no ribeirão do Bode à ETA I. As características dessa AAB são
as seguintes:
•

Extensão .................................................................................................... = 800m;

•

Material ........................................................................................... = PVC DEF°F°;

•

Diâmetro ................................................................................................. = DN 150.

Não há registro de problemas nessa tubulação, que caminha em grande parte por vias
públicas.
A tubulação funciona como conduto forçado a gravidade.
AAB 3: Interliga a captação no ribeirão do Bode à ETA II. As características dessa AAB são
as seguintes:
1º Trecho:
•

Extensão ................................................................................................. = 1.000m;

31

•

Material ........................................................................................... = PVC DEF°F°;

•

Diâmetro ................................................................................................. = DN 150.

2º Trecho:
•

Extensão ................................................................................................. = 2.000m;

•

Material ............................................................................................. = 2 x PVC JE;

•

Diâmetro ................................................................................................... = DN 75.

Esta linha também opera como conduto forçado por gravidade, realizando travessia aérea
sobre o próprio ribeirão do Bode. Esta travessia apresenta problemas, uma vez se dá em
tubos de PVC, expostos ao tempo.
2.2.4 Tratamento
O sistema adota duas estações de tratamento, a saber:
ETA I: Trata-se de uma estação pressurizada, em chapa metálica, dotada de
flocodecantador e filtro. Esta ETA opera desde outubro de 1986 e encontra-se numa área
urbanizada ao final da rua João Pessoa.
Os dados principais da ETA são os seguintes:
−

Marca .............................................................................................. = FILTRÁGUA;

−

Capacidade Nominal.............................................................................. = 100 m3/h;

−

Pressão de trabalho............................................................................... = 2kgf/cm2.

A estrutura dessa ETA encontra-se bastante comprometida, visto que durante muitos anos
utilizou-se a pré-cloração no sistema, o que acelerou o processo de corrosão das chapas
metálicas.
Ao lado da ETA, tem-se uma casa de química, dotada de sala de preparo e dosagem com
as seguintes dimensões em planta de 3,66m x 5,67m e pé-direito de 2,96m. Esta sala é
dotada de 4 tanques de 500 l para o preparo de soluções de sulfato, cal e hipocal. Tem-se
uma bomba triplex para a dosagem dos três produtos. A especificação da bomba dosadora
é a seguinte:
−

Marca .............................................................................................. = FILTRÁGUA;

−

Modelo............................................................................................... = GRM II 250;

−

Série.......................................................................................................... = 026-97;
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−

Vazão................................................................................................... = 250 l/hora.

ETA II: Também pressurizada, em chapa metálica, dotada de flocodecantador e filtro. Esta
ETA opera desde março de 1995 e encontra-se numa área urbanizada ao final da rua Maria
Emília de Carvalho.
Os dados principais da ETA são os seguintes:
−

Marca .............................................................................................. = FILTRÁGUA;

−

Capacidade Nominal................................................................................ = 50 m3/h;

−

Pressão de trabalho............................................................................... = 2kgf/cm2.

Assim como a ETA I, esta estação encontra-se corroida internamente devido à adoção de
pré-cloração durante muitos anos.
Ao lado dessa ETA, tem-se uma casa de química, dotada de sala de preparo e dosagem,
laboratório e banheiro. Esta casa de química exibe área construída de 36m2. A sala de
preparo e dosagem, encontra-se equipada com 3 tanques de preparo de 500 l e uma bomba
dosadora triplex, com as seguintes características:
−

Marca .............................................................................................. = FILTRÁGUA;

−

Modelo....................................................................................................... =GRM II;

−

Série......................................................................................................... = VA 368;

−

Vazão................................................................................................... = 250 l/hora.

É preciso mencionar aqui que as duas ETA’s citadas sofrem dos mesmos problemas. O
primeiro se deve à corrosão interna pela pré-cloração, o segundo pela perda de
produtividade devido a turbidez da água bruta, a qual impõe paralisações frequentes para a
lavagem dos filtros.
Antes de encerrar o item, deve-se informar que na mesma área da ETA II, tem-se um filtro
lento que, durante a visita técnica ao sistema encontra-se desativado. Este filtro foi
construído há 30 anos para tratar a água de uma mina conhecida como “Mina da Cruz”.
Contudo, dada a baixa vazão desse manancial, este sistema foi sendo substituído pelo
sistema do ribeirão do Bode.
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2.2.5 Estações Elevatórias de Água Tratada
O sistema é dotado de duas elevatórias de água tratada, a saber:
EEAT Salviano: Encontra-se instalada, de forma precária, sobre o RAP de 47m3 no bairro
Vila Esperança. Tem a função de succionar desse RAP e recalcar para o RAP metálico de
100m3.
A EEAT conta com apenas um conjunto moto-bomba, instalado ao tempo, o qual exibe a
seguinte especificação:
−

Marca .................................................................................................. = Schneider;

−

Potência ....................................................................................................... = 5 cv;

−

Rotação ................................................................................................ = 3.485rpm.

A foto mostra as condições da EEAT Salviano.

EEAT São Francisco: Encontra-se instalada, de forma precária na área da ETA I,
especificamente sobre o RAP de 140m3. Esta EEAT succiona desse reservatório e recalca
para o REL de 23m3 do cemitério.
Esta EEAT conta com apenas um conjunto moto-bomba, instalado ao tempo, o qual exibe
as seguintes características:
−

Marca .................................................................................................. = Schneider;

−

Modelo ......................................................................................................... = MEZ;

−

Potência .................................................................................................... = 7,5 cv;
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−

Rotação ................................................................................................ = 3.500rpm.

2.2.6 Adução de Água Tratada
Serão três AAT’s em operação, a saber:
AAT Salviano: Interliga a EEAT Salviano ao reservatório metálico RAP de 100m3. Suas
características são:
−

Extensão..................................................................................................... = 330m;

−

Material................................................................................................. = PVC PBA;

−

Diâmetro .................................................................................................. = DN 50.

Trata-se de uma tubulação com caminhamento contínuo ascendente, sem aparelhos ou
válvulas de manobra.
AAT Cemitério: Interliga a EEAT São Francisco ao REL de 23m3 no cemitério. Suas
características são:
−

Extensão..................................................................................................... = 260m;

−

Material.......................................................................................... = PVC Soldável;

−

Diâmetro .................................................................................................... = DE 60.

Esta AAT caminha por faixa de servidão ao lado do cemitério municipal.
Não há registros de problemas operacionais, relativos a mesma.
AAT São José: Interliga o poço São José ao RAP de 33m3 localizado no mesmo bairro. As
características dessa AAT são:
−

Extensão.................................................................................................... = 390m;

−

Material......................................................................................... = PVC Soldável;

−

Diâmetro.................................................................................................... = DE 60.

Esta AAT caminha inicialmente pela rua Joaquim Dias, tendo seu trecho final em área de
pastagem.
Não há relatos de problemas operacionais, referentes a essa adutora.
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2.2.7 Reservação
São sete unidades de reservação em operação no sistema, assim caracterizadas:
RAP de 140m³: Apoiado, em concreto armado, encontra-se construído dentro da área da
ETA I, sendo alimentado pela mesma. Suas características são:
•

Diâmetro externo...................................................................................... = 10,60m;

•

Altura total.................................................................................................. = 2,70m;

•

Diâmetro interno....................................................................................... = 10,00m.

Este reservatório, que abastece a parte baixa da rede, foi construído em 1987 e encontra-se
em bom estado de conservação.
RAP de 100m³ Salviano: Metálico, cilíndrico, apoiado, foi recentemente implantado com o
objetivo de atender a zona alta do bairro Bela Vista.
Suas características são as seguintes:
−

Fabricante.............................................................................................. = DIPAWA;

−

Diâmetro................................................................................................... = 10,00m;

−

Volume....................................................................................................... = 100m3;

−

Data de fabricação................................................................................. = 11/10/11.

Trata-se de um tanque novo um ótimo estado de conservação.
REL de 23m³: Metálico, tipo taça, encontra-se instalado no fundo do cemitério municipal,
sendo responsável pelo abastecimento da zona alta do São Francisco, acima da ETA I.
Suas características são:
−

Altura da coluna......................................................................................... = 6,30m;

−

Altura total................................................................................................ = 10,00m;

−

Altura da taça............................................................................................. = 3,70m;

−

Alimentação....................................................................................... = PVC DE 60;

−

Fabricante............................................................................................ = Agrometal.

O estado de conservação é péssimo, conforme foto na sequência.
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RAP de 33m³: Apoiado, em alvenaria, encontra-se em meio a uma área de pastagem, no
alto do bairro São José.
Suas características são:
−

Formato................................................................................................. = quadrado;

−

Comprimento do lado................................................................................. = 3,90m;

−

Volume....................................................................................................... = 100m3;

−

Altura total ................................................................................................. = 2,59m;

−

Alimentação ...................................................................................... = PVC DE 60.

O estado de conservação desse tanque é muito ruim, conforme foto abaixo. Trata-se de
uma estrutura muito antiga.
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Reservatórios do “Toninho Barbosa”: São duas câmaras de concreto interligadas, em
condições ruins, as quais encontram-se no alto do bairro do BNH, em terreno aberto,
tomado pela vegetação.
O estado de conservação das unidades configura uma situação de abandono.
O volume total das duas câmaras é de 100m3.
RAP de 47m³ Salviano: Apoiado, em alvenaria, encontra-se em terreno no bairro Vila
Esperança. As condições desse tanque são precárias e suas características são as
seguintes:
−

Comprimento.............................................................................................. = 5,40m;

−

Largura....................................................................................................... = 4,26m;

−

Altura total.................................................................................................. = 2,82m.

RAP de 110m³: Apoiado, em concreto armado, retangular, localiza-se dentro da área da
ETA II, sendo alimentado pela mesma. Este tanque é responsável pelo abastecimento de
grande parte da rede da zona baixa. Suas características são:
−

Comprimento.............................................................................................. = 8,31m;

−

Largura....................................................................................................... = 5,30m;

−

Altura total.................................................................................................. = 3,17m;

−

Alimentação .................................................................................... = PVC DE 110.

O estado de conservação desse reservatório é bom, tendo sido construído em 1995.
2.2.8 Rede de Distribuição
O atual sistema distribuidor de Cristina é dotado de cinco zonas de pressão assim
caracterizadas:
- Zona Baixa 1: Abastecida pelos reservatórios RAP 140m3 e RAP 110m3, contemplando
toda a área central da cidade;
- Zona Baixa 2: Abastecida pelo RAP 47m3, corresponde à parte baixa do bairro Vila
Esperança;
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- Zona Alta 1: Abastecida pelo REL 23m3, corresponde ao bairro São Francisco.
- Zona Alta 2: Abastecida pelo RAP 100m3 metálico, contempla a parte alta do Vila
Esperança.
- Zona Alta 3: Abastecida pelo RAP 33m3, correspondente ao bairro São José.
Deve-se ressaltar que todas as ruas da cidade são dotadas de rede de água.
Há registros de desabastecimento por falta de pressão na rede, especificamente no alto do
cemitério e no bairro Portal da Boa Vista.
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3 ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE
3.1 ELEMENTOS ESPECÍFICOS A SEREM CONSIDERADOS NOS ESTUDOS DE
CONCEPÇÃO E VIABILIDADE
3.1.1 Estudos Populacionais
Para a projeção da população da localidade, considerou-se os dados censitários do IBGE
para a população urbana do município de Cristina (ver tabela 3.1.1 - A).
Tabela 3.1.1 - A: Dados Censitários da Sede de Cristina - MG

ANO

População da Sede (Hab)

1970

3.276

1980

3.576

1991

3.870

2000

5.460

2010

5.955

Fonte: IBGE

Tendo-se por base tais dados, definiu-se equações matemáticas para a modelagem da
evolução histórica da população de Cristina. Para tanto, aplicou-se equações do tipo: linear,
exponencial, logarítmico, polinomial e potencial, buscando-se o melhor ajuste matemático
(R2 máximo).
Na sequência, tem-se as figuras 3.1.1 – A a 3.1.1 – E com os gráficos que representam as
equações e os respectivos valores de R2. Para a construção de tais gráficos e a definição
das equações, utilizou-se os aplicativos do software Excel.
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Figura 3.1.1 – A: Gráfico do Crescimento segundo a equação linear

Figura 3.1.1 – B: Gráfico do Crescimento segundo a equação exponencial
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Figura 3.1.1 – C: Gráfico do Crescimento segundo a equação logarítmica

Figura 3.1.1 – D: Gráfico do Crescimento segundo a equação polinomial
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Figura 3.1.1 – E: Gráfico do Crescimento segundo a equação potência

Pelas figuras 3.1.1 – A a 3.1.2 – E o melhor ajuste à evolução histórica da população de
Candeias se deu com o modelo polinomial R2 = 0,937. Sendo assim, esse modelo foi
utilizado para a projeção da população. A projeção resultante foi comparada à projeção
populacional proposta para o município pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento
Regional – CEDEPLAR. O uso da projeção populacional indicado pelo CEDEPLAR se deve
ao fato de que as projeções realizadas por esse órgão em conjunto com a UFMG, há muito
são amplamente aplicadas em projetos de saneamento no estado, especialmente no âmbito
da COPASA.
Assim, na figura 3.1.1 - F tem-se as curvas de projeção populacional de Cristina,
referenciados no modelo polinomial e no estudo do CEDEPLAR.
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Figura 3.1.1 – F: Gráfico comparativo das curvas de projeção populacional

Na sequência, tem-se a Tabela 3.1.2 - B com a população prevista para o período de projeto
e a Figura 3.1.2 – G que exibe um gráfico da evolução da mesma.
Tabela 3.1.2 - B: Projeção populacional proposta para Cristina - MG

Ano
Civil

Operação

População
(hab)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6.102
6.177
6.253
6.330
6.408
6.487
6.567
6.647
6.729
6.779
6.829
6.880
6.931
6.983
7.035
7.087
7.140
7.193
7.246
7.284
7.322
7.360
7.399

Figura 3.1.2 – G: Projeção populacional proposta para Cristina
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3.1.2 Estudo de Demanda
a) Consumo per capita
Para a definição do consumo do SAA de Cristina, utilizou-se os dados de consumo de
localidades da região onde há hidrometração. Assim, levantou-se os dados de consumo das
cidades de Maria da Fé e Pedralva.
Segundo os dados da COPASA para tais localidades, a média de consumo micromedido
nas duas cidades é de 109,15l/hab.dia. Inserindo-se nesse valor uma perda de 25%, chegase a um consumo macromedido de 146l/hab.dia. Desta forma, adotou-se para Cristina um
consumo per capita de 150l/hab.dia. Em anexo, tem-se os relatórios da COPASA.
b) Coeficientes de Variação de Demanda
Os valores adotados são os seguintes:
•

Coeficiente referente ao dia de maior consumo K1 = 1,2

•

Coeficiente referente a hora de maior consumo K2 = 1,5

c) Índice Necessário a Reservação
Considerou-se um volume mínimo de reservação, equivalente a 1/3 do consumo do dia de
maior consumo.
d) Índice de Atendimento
Adotou-se um índice de atendimento de 100% da população residente na localidade.
3.1.3 Redução e Controle de Perdas
Com as melhorias previstas para o SAA de Cristina deverão ser implementadas as
seguintes ações de controle e redução de predas:
−

Instalação de macromedição em cada setor do sistema;

−

Substituição e aferição de hidrômetros;

−

Análise constante das variações de consumo no sistema com vista a identificar
possíveis perdas;

−

Orientação dos consumidores quanto ao controle de Perdas.

Na sequência tem-se a Tabela 3.2.5 – A com projeção de consumo na localidade.
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INSERIR QUADRO DE PROJEÇÃO
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3.3 ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
Do ponto de vista ambiental, o empreendimento aqui proposto trará os seguintes impactos
relevantes à sua área de influência:
−

as melhorias do sistema público de abastecimento de água trarão impactos positivos
ao meio antrópico, uma vez que aumentarão a garantia do fornecimento de água em
quantidade e qualidade para a população, eliminando quaisquer riscos de
desabastecimento e de ocorrência de doenças de veiculação hídrica;

−

melhorias em sistemas de abastecimento levam à valorização imobiliária e a
propulsão do desenvolvimento regional;

−

as obras de melhoria do sistema possibilitarão a geração de emprego e renda na
localidade, mesmo que por um período restrito;

−

a obra terá como impacto negativo relevante, a escavação de valas para implantação
de tubos nos arruamentos, seja devido à restrição da circulação nas vias, seja em
decorrência da geração de material de bota-fora;

−

a implantação da nova ETA irá gerar movimento de terra, ruído e supressão de
vegetação rasteira, contudo, interferindo numa área rural de pequenas dimensões;

−

a operação do sistema não irá gerar emissões atmosféricas. O resíduo sólido gerado
na unidade de tratamento será tratado na UTR e devidamente disposto no aterro
municipal;

−

a barragem de captação proposta, trabalhará como uma pequena soleira h~1 m, sem
alterar o regime do ribeirão.

Em função dos aspectos ambientais aqui destacados, deverão ser observados
especialmente os seguintes dispositivos legais;
−

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 nº 07/1994 - estabelece normas para o
licenciamento ambiental de obras de saneamento.

−

Resolução CONAMA 430/2011 – estabelece os padrões de lançamento de efluentes
em cursos d’água.
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3.4 ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE CONCEPÇÃO
Durante a visita técnica e estudos do SAA de Cristina, as alternativas de concepção
apresentaram-se muito parecidas, todas prevendo-se o abandono das ETA’s pressurizadas
existentes e a adoção de manancial único.
Os estudos e cotejamentos realizados, decidiram por um novo sistema baseado nas
seguintes ações:
−

Adoção do ribeirão do Bode como manancial abastecedor único;

−

Construção de uma nova captação no ribeirão do Bode, a montante da malha
urbana;

−

Abandono das ETA’s pressurizadas e implantação de uma ETA convencional, com
capacidade para processar toda a vazão do sistema;

−

Abandono das unidades de reservação que se encontram em condições precárias, a
saber: REL de 23m3, RAP de 33m3, reservatório do Toninho Barbosa e RAP de
47m3.

−

Implantação de um reservatório apoiado de 100m3 na área da nova ETA, com vistas
a atender toda a zona alta da região do São Francisco;

−

Desativação da EEAT São Francisco;

−

Implantação de booster para pressurização da rede do bairro Portal da Boa Vista;

−

Redimensionamento da rede existente, com vistas a adequá-la a vazão de fim de
plano.

A respeito dessa concepção deve-se apresentar aqui alguns aspectos que fundamentaram a
mesma. Assim, deve-se informar que o ribeirão do Bode deverá ser adotado como
manancial único, uma vez que este exibe capacidade para tal e os demais mananciais
explorados tem exibido restrições quantitativas e qualitativas.
Do ponto de vista qualitativo o ribeirão do Bode vem sendo utilizado a anos sem nenhum
parâmetro indicador, que inviabilize o aproveitamento do mesmo. A única questão relativa a
esse manancial, se deve ao atual ponto de captação, o qual deverá ser relocado para um
terreno à montante da mancha urbana.
Quanto às ETA’s pressurizadas existentes, estas deverão ser desativadas, por duas razões:
a estrutura das mesmas encontra-se bastante corroída em razão da adoção de précloração, e a água do principal manancial da região exibe turbidez em valores que
inviabilizam esse tipo de estação, que opera muito bem para águas com turbidez até 100
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UNT.
Para atender ao futuro sistema propõe-se uma estação do tipo convencional, próximo ao
ponto de captação, capaz de operar com águas com turbidez acima de 100 UNT. Ao lado
dessa ETA ter-se-á uma unidade de tratamento dos resíduos gerados no processo. Vale
ressaltar que atualmente as duas ETA’s lançam seus efluentes nos cursos d’água, sem
qualquer tipo de condicionamento prévio.
Ainda sobre a concepção, vale mencionar que buscou-se preservar todas as unidades em
bom

estado

de

conservação

e

abandonar

aquelas

que

encontram-se

bastante

comprometidas.
Na sequência, tem-se o pré-dimensionamento das unidades aqui propostas.

3.2 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE UNIDADES
3.2.1 Captação / AAB
O futuro sistema deverá explorar isoladamente o ribeirão do Bode, contudo, adotando-se um
novo ponto de captação. Assim, deverá ser projetada uma barragem de nível, em local à
montante da mancha urbana, de onde é possível escoar por gravidade até a futura ETA.
A barragem de nível em questão, é apenas uma soleira com ~ 1,00 m para garantir
submergência à tubulação de tomada. O novo ponto de captação no ribeirão do Bode exibe
coordenadas .22º 13’ 09” S e 45º 14’ 55” O.
Para a definição da vazão a ser captada procedeu-se da seguinte forma:

Q=

pop × qpc × K 1
86.400

pop = 7.399hab; qpc = 150 l/hab.dia; K1 = 1,2
Q=

7.399 × 150 × 1,2
= 15,41 l/s
86.400

Junto a barragem de nível citada, será implantado desarenador de onde partirá uma AAB
para alimentação da ETA convencional a implantar.
A AAB em questão foi pré-dimensionada segundo a expressão:
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Q

D = 1,2

D = diâmetro (m)
Q = vazão (m3/s)

D = 1,2 0,01541 = 0,149mm
Considerou-se 625m, de AAB, em PVC DEFºFº DN 150. Esta AAB caminhará integralmente
por faixa de servidão paralela ao curso d’água, contudo, sem interferir com APP. A
tubulação proposta chegará diretamente no Parshall da ETA.
3.2.2 Tratamento (ETA/Casa de Química/Tanque de Contato)

O tratamento se dará em uma ETA convencional, pré-fábricada a implantar, que será
auxiliada por casa de química apta, a principio, para a dosagem de soluções para
coagulação, ajuste do pH, desinfecção e fluoretação.
A ETA em questão ocupará um terreno às margens de estrada vicinal, de topografia
favorável, sem vegetação de porte, onde tem-se energia elétrica e onde não haverá
dificuldades para aquisição do terreno, segundo informações da própria Prefeitura Municipal
( o vice-prefeito participou da seleção da área junto com a equipe da Belba).
A ETA deverá ter capacidade para processar uma vazão de 15,41l/s, sendo dotada de
unidade de mistura rápida, floculador hidráulico, decantador laminar e filtros autolaváveis de
camada dupla. Como o terreno selecionado exibe dimensões pré-definidas, propõe-se a
adoção de ETA compacta.
Deverá ser implantada casa de química na área da ETA, sendo esta dotada de depósito,
sala de preparo e dosagem de soluções, laboratório, além de sala elétrica.
Para pré-dimensionar o porte dessa casa de química, tornou-se necessário determinar,
essencialmente a área do depósito e o volume dos tanques de preparo e armazenamento
de soluções. Assim, tem-se:
a) Alcalinizante (Hidróxido de Cálcio)
•

Dosagem média = 10mg/l;

•

Concentração da solução = 5% ou 50 g/l;

•

Massa específica aparente = 520 kg/m3;
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•

Pureza do produto comercial = 68%;

•

Período de estocagem = 60 dias;

•

Consumo de Cal (final de plano – produto comercial)

Cs =

•

15,41l/s × 0,010g/l × 86.400s/d
= 19.580g/di a ou 19,58 kg/dia
0,68

Área para estocagem será:

Ae =

•

19,58 x 60dias
3

520kg/m x 1,60

= 1,41m 2

Vazão máxima de solução a ser dosada:
Qs =

0,005 x 15,41 x 3.600
= 5,55 l/h
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O preparo deverá ser executado em dois tanques com volume necessário a 12 h de
operação:
Vt = Qs x 12 =5,55l/h x12h = 66,40 l
Buscando-se a simplificação para a instalação correspondente e condições adequadas para
a operação, deverão ser utilizados 2 tanques de polietileno reforçado com fibra, com volume
de 100 l cada um deles.
b) Sulfato de Alumínio
•

Dosagem = 20mg/l;

•

Massa específica aparente = 1.330 kg/m3;

•

Período de estocagem = 60 dias;

Cs =

15,41l/s × 0,020g/l × 86.400s/d
= 40,04l/dia
1.330g/l × 0,50

Para 60 dias o consumo será de 2.402 l. Para estoque deste volume, serão adotados 2
tanques plásticos de fundo plano, de 1,5 m3 cada, que serão assentados em bacia de
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contenção junto à casa de química.
•

Vazão de solução:
Qs =

0,020g/l × 15,41l/s × 3.600s/d
= 1,67l/dia
1.330g/l × 0,50

A dosagem será feita através de bomba dosadora eletromagnética microprocessada, que
succionará em tanque de nível constante alimentado pelos tanques estacionários exteriores.
c) Cloro gasoso
•

Dosagem = 3mg/l;

•

Período de estocagem do produto = 60 dias;

•

Produto = cloro gasoso.

Cs = 15,41l/s x 0,003g/l x 86.400s/dia
Cs = 3.994,27 g/dia ou 4,00 kg/dia

Serão adotados cilindros de cloro com capacidade para 45 kg. A quantidade de cilindros
para o período de estoque será:
Nº c =

4,00 x 60
= 5,33un = 6 cilindros
45

A casa de química contará com sala de cloradores, depósito de cilindros de cloro, detector
de vazamento e fosso para lançamento de cilindro vazante.

d) Ácido Fluossilícico
•

Dosagem ótima = 0,80mg/l;

•

Pureza do produto comercial = 250.000mg/l;

•

Íon fluoreto (100% puro) = 79,02%;

•

Período de estocagem de solução = 60 dias;

•

Consumo de Ácido Fluossilícico.
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Cs =

•

15,41l/s × 0,80mg/l × 86.400s/d
= 5,39l/dia
250.000mg/ l × 0,7902

Vazão de dosagem:
O ácido deverá ser diluído 12 vezes antes da sua dosagem.
Assim, a vazão de dosagem será:

Qs = 5,39l/dia × 12 = 64,68l/dia ou 2,69l/hora
•

Volume de solução a ser estocada:
Vt = Qs x 60 dias
Vt = 5,39 l/dia x 60 dias = 323,40 l

Para atender a esse volume com conforto operacional, deverão ser adotados 2 tanques de
200 litros.
Em função dos cálculos executados, propõe-se a construção de uma casa de química com
120m2 de área construída.
Como tanque de contato para o sistema, deverá ser implantado um reservatório com volume
útil de 30 m3.
3.2.3 Unidades de bombeamento

Deverão ser implantados dois boosters para o SAA de Cristina: booster Bela Vista e booster
Portal da Boa Vista.
O booster Bela Vista será instalado na área onde tem-se atualmente o RAP de 47m3. Este
terá a função de alimentar ao RAP metálico de 100 m3. Este booster atuará em substituição
à EEAT Salviano. Contudo, nesse caso, propõe-se uma instalação adequada, com casa de
bombas, sala elétrica etc.
O booster Portal da Boa Vista, succionará da rede da zona baixa e pressurizará diretamente
o sistema distribuidor do loteamento Portal da Boa Vista.
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Para pré-definir o porte desses booster’s, calculou-se a potência dos mesmos, fazendo-se:

Ρ=

Q x Hm
75 x η

B

P = potência das bombas (cv);
Hm = altura manométrica (mca);
ηB = rendimento esperado para a bomba.
Para o dimensionamento preliminar dos conjuntos motobombas, foi usado programa de
seleção de bombas, que determinou os seguintes equipamentos, segundo os pontos de
operação pré-dimensionados e apresentados no quadro a seguir:

Unidade

Vazão de
recalque
(l/s)

Altura
Manométrica
(m)

Potência
(cv)

Rendimento
da bomba
(%)

Booster Bela
Vista

1,10

61

2

75

Booster Portal
da Boa Vista

1,73
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3

75

3.2.4 Adutora de Água Tratada – AAT

Ter-se-á uma AAT, denominada Bela Vista, integrando o booster Bela Vista ao reservatório
de 100 m3 metálico. Esta AAT caminhará inicialmente por via pública, tendo um trecho final
em faixa de servidão, próximo ao RAP de 100m3.

D = 1,2 Q
D = diâmetro (m);
Q = vazão(m 3 /s).
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Assim, tem-se:
D = 1,2 0,00110 = 0,040m
Desta forma, considerou-se uma AAT em PVC PBA DN 50, com extensão de 330m.
3.2.5 Reservatórios

O volume de reservação necessário foi determinado conforme a expressão a seguir:

VR =

pop x qpc x 1,2
3000

Pop = população total (hab)
VR =

7.399 x 150 x 1,2
= 444m 3
3.000

Para atender a esse volume, deverão ser preservados os reservatórios: RAP 140m3, RAP
110m3 e RAP de 100m3 (metálico), que são aqueles que se encontram em melhores
condições. E mais, um RAP de 100m3 deverá ser implantado na área da nova ETA, com
vistas a atender à zona do Alto São Francisco Cemitério.
3.2.6 Rede de Distribuição

Para o pré-dimensionamento da rede de distribuição do SAA Cristina, neste momento, para
as tubulações principais, de saída dos reservatórios, procedeu-se da seguinte forma:
a) Vazão de rede (Q Rede)

Qrede =

pop × qpc × K 1 × K 2
86400

pop = população da zona de pressão
qpc = quota per - capita(l/h ab.dia)

b) Diâmetro da tubulação (D)
Para a vazão máxima da rede e uma perda de carga unitária (j) de 8 m/km, tem-se pela
fórmula de Hazen Willians o seguinte:
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⎛ 10,643 × Q1,85
⎜
D=
⎜⎜
1,85
⎝ 0,008 × 130

1

⎞ 4,87
⎟
⎟⎟
⎠

Pelo valor calculado, considerou-se que as tubulações de saída dos reservatórios para a
rede de distribuição serão aproveitadas. Já as tubulações que apresentem perdas de carga
elevadas deverão ser substituídas. Assim, prevê-se a implantação de cerca de 3,03 km de
rede e o aproveitamento de 18,83 km de tubulações existentes.
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3.3 ESTIMATIVA DE CUSTOS
Na sequência, tem-se a planilha com a estimativa de custo da proposta de concepção do
sistema.
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INSERIR ARQUIVO:
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3.4 INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO NECESSÁRIOS

Na sequência, tem-se o quadro com a relação dos serviços de campo necessários ao
desenvolvimento do projeto de engenharia.

Discriminação do serviço
SERVIÇO DE CAMPO

unidade

qtdade

Levantamento planialtimétrico semicadastral em áreas urbanizadas

km2

0,15

Levantamento planialtimétrico semicadastral em áreas de expansão

km2

0,2

Levantamento planialtimétrico semicadastral de faixa de exploração p/
implantação de adutora e locação e nivelamento de eixo - Faixa de 20m

km

0,65

Levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com avaliação
preliminar do valor comercial do imóvel - área até 1.000m²

und

5

und

1

m2

-

und

2

m

-

und

-

Sondagem a percusão - SPT (diâmetro - 63,5mm)

m

240

Sondagem a trado (4") - (tipo cavadeira – diâmetro 4” - 100mm)

m

9

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com avaliação
preliminar do valor comercial do imóvel - área de 1.000 a 5.000m²
Levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com avaliação
preliminar do valor comercial do imóvel - área pelo que exceder a
5.000m²
Batimetria de seções fluviais até 10m de comprimento
Batimetria de seções fluviais pelo que exceder 10m de comprimento
SERVIÇOS GEOTECNICOS
Mobilização e Desmobilização
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4 ANEXOS
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4.1 ATA DE REUNIÃO
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Inserir arquivo Ata de Reunião
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Inserir arquivo Ata de Reunião
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4.2 DADOS DE CONSUMO DE PEDRALVA E MARIA DA FÉ
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65
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4.3 MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CUSTO
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INSERIR ARQUIVO MEMÓRIA DE CÁLCULO
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4.4 DESENHO
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