
 

 

ANEXO III – RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

CAPTAÇÃO DE ÁGUA E ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA 

A captação de água é realizada na lagoa de Juparanã através de conjunto moto bomba 

de 250 CV instalado em flutuador. Conjuntos reserva não instalados.  

O Sistema possui uma adutora de água bruta que conduz a água da Estação Elevatória 

de Água Bruta (Flutuador) até uma caixa de passagem em concreto apoiada, com 

capacidade para 400 m3.  

A adutora é composta por uma linha em recalque com 400 m de extensão em 

tubulação de PVC Defofo e diâmetro de 300 mm. Segue uma linha por gravidade com 

extensão total de 9500 metros no mesmo diâmetro e material, interligando a citada 

caixa de passagem a ETA no centro da cidade. O primeiro trecho de 6.500 m da linha 

por gravidade interliga a caixa de passagem a futura ETA e os restantes 3.000 metros, 

que ligam a futura ETA à existente serão utilizados como rede de distribuição quando 

da implantação do novo sistema de abastecimento de água. 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 

A ETA de Sooretama é do tipo convencional contendo, portanto, os processos de 

floculação, decantação, filtração, desinfecção (tanque de contato).  

A vazão estimada de produção da ETA Sooretama é de aproximadamente 40 L/s, 

porem sua capacidade nominal é da ordem de 20 L/s (Plano Municipal 2017). O 

sistema conta com: 

 Calha Parshall 

 Floculador hidráulico; 



 Dois decantadores com módulos tubulares 

 Oito filtros rápidos de gravidade com fluxo descendente e de camadas simples 

(6 deles parte da estação e 2 unidades circulares construídas anexas ao bloco 

da ETA 

 Edifício anexo que abriga a sala do laboratório, armazenamento de produto 

químico e estação elevatória de água tratada. 

 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

Elevatóri

a de Água 

Tratada 

 

Origem 

 

Destino 

 

Bombas 
Potência 

total (cv) 

Adutora 

Diâmetro 
(mm) 

Extensão 
(m) 

 EEAT 

ETA 

(Reservatório 

enterrado) 

Reservatório 

Elevado – T1 

(100 m³) 

2 x Q = 55 L/S 
Hman = 28 

mca(*) 
30 150 - 

 

RESERVATÓRIO 

CENTRO DE 

RESERVAÇÃO 
TIPO MATERIAL ESTADO 

CAPACIDADE 

(M³) 

ALIMENTAÇÃ

O 
ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 Reservatório 

R1 
Enterrado Concreto Regular 60 ETA 

Reservatório da ETA – 

sem distribuição 

 Reservatório T1 Elevado Concreto Regular 100 ETA Toda a cidade  

Total 160   

REDES 

Material Extensão (km) 

PVC, Cimento Amianto, FoFo e outros  70 

  

LIGAÇÕES DE ÁGUA 

Ano 

AG002 - 

Quantidade de 

ligações ativas de 

água (Ligações) 

AG003 - 

Quantidade de 

economias ativas 

de água 

(Economias) 

2019 
(Relatório 

técnico 
SAAE) 

4991 5762 



2017 4935 5731 

NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

Estação de Tratamento de Água, EEAT e reservatórios elevados de distribuição com 

obras civis praticamente concluídas restando apenas montagem eletromecânica das 

instalações.  

As características da nova EEAB instalada são apresentadas na tabela a seguir.  

Elevatóri

a de Água 

Tratada 

 

Origem 

 

Destino 

 

Bombas 
Potência 

total (cv) 

Adutora 

Diâmetro 
(mm) 

Extensão 
(m) 

 EEAB 
Lagoa 

Juparanã   

Reservatório 

de água bruta)  

 
Q=100 l/s 

  
Hman = 104 

mca 
 

2 x  

250 

CV 
300 400 

As características do reservatório de água bruta são apresentadas na tabela a seguir.  

CENTRO DE 

RESERVAÇÃO TIPO MATERIAL ESTADO 
CAPACIDADE 

(M³) 

ALIMENTAÇÃ

O 
ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 Reservatório 

Água Bruta 
Apoiado Concreto Bom 400 Captação 

Caixa de passagem água 

bruta – adutora de água 

bruta 

As características do reservatório de água tratada são apresentadas na tabela a seguir.  

CENTRO DE 

RESERVAÇÃO 
TIPO MATERIAL ESTADO 

CAPACIDADE 

(M³) 

ALIMENTAÇÃ

O 
ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 Reservatório 

Limpeza dos 

Filtros 

Elevado Concreto Bom 80 ETA Filtros 

 Reservatórios 

Elevado 
Elevado Concreto Bom 2 x 200 EEAT Rede distribuição 

As características da nova EEAT a ser instalada na área da nova ETA são apresentadas 

na tabela a seguir.  

Elevatóri

a de Água 

Tratada 

 

Origem 

 

Destino 

 

Bombas 
Potência 

total 

(cv) 

Adutora 

Diâmetro 
(mm) 

Extensão 
(m) 

 EEAT 
ETA 

NOVA   

Reservatórios 

Elevados – T2 e 

T3 (200 m³ 

cada)  

 
Q=93,31 l/s 

  
Hman = 25 mca 

 
2 x  

40 

CV 
300 100 

A Nova ETA do tipo convencional, contendo, portanto, os processos de floculação, 

decantação, filtração, desinfecção (tanque de contato) tem capacidade nominal 

definida em 93 l/s, a mesma vazão de dimensionamento da EEAT. 



 

2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Estação de Tratamento existente possui uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa 

facultativa. A lagoa Anaeróbia é de formato retangular (50 x 65 m) com área superficial 

de aproximadamente 3.250 m². Considerando uma profundidade de 3 metros, o 

volume aproximado da lagoa seria 9.750 m³. Já a lagoa facultativa de formato 

trapezoidal, tem uma área de superfície 6.670 m². 

REDE COLETORA 

Segundo informações do SNIS (2017) a extensão de rede coletora no município é de 

aproximadamente 55 km e é constituída por tubulação com diâmetros 150 mm. Em 

geral, os elementos de inspeção são compostos por terminal de limpeza (TL) e poços 

de visita (PV). 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, LINHAS DE RECALQUE 

EEE 1: Localizada as margens do Córrego D’água e da Rodovia BR 101 recalca o 

esgoto coletado na bacia até o PV de montante da tubulação que cruza a rodovia. 

Trata-se de uma elevatória de poço úmido com apenas um conjunto moto bomba 

submersível instalado (sem reserva). Não há informações sobre as características 

do CMB. A linha de recalque tem extensão aproximada de 324 m. Não obtivemos 

informações acerca do diâmetro e material da tubulação. A área não é cercada e 

nem urbanizada. 

EEE 2: Localizada as margens de um afluente do Córrego Alegre e da Rodovia BR 

101 recalca o esgoto coletado na bacia até o PV de Transição. É uma elevatória de 

poço úmido com apenas um conjunto moto bomba submersível instalado (sem 

reserva). Não há informações sobre as características do mesmo. A linha de 

recalque tem extensão aproximada de 670 m. Não obtivemos informações acerca 

do diâmetro e material da tubulação. A área não é cercada e nem urbanizada. 

EEE 3: Localizada as margens do Córrego Alegre e da Rodovia BR 101 recalca o 

esgoto coletado na bacia até o PV de Transição. É uma elevatória de poço úmido 

com apenas um conjunto moto bomba submersível instalado (sem reserva). Não 

há informações sobre as características do mesmo. A linha de recalque tem 

extensão aproximada de 400 m. Não obtivemos informações acerca do diâmetro e 

material da tubulação. A área não é cercada nem urbanizada. 

EEE 4: Localizada na rua Antenor de Souza Ferraz no bairro Sayonara II e recalca o 

esgoto coletado na bacia até o PV situado no cruzamento da Av. Vista Alegre e Rua 



Peroba. É uma elevatória de poço úmido com apenas um conjunto moto bomba 

submersível instalado (sem reserva). Não há informações sobre as características 

do mesmo. A linha de recalque tem extensão aproximada de 500 m. Não 

obtivemos informações acerca do diâmetro e material da tubulação. A área é 

cercada e urbanizada. 

EEE 5: Localizada na rua Manoel Correia de Souza no Loteamento Recanto Feliz 

recalca o esgoto coletado na bacia até o PV situado no cruzamento da Antenor de 

Souza Ferraz e rua Marcelo Dias de Queiroz Anchesqui. É uma elevatória de poço 

úmido com apenas um conjunto moto bomba submersível instalado (sem reserva). 

Não há informações sobre as características do mesmo. A linha de recalque tem 

extensão aproximada de 350 m. Não obtivemos informações acerca do diâmetro e 

material da tubulação. A área é cercada e urbanizada. 

EEE 6: Localizada no Bairro Residencial Bionavita recalca o esgoto coletado na bacia 

até o PV de transição. É uma elevatória de poço úmido com apenas um conjunto 

moto bomba submersível instalado (sem reserva). Não há informações sobre as 

características do mesmo. A linha de recalque tem extensão aproximada de 350 m. 

Não obtivemos informações acerca do diâmetro e material da tubulação. A área é 

cercada e urbanizada. 

EEE Final: Localizada na área da ETE recalca todo o esgoto coletado na cidade até a 

entrada da estação. Assim como as demais elevatórias do sistema é do tipo poço 

úmido com apenas um conjunto moto bomba submersível instalado (sem reserva). 

Não há informações sobre as características do mesmo. A linha de recalque tem 

extensão aproximada de 100 m. Não obtivemos informações acerca do diâmetro e 

material da tubulação. A área não é cercada e nem urbanizada. 

 

3. SISTEMAS ISOLADOS - ÁGUA 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMENDADOR RAFAEL 

O aglomerado urbano de Comendador Rafael situa-se às margens da lagoa de 

Juparanã e conta, em 2019, com uma população de cerca de 511 habitantes, segundo 

estimativas que efetuamos e estão descritas no item 3 deste relatório. 

Tem um sistema de abastecimento de água operado pelo SAEE, composto por uma 

captação na lagoa de Juparanã realizada através de um flutuador que conduz a água 

captada para uma estação de tratamento compacta com capacidade de 10 l/s 

(segundo PMSB). 



A unidade de tratamento é composta por um filtro direto descendente e um sistema 

de desinfecção com hipoclorito de sódio gerado “in situ” através de equipamento 

instalado e mantido por uma empresa regional. A água distribuída não é fluoretada.  

A ETA encontra-se em bom estado de conservação, no entanto, não possui programa 

de manutenção regular. As unidades de abastecimento não possuem licenciamento 

ambiental e outorga. (PMSB). 

A água tratada produzida é armazenada em um reservatório de fibra de vidro com 

capacidade para 25 m3, instalado ao lado da unidade de tratamento. A distribuição de 

água para as ligações é realizada através de um booster com 10 CV de potência, 

também localizado na mesma área.  

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JUNCADO 

O aglomerado urbano do Juncado conta, em 2019, com uma população de cerca de 

839 habitantes, segundo estimativas que efetuamos e estão descritas no item 3 deste 

relatório. 

Tem um sistema de abastecimento de água operado pelo SAEE, composto por uma 

captação no córrego do Cupido (bomba 15 cv), cuja água é bombeada até uma estação 

de tratamento compacta com capacidade de 10 l/s. 

À exemplo de Comendador Rafael, a unidade de tratamento é composta por um filtro 

direto descendente e um sistema de desinfecção com hipoclorito de sódio gerado “in 

situ” através de equipamento instalado e mantido por uma empresa regional. A água 

distribuída não é fluoretada. Segundo o PMSB funciona cerca de 21 horas por dia. 

A ETA encontra-se em bom estado de conservação.  As unidades de abastecimento 

não possuem licenciamento ambiental e outorga. (PMSB). 

A água tratada produzida é armazenada em dois reservatórios de fibra de vidro com 

capacidade para 25 m3 cada um, instalados ao lado da unidade de tratamento. A 

distribuição de água para as ligações é realizada através de um booster com 7,5 CV de 

potência, também localizado na mesma área.  

 


