
Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Data: 02/03/2016

Plano de Racionamento de Água

Localidade/Municipio: Sede/Catuti

Introdução

A COPASA informa que o longo periodo de estiagem e o aumento de consumo de água,
associado ao forte calor, impactaram diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de
produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os niveis de abastecimento de água encontram-se
comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia de atendimento
mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se
obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os
impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das
condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos
podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do periodo de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização
das condições das fontes de produção de água.

1. Ações de contingência

Serão adotadas medidas de restrição de oferta de consumo de água tratada, como: paralisação total
da produção de água em intervalos preestabelecidos, redução da pressão na rede de água, rodizio
de abastecimento nos bairros previamente escalonados.

2. Periodo de restrição de água

Previsão de início: 01/04/2016

3.1- Por região

Previsão de término: / /

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Manhã

lado 1 da Linha (lado

de Mato Verde)

lado 2 da Linha (lado

de Gameleira)

lado 1 da Linha (lado

de Maio Verde)

lado 1 da Linha (lado

de Maio Verde)

Tarde

lado 1 da Linha (lado

de Maio Verde)

lado 2 da Linha (lado

de Gameleira)

lado 1 da Linha (lado

de Maio Verde)

lado 1 da Linha (lado

de Maio Verde)

Noite

lado 1 da Linha (lado de

Maio Verde)

lado 2 da Linha (lado de

Gameleira)

lado 1 da Linha (lado de

Maio Verde)

lado 1 da Linha (lado de

Maio Verde)
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Quinta-feira
Lado 2 da Linha (Lado Lado 2 da Linha (Lado Lado 2 da Linha (Lado de

de Gameleira) de Gameleira) Gameleira)

Sexta-feira
Lado 1 da Linha (Lado Lado 1 da Linha (Lado Lado 1 da Linha (Lado de

de Mato verde) de Mato Verde) Mato Verde)

Sábado
Lado 1 da Linha (Lado Lado 1 da Linha (Lado Lado 1 da Linha (Lado de

de Mato Verde) de Mato Verde) Mato Verde)

3.2- Por bairros

Catuti - Lado 1 da Linha (Lado de Mato Verde)

Catuti - Lado 2 da Linha (Lado de Gameleira)

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários esDeciais (caráter essencial)

A distribuição de água aos clientes que prestam serviços de caráter essencial e que não possuem

alternativa para abastecimento por meio da rede de distribuição será realizada através de caminhão

pipa, conforme solicitação dos usuários, priorizando o atendimento a creches, instituições de ensino

público, principalmente aquelas destinadas á educação de crianças, hospitais, unidades de

atendimento destinadas á preservação da saúde pública e estabelecimentos de internação coletiva.

Esses clientes estão devidamente cadastrados no sistema comercial da COPASA e serão

informados oportunamente que estão enquadrados como usuários que prestam serviço de caráter

essencial á população

4. Ações Dara assegurar ampla divulg=a-'!ç=ã=o -1

Divulgação na imprensa local, site da COPASA e Agência de Atendimento.

5. Medidas ara melhoria do sistema de abastecimento de água

A COPASA,com o objetivo de melhorar o sistema de abastecimento, irá adotar a seguinte medida:
.,. Há previsão para ampliação da capacidade de armazenamento da Barragem Via mão.

;.. Foi executada a suspensão do vertedouro, passandode 1,00 m X 4,00 m para 1,60 m X 4,00,
como forma de aumentar a acumulação de água no barramento existente com capacidade de
20.000m3. Além disso, atualmente esta sendo implementada a construção de Barragem com
capacidade de armazenamento de mais 140.000 m3, tendo já iniciado a fundação do maciço e,
escavação em rocha do canal de vertedouro, incluindo a construção de adutora de ferro
fundido com diâmetro de 1.000mm com previsão para inicio de operação em outubro de
2016.

, Caso seja necessano, haverá o incremento de vazão adicional com O transporte de água
tratada através de caminhão pipa, com captação em outro município a ser definido.
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6. Responsáveis para contatos

Nome Telefone E-mail

José Ferreira de Almeida (38) 3813-1240 Jose. almeida3@copasa.com.br

Wylton Freitas (38) 3813-8100 Wylton. freitas@copasa.com.br

Luis Henrique Munaier (31 )-3250-1381 luis. munaier@copasa.com.br

7. Responsável pela Elaboração
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