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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto

Coordenação de Fiscalização da Superintendência de
Abastecimento de Água e Esgoto

 

Informação Técnica n.º 16/2021 - ADASA/SAE/COFA Brasília-DF, 20 de maio de 2021.

À SAE.

 

Assunto: Ações remediadoras ao rompimento do interceptor de esgotos na travessia sobre o ribeirão
Cortado.

 

1. Em 20 de abril a SAE enviou O�cio 33 (60256678) solicitando as seguintes informações acerca das
ações remediadoras:

a) Os resultados, ponto a ponto, das ações previstas no cronograma de
recuperação, conforme item 3.4.2 da Nota Técnica nº 09/2021.

b) Andamento do projeto para a solução estrutural defini�va da região afetada,
com as datas de início e conclusão das obras, valor de inves�mento, população
atendida e outras informações que possam comunicar a prestação do serviço de
esgotamento sanitário. Caso o estudo não tenha iniciado, favor informar a data
de início e conclusão.
 

2. Em 17 de maio, dentro do prazo es�pulado pela Adasa, a Caesb enviou Carta 39 (62069012)
informando:

2.1) Sobre a letra "a" que solicitou o resultado das 8 etapas do cronograma de ações, a
Caesb limitou-se a responder que "As obras de recuperação do interceptor de
esgotos (INT.MLC.001) foram executadas no período de 01/03/2021 a 30/03/2021, e em conformidade
com as informações técnicas constantes do Relatório Conjunto PAS/ESO (58326439)."

2.2) A resposta parece comunicar que o cronograma foi integralmente cumprido. Contudo,
a solicitação da Adasa foi a abordagem dos resultados, ponto a ponto, das ações previstas no referido
documento - item 3.4.2 (58410377). 

2.3) Sobre a letra "b" que solicitou o andamento do projeto para a solução estrutural
defini�va, a Caesb informa que o Estudo de Concepção e o Projeto Básico de Remanejamento e
Melhorias do Interceptor Melchior (INT.MLC.001) foi concluído. O Projeto Execu�vo está em
desenvolvimento com previsão de término em agosto de 2021.

2.4) A população atendida é aproximadamente 300 mil habitantes, abrangendo parte das
cidades de Tagua�nga e Vicente Pires com uma vazão de projeto de 1200 l/s. Informa ainda que o projeto
execu�vo prevê a execução de uma nova travessia no Córrego do Cortado, por meio de uma estrutura
metálica. A etapa de Licitação para execução da obra referente a esse projeto deverá ter início em
setembro de 2021, com previsão de duração de 3 meses para conclusão de todo o processo licitatório.

2.5) Em resumo, a Caesb informa que o estudo do Cronograma para execução completa da
referida obra es�ma um prazo total de aproximadamente 9 meses, com data provável para início em
dezembro de 2021. O custo da obra está es�mado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais), considerando para tanto a aquisição de materiais e execução dos serviços de todas as etapas
previstas em projeto.
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3. Considerando o exposto sugerimos a con�nuidade do monitoramento das ações defini�vas no PAF
2022, uma vez que iniciarão em dezembro de 2021 com prazo de 9 meses de execução.

 

Atenciosamente,

 

PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS
Regulador de Serviços Públicos

 
 

ROSSANA SANTOS DE CASTRO
Coordenadora de Fiscalização

 

Documento assinado eletronicamente por ROSSANA SANTOS DE CASTRO - Matr.0198270-2,
Coordenador(a) de Fiscalização, em 20/05/2021, às 12:35, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 62283630 código CRC= 50720A73.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária - Sobreloja - Ala Norte - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF

3961-5034

00197-00000432/2021-94 Doc. SEI/GDF 62283630


