24/08 - BAIRRO MORADA DO SOL

NOTA DE ESCLARECIMENTO - BAIRRO MORADA DO SOL
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Mariana vem esclarecer dúvidas da população
sobre a ação que ocorre no bairro Morada do Sol. Em função do período de estiagem, a oferta
de água tem estado abaixo da vazão ideal. Aliado a isso, existem diversos pontos de ligações
irregulares, o que dificulta a chegada do abastecimento com a pressão necessária para
abastecer todas as residências.
Nesse momento temos dado toda a assistência aos moradores com a disponibilização do
abastecimento suplementar, de acordo com as demandas que chegam em nossos
atendimentos.
Além disso, após as obras de interligação do poço e todas as análises de conferência da
potabilidade da água serem realizadas, está programada a injeção desta água nas redes
ainda nesta semana para auxiliar no abastecimento nessa região.
O poço estava desativado em função do material arenoso, próprio do terreno da região, ter
se acumulado, causando a inativação da estrutura. Diante disso, o SAAE Mariana contratou
uma empresa especializada em limpeza e perfuração de poços para atuar neste local e em
outros pontos do município. A empresa realizou o que chamamos de descontaminação do
poço, o que nada mais é do que retirar o material que estava acumulado, com bastante
êxito.
Sabemos que a região do bairro Morada do Sol cresceu substancialmente nos últimos anos e
que, com isso, temos uma deficiência na quantidade de água que chega ao local. O intuito é
fazer com que a comunidade tenha menos problemas com o abastecimento de água, focando
na qualidade de vida da população, cumprindo todos os cuidados possíveis quanto a
qualidade da água. Com esta primeira parte da obra, cerca de 80 mil litros de água vão

chegar diariamente à população. Ao final, todos os dias serão cerca de 400 mil litros de água
lançados na rede para atendimento aos bairros Morada do Sol e Rosário.
Esgoto
Em relação às obras na rede de esgoto do bairro, existe um projeto de atuação no local, mas
que está sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Obras.

http://saaemariana.mg.gov.br/noticia/64/24-08-bairro-morada-do-sol em 09/05/2021 13:18

