COLATINA

reparar, restaurar, reconstruir

PREVENIR, INFORMAR E AGIR.
A FUNDAÇÃO RENOVA INTENSIFICA
AS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA O
PERÍODO CHUVOSO.
Criada para reparar, restaurar e reconstruir os danos causados pelo
rompimento da barragem de Fundão, a Fundação Renova segue empreendendo
esforços para evitar e mitigar danos durante o período de chuvas, que se
aproxima. Para isso, desenvolvemos, nos últimos meses, um plano focado em
ações preventivas e de contingências.

ACOMPANHE O QUE ESTÁ SENDO FEITO:

Melhoria nas estações de
tratamento

Captação alternativa

Monitoramento constante

Centro de Comando

Melhorias nas infraestruturas
para otimizar as Estações de
Tratamento de Água (ETAs).

Acompanhamento, testes
e relatórios sobre a
qualidade da água tratada
são feitos diariamente nas
ETAs de Colatina.

Novas alternativas de captação
de água para assegurar o
abastecimento de Colatina:
são duas novas adutoras em
construção e revitalização completa
dos poços artesianos existentes.

Colatina receberá uma central de
monitoramento dos rios com ligação direta
à Defesa Civil, aos órgãos ambientais e aos
demais órgãos competentes, viabilizando
tomadas rápidas de decisão frente às
adversidades do período chuvoso e
acelerando o processo de comunicação
para a sociedade.

Amostragem contínua

Amostras de água são coletadas
regularmente ao longo do Rio
Doce para garantir que a água
que será utilizada esteja nos
padrões estabelecidos pelos
órgãos competentes.

TEMOS O
COMPROMISSO DE
AGIR COM SEGURANÇA,
TRANSPARÊNCIA E
RESPONSABILIDADE.
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Devido ao rompimento da barragem de Fundão em 2015 e à possibilidade de
variações de turbidez da água ao longo do Rio Doce no período chuvoso, a
Fundação Renova tem trabalhado intensamente em ações que possam minimizar
possíveis impactos à população.
Em Colatina, como o abastecimento de água é feito com captação no Rio Doce, a
Fundação Renova irá, preventivamente, realizar algumas ações:

AÇÕES PREVENTIVAS EM COLATINA
Todas as ações estão sendo empreendidas para que não
haja interrupção no abastecimento de água à população:
Construção das adutoras nos rios Santa Maria e Pancas
que juntas têm uma vazão que pode chegar a de 235 l/s.
Revitalização de poços artesianos já existentes, que
juntos fornecem mais de 40l/s de água à cidade, e estudo
de viabilização da perfuração de novos poços ao longo
das adutoras.

CONSCIENTIZAÇÃO, INFORMAÇÃO, ENVOLVIMENTO
A Fundação Renova está em diálogo constante com
as comunidades, autoridades municipais e órgãos
competentes a fim de esclarecer os riscos, definir as
ações de prevenção e criar soluções para enfrentar os
desafios desse período.
Para acompanhar as ações de reparação social e
ambiental e o monitoramento para o período chuvoso,
acesse www.fundacaorenova.org.
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