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  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA  MPF/PRPB n.º 11/2018 

 
 

                                   Ref.: Procedimento nº 1.24.004.000005/2017-61
   

 

De:          Marcelo Pessoa de Aquino Franca 
                 Analista de Engenharia Civil / Perito - MPF  

 
Para:       Dra. Janaína Andrade de Sousa 
                 Procuradora da República       

                 

Exma. Sra. Procuradora da República,           

 

Conforme solicitado, foi realizada, nos dias 17 e 18/07/18, uma nova vistoria técnica nas obras 

de modernização readequação dos açudes de Poções e Camalaú. O objetivo da nossa vistoria foi 

verificar o ritmo dos serviços, bem como risco de eventual descumprimento dos prazos acordados junto 

ao MPF. 

 

Após visita in loco, encaminho as seguintes considerações:  

 

1) Das obras de Camalaú.  

 

i) O ritmo dos serviços das obras de modernização e adequação da barragem de Camalaú 

está bastante aquém do inicialmente previsto, não existindo qualquer possibilidade de 

conclusão da tomada d’água suplementar no prazo acordado com o Ministério Público, que 

vai até 01/08/18. 

ii) No momento da inspeção, a contratada estava realizando serviços relativos à execução da 

estrutura de concreto da galeria da tomada d’água (Foto 2).  

iii) De acordo com a empresa contratada, SANCOL, e com base no cronograma fornecido pelo 

DNOCS, registro que a maior parte dos equipamentos hidromecânicos está sendo 

produzida.  

iv) A entrega desses equipamentos ocorrerá a partir do dia 04/08/18, sendo finalizada apenas 

em 06/09/18, com a conclusão das válvulas dispersoras, ventosas, válvulas borboleta, entre 

outras.  Todo esse material é imprescindível para que a nova tomada d’água suplementar 

possa entrar efetivamente em operação. 
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v) Após o término da fabricação dessas peças, esclareço que ainda será desprendido um 

período de tempo com o transporte, a montagem e os testes finais. 

vi) O cronograma fornecido pelo DNOCS estipula que a finalização da montagem dos 

equipamentos hidromecânicos ocorrerá somente no final do mês de setembro. Assim, ainda 

que este prazo seja cumprido, entendo que somente no início de outubro poderíamos ter o 

funcionamento da tomada d`água suplementar. 

vii) Alerto que os prazos do cronograma não apresentam “folgas” (espaço de tempo entre o 

término de uma atividade e o início de outra), de modo que qualquer atraso na entrega ou na 

montagem de tais equipamentos comprometerá ainda mais do prazo da obra. 

  

2) Das obras de Poções, tenho a relatar que:  

 

i) As obras do açude de Poções foram retomadas e o seu ritmo de execução está acelerado. 

Cerca de 90 (noventa) operários encontrava-se no canteiro no momento da vistoria, os quais 

se dedicavam quase exclusivamente à execução da tomada suplementar de água. Apesar 

do ritmo acelerado das obras, lembro que seu início ocorreu de forma tardia, prejudicando o 

prazo acordado para o final da obra.  

ii) No momento, estão sendo realizados serviços relativos à execução da estrutura de concreto 

que envolve os tubos da tomada d’água suplementar (Foto-2).  

iii) As tubulações, válvulas e demais elementos que compõem as instalações hidromecânicas 

da tomada d’água suplementar de Poções já se encontram no canteiro de obras. Com isso, 

tem-se a garantia de que o término da obra não estará condicionado ao recebimento de 

peças, como no caso do açude de Camalaú.   

iv) Apesar de dispor dos equipamentos hidromecânicos no canteiro, ainda existe bastante 

serviço a ser executado. Cerca de 80% da estrutura de concreto que “envelopa” (envolve 

com vistas a proteger) os tubos da tomada d’água suplementar ainda não havia sido 

concluída. Apenas cerca de 60% das tubulações de aço da tomada suplementar 

encontravam-se efetivamente instaladas e soldadas. 

v) O cronograma da obra de Poções, fornecido pelo DNOCS, deixa claro que a montagem de 

tubos e a sua concretagem será concluída somente entre os dias 12 e 18 de agosto. 

vi) Diante desse quadro, considerando que ainda existe as etapas de execução da automação e 

comissionamento, não vislumbro que a tomada d’água suplementar esteja completamente 

apta para a passagem das águas transpostas do PISF antes de 01/09/18. 

 

3) Da aptidão dos reservatórios de Poções e Camaláu para receber águas do PISF a partir de 

05/08/2018. 
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i) A rigor, os açudes de Poções e Camalaú, na data de 05/08/17, não estarão adaptados e 

modernizados para receber as águas do PISF, haja vista a não conclusão das suas 

respectivas tomadas d’água. Assim, caso o bombeamento do PISF seja reiniciado com 

vazão compatível com a sua capacidade instalada, cerca de 9m³/s, ocorrerá a elevação do 

nível da água dos açudes em comento, podendo, nesse caso, comprometer a finalização da 

execução das obras em questão de semanas. 

ii) Todavia, ainda que não estejam concluídas as obras das tomadas d’água dos açudes de 

Poções e Camalaú, estes reservatórios podem receber uma pequena contribuição das 

águas advindas do PISF. Contudo, ressalto que a vazão bombeada pelo PISF não deve ser 

superior à vazão da descarga de fundo dos açudes objeto de análise, que é, segundo 

informação do DNOCS, de 1,3 m³/s. Em suma, o bombeamento poderá ser retomado desde 

a vazão recebida e aquela liberada pela descarga de fundo dos açudes de Camalaú e 

Poções sejam cuidadosamente controladas. Com isso, se garantirá que os seus níveis dos 

reservatórios não se elevarão a ponto de prejudicar a execução das obras existentes. 

 

4) Da necessidade de paralisação das bombas para reinício das obras: 

 

i) A paralisação do bombeamento era necessária a fim de que houvesse a rápida diminuição 

dos níveis dos reservatórios de Poções e Camalaú, possibilitando o trabalho na região da 

tomada suplementar. Além da necessidade dos serviços nos açudes, também havia, 

segundo o Ministério da Integração, a necessidade de paralisação do bombeamento para 

realização de manutenção do sistema.  

ii) Com a região de trabalho da tomada suplementar sem água, as construtoras SANCOL e PB 

Construções realizaram ensecadeiras para proteção desta área contra eventual alagamento 

advindo das águas naturais (no caso de Poções, a ensecadeira é bastante singela e creio 

que sequer constava em projeto). 

iii) Feito os ajustes com vistas a preservar a área de trabalho de alagamento, o bombeamento 

do PISF poderia até ser retomado, desde que com uma vazão bastante reduzida, de modo 

que o volume de água que chegasse da transposição fosse o mesmo que saísse pela 

descarga de fundo dos respectivos açudes, mantendo-se, assim, o volume dos açudes 

inalterados. Registro, em tempo, que havia o compromisso do Ministério da Integração, 

perante o MPF, de manter o bombeamento mínimo necessário ao funcionamento da adutora 

do Congo (800 l/s). 
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5) Das conclusões 

 

a) O prazo estipulado de 01/08/18 para conclusão das tomadas suplementares nos açudes 

de Poções e Camalaú certamente não será cumprido. 

b) No caso do açude de Poções, em execução pela PB Construções, avalio que o prazo de 

conclusão da tomada suplementar não ocorra antes de 31/08/2018. 

c) No caso do açude de Camalaú, em execução pela SANCOL, estimo que atraso no 

cronograma deverá ser de cerca de 60 dias. Ante o exposto, avalio que a conclusão da 

tomada d’água suplementar não ocorrerá antes de 31/08/2018. 

d)  Os prazos acima estipulados referem-se exclusivamente à conclusão das obras das 

tomadas suplementares de água, pois outros serviços que estão no escopo do projeto de 

modernização das barragens objeto de análise devem levar bem mais tempo até sua 

conclusão. 

e) Enquanto as obras da tomadas d’água suplementares não forem completamente 

finalizadas, entendo que é prudente que sejam adotados procedimentos para que a vazão 

fornecida não ultrapasse 1,3m³/s. Tal vazão é, segundo o DNOCS, a mesma da descarga de 

fundo do açude de Camalaú e a manutenção desse limite permitirá a conservação do nível 

dos açudes em patamares que não venham a atrapalhar a execução das obras existentes.  

f) Registro que a função da tomada d’água suplementar é dar vazão, principalmente, às 

águas transpostas. Ou seja, trata-se de um mecanismo que possibilita remeter para o leito 

do Rio Paraíba, de forma segura e controlada, vazão compatível com aquela que pode ser 

bombeada pelo PISF. Sem esse mecanismo, não há meios para remeter para o Rio Paraíba, 

volume compatível com a capacidade instalada de bombeamento do PISF, que seria de 

9m³/s com o funcionamento das duas bombas. Ressalto que estes valores referem-se a 

capacidade instalada de projeto, mas não de sua efetiva liberação, a qual ultrapassa a esfera 

da engenharia (política tarifária).  

 

Por fim, registro que a presente Nota Técnica absteve-se da utilização excessiva de termos 

técnicos, no intuito de tornar compreensível à todos os seguimentos da sociedade as informações 

prestadas. 

Esta é a informação técnica que submeto à consideração de Vossa Excelência. 

 

João Pessoa, 19 de julho de 2018. 

  

Marcelo Pessoa de Aquino Franca 
Analista Pericial de Engenharia Civil - PRPB - MPF 

Matrícula: 10848 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1 – Corte longitudinal da tomada d’água suplementar de Camalaú 

 

 

Trecho em execução 

Trecho executado  

Trecho a executar  
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Foto 2 – Vista da execução da galeria de tomada suplementar de Camalaú 

 

Foto 3 – Vista superior da execução da galeria de tomada suplementar de Camalaú 

 

 

Foto 4 – Colocação das tubulações da tomada suplementar de Poções 
(aproximadamente 60% das tubulações colocadas). 
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Foto 5 – Vista da entrada da galeria da tomada suplementar de Poções 

(aproximadamente 15% da estrutura de concreto executada). 

 


