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1 – APRESENTAÇÃO 

 

 O presente Plano busca a otimização dos Sistemas de Abastecimento de Água - SAA dos 

municípios do estado do Acre, com a restauração das unidades operacionais de captação, produção, reservação, distribuição, de 

forma a garantir o fornecimento, initerruptamente, de água potável à população. Também prevê ações no sistema de Esgotamento 

Sanitário - SES da capital Rio Branco-AC com revitalização das elevatórias e sistemas isolados de Estação de tratamento de 

Esgoto compacta. 

 A população atual do estado do Acre é de 816.687 habitantes distribuídos em 22 municípios e 

quatro distritos. Desta população 515.448 habitantes são atendidos com abastecimento de água tratada e 78.935 com 

esgotamento sanitário, através de 159.816 economias de água e 25.564 de esgoto. 
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2 – OBJETIVOS 

A implementação das ações contidas no bojo deste Plano tem como objetivos:  

i) aumentar a capacidade de produção;  

ii) ii) revitalizar os equipamentos eletromecânicos; 

iii)  iii) corrigir avarias nas estruturas físicas das unidades operacionais dos sistemas;  

iv) iv) ampliar seu índice de atendimento à população;  

v) v) minimizar desperdícios e falta de água; vi) evitar paralisações no abastecimento;  

vi) vii) em especial, no momento, dar suporte às ações sanitárias de combate à pandemia da 

covid-19 (coronavírus).  

No que se refere a esgotamento sanitário, pretende-se ampliar a utilização do sistema de 

tratamento disponível, aumentar o índice de atendimento, adquirir e revitalizar equipamentos eletromecânicos e transportes. 
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3 – JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

           De modo geral, os equipamentos das unidades operacionais do SAA Rio Branco e dos 

demais municípios são obsoletos, além disso, o tempo de vida útil desses equipamentos encontram-se vencidos. Não existem 

equipamentos de reserva em praticamente todas as unidades, nem peças sobressalentes para reposição. Da mesma forma ocorre 

com as adutoras e redes de distribuição de água, emissários e rede coletoras de esgoto, que não dispõem de materiais 

necessários para manutenção corretiva e preventiva.  

          Além de tudo isso, as unidades de produção encontram-se em estado de incapacidade 

para atender ao aumento desordenado dos municípios.  

          Atualmente, a situação financeira do DEPASA não permite a recuperação e/ou aquisição 

de equipamentos, peças sobressalentes e materiais para serem utilizados em prol da solução dos problemas supracitados.      

Em decorrência da grave pandemia que atinge o Brasil, e particularmente o Estado do Acre 

neste início de 2020, o Poder Público deve assegurar o abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário de modo que 

possa garantir a segurança sanitária mínima necessária, para evitar novos infectados e a proliferação da doença em níveis 
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incontroláveis. Os efeitos danosos em consequência dessa pandemia se fizeram sentir, de forma localizada, nas atividades 

operacionais do DEPASA, necessárias e imprescindíveis para garantir o fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário à 

população acreana. 

Em 17 de abril de 2020, o Estado do Acre, através do Decreto nº 5.812, reitera e ratifica o 

reconhecimento do estado de calamidade pública e a declaração de situação de emergência em saúde, alterando dispositivos e 

prorrogando prazos, até 31 de dezembro de 2020, do Decreto nº 5.496 de 20 de março de 2020, que estabeleceu novas medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da doença Covid-19, causada pelo coronavírus SARSCov-2, 

conforme o Decreto 5.465, de 16 de março de 2020. 

    A presença do maior número de pessoas em isolamento nos seus lares deve-se, 

principalmente, ao aumento das lavagens de roupas, lavagens das mãos, lavagens das superfícies e ao uso dos sanitários, bem 

como a desinfecção dos espaços públicos ou áreas externas com aglomeração de pessoas, como ruas, praças e calçadas, 

hospitais, postos de saúde, prontos-socorros, bancos, supermercados, farmácias, terminais urbanos, presídios, padarias, 

condomínios populares, postos de combustível, dentre outros. Esse novo cenário vigente na sociedade acreana trouxe como 

consequência um substancial aumento do consumo de água tratada, superando a capacidade de atendimento do DEPASA. 
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 Diante dos fatos relatados, torna-se evidente que o DEPASA se encontra em difícil situação, sob 

séria ameaça de ter comprometidas suas funções de garantir esses serviços essenciais à população. Entretanto é inegável a 

necessidade de que o suprimento de água tratada não possa ser interrompido, por motivo algum, indicando claramente a grande 

responsabilidade do Poder Público no Estado do Acre, através do DEPASA, em garantir o fornecimento desse serviço essencial. 

Para tanto, apresentamos neste Plano as ações que precisam ser implementadas para garantir essas finalidades. 

4 – AÇÔES A SEREM DESENVOLVIDAS  

✓ OBRAS CIVIS;  

✓ OTIMIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS; 

✓ APOIO À PRODUÇÃO;  

✓ GARANTIA DA PRODUÇÃO DE ÁGUA COM QUALIDADE; 

✓ AMPLIAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Esperamos, com este Plano Emergencial, haver demonstrado com clareza que sem o 

imediato aporte de recursos financeiros, por parte do Governo Federal, toda a capacidade de produção do DEPASA, infelizmente, 

continuará comprometida. Ações urgentes são imprescindíveis para a imediata recuperação da capacidade produtiva, garantindo, 

dessa forma, o fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário, para que os devidos cuidados em relação ao combate à 

pandemia da covid-19 sejam eficientemente concretizados em benefício de a toda população acreana.  


