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Aneel anuncia aumento dos valores das bandeiras tarifárias

Samae aguarda finalização 
de projeto para licitar obra

AMPLIAÇÃO ETA

O projeto de ampliação 
da Estação de Captação, 
Tratamento e Distribui-
ção de Água (ETA Queima 
Pé) de Tangará da Serra 
está em fase de conclusão 
e deverá ser entregue ao 
município em março. A 
informação é confirmada 
pelo diretor do Serviço 
Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto (Samae), 
Wesley Lopes Torres.

O projeto é desenvolvi-
do pela Life Engenharia, 
empresa contratada pelo 
Samae através de certa-
me licitatório. Segundo 
Wesley os trabalhos de 
ampliação da ETA aconte-
cerão sem interrupção do 
abastecimento da cidade.

O diretor afirma que, 
um vez concluído o pro-
jeto, a autarquia lançará 
edital de licitação para as 
obras, que iniciarão após 
o período chuvoso. Ele 
destaca que, com a am-
pliação, a ETA passará dos 
atuais 340 litros/segundo 
de água tratada para 490 
litros/segundo, conforme 
estudo de aumento de 
demanda que prevê uma 
população de 165 mil ha-
bitantes no município até 
o ano de 2040.

O diretor considera a 
ampliação como um im-
portante processo de mo-
dernização que completa-
rá um ciclo iniciado com 

ETA passará dos 
atuais 340 litros/
segundo de água 
tratada para 490

Projeto deverá ser finalizado até o mês de março

Capacidade da ETA Queima Pé será ampliada

o aumento da capacidade 
de reservação, num in-
vestimento estimado em 
cerca de R$ 10 milhões. 
“Vamos manter essa qua-
lidade de excelência da 
água aliada à quantidade 
suficiente para manter o 
abastecimento”, disse.

Sem interrupção - O 
projeto prevê um canal 
com gradeamento e desa-
renador, uma nova uni-
dade de mistura rápida 
mecanizada, oito novos 
floculadores, reforma e 
ampliação/conversão dos 
decantadores para altas 
taxas, removedor de lodo 

submerso, cinco novos 
filtros e reforma dos atu-
ais sete filtros já existen-
tes.

Também serão cons-
truídos um novo tanque 
para desinfecção e uma 
nova estação elevatória 
de água tratada, reformas 
e adequações da unidade 
de tratamento de resídu-
os, da casa de química e 
do sistema de dosagem 
de produtos químicos. 
Por fim, será construído 
um moderno centro de 
controle operacional au-
tomatizado, com operação 
remota de todo o sistema.

ENERGIA ELÉTRICA

Começou a valer a partir 
de 1º de janeiro de 2020, a 
tarifa branca para todas as 
unidades consumidoras que 
são conectadas em serviços 
de baixa tensão, tais como 
residências e pequenos co-
mércios. Essa alternativa 
oferece a possibilidade do 
consumidor economizar na 
fatura da conta de energia se 
adotar hábitos que priorizem 
o uso da energia fora dos ho-
rários considerados como de 
pico, quando há menor de-
manda de energia e os valo-
res do quilowat-hora (kWh) 
são mais baratos.

Por outro lado, a fatura de 
energia pode aumentar no 
horário de consumo “inter-
mediário”, que é uma hora 
antes e uma hora depois do 
horário de ponta, e princi-
palmente nos horários em 
que há maior demanda de 
energia. A tarifa branca não 
se aplica a consumidores 
residenciais classificados 
como baixa renda, benefici-
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ários de descontos previstos 
em Lei, e à iluminação pú-
blica.

A secretária adjunta de 
Proteção e Defesa dos Direi-
tos do Consumidor, Gisela 
Simona, explica que a tarifa 
branca é mais viável para 
aquelas pessoas que não fi-
cam em casa no horário de 
pico. “Isso porque, o con-

sumo nesse horário poderá 
acarretar aumento ao invés 
de diminuição na conta de 
energia elétrica”.

Para aderir à tarifa branca, 
os consumidores precisam 
formalizar sua opção junto à 
concessionária Energisa. 


