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Tratamento da água no Pasárgada 

 
A Aspas recebeu neste mês de julho um Relatório da Vigilância Sanitária da 
Prefeitura Municipal de Nova Lima apontando que a água do sistema de 
Pasárgada, sem tratamento, não é potável. 
 
Informamos que as obras para melhoria nos sistemas de captação, adução, 
reservatório e distribuição das duas captações por fio d´água dos córregos Marumbé e Tamanduá, 
bem como do Poço Profundo, estão em fase de conclusão.  
 
A próxima etapa deste trabalho, que consiste em ações de filtragem e tratamento 
antibacteriológico, o que tornará potável a água fornecida aos moradores no condomínio, está 
prevista para ser colocada em operação no início de 2014. A responsabilidade e o custeio das obras 
são da incorporadora FFR, sob a supervisão da Aspas e da Comissão da Água. 
 
Pelo projeto está prevista a instalação de dois sistemas de filtro lento, um próximo à Manuel 
Bandeira (atualmente em negociação) e outro junto à captação da Marumbé para remoção dos 
sólidos em suspensão, provindos das captações superficiais. O tratamento passará então a ser feito 
por sistema ultravioleta nas duas captações superficiais e igualmente do Poço profundo.  
  
Até que este sistema de tratamento seja implantado, é recomendável que os moradores utilizem 
água mineral para beber ou apliquem três gotas de Hipoclorito de Sódio para cada litro de água 
filtrada, que somente poderá ser consumida após 30 minutos da aplicação desta solução. 
 
Posteriormente, serão enviadas informações mais detalhadas sobre as ações que estão sendo 
realizadas. 
 
 

Nova ponte da Portaria B 
Fique atento: interrupção do tráfego de veículos por 90 dias a partir de segunda-feira, 22 de julho 

 
Antiga reivindicação da comunidade, a nova ponte será construída 
pela Prefeitura Municipal de Nova Lima junto à Portaria B, em 
substituição à atual que está em estado precário, oferecendo riscos a 
quem passa. 
 

O tráfego de veículos será totalmente interrompido por 90 dias, prazo previsto para a execução da 
obra, que está a cargo da construtora Consil. 
 
A alternativa será a utilização da Rodovia 040. O transporte existente entre Macacos e Pasárgada, 
segundo seu responsável, será mantido nos mesmos horários, com baldeação no local da ponte e 
conclusão do trajeto por outro veículo. 


