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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento é objeto do contrato nº 06/2012 firmado entre o Consórcio Público de 
Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos e a Concremat Engenharia e 
Tecnologia S/A cujo objeto é a Elaboração dos Planos Municipais e Regional de 
Saneamento Básico dos Municípios do Consórcio Pró-Sinos. 

O trabalho teve início efetivo em 02 de agosto de 2012, conforme Ordem de Serviço nº 
003/2012, sendo o prazo inicial de execução de 547 dias – até 31 de janeiro de 20141.  

Dos 26 municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos, 23 municípios tiveram os seus 
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) elaborados através deste contrato: 
Araricá, Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, Caraá, Glorinha, Estância Velha, Esteio, 
Gramado, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, 
Riozinho, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Leopoldo, 
Sapiranga, Sapucaia do Sul e Três Coroas. 

O Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) abrange, além desses 23 municípios, os 
demais municípios do Consórcio Pró-Sinos – Canoas, Dois Irmãos e Taquara, cujos planos 
municipais já foram ou estão sendo elaborados em separado. 

Os serviços inserem-se no contexto da Lei nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Os 
serviços também são balizados pelo Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a referida Lei, 
bem como pelo Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001) que define o acesso aos serviços 
de saneamento básico como um dos componentes do direito à cidade. 

Observa-se que durante o desenvolvimento deste trabalho, foi aprovado o Decreto nº 8.211 
de 21/03/2014 que altera o Decreto nº 7.217/2010, no que toca ao acesso a recursos 
destinados a serviços de saneamento básico. 

A Política e o Plano, instituídos pela Lei nº 11.445/2007, são os instrumentos centrais da 
gestão dos serviços. Conforme esse dispositivo, o Plano de Saneamento estabelece as 
condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas 
para a universalização, assim como programas, projetos e ações necessários para alcançá-
la. 

Como atribuições indelegáveis do titular dos serviços, a Política e o Plano devem ser 
elaborados com participação social, por meio de mecanismos e procedimentos que 
garantam à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos 
de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 
públicos de saneamento básico. 

De acordo com o Termo de Referência, o trabalho está dividido em seis etapas com seus 
respectivos produtos: 

                                                 

 

1Esse prazo foi aditado até 31 de outubro de 2014. 
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Etapa 1: Plano de mobilização social. 

Etapa 2: Diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus impactos nas 
condições de vida da população. 

Etapa 3: Prognósticos e alternativas para a universalização dos serviços de 
saneamento básico. Objetivos e metas. 

Etapa 4: Concepção dos programas, projetos e ações necessárias. Ações para 
emergências e contingências. 

Etapa 5: Mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação sistemática 
das ações programadas. 

Etapa 6: Relatório final dos planos municipais e regional de saneamento básico. 

Ainda, em atendimento ao Termo de Referência, a etapa do diagnóstico compreende o 
desenvolvimento de 12 subprodutos até a consolidação do Produto 2, como segue: 

Subproduto 2.1: Coleta de dados. 

Subproduto 2.2: Caracterização geral. 

Subproduto 2.3: Situação institucional. 

Subproduto 2.4: Situação econômico-financeira. 

Subproduto 2.5: Situação dos serviços de abastecimento de água potável. 

Subproduto 2.6: Situação dos serviços de esgotamento sanitário. 

Subproduto 2.7: Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. 

Subproduto 2.8: Situação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais. 

Subproduto 2.9: Situação do desenvolvimento urbano. 

Subproduto 2.10: Situação da habitação. 

Subproduto 2.11: Situação ambiental e dos recursos hídricos. 

Subproduto 2.12: Situação da saúde. 

Na medida em que as etapas dos planos municipais eram desenvolvidas, começou a ser 
criado o quadro de referência regional, ou seja, das legislações e questões supra-municipais 
a serem consideradas para a consolidação do PRSB. 

É muito importante observar que no decorrer do período de pouco mais de dois anos de 
elaboração dos planos, algumas informações obtidas na etapa inicial de coleta de dados 
ficaram defasadas por motivos diversos como: novas publicações de dados oficiais (SNIS, 
IDH, legislações municipais, ...); novos contratos firmados tanto pelas prefeituras como 
pelos prestadores de serviços; obras iniciadas ou concluídas; entre outros. 

Ressalta-se que uma das características da elaboração dos planos de saneamento, 
especialmente do primeiro, é reunir dados e informações que se encontram dispersas em 
várias fontes e locais, inclusive dentro das próprias prefeituras, resultando no primeiro passo 
para a montagem de um banco de dados e informações. 
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Como os planos de saneamento deverão sofrer atualizações sistemáticas, não coube a este 
atualizar todas as informações novamente, mas apenas sistematizar aquelas pertinentes à 
elaboração das propostas para os próximos 20 anos. Assim, também de acordo com o 
Termo de Referência, foi elaborado este Relatório do Diagnóstico (sistematizado) que 
passa a integrar o PRSB juntamente com o relatório que reúne as Propostas do Plano 
Regional de Saneamento Básico. 

Este produto reflete o panorama obtido a partir dos elementos disponibilizados e reuniões 
realizadas com a equipe de acompanhamento na época de sua elaboração. A partir desta 
base inicial é sugerido que o Consórcio Pró-Sinos mantenha o banco de dados atualizado a 
cada informação gerada, o que será fundamental para a aplicação dos indicadores de 
avaliação do andamento do PRSB e que serão elementos importantes para as atualizações 
e revisões das metas previstas para serem realizadas a cada quatro anos. 
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2 OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

Os planos de saneamento devem abranger todo o território (urbano e rural) dos municípios e 
contemplar os quatro componentes do saneamento básico, que compreende o conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:  

 Abastecimento de água: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. 

 Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 

 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 
e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros 
e vias públicas. 

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

De acordo com o Artigo 19 da Lei nº 11.445/2007, a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual 
abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as 
causas das deficiências detectadas; 
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas 
soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos 
setoriais; 
III - programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo 
compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 
correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 
IV - ações para emergências e contingências; 
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 
ações programadas. 
§ 1º Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 
§ 2º A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão 
efetuadas pelos respectivos titulares. 
§ 3º Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 
hidrográficas em que estiverem inseridos. 
§ 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior 
a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 
§ 5º Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e 
dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas 
públicas. 
§ 6º A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo 
prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. 
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§ 7º Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem 
ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 
§ 8º Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente 
o território do ente da Federação que o elaborou. 

Ainda no Capítulo IV “Do Planejamento”: 

Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação 
do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma 
das disposições legais, regulamentares e contratuais. 
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3 METODOLOGIA UTILIZADA NO DIAGNÓSTICO 

Os serviços foram estruturados em seis etapas com os respectivos produtos. Da etapa 6 
resultam os relatórios dos planos municipais e regional de saneamento básico que 
incorporam o detalhamento dos produtos 1 a 5. 

O cronograma das etapas de desenvolvimento dos serviços teve que ser ajustado em 
decorrência do processo das eleições municipais de 2012 que acarretou mudanças na 
maioria das gestões dos municípios envolvidos. A designação dos interlocutores de cada 
município para acompanhamento da elaboração dos respectivos planos municipais de 
saneamento demandou bastante tempo, pois dependia de adequação das equipes 
administrativas e técnicas promovidas pelos novos gestores. 

Logo após a assinatura do contrato, além de reuniões na Câmara Técnica de Saneamento - 
CTS Pró-Sinos, foram realizadas as Oficinas de Capacitação para os Planos de 
Saneamento – dia 12 de setembro de 2012, em Taquara, para os municípios das Terras 
Médias; dia 18 de setembro de 2012, em Santo Antônio da Patrulha, para os municípios das 
Terras Altas; dia 19 de setembro de 2012, em Novo Hamburgo, para os municípios das 
Terras Baixas. 

Nessas oficinas, além de nivelar os conceitos que envolvem a elaboração de um Plano de 
Saneamento, foram realizadas atividades com os participantes para identificar 
preliminarmente os problemas relacionados com saneamento básico nos municípios. Foi 
abordada também a questão da mobilização social, sendo solicitado aos representantes dos 
municípios que relacionassem entidades e/ou organizações públicas, privadas, 
educacionais, ONGs, veículos de comunicação que pudessem auxiliar na mobilização para 
os planos de saneamento. 

O marco da retomada dos contatos com os interlocutores dos municípios, após o processo 
eleitoral, foi no dia 25 de fevereiro de 2013, em São Leopoldo, na Oficina de Coleta de 
Dados e Diagnóstico para a qual foram também convidados os participantes da CTS Pró-
Sinos. Na oportunidade, foi apresentada a ficha preliminar de coleta de dados que teve seus 
principais pontos esclarecidos aos participantes pela equipe técnica da Concremat. 

Nas oficinas e reuniões realizadas foi enfatizado pela Concremat e pelo contratante 
Consórcio Pró-Sinos a necessidade de que cada município formalizasse a instituição dos 
seus Comitês de Coordenação e Executivo com a nomeação dos representantes. Essa ação 
deve ser promovida pelos gestores municipais e a sua importância pode ser verificada pelas 
atribuições básicas que estes devem ter na elaboração dos PMSBs, como segue: 

 Comitê de Coordenação: instância consultiva formalmente institucionalizada 
responsável pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano. 

 Comitê Executivo: instância responsável pela operacionalização do processo de 
elaboração do Plano. 

No caso dos PMSBs e do PRSB, o acompanhamento por parte do Consórcio Pró-Sinos é 
atribuição do seu corpo técnico e da Câmara Técnica Permanente de Saneamento do 
Consórcio (CTS/Pró-Sinos), criada pela Resolução nº 001, de 16 de junho de 2011. 

Considerando o grande número de municípios envolvidos, especialmente para agilizar o 
acesso aos documentos produzidos e às informações disponibilizadas pelos municípios, foi 
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utilizado durante todo o processo de elaboração dos planos um Sistema de Gerenciamento 
de Projetos Via Web – “Autodoc”, por meio do sítio na internet: www.autodoc.com.br/projetos. 

O sistema não exige equipamentos nem programas especiais e os documentos podem ser 
acessados pelos interlocutores de cada município e da CTS/Pró-Sinos em qualquer 
computador conectado à internet. 

Em 02 de abril de 2013, após a atualização do cadastro de usuários no Autodoc, foi 
disponibilizada no sistema, na pasta “Assuntos gerais”, a Ficha de Referência de Coleta de 
Dados. 

Essa ficha foi concebida para servir de ponto de partida para a coleta de dados primários 
(locais), permitindo aos representantes de cada município, inicialmente, avaliarem a 
disponibilidade das informações assim como a necessidade de esclarecimentos na Reunião 
de Trabalho agendada com a equipe técnica da Concremat. Visando à sistematização das 
informações sobre as ações locais de mobilização social e de educação ambiental, esse 
tema também foi tratado nessas reuniões sendo solicitada atenção a esse item na Ficha de 
Referência de Coleta de Dados. 

Durante os meses de abril, maio e junho de 2013 foram realizadas as reuniões de trabalho 
nos municípios sendo que a pauta básica contemplou: 

 Etapas do trabalho, situação atual e próximos passos; 
 Ficha de referência de coleta de dados disponibilizada no AUTODOC – esclarecimentos 

sobre os dados necessários e discussão sobre os dados já reunidos pelo município; 
 Complementação e validação de informações do município levantadas pela 

CONCREMAT; 
 Aspectos críticos em relação ao saneamento básico – questões do município e 

questões da região (interfaces com os outros municípios); 
 Expectativas e prioridades em relação ao saneamento básico do município – política 

municipal; 
 Identificação dos pontos críticos a visitar no município; 
 Ações de mobilização social e educação ambiental no município; 
 A importância da instituição dos Comitês de Coordenação e Executivo para o 

acompanhamento da elaboração dos planos de saneamento. 

No decorrer do trabalho ocorreram muitas reuniões e contatos com os interlocutores dos 
municípios e a equipe técnica da Concremat para tratar de temas específicos. Outro fórum 
importante de discussão dos PMSBs e questões supra-municipais para o PRSB, foram as 
reuniões com os representantes da CTS/Pró-Sinos. As reuniões de planejamento 
estratégico e assembleias de prefeitos do Consórcio Pró-Sinos também sempre tiveram na 
pauta o andamento dos trabalhos. 

Cabe ainda salientar o importante papel dos interlocutores cadastrados no sistema para 
acesso aos documentos disponibilizados pela Concremat, pois tinham como função analisá-
los e/ou repassá-los para análise das áreas competentes no seu município ou das entidades 
representadas, no caso da CTS/Pró-Sinos. 
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4 AS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO ESTADO E A BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO DOS SINOS 

O Estado do Rio Grande do Sul está estruturado em três regiões hidrográficas, conforme 
define a Lei Estadual nº 10.350/1994. 

 Região Hidrográfica do Uruguai; 

 Região Hidrográfica do Guaíba; 

 Região Hidrográfica do Litoral. 

Na Figura 1 estão apresentadas as regiões hidrográficas e, na Figura 2, a Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos, na Região Hidrográfica do Guaíba, onde estão inseridos os municípios 
integrantes do Consórcio Pró-Sinos. 

 

Figura 1 - Regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul 
Fonte: DRH/SEMA. 
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Figura 2 - Localização da bacia hidrográfica do rio dos Sinos 
Fonte: DRH/SEMA. 

No Quadro 1 a seguir constam as regiões hidrográficas do Estado relacionadas com as 25 
bacias e seus códigos, de acordo com o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Quadro 1 - Regiões e bacias hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul 

Região hidrográfica Bacia hidrográfica Código 

Guaíba 

Gravataí G10 
Sinos G20 
Caí G30 
Taquari-Antas G40 
Alto Jacuí G50 
Vacacaí - Vacacaí Mirim G60 
Baixo Jacuí G70 
Lago Guaíba G80 
Pardo G90 

Bacias Litorâneas 

Tramandaí L10 
Litoral Médio L20 
Camaquã L30 
Mirim - São Gonçalo L40 
Mampituba L50 
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Região hidrográfica Bacia hidrográfica Código 

Uruguai 

Apuaê-Inhandava U10 
Passo Fundo U20 
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo U30 
Piratinim U40 
Ibicuí U50 
Quaraí U60 
Santa Maria U70 
Negro U80 
Ijuí U90 
Várzea U100 
Butuí-Icamaquã U110 

Fonte: SEMA, 2013. 

O Quadro 2 relaciona os municípios e sua localização em função dos divisores de água das 
bacias hidrográficas que compõem a Região Hidrográfica do Guaíba. 

Quadro 2 - Localização dos municípios em relação às bacias hidrográficas 

Município Bacias hidrográficas 

Araricá Rio dos Sinos. 

Cachoeirinha Rio dos Sinos e Rio Gravataí. 

Campo Bom Rio dos Sinos e Rio Caí. 

Canela Rio dos Sinos e Rio Caí. 

Canoas Rio dos Sinos e Rio Gravataí. 

Caraá Rio dos Sinos. 

Dois Irmãos Rio dos Sinos e Rio Caí. 

Estância Velha Rio dos Sinos e Rio Caí. 

Esteio Rio dos Sinos. 

Glorinha Rio dos Sinos e Rio Gravataí. 

Gramado Rio dos Sinos e Rio Caí. 

Igrejinha Rio dos Sinos e Rio Caí. 

Nova Hartz Rio dos Sinos. 

Nova Santa Rita Rio dos Sinos e Rio Caí. 

Novo Hamburgo Rio dos Sinos. 

Parobé Rio dos Sinos. 

Portão Rio dos Sinos e Rio Caí. 

Riozinho Rio dos Sinos. 

Rolante Rio dos Sinos. 

Santo Antônio da Patrulha Rio dos Sinos, Rio Gravataí e Litoral Médio. 

São Francisco de Paula 
Rio dos Sinos, Rio Caí, Rio Mampituba, Rio Tramandaí e 
Taquari-Antas. 
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Município Bacias hidrográficas 

São Leopoldo Rio dos Sinos 

Sapiranga Rio dos Sinos e Rio Caí 

Sapucaia do Sul Rio dos Sinos 

Taquara Rio dos Sinos 

Três Coroas Rio dos Sinos e Rio Caí 
Elaborado por Concremat, 2013. 

Para aqueles municípios localizados em mais de um sistema hidrográfico, salienta-se a 
importância de buscarem a participação nos respectivos comitês, a fim de integralizar a 
gestão dos recursos hídricos em seu território. 

No Quadro 3 estão relacionados os comitês de bacia da região com seus instrumentos e 
data de criação.  

Quadro 3 - Comitês de bacias hidrográficas 

Comitê Instrumento de criação Data de criação

CBH do Rio dos Sinos Decreto nº 32.774 17/03/1988 

CBH do Rio Gravataí Decreto nº 33.125 15/02/1989 

CBH dos Rios Taquari e Antas Decreto nº 38.558 08/06/1998 

CBH do Rio Caí Decreto nº 38.903 28/09/1998 

CBH do Rio Tramandaí Decreto nº 39.637 28/07/1999 

CBH do Litoral Médio Decreto nº 45.460 28/01/2008 

CBH do Rio Mampituba Decreto nº 49.834 19/11/2012 
Fonte: http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridRioGrande.aspx. 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos está localizado na Av. 
Unisinos, 950 – Bairro Cristo Rei, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Informações 
referentes aos programas e estudos, bem como em relação ao Plano de Recursos Hídricos 
são obtidas no site http://www.comitesinos.com.br. 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos foi realizado entre 
junho de 2013 e julho de 2014. O processo de planejamento teve três grandes temas: o 
Enquadramento das águas superficiais (que consistiu na definição de objetivos de qualidade 
para as águas de alguns rios e arroios escolhidos pelo Comitesinos); o Programa de Ações 
necessário para atingir os objetivos de qualidade e quantidade; e a definição de diretrizes de 
Outorga de Uso da Água. 

Além do Plano de Bacia do Rio dos Sinos, recentemente aprovado, também está aprovado 
o Plano de Bacia do Rio Gravataí. Outros planos da região estão em andamento ou em fase 
de contratação desde o final de 2012, entre eles o Caí e o Tramandaí com conclusão até 
2015, conforme expectativa do governo. Também está previsto o encaminhamento dos 
planos do Taquari-Antas e Litoral Médio. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS - PRÓ-SINOS 

Em outubro de 2006, um dos mais graves desastres ambientais da história do Estado do Rio 
Grande do Sul atingiu o Rio dos Sinos. Esse acidente resultou de um crime ambiental que 
atingiu inicialmente o Arroio Portão, no município de Estância Velha, provocando a morte de 
mais de um milhão de peixes ao longo do arroio e do rio. Considerado como a maior 
tragédia ambiental dos últimos 40 anos no Rio Grande do Sul, provocou a indignação e uma 
forte mobilização dos municípios da bacia hidrográfica, o que resultou na iniciativa de 
criação do Pró-Sinos, voltado à recuperação ambiental da Bacia do Rio dos Sinos. 

Em 19 de abril de 2007, 12 dentre os 32 municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Rio 
dos Sinos subscrevem o Protocolo de Intenções para constituição do primeiro Consórcio 
Público de Saneamento nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 20052, 
posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007. Até então os 
consórcios de saneamento do Brasil eram associações civis de direito privado. 

Em 16 de agosto de 2007, ocorreu a Assembleia Geral de fundação do Pró-Sinos. O então 
Prefeito de São Leopoldo - município sede - Ary José Vanazzi foi eleito como primeiro 
presidente do Consórcio Pró-Sinos. 

Em 09 de outubro de 2007 foi aprovado o Estatuto do Pró-Sinos. 

Em 2010 o Pró-Sinos já reúne 22 municípios. 

Em 2012, no início do desenvolvimento do presente trabalho, já eram 26 os municípios 
consorciados: Araricá, Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, Canoas, Caraá, Dois Irmãos, 
Estância Velha, Esteio, Gramado, Glorinha, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo 
Hamburgo, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de 
Paula, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas. 

O Consórcio Pró-Sinos é uma associação pública de natureza autárquica, integrante da 
administração indireta que obedece aos princípios da administração pública dispostos no 
art. 37 da Constituição Federal do Brasil. Seu quadro funcional é composto por servidores 
do quadro de carreira dos entes consorciados (municípios) e por pessoal contratado. Entre 
suas finalidades estão defender, ampliar e promover a interação, fortalecer e desenvolver a 
capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de saneamento básico 
nos municípios que integram o consórcio. O Pró-Sinos, desde sua criação, também realiza 
estudos de natureza técnica e social nas áreas de meio ambiente e saneamento, 
desenvolvendo um programa permanente de educação ambiental. 

Os prefeitos municipais são as autoridades que decidem e conduzem as ações do 
Consórcio, voltadas a beneficiar diretamente as cidades e a região da Bacia. 

A atual gestão (2013/2014), formada pela diretoria executiva e conselho fiscal, está assim 
constituída: 

                                                 

 

2 Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. 
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Presidente: Prefeito de São Leopoldo, Aníbal Moacir da Silva 

Vice-Presidente: Prefeita de Sapiranga, Corinha Molling 

Diretor Geral: Prefeito de Campo Bom, Faisal Mothci Karam 

Diretor Financeiro: Prefeita de Portão, Maria Odete Rigon 

Conselheiros: 

 Prefeito de Canela, Cléomar Eraldo Port 

 Prefeita de Dois Irmãos, Tânia Terezinha da Silva 

 Prefeito de Gramado, Nestor Tissot 

 Prefeito de Araricá, Sérgio Delias Machado 

 Prefeito de Igrejinha, Joel Leandro Wilhelm 

A composição da equipe administrativa está indicada a seguir: 

 Diretoria executiva: Viviane da Silva Diogo 

 Assessoria técnica: Luiz Antônio Castro dos Santos 

 Contabilidade: Walter Souza Filho 

 Administrativo: Leslie Moog Veloso 

 Educadora Ambiental: Juliana Alves dos Santos 

 Mobilizadora Social: Deisi Cristina Stella 

O Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Pró-
Sinos - é constituído pelos municípios que, por meio de Lei, ratificaram o Protocolo de 
Intenções e celebraram o Contrato de Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos3. O Protocolo de Intenções, após sua ratificação por pelo 
menos 1/4 dos entes da Federação que o subscreveram, converter-se em Contrato de 
Consórcio Público, ato constitutivo do Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos – Pró-Sinos4. 

O Estatuto, em sua cláusula terceira, define para todos os efeitos de suas ações, entre 
outros, os seguintes conceitos: 

 Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 
prediais e respectivos instrumentos de medição; 

Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

                                                 

 

3 Cláusula primeira do Estatuto - São Leopoldo, outubro de 2007. 
4 Cláusula segunda do Estatuto - São Leopoldo, outubro de 2007. 
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Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 Gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou 
consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal; 

 Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 
saneamento básico; 

 Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 
políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 
ambiental; 

 Prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais 
titulares; 

 Salubridade ambiental: qualidade das condições em que vivem populações urbanas e rurais 
no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças 
relacionadas com o meio ambiente, bem como de favorecer o pleno gozo da saúde e o bem-
estar; 

 Planejamento: as atividades de identificação, qualificação, quantificação, organização e 
orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais um serviço público 
deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada em determinado período 
para o alcance das metas e resultados pretendidos; 

 Fiscalização: as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação, 
exercidas pelo titular do serviço público, inclusive por entidades de sua administração indireta 
ou por entidades conveniadas, e pelos cidadãos e usuários, no sentido de garantir a 
utilização, efetiva ou potencial, do serviço público; 

 Prestação de serviço público: a execução, em estrita conformidade com o estabelecido na 
legislação em vigor, de toda e qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir o acesso 
a um serviço público com características e padrão de qualidade determinada. 

Entre os objetivos estabelecidos no Estatuto5 estão: 

 Defender, ampliar, promover a interação, fortalecer e desenvolver a capacidade 
administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de saneamento básico nos 
municípios que integram este consórcio, para tanto poderá: 

I. Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 
governo; 

II. Nos termos do Contrato de Consórcio de direito público, promover desapropriações e 
instituir servidões nos termos da declaração de utilidade ou necessidade pública, ou 
interesse social, realizada pelo poder público; e 

III. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 
consorciados, dispensada a licitação nos casos em que a legislação permitir e 
respeitando o Protocolo de Intenções. 

                                                 

 

5 Cláusula sétima do Estatuto - São Leopoldo, outubro de 2007. 
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IV. Estabelecer programas integrados de modernização administrativa dos associados, 
através do planejamento institucional, apoiando-os na execução dos serviços 
administrativos; 

V. Estudar e sugerir a adoção de normas sobre legislação municipal, visando à 
ampliação e melhoria dos serviços locais dos associados; 

VI. Defender junto aos Governos Federal, Estaduais, que os serviços públicos de 
saneamento básico sejam considerados de fundamental importância para a vida da 
população brasileira. 

VII. Colaborar e cooperar com os poderes legislativos e executivos municipais integrados, 
na adoção de medidas legislativas que concorram para o aperfeiçoamento e 
fortalecimento dos serviços públicos de saneamento básico; 

VIII. Promover o desenvolvimento local das políticas de resíduos sólidos; 

IX. Estudar, propor e promover campanhas educativas sobre a adequada disposição final 
dos resíduos sólidos, incluindo a recuperação de áreas e corpos receptores 
degradados pela disposição inadequada de resíduos sólidos e líquidos, e pelas 
deficiências de drenagem urbana que provoquem inundações e erosões; 

X. Promover reivindicações, estudos e propostas junto aos órgãos federais e estaduais 
de interesse comum dos associados; 

XI. Promover gestões junto aos órgãos competentes visando à obtenção de recursos 
financeiros para futuras melhorias nos serviços de saneamento básico; 

XII. Desenvolver outras atividades que por sua natureza venham promover o 
aperfeiçoamento dos Serviços Públicos Municipais de Saneamento; 

XIII. Informar a população sobre as questões relevantes para a preservação do meio 
ambiente, incentivando a criação de mecanismos de controle social sobre a 
prestação dos serviços de saneamento básico; 

XIV. Discutir com o COMITESINOS as interfaces do Consórcio com a futura Agência de 
Região Hidrográfica ou outra estrutura similar que porventura venha a ser criada no 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos; 

XV. Disciplinar e organizar o serviço público de saneamento básico no âmbito da bacia do 
Rio dos Sinos, incluindo padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e 
obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação, bem como, 
fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos; 

XVI. Elaborar estudos e projetos, com vistas à captação de recursos junto aos órgãos 
públicos Estadual e Federal, bem como entidades governamentais ou privadas 
nacionais ou estrangeiras, para aplicação nos sistemas de saneamento básico. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para atender o objetivo proposto o Consórcio exercerá as atividades de 
regulação, fiscalização e planejamento dos serviços de saneamento básico, em nome dos entes 
federativos consorciados, subscritores e ratificadores do presente instrumento, em consonância com 
as disposições da Lei 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº. 6.017, de 17 de 
janeiro de 2007 e previstas neste Protocolo de Intenções. 

Na cláusula oitava são estabelecidas as condições para a gestão associada do saneamento 
no âmbito do território dos municípios consorciados e que implicam autorização para o 
planejamento, a fiscalização, a regulação e a prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico; a implementação de melhorias sanitárias domiciliares, desenvolvimento 
de programas de educação sanitária e ambiental, sem prejuízo de que os entes 
consorciados desenvolvam ações e programas iguais ou assemelhados; a capacitação 
técnica do pessoal encarregado da prestação dos serviços de saneamento básico nos 
municípios consorciados; a prestação de serviços, a execução de obras e o fornecimento de 
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bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados; a realização de licitações 
compartilhadas das quais, em cada uma delas, decorram dois ou mais contratos, celebrados 
por municípios consorciados ou entes de sua administração indireta; aquisição ou 
administração dos bens para o uso compartilhado dos municípios consorciados; a 
contratação de serviços para operação de sistemas de saneamento básico; a outorgar 
concessões, autorizações e permissões para o uso dos sistemas de saneamento básico. 

A cláusula 10ª estipula que: “para a consecução da gestão associada, os municípios 
consorciados transferem ao Consórcio o exercício das competências de estudo e 
elaboração de projetos, planejamento, fiscalização e regulação dos serviços públicos de 
saneamento básico. Os entes consorciados, mediante Contrato de Programa poderão 
transferir ao Consórcio outras competências do sistema público de saneamento básico”. 

As cláusulas 17ª até a 38ª descrevem como órgãos do Consórcio: a Assembleia Geral, a 
Diretoria Executiva, a Presidência, o Conselho Fiscal e o Conselho Técnico Consultivo e 
definem suas atribuições e condições de funcionamento. 

Os municípios consorciados publicaram leis, nas seguintes datas, autorizando participação 
e/ou rateio de despesas no Consórcio Pró-Sinos: 

 Araricá – Lei Municipal nº 575, de 06 de setembro de 2007; 

 Cachoeirinha - Lei Municipal no 3.402, de 28 de abril de 2011; 

 Campo Bom - Lei Municipal nº 3.542/2010, de 16 de março de 2010; 

 Canela - Lei Municipal nº 3.142, de 23 de agosto de 2011; 

 Canoas - Lei Municipal nº 5.491, de 05 de abril de 2010; 

 Caraá - Lei Municipal nº 839 de 14 de junho de 2007; 

 Dois Irmãos – Lei Municipal nº. 3.075, de 09 de fevereiro de 2011; 

 Estância Velha - Lei nº 1.479, de 09de setembro de2009;  

 Esteio – Lei Municipal nº 5.097, de 07 de junho de 2010; 

 Glorinha – Lei Municipal nº 1.403, de 22 de dezembro de 2011; 

 Gramado - Lei Municipal nº 2.608 de Novembro de 2007; 

 Igrejinha – Lei Municipal nº 4.287, de 24 de junho de 2011; 

 Nova Hartz – Lei Municipal n.º1.486, de 04 de maio de 2010; 

 Nova Santa Rita – Lei Municipal n° 860, de 10 de dezembro de 2007; 

 Novo Hamburgo – Lei Municipal nº 2.147, de 20 de maio de 2010; 

 Parobé - Lei Municipal nº 2.542, de 12 de julho de 2007; 

 Portão – Lei Municipal nº 1.965, de 1º de julho de 2008; 

 Riozinho - Lei nº 1.067, de 19 de maio de 2010; 

 Rolante - Lei Municipal nº 2.247 de 06 de junho de 2007; 

 Santo Antônio da Patrulha - Lei Municipal nº 5.952 de 16 de março de 2010; 

 São Leopoldo - Lei Municipal nº 6.261, de 19 de junho de 2007; 

 São Francisco de Paula - Lei Municipal nº 2.673, de 27 de abril de 2010; 
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 Sapiranga - Lei Municipal nº4.126 , de 23 de julho de 2007; 

 Sapucaia do Sul – Lei Municipal nº 3.108, de 14 de maio de 2009; 

 Taquara – Lei Municipal nº 143, de 16 de agosto de 2011; 

 Três Coroas – Lei Municipal nº 2857, de 20 de outubro de 2009. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOS SINOS 

A bacia do rio dos Sinos está localizada na porção leste do Estado do Rio Grande do Sul. 
Faz divisa a oeste e ao norte com as bacias dos rios Caí e Taquari Antas, ao sul com a 
bacia do Baixo Jacuí e Lago Guaíba e a leste com a bacia do rio Gravataí e bacia do rio 
Tramandaí. O rio dos Sinos deságua no Delta do Rio Jacuí, onde também afluem, e muito 
próximos, os rios Caí e Gravataí. 

A área da bacia é de 3.696 km2, o que corresponde aproximadamente a 4,4% da área da 
Região Hidrográfica do Guaíba, onde está inserida, e a 1,3% da área do Estado do Rio 
Grande do Sul.  

A bacia do rio dos Sinos abrange total ou parcialmente 32 municípios dos quais, atualmente, 
26 municípios são integrantes do Consórcio Pró-Sinos. O Quadro 4 apresenta os municípios 
e os respectivos percentuais de área na bacia do Rio dos Sinos, assim como estimativas 
realizadas referentes à expansão da mancha urbana e à população. 

Quadro 4 – Municípios, áreas e população na bacia do rio dos Sinos 

Município  
Área 
total 

(km²)(1) 

Área na bacia do Rio 
dos Sinos (km²) % de área 

na bacia 
do Rio dos 

Sinos 

Área da mancha 
urbana na bacia 
do Rio dos Sinos 

(km2)(4) 

População na área da 
bacia do Rio dos Sinos 

(hab) 

Total (2) 
Total 

(adotada) 
(3) 

1967 2009 2008 (4) 
estimada 2010 (4) 

Araricá 35,29 35,69 35,29 100,00 0,00 1,06 5.072 4.864 

Cachoeirinha 44,02 6,65 6,65 15,11 0,00 1,81 10.975 17.868 

Campo Bom 60,51 57,56 57,56 95,12 5,42 15,69 58.892 57.145 

Canela 253,77 148,73 148,73 58,61 0,00 4,18 12.418 22.991 

Canoas 131,096 74,17 74,17 56,58 9,69 32,13 169.813 183.211 

Capela de Santana (5) 183,756 4,11 4,11 2,24 0,00 0,04 179 260 

Caraá 294,32 299,61 294,32 100,00 0,00 0,37 7.497 7.312 

Dois Irmãos 65,156 6,34 6,34 9,73 0,00 0,10 346 2.683 

Estância Velha 52,15 48,90 48,90 93,77 2,58 11,88 43.041 39.921 

Esteio 27,68 27,02 27,02 97,62 0,00 15,01 81.128 78.829 

Glorinha 323,64 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 1 0 

Gramado 237,83 77,70 77,70 32,67 1,87 8,14 13.934 10.544 

Gravataí (5) 463,499 64,58 64,58 13,93 0,00 0,50 5.654 35.621 

Igrejinha 135,86 131,84 131,84 97,04 1,18 10,48 32.851 30.723 

Ivoti (5) 63,151 3,17 3,17 5,02 0,00 1,61 4.356 998 

Nova Hartz 62,56 63,55 62,56 100,00 0,00 3,94 17.491 18.346 

Nova Santa Rita 217,87 92,96 92,96 42,67 0,00 4,84 16.019 9.692 

Novo Hamburgo 223,82 225,37 223,82 100,00 29,40 49,53 255.837 238.940 

Osório (5) 663,552 29,99 29,99 4,52 0,00 0,00 263 1.849 

Parobé 108,65 106,92 106,92 98,41 0,63 10,97 51.032 50.682 
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Município  
Área 
total 

(km²)(1) 

Área na bacia do Rio 
dos Sinos (km²) % de área 

na bacia 
do Rio dos 

Sinos 

Área da mancha 
urbana na bacia 
do Rio dos Sinos 

(km2)(4) 

População na área da 
bacia do Rio dos Sinos 

(hab) 

Total (2) 
Total 

(adotada) 
(3) 

1967 2009 2008 (4) 
estimada 2010 (4) 

Portão 159,89 133,89 133,89 83,74 1,87 8,69 29.447 25.892 

Riozinho 239,56 236,36 236,36 98,66 0,00 0,89 4.610 4.272 

Rolante 295,64 262,74 262,74 88,87 0,76 4,76 20.089 17.317 

Santa Maria do Herval (5) 139,598 2,78 2,78 1,99 0,00 0,00 38 121 

Santo Antônio da Patrulha 1.049,81 347,64 347,64 33,11 0,00 0,00 3.844 13.142 

São Francisco de Paula 3.272,98 387,44 387,44 11,84 1,21 3,36 8.107 2.431 

São Leopoldo 102,74 102,01 102,01 99,29 0,00 46,05 210.140 212.566 

São Sebastião do Caí (5) 111,435 4,57 4,57 4,10 17,68 0,16 4.657 899 

Sapiranga 138,31 83,05 83,05 60,05 5,05 16,38 73.642 45.026 

Sapucaia do Sul 58,31 64,49 58,31 100,00 22,29 21,90 126.082 130.957 

Taquara 457,855 413,31 413,31 90,27 4,18 12,27 54.548 49.327 

Três Coroas 185,54 153,33 153,33 82,64 0,00 6,24 24.149 19.708 

TOTAL 9.859,85  3.696,48  3.682,07  37,34  103,81  292,98  1.346.152 1.334.137 
(1) IBGE 2010. 
(2) Plano de Gerenciamento da BH do Rio dos Sinos - Meta 3 - Atividade 3.3 - Síntese da situação 
atual dos recursos hídricos. Área determinada através da cartografia confeccionada para a 
elaboração do Plano Sinos, em escala 1:50.000 (Hidrocivil, Profill e Agra – 2009). 
(3) Para áreas maiores que a do IBGE, foi adotada a do IBGE 2010. 
(4) Plano de Gerenciamento da BH do Rio dos Sinos - Meta 3 - Atividade 3.3 - Síntese da situação 
atual dos recursos hídricos. 
(5) Município não contemplado pelo PMSB/PRSB. 

Considerando-se apenas os 26 municípios do Consórcio Pró-Sinos, observa-se que 
totalizam uma área de 8.234,86 km2, sendo cerca de 43% (3.572,87 km2) na bacia do rio dos 
Sinos. A área da mancha urbana desses municípios na bacia passou de 86,13 km2, em 
1967, para 275,66 km2, em 2009. A população total desses municípios na área da bacia era 
estimada em 1.331.005 habitantes, em 2008, e de 1.294.389 habitantes, em 2010. 

A bacia do rio dos Sinos também pode ser dividida em três grandes compartimentos, em 
que se destacam condições relativamente homogêneas de relevo e uso do solo, quais 
sejam: Alto, Médio e Baixo Sinos, identificados na Figura 3 e no Quadro 5. 
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Figura 3 - Compartimentação da bacia do rio dos Sinos 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 

O Alto Sinos, em que são notadas as maiores altitudes (acima de 1.000 m do nível do mar), 
pode ser delimitado desde as nascentes, a montante da sede urbana de Caraá, até o rio da 
Ilha. A ocupação é rarefeita e o uso do solo é predominantemente rural, englobando 47,5% 
da bacia. 

O Médio Sinos é formado essencialmente pelo segmento correspondente a Bacia do Rio 
Paranhana e contribuintes menores nas margens esquerda e direita em que as altitudes já 
não se destacam (exceção às nascentes do Paranhana que atingem cotas de até 900 m). 
Corresponde a 26,5% da bacia e encontra-se na zona de transição entre os ambientes rural 
e urbano, embora o vale do Paranhana já apresente alguma concentração populacional com 
as sedes municipais de Três Coroas, Igrejinha, Parobé e Taquara.  

O Baixo Sinos, desde a região de Sapiranga e Campo Bom até a foz, tem relevo marcado 
pelas baixas altitudes (até 200 m, praticamente todo abaixo de 50 m). Os principais 
contribuintes são marcados pela presença de efluentes domésticos e industriais, o que 
deteriora a qualidade da água. O uso do solo é predominantemente urbano com algum 
destaque para o cultivo do arroz irrigado nas várzeas do rio dos Sinos. Ocupa 26% da bacia 
e é onde estão localizadas as sedes urbanas das maiores cidades da bacia – Novo 
Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul e Canoas. 
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Quadro 5 – Municípios e população por macrozona da bacia do rio dos Sinos 

Macrozona (1) Município População (Hab) (2) 

Parte Superior do Rio - 
Terras Altas 

Canela 39.238 

Caraá 7.313 

Dois Irmãos 27.572 

Gramado 32.300 

Santo Antônio da Patrulha 39.679 

São Francisco de Paula 20.540 

Três Coroas 23.855 

Parte Média do Rio - Terras 
Onduladas 

Araricá 4.868 

Campo Bom 60.081 

Estância Velha 42.589 

Igrejinha 31.663 

Nova Hartz 18.346 

Parobé 51.481 

Portão 30.881 

Riozinho 4.327 

Rolante 19.493 

Sapiranga 75.020 

Taquara 54.656 

Parte Inferior do Rio - Terras 
Baixas 

Cachoeirinha 118.294 

Canoas 324.025 

Esteio 80.669 

Glorinha 6.885 

Nova Santa Rita 22.706 

Novo Hamburgo 239.051 

São Leopoldo 214.210 

Sapucaia do Sul 130.988 

Total 1.720.730 
(1) Fonte: Portal Pró-Sinos. (2)Fonte: Censo Populacional 2010, IBGE. 

A condição de relevo pode ser visualizada na Figura 4 que apresenta o mapa do modelo 
numérico do terreno (elevações). 
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Figura 4 - Mapa do modelo numérico do terreno da bacia do rio dos Sinos 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 

Os principais rios da bacia são: Sinos, Rolante, Riozinho e Paranhana. Também se 
destacam os arroios: Caraá, Areia, Ilha, Luiz Rau, Portão e Sapucaia, entre outros. 

O curso d'água principal da bacia do Sinos tem uma extensão aproximada de 190 km. Suas 
nascentes estão localizadas na Serra Geral, no município de Caraá, a cerca de 600 metros 
de altitude, correndo no sentido leste-oeste até a cidade de São Leopoldo onde muda para a 
direção norte-sul, desembocando no delta do rio Jacuí entre as ilhas Grande dos 
Marinheiros e das Garças, a uma altitude de 12 metros.  

Conforme pode ser observado na Figura 5 os principais afluentes e formadores do rio dos 
Sinos são os rios Rolante, da Ilha e Paranhana, além dos arroios Sapiranga, Pampa, Luiz 
Rau, João Correa e Sapucaia. O rio Paranhana recebe águas transpostas da bacia do Caí, 
das barragens do Salto, Divisa e Blang.  
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Figura 5 - Rede hidrográfica da bacia do rio dos Sinos 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 

O clima é subtropical com temperaturas médias anuais em torno de 20º C e precipitação 
média de 1.483 mm de chuva por ano. Da interação do clima com as condições de 
fertilidade e umidade do solo surgem alguns ecossistemas bem típicos que, primitivamente, 
dominavam toda a região e hoje se restringem às áreas de preservação legal e aos pontos 
não explorados pelo homem.  

No alto da serra, nas regiões de maior altitude, são encontrados os campos de cima da 
serra, onde muitos dos seus formadores nascem em pequenos banhados de altitude, em 
função da pouca profundidade do solo e do clima frio. Nas zonas norte e oeste, nas 
encostas da Serra Geral, onde o solo derivado da rocha basáltica há maior fertilidade, 
predominando a mata subtropical muito rica e diversificada tanto em animais como em 
plantas. Esta vegetação forma a proteção dos solos das cabeceiras dos rios e é 
fundamental para abrigá-los das chuvas, bem como recolher a precipitação e facilitar sua 
entrada no solo rumo às vertentes primeiras do vale.  

Nas partes alagadiças, junto aos cursos médio e inferior, há um ecossistema em que a 
fertilidade natural trazida pelas cheias e a presença constante de umidade no solo formam 
uma paisagem típica: os banhados. Eles funcionam como um filtro biológico e local de 
reprodução de peixes e outras espécies. Além disso, atuam com reguladores da vazão, 
absorvendo o excesso das cheias e liberando água nos períodos de seca. Contribuem ainda 
para a limpeza natural da poluição e como fonte de renovação da vida. São habitados por 
muitos animais e plantas típicas de ambientes alagados, em especial aves, anfíbios e 
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vegetação flutuante. O conjunto de suas características os torna fundamentais para saúde 
do rio. 

Junto às margens do rio e seus afluentes existe a mata de galeria. Ambiente que recebe 
este nome por formar um corredor no meio do qual desliza o rio. Possui uma vegetação 
diferente dos banhados e contribui para evitar situações de erosão, além de serem suas 
árvores pontos vitais procurados por animais e pescadores.  

Entre a mata da serra e os banhados há uma interface de ecossistemas de matas e campos 
sujos. O solo é derivado do arenito Botucatu, condição geológica que lhe confere fraqueza, 
onde se alternam paisagens dominadas por gramíneas e nos recantos mais férteis, 
vegetação arbórea. Esta é similar à da Encosta da Serra, porém, de menor porte devido à 
baixa fertilidade do solo. Por apresentarem relevo mais plano, estas áreas, hoje, são em 
grande parte ocupadas por cidades, lavoura e pecuária, existindo poucos lugares intactos. 

Os ecólogos dividem a Bacia Sinos em cinco regiões conforme seus ecossistemas, tipos de 
solo, vegetação e altitude. São as chamadas províncias ambientais. A província ambiental I 
é dos campos de cima da serra, a partir da cota de 900 de altitude onde ficam muitas 
nascentes da bacia. A província ambiental II situa-se entre as cotas 30 e 900 na parte norte 
da bacia, onde predomina a floresta subtropical. Já a província ambiental III localiza-se na 
zona sul sobre os solos derivados do arenito e com vegetação de campos a matas mais 
pobres. As províncias ambientais IV e V estão abaixo da cota 30 de altitude e compreendem 
as várzeas e zonas de banhados das partes baixas da bacia.  

O rio e seus afluentes na parte mais alta se caracterizam por apresentar corredeiras e águas 
translúcidas muito oxigenadas, com corpo d’água de pequena largura. Já na parte média e 
inferior ele percorre lentamente uma área mais plana. É uma região de menos oxigênio 
dissolvido onde o rio apresenta águas turvas devido aos sedimentos em suspensão 
carregados pelas águas das chuvas. Isso faz com que, de um modo geral, as espécies 
aquáticas mais exigentes em termos de oxigenação predominem nas partes altas do rio, 
enquanto as mais adaptadas a uma menor oxigenação vivam nas partes mais baixas. 
Obviamente que esta distribuição sofre influências dos efeitos da poluição e de outras 
interferências antrópicas na região.  

Quanto aos usos das águas da bacia, além de via natural de transporte, o Rio dos Sinos é a 
principal fonte de abastecimento público para mais de 1,2 milhão de habitantes. Do mesmo 
modo, a indústria tem dele se utilizado como fonte de extração de água para os mais 
diversos fins, assim como a agricultura e pecuária. Pesca artesanal é outra forma de 
exploração de suas águas, mais como opção de lazer da população que também dele se 
utiliza para banhos e esportes náuticos. A pesquisa tem se debruçado sobre o rio e seus 
ecossistemas naturais, e a construção civil busca em seu leito a areia para erguer as 
cidades da bacia.  

Com todos estes usos, os corpos hídricos têm sido o destino final de uma série de rejeitos. 
A agricultura contribui com problemas decorrentes do desmatamento, uso de agrotóxicos e 
erosão, além da poluição oriunda dos dejetos animais de criações intensivas. Algumas 
extrações minerais de areia e material de construção têm descaracterizado a paisagem da 
região e gerado muitos sedimentos, reativando resíduos tóxicos que estavam neutralizados 
no leito do rio.  
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Durante muito tempo os resíduos sólidos e efluentes líquidos de origem industrial foram as 
principais fontes poluidoras da bacia do Sinos. Atualmente, por exigência da legislação 
rígida e das pressões da comunidade mais consciente, a situação está amenizada. Por 
outro lado, o crescente aumento da população provoca a expansão desordenada das 
cidades. Assim, a falta de planejamento resulta no maior problema ambiental enfrentado na 
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos: o lançamento in natura de efluentes domésticos. 

Na elaboração do Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, esta 
bacia foi subdividida em 21 unidades de estudo homogêneas sob a ótica do planejamento e 
gestão de recursos hídricos. Tal divisão foi conduzida com base em critérios relativos ao 
relevo e sub-bacias, à segmentação existente e adotada em estudos anteriores, à geologia 
e geomorfologia, aos usos da água e do solo (cobertura vegetal), à ocupação humana, 
dentre outros.  

Inicialmente, a base de partida da segmentação considerou a divisão atualmente aceita da 
Bacia, em Alto, Médio e Baixo Sinos. Conforme já destacado, além da variação do relevo 
nesses três segmentos usuais, cada um desses compartimentos hidrográficos apresenta 
uma identidade em termos de ocupação do solo. 

Posteriormente, em cada um desses macro compartimentos hidrográficos foram propostas 
divisões geográficas, respeitando a malha hidrográfica e os padrões topo altimétricos, tendo 
por base os principais cursos de água que possuem expressividade local ou regional na 
Bacia do Rio dos Sinos. Como fator subsidiário à definição das unidades de estudo, o 
referido trabalho considerou padrões de ocupação do solo e as atividades produtivas 
predominantes, assim como o perfil socioeconômico local ou regional, e a segmentação da 
rede hídrica decorrente do processo de Enquadramento. 

Assim, no trecho do Alto Sinos, compreendido entre as cabeceiras do rio dos Sinos e a 
cidade de Taquara, foram definidas oito unidades de estudo: 

1. Alto Sinos (AS1) 

2. Alto Sinos – trecho médio (AS2) 

3. Caraá (AS3) 

4. Alto Rolante (AS4) 

5. Médio Rolante – Riozinho (AS5) 

6. Baixo Rolante (AS6) 

7. Areia (AS7) 

8. Ilha (AS8) 

Neste trecho encontram-se parte dos municípios de: Caraá, Osório, Santo Antônio da 
Patrulha, São Francisco de Paula, Riozinho, Rolante, Três Coroas, Igrejinha e Taquara. 

No trecho do Médio Sinos, compreendido entre a cidade de Taquara e a confluência do 
Arroio Sapiranga (exclusive), onde se encontra o Rio Paranhana, através do qual a Bacia do 
Sinos recebe a transposição de águas do Rio Caí, foram definidas quatro unidades de 
estudo: 
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1. Alto Paranhana (MS1) 

2. Baixo Paranhana (MS2) 

3. Médio Sinos - Margem Direita (MS3) 

4. Médio Sinos - Margem Esquerda (MS4) 

Nesse trecho encontram-se parte dos municípios de Canela, Gramado, São Francisco de 
Paula, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Parobé, Santa Maria do Herval, Nova Hartz, Araricá, 
Sapiranga, Novo Hamburgo, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha e Gravataí. 

No trecho do Baixo Sinos, compreendido entre a confluência do Arroio Sapucaia (inclusive) 
e a sua foz no Lago Guaíba foram definidas nove unidades de estudo:  

1. Baixo Sinos – Sapiranga/Campo Bom (BS1) 

2. Baixo Sinos – Banhado/Guari (BS2) 

3. Baixo Sinos – Novo Hamburgo (BS3) 

4. Baixo Sinos – Palmeira (BS4) 

5. Baixo Sinos – São Leopoldo (BS5) 

6. Baixo Sinos – Portão/Estância Velha (BS6) 

7. Baixo Sinos – Sapucaia/Esteio (BS7) 

8. Baixo Sinos – Nova Santa Rita (BS8) 

9. Baixo Sinos – Canoas (BS9) 

Este trecho abrange parte dos municípios de: Sapiranga, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, 
Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, São Sebastião do Caí, Capela de Santana, 
Portão, Sapucaia do Sul, Esteio, Nova Santa Rita, Gravataí, Cachoeirinha e Canoas. 

O Quadro 6 e a Figura 6 a seguir apresentam a delimitação dessas unidades de estudo. 
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Quadro 6 – Áreas das unidades de estudo da bacia do rio dos Sinos 

Trecho/Unidade de Estudo Código Área (km²) % Bacia % Trecho 

Alto Sinos 

Alto Sinos – trecho Alto  AS1 208,93 5,7% 11,9% 

Alto Sinos Médio  AS2 286,59 7,8% 16,3% 

Arroio Caraá  AS3 124,42 3,4% 7,1% 

Alto Rolante  AS4 299,72 8,1% 17,1% 

Médio Rolante - Riozinho AS5 193,11 5,2% 11,0% 

Baixo Rolante AS6 171,53 4,6% 9,8% 

Areia AS7 153,19 4,1% 8,7% 

Ilha AS8 318,03 8,6% 18,1% 

Sub-Total Alto Sinos 1.755,52  47,5% 100,0% 

Médio Sinos 

Alto Paranhana MS1 393,54 10,6% 40,2% 

Baixo Paranhana MS2 181,84 4,9% 18,6% 

Médio Sinos – Margem Direita MS3  176,55 4,8% 18,0% 

Médio Sinos – Margem Esquerda  MS4 226,88 6,1% 23,2% 

Sub-Total Médio Sinos 978,81 26,5% 100,0% 

Baixo Sinos 

Sapiranga/Campo Bom  BS1 123,98 3,4% 12,9% 

Banhado/Guari  BS2  82,98 2,2% 8,6% 

Novo Hamburgo BS3 80,14 2,2% 8,3% 

Palmeira BS4 61,89 1,7% 6,4% 

São Leopoldo BS5 52,34 1,4% 5,4% 

Portão/Estância Velha BS6 261,50 7,1% 27,2% 

Sapucaia/Esteio BS7 177,60 4,8% 18,5% 

Nova Santa Rita BS8 74,40 2,0% 7,7% 

Canoas BS9 47,32  1,3% 4,9% 

Sub-Total Baixo Sinos 962,15 26,0% 100,0% 

Total Bacia 3.696,48 100,0% 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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Figura 6 - Mapa das unidades de estudo 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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7 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

7.1 ASPECTOS LEGAIS, POLÍTICOS, INSTITUCIONAIS E DE GESTÃO DOS 
SERVIÇOS 

Cabe aqui lembrar o Decreto 7.217/10 regulamentador da Lei nº 11.445/07 que acrescenta 
às definições as seguintes obrigações do titular (“o ente da Federação que possua por 
competência a prestação de serviço público de saneamento básico”): 

I - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, 
organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais o 
serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada; 

II - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público, 
incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e 
obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e 
revisão do valor de tarifas e outros preços públicos, para atingir os objetivos do art. 276; 

III - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no 
sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder 
público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público; 

IV - prestação de serviço público de saneamento básico: atividade, acompanhada ou 
não de execução de obra, com objetivo de permitir aos usuários acesso a serviço 
público de saneamento básico com características e padrões de qualidade 
determinados pela legislação, planejamento ou regulação; 

V - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de 
políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico. 

7.2 PLANEJAMENTO 

A Lei 11.445/07 e o Decreto 7.217/10 destacam a obrigatoriedade indelegável do detentor 
da titularidade de elaborar o planejamento dos serviços de saneamento básico na totalidade 
da área municipal. 

O planejamento é um processo ordenado e sistemático de decisão, o que lhe confere uma 
conotação técnica e racional de formulação e suporte para as escolhas da sociedade. Desta 
forma, o planejamento incorpora e combina as dimensões política e técnica. 

                                                 

 

6 Art. 27. São objetivos da regulação: 
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; 
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de 
defesa da concorrência; e 
IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a 
modicidade tarifária e de outros preços públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 
Parágrafo único. Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a 
fixação de critérios para execução dos contratos e dos serviços e para correta administração de subsídios. 
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No âmbito estadual há os seguintes mecanismos e instrumentos disponíveis para o 
planejamento de ações na área de abrangência do Consórcio Pró-Sinos: 

PLANO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES NATURAIS 
2012-2014 

Por meio do Decreto nº 49.915, de 30 de novembro de 2012, o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul criou Grupo de Trabalho com a finalidade de viabilizar a contratação e o 
acompanhamento de projetos de consultoria e engenharia no âmbito do Plano Nacional de 
Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais. A força tarefa foi composta por 
representantes das Secretarias do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã; de Obras 
Públicas Irrigação e Desenvolvimento Urbano e a Fundação Estadual de Planejamento 
Metropolitano e Regional – METROPLAN. 

CONSELHO DELIBERATIVO DA REGIÃO METROPOLITANA – CDM E GABINETE DE 
GOVERNANÇA DA REGIÃO METROPOLITANA7 

A gestão da Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA observará as seguintes 
diretrizes: 

 Redução das desigualdades sociais e territoriais, por intermédio de ações integradas 
entre o Estado e os Municípios integrantes da RMPA; 

 Construção e reconhecimento da identidade metropolitana; 

 Transparência da gestão e controle social; 

 Colaboração permanente entre a Administração Pública Estadual e os Municípios 
integrantes da RMPA; e 

 Promoção do desenvolvimento sustentável da RMPA. 

As competências do CDM, órgão de caráter deliberativo, relativas à RMPA, são as 
seguintes: 

 Estabelecer as diretrizes para seu desenvolvimento; 

 Planejar seu desenvolvimento estratégico; 

 Propor e aprovar o Plano Diretor da RMPA; 

 Propor e aprovar as diretrizes do Plano Plurianual para a RMPA; e 

 Identificar as ações metropolitanas prioritárias, propondo sua incorporação na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual do Estado – LOA, bem 
como nas leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais dos Municípios 
integrantes da RMPA. 

O CDM tem como órgão executor de decisões e diretrizes o Gabinete de Governança da 
Região Metropolitana de Porto Alegre - GGM da Fundação Estadual de Planejamento 
Metropolitano e Regional – METROPLAN. 

O Pleno do CDM está composto pelos seguintes membros: 

 Governador do Estado, que o presidirá; 
                                                 

 

7Instituídos pela Lei Complementar Estadual nº 13.854, de 26 de dezembro de 2011. Regulamentados pelo Decreto nº 48.946, 
de 26 de março de 2012. 
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 Prefeitos dos Municípios que integram a RMPA; 

 Secretários de Estado: de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano; de 
Habitação e Saneamento; de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã; de Infra-
estrutura e Logística; do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas; e do Meio 
Ambiente; 

 Seis representantes da sociedade civil escolhidos, preferencialmente, entre os 
Conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado e os 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES. 

METROPLAN – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E 
REGIONAL 

Foi criada pela Lei nº 6.748, de 29 de outubro de 1974, tendo como finalidades principais: 

a) Executar tarefas relacionadas com a elaboração e atualização do Plano de 
Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Porto Alegre, com a 
programação e execução dos serviços comuns e com a coordenação da execução de 
programas e projetos de interesse da mesma Região, as quais, através de convênios ou 
contratos, lhe forem delegadas pelo Conselho Deliberativo; 

b) Coordenar programas e projetos de interesse dos municípios da Região Metropolitana de 
Porto Alegre, não relacionados como serviços comuns, quando autorizada pelo Conselho 
Deliberativo; 

c) Prestar quaisquer outros serviços, compatíveis com suas finalidades, quando, através de 
instrumento próprio, lhe forem atribuídos pelo Conselho Deliberativo. 

COMITESINOS - COMITÊ DE PRESERVAÇÃO E GERENCIAMENTO E PESQUISA DA 
BACIA DO RIO DOS SINOS 

Foi criado pelo Decreto nº 32.774, de 17 de março de 1988, tendo como área de atuação a 
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos e formadores. 

As atividades do Comitê e o Plano de Bacia, em andamento, têm influência direta no 
planejamento das ações relacionadas com o saneamento na região, conforme o texto 
reproduzido abaixo:  

A execução do Plano Sinos é imprescindível para o processo de planejamento coletivo da 
bacia do Rio dos Sinos, já que fortalecerá a identidade regional e traduzirá a vontade da 
comunidade em exprimir "como queremos nossa bacia" a partir dos dias de hoje. De uma 
forma ampla pode-se dizer que o Plano Sinos responderá, a partir dessa construção 
coletiva, a: 

1) Que metas estar-se-á visando a curto, médio e longo prazo na bacia do Rio dos Sinos 
para a melhoria quali-quantitativa das águas;  

2) Orientará sobre como e o que fazer na região (atividades e usos dos recursos naturais);  

3) Definirá responsabilidades (quem deve fazer o que - instituições, públicas e privadas); e  

4) Com que prazos tudo deverá ser executado8. 

                                                 

 

8Plano Sinos – Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – pág.7. 
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CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO (COREDES) 

Criados pela Lei nº 10.283, de 17 de outubro de 1994, os Coredes têm por objetivo a 
promoção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, através da integração dos 
recursos e das ações de governo na região, visando à melhoria da qualidade de vida da 
população, à distribuição equitativa da riqueza produzida, ao estímulo à permanência do 
homem em sua região e à preservação e recuperação do meio ambiente.  

Compete aos Coredes as seguintes atribuições, dentre outras:  

 Promover a participação de todos os segmentos da sociedade regional no diagnóstico 
de suas necessidades e potencialidades, para a formulação e a implementação das 
políticas de desenvolvimento integrado da região;  

 Elaborar planos estratégicos de desenvolvimento regional; 

 Manter espaço permanente de participação democrática, resgatando a cidadania, 
através da valorização da ação política;  

 Constituir-se em instância de regionalização do orçamento do Estado, conforme 
estabelece o art. 149, parágrafo 8º, da Constituição do Estado;  

 Orientar e acompanhar, de forma sistemática, o desempenho das ações dos Governos 
Estadual e Federal na região; e 

 Respaldar as ações do Governo do Estado na busca de maior participação nas 
decisões nacionais. 

Os 26 municípios do Consórcio Pró-Sinos estão assim distribuídos no que se relaciona à 
divisão de planejamento estadual por Coredes: 

 Corede Hortênsias: 

Canela, Gramado e São Francisco de Paula. 

 Corede Metropolitano Delta do Jacuí: 

Cachoeirinha, Glorinha e Santo Antônio da Patrulha. 

 Corede Paranhana-Encosta da Serra: 

Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, Taquara e Três Coroas. 

 Corede Vale do Rio dos Sinos: 

Araricá, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Nova Hartz, Nova 
Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul. 

 Corede Litoral: 

Caraá. 
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ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 

Para efeito de ações conjuntas e desenvolvimento de projetos regionais deve ser 
mencionada também a divisão por associações de municípios. Neste caso o agrupamento 
dos municípios é o seguinte: 

 AMLINORTE – Associação dos Municípios do Litoral Norte: 

Caraá. 

 GRANPAL – Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre: 

Cachoeirinha, Glorinha, Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Santo Antônio da Patrulha e 
Sapucaia do Sul. 

 AMSERRA – Associação dos Municípios de Turismo da Serra: 

Canela, Gramado e São Francisco de Paula. 

 AMVRS – Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos: 

Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Nova Hartz, Novo Hamburgo, São 
Leopoldo e Sapiranga. 

 AMVARC –Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí: 

Portão. 

 AMPARA – Associação dos Municípios do Vale do Paranhana: 

Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, Taquara e Três Coroas. 

MICRORREGIÕES 

Deve ser levado em conta também o agrupamento por microrregiões para efeito de estudos 
assim definido pela Fundação de Economia e Estatística (FEE): 

Microrregião é definida como parte das mesorregiões que apresentam especificidades 
quanto à organização do espaço. Essas especificidades referem-se à estrutura de produção, 
agropecuária, industrial, extrativismo mineral ou pesca. A organização do espaço 
microrregional é também identificada pela vida de relações em nível local, isto é, pela 
interação entre as áreas de produção e locais de beneficiamento e pela distribuição de bens 
e serviços de consumo frequente. Assim, a estrutura da produção para identificação das 
microrregiões é considerada em sentido totalizante, envolvendo a produção propriamente 
dita, distribuição, troca e consumo, incluindo atividades urbanas e rurais. 

 Microrregião de Gramado-Canela: 

Canela, Dois Irmãos, Gramado, Igrejinha, Riozinho, Rolante, Taquara e Três Coroas.  

 Microrregião Porto Alegre: 

Araricá, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Nova 
Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia 
do Sul. 

 Microrregião de Osório: 

Caraá e Santo Antônio da Patrulha. 

 Microrregião de Montenegro: 

Portão. 
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 Microrregião de Vacaria: 

São Francisco de Paula. 

7.3 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO 

Como descrito anteriormente, o Estatuto do Consórcio prevê o exercício da regulação cujas 
cláusulas específicas (13ª e 14ª) estabelecem como requisitos mínimos: 

I. Os indicadores de qualidade dos serviços e de sua adequada e eficiente prestação; 

II. As metas de expansão e qualidade dos serviços e os respectivos prazos, quando 
adotadas metas parciais ou graduais; 

III. Sistemas de medição, faturamento e cobrança dos serviços; 

IV. O método de monitoramento dos custos e de reajustamento e revisão das taxas ou 
preços públicos; 

V. Os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos serviços e procedimentos para 
recepção, apuração e solução de queixas e de reclamações dos cidadãos e dos 
demais usuários; 

VI. Os planos de contingência e de segurança; 

VII. As penalidades a que estarão sujeitos os usuários e os prestadores. 

Além de regras gerais para o estabelecimento e revisão das tarifas. 

Os municípios atendidos pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) que 
têm convênio de regulação com a Agência de Regulação dos Serviços Delegados do Rio 
Grande do Sul (AGERGS) - estão aderindo ao convênio à medida que renovam os contratos 
de programa. 

Atualmente a situação no que se refere à regulação dos serviços de água e esgoto pela 
AGERGS é a apresentada no Quadro 7 a seguir. 

Quadro 7 – Municípios do Consórcio Pró-Sinos que tem convênio com a AGERGS 

Município Data de assinatura com a 
AGERGS 

Campo Bom 26/01/2010 

Sapiranga 12/01/2010 

Cachoeirinha 20/12/2012 

Esteio  

Novo Hamburgo  

Santo Antônio da Patrulha 28/01/2008 

São Leopoldo  

Nova Hartz  

Sapucaia do Sul 07/06/2010 

Araricá  

Canela  
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Município Data de assinatura com a 
AGERGS 

Gramado  

Caraá  

Estância Velha 22/12/2008 

Nova Santa Rita 11/08/2009 

Igrejinha 20/03/2013 

Glorinha 11/12/2008 

Portão 06/08/2008 

Parobé 21/12/2012 

Riozinho 31/01/2008 

São Francisco de Paula  

Rolante 27/05/2009 

Três Coroas 24/09/2008 

Canoas  08/12/2011 

Dois Irmãos 30/04/2008 

Taquara 27/09/2007 

Fonte: AGERGS (atualização 08/01/2014). 

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB): “O alinhamento à 
legislação nacional que atualmente regulamenta o setor de saneamento básico no Brasil confere a 
existência do PMSB um dos principais procedimentos para organizar a gestão dos serviços. Além 
disto, estabelece que as atividades de regulação e os contratos de prestação dos serviços observem, 
necessariamente, o disposto no plano”.  

O PLANSAB prevê no “Programa 3 – Saneamento Estruturante”, ações de apoio à gestão, 
entre essas (ii) a implementação e o aperfeiçoamento da regulação e das atividades de 
fiscalização, por meio de assistência técnica e incluindo a capacitação dos agentes 
reguladores.  

Os modelos de regulação autorizados pela Lei nº 11.445/07 são a regulação por entes 
estaduais, por entes municipais e por consórcios de regulação. A seguir são transcritas do 
PLANSAB algumas considerações sobre tais modalidades. 

“A principal vantagem do modelo regulatório estadual está na maior propensão a ganhos de escala e 
de escopo. Os ganhos de escala são decorrentes da amplitude de atuação do ente regulador dentro 
de um mesmo serviço público, enquanto os ganhos de escopo se referem à pluralidade de serviços 
regulados pelo mesmo ente. Certos serviços federais, como é o caso do fornecimento de energia 
elétrica (normalmente na etapa de distribuição), serviços estaduais de competência do ente federativo 
ao qual está subordinado, bem como serviços de um grande número de municípios, podem ser 
regulados por entes estaduais. 

Em consequência, o modelo estadual permite, de um lado, a redução dos custos da regulação por 
serviço público e a existência de órgão colegiado de dirigentes, bem como a possibilidade de 
vencimentos compatíveis para o quadro técnico, sem forte impacto no valor das tarifas, e, de outro 
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lado, a troca de expertise adquirida entre os serviços públicos regulados para obtenção de resultados 
mais eficientes e céleres. Por outro lado, o distanciamento dos entes estaduais em relação ao serviço 
público e aos usuários acarreta a necessidade de previsão de mecanismos mais eficientes para 
garantir, para o primeiro, a eficiência e celeridade da regulação, e, para o segundo, o acesso à 
regulação pela sociedade. Nesse sentido, e voltado para o setor de saneamento básico, o ente 
regulador pode dividir sua competência fiscalizadora com o Poder Executivo Municipal, deixando para 
este a inspeção direta e constante dos serviços (fiscalização direta), enquanto o ente ficará incumbido 
da fiscalização indireta e aplicação de penalidades. 

Também poderá ser dividida a competência de resolução de conflitos, quando os municípios poderão 
receber as solicitações de ouvidoria (reclamações, consultas, etc) e encaminhá-las ao ente regulador. 
Para tanto, é necessário prever a criação de canal de comunicação específico entre o município e o 
ente regulador, a fim de receber as manifestações dos usuários e eventuais irregularidades 
constatadas na fiscalização direta, bem como de um sistema de informações, para que esta possa 
monitorar remotamente os níveis de adequação dos serviços. Por fim, é preciso tomar os devidos 
cuidados em relação à independência, considerando o risco de influência do chefe do Poder 
Executivo Estadual sobre serviços que não seriam de sua titularidade. 

As vantagens do modelo regulatório municipal, se comparadas ao estadual, são as proximidades com 
o serviço público, a facilidade de fiscalização constante e a participação dos usuários no controle 
social. Em contrapartida, no que tange aos aspectos econômico-financeiro e técnico, a falta de escala 
e de escopo pode conduzir à inviabilidade da regulação. Ademais, baixos salários levam à baixa 
qualidade técnica da atividade da regulação, pela falta de interesse por parte do pessoal qualificado e 
pela forte influência do prestador de serviços. Com efeito, tal situação pode também se reproduzir no 
âmbito das entidades reguladoras estaduais. Em razão disso, é natural que os entes municipais 
venham a ser dirigidos por apenas um indivíduo, o que vai de encontro ao desenho regulatório já 
traçado, facilitando a captura e podendo configurar a gestão personalista, com efeitos na estabilidade 
do serviço. Assim, o ente regulador municipal poderia buscar formas de reduzir ou diluir os custos da 
regulação. Com efeito, ele pode valer-se da delegação de outros serviços públicos de municípios 
vizinhos (ganhos de escala), bem como outros serviços de titularidade municipal (ganhos de escopo). 
Cabe apenas observar os devidos cuidados para evitar a perda da proximidade com o serviço e com 
os usuários, que é sua principal vantagem, e a ingerência política de um município sobre serviços de 
outros municípios. 

O consórcio público regulador é a inovação trazida pela Lei nº 11.445/2007, em matéria de arranjo 
institucional da regulação, e está previsto no capítulo referente à prestação regionalizada. Essa 
modalidade de gestão associada, ao lado da celebração de convênios de cooperação, está prevista 
constitucionalmente no art. 241, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, e 
recentemente disciplinada na Lei Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto nº 6.017/2007. O modelo 
consorciado para a regulação tem propensão a trazer as vantagens dos dois modelos já vistos, 
minimizando as desvantagens de cada um com uma forma intermediária de atuação. É necessário, 
nesse sentido, fazer projeção do tamanho do ente regulador, da área a ser abrangida, do escopo da 
regulação e dos custos incorridos. As possíveis desvantagens do modelo estão na sua própria 
natureza, mas são passíveis de superação com o novo ambiente político-institucional e aparato legal 
que ancoram o setor do saneamento no Brasil. É inegável que se trata de modelo recente, ainda com 
uma única experiência no País, em processo de institucionalização. O consórcio público, para ser 
instituído, necessita da edição de um grande número de documentos, entre eles as leis de criação 
dos entes a se consorciarem e os contratos de rateio, que disciplinarão os repasses financeiros para 
a entidade consorciada. Outros entraves previsíveis encontram-se na forma de escolha do quadro 
dirigente e do processo de decisões, que poderá gerar conflitos de caráter político, e na insegurança 
da continuidade do consórcio quando da ocorrência de mudanças de governo, em razão de seu 
caráter pactuado. 
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Cumpre destacar a situação em que o consórcio público regulador combina suas funções com as 
funções de prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Deve se avaliar se, quando não é 
criado exclusivamente para exercer as atividades de regulação e fiscalização, tenha sua 
independência decisória violada no próprio ato de criação do consórcio, devido à falta de isenção de 
ânimo na atividade decisória, que deve sempre estar voltada para o interesse público. 

Por fim, permanece ainda o desafio de se desenvolverem as bases para modelos regulatórios 
específicos para os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, guardando 
consonância com tudo que foi detalhado no PNRS, bem como para manejo das águas pluviais 
urbanas, uma vez que toda a tradição da regulação concentra-se nos serviços de abastecimento de 
água potável e de esgotamento sanitário”. 

7.4 AÇÕES INTER-SETORIAIS 

A seguir estão indicados alguns planos, programas e projetos no âmbito regional. 

Item Descrição - Objetivos 

Plano da Bacia 
Hidrográfica do Rio 
dos Sinos 

O projeto foi aprovado e ocorreu assinatura de Convênio entre o FNMA e o 
Consórcio Pró-Sinos em dezembro de 2007 (Convênio 040/2007). A primeira 
parte foi elaborada entre 2008 e 2011. O escopo técnico de trabalho 
abrangeu dez atividades estruturadas em três metas: 

Meta 3 – Diagnóstico; 

Meta 4 – Prognóstico; 

Meta 5 – Plano de Bacia. 

Sinteticamente as etapas do Plano de Bacia já elaboradas contêm: descrição 
geral e sintética da Bacia do Rio dos Sinos; apresentação da situação atual 
dos recursos hídricos, abrangendo a caracterização das disponibilidades 
hídricas superficiais e subterrâneas, a definição dos usos, demandas e 
consumos de água, a configuração dos balanços hídricos e a caracterização 
da qualidade das águas. Foram apresentados os cenários futuros, através 
dos balanços hídricos, e propostas formas para a retomada do processo de 
Enquadramento. Quanto à Meta 5, é apresentado uma síntese do programa 
de ações, estruturado em programas, com vistas à resolução dos principais 
problemas diagnosticados ou previstos para o futuro, quanto aos recursos 
hídricos da Bacia. 

Atualmente encontra-se em elaboração a segunda etapa9, que abrange: 

Fase Inicial – Atividades Preliminares 

Fase A – Consolidação da Base Técnica 

Fase B – Complementação do Enquadramento 

Fase C – Plano de Bacia 

Fase Final – Elaboração e Apresentação dos Relatórios Finais e Encarte 

                                                 

 

9Processo Administrativo nº 012619-05.00/12-3 – Concorrência Nº 004/CELIC/2013. 
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Item Descrição - Objetivos 

Observa Sinos O Observatório da realidade e das Políticas Públicas do Vale do Rio dos 
Sinos – ObservaSinos é um programa do Instituto Humanitas Unisinos – IHU 
vinculado ao Centro de Cidadania e Ação Social – CCIAS /UNISINOS que 
objetiva dar vista aos indicadores socioeconômicos e promover o debate 
sobre a realidade e políticas públicas da região. 

Objetivo geral 

Sistematizar, analisar e publicizar indicadores socioeconômicos dos 
municípios e região, promovendo o debate sobre a realidade do Vale do 
Sinos, em vista da implementação, qualificação e controle social das 
políticas públicas afirmadoras da sociedade includente e sustentável. 

Objetivos específicos 

 Publicizar indicadores socioeconômicos dos quatorze municípios e da 
região do Vale dos Sinos, acessados através de diferentes bases de 
dados públicas; 

 Promover espaços de informação e formação sobre a realidade para os 
cidadãos dos municípios da região, assim como para a comunidade 
acadêmica; 

 Oportunizar o debate sobre os indicadores entre os agentes 
governamentais, empresariais e da sociedade civil, assim como pela 
comunidade acadêmica, em vista da implementação, monitoramento, 
avaliação e controle social das políticas públicas municipais e regional; 

 Contribuir nos processos de análise e projeção da região para a 
afirmação de uma sociedade marcadamente includente e sustentável. 

Público atendido 

Moradores, gestores e trabalhadores governamentais, empresariais e da 
sociedade civil, conselheiros municipais e estaduais de políticas públicas das 
14 cidades do Vale do Rio dos Sinos: Araricá, Campo Bom, Canoas, Dois 
Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo 
Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul. Acadêmicos 
de graduação e pós-graduação, profissionais interessados na 
temática/questão dos indicadores socioeconômicos, políticas públicas e 
desenvolvimento regional. 

VerdeSinos Programa de recuperação da Mata Ciliar (recuperar 330 hectares de 
vegetação ribeirinha na região) executado pelo COMITESINOS com o apoio 
do Programa Petrobras Ambiental.É encabeçada pelo COMITESINOS e pela 
Fundação Universitária para o Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa 
(Fundepe), com apoio do Ministério Público Estadual (MP), Emater, Instituto 
Riograndense do Arroz (Irga), sindicatos rurais, Unisinos, Faccat, Feevale e 
outras instituições da região, além de 21 prefeituras.  Com um patrocínio de 
R$ 1,3 milhão do Programa Petrobras Ambiental, sua estratégia se baseia na 
adesão voluntária dos proprietários de áreas ribeirinhas (que cedem o 
espaço para o replantio), na ação de entidades e voluntários que fazem o 
replantio e garantem acompanhamento técnico nos locais recuperados, e na 
adesão de mais parceiros para fornecimento de insumos para as ações. Sem 
falar na pesquisa científica para estabelecer influência de cada faixa 
recuperada na vida terrestre e aquática e qual a melhor maneira de realizar 
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Item Descrição - Objetivos 

as ações. 

O VerdeSinos surgiu de um projeto piloto iniciado em 2007, buscando 
recursos materiais e pessoal entre seus parceiros. Em 2009 veio a etapa de 
patrocínio do Petrobras Ambiental, que “vitaminou” as ações com aporte 
para materiais, pesquisas e estufas. E a perspectiva é que se torne um 
programa permanente, com a continuidade das ações voluntárias e adesões 
de proprietários, bem como adesão de novos parceiros e destinação de 
recursos de compensações ambientais (a exemplo do Projeto Rio da Ilha). 

7.5 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

Cumpre destacar o Decreto nº 8.211 de 21/03/14 que altera o Decreto 7.217/10, no que se 
refere aos prazos legais do PMSB e da instituição do controle social, como segue: 

“Art. 26. ........................................................................ 

§ 2º Após 31 de dezembro de 2015, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo 
titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de 
financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, 
quando destinados a serviços de saneamento básico. (NR) 

Art. 34. ........................................................................ 

§ 6º Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos geridos ou 
administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, 
àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de 
legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV do 
caput. (NR)” 

O Consórcio Pró-Sinos, através da sua assessoria jurídica, preparou um material de apoio10 
para que os municípios associados se adequem às exigências da legislação em relação ao 
controle social. 

7.6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PROJETOS E AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO 

7.6.1 Plano de Educação Ambiental do Consórcio Pró-Sinos 

Segundo descrição contida no Plano de Educação Ambiental do Consórcio Pró-Sinos: “o 
Programa de Educação Ambiental voltada à preservação e recuperação da Bacia do Rio 
dos Sinos (PEA/Pró-Sinos), visa a alertar a comunidade através da percepção de sua 
população acerca da problemática ambiental na qual estão inseridos, bem como demonstrar 
a importância da preservação da integridade de seus recursos hídricos, como um bem de 
todos, e essencial para que todos continuem tendo um mínimo de qualidade de vida.  

Atualmente o Programa atende a 2411 municípios consorciados: Araricá, Caraá, Campo 
Bom, Canela, Cachoeirinha, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Gramado, 

                                                 

 

10 Material de apoio disponível no site do Consórcio Pró-Sinos. 
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Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, 
Sapucaia do Sul, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Leopoldo, 
Sapiranga e Taquara.  

O objetivo fundamental do PEA/Pró-Sinos é fazer com que os indivíduos e as coletividades 
compreendam a natureza complexa tanto do meio ambiente natural como de tudo que é 
criado pelo ser humano, resultante da integração de seus aspectos biológicos, físicos, 
sociais, econômicos e culturais - e adquiram os conhecimentos, os comportamentos e as 
habilidades práticas para participar responsável e eficazmente da preservação e da solução 
dos problemas ambientais”. 

As atividades de mobilização social relacionadas ao Contrato de Elaboração dos Planos 
Municipais e Regional de Saneamento Básico estão documentadas em relatório específico. 

7.6.2 Plano de Mobilização e Educação Ambiental do Comitesinos 

 

Segundo descrição contida no Plano de Bacia12: “as estratégias de mobilização das 
comunidades para o controle social no gerenciamento dos recursos hídricos aplicadas no 
âmbito da bacia Sinos e coordenadas pelo COMITESINOS têm resultado, ao longo do 
tempo, em compromissos setoriais para o uso racional das águas. A participação da 
sociedade, neste cenário de acordos políticos e de compromissos individuais e coletivos, 
que devem convergir para a melhoria da qualidade e da quantidade das águas, é fator 
decisivo para o sucesso do conjunto de investimentos a serem empregados. O arranjo 
institucional para a condução do processo de mobilização e envolvimento social é o Comitê 
de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - COMITESINOS, criado pelo 
Decreto 32.774, de 17 de março de 1988, e posteriormente adequado à Lei 10.350/95, que 
institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Desta condição, resulta a sua legalidade e 
legitimidade pela representatividade de composição formada pelos grupos setoriais, sociais 
e governamentais que vivem e atuam na área da bacia. Palco obrigatório do início e do 
fechamento dos acordos políticos que compreendem o processo de elaboração do Plano de 
Bacia, consubstanciado nas informações técnicas geradas no âmbito da execução das 
metas previstas. Proposta Metodológica da mobilização e participação social A participação 
social e o alcance das metas de cunho técnico estabelecidas no presente projeto não 
poderão estar dissociados. Devem criar as oportunidades para o avanço dos Sistemas de 
Recursos Hídricos que, por sua vez, oferecem os caminhos para assegurar água para 
todos, durante o tempo todo. Todas as informações geradas e relacionadas às etapas do 
                                                                                                                                                      

 

11 Atualmente, os 26 municípios que fazem parte deste Plano Regional de Saneamento Básico são atendidos pelo PEA/Pró-
Sinos. 
12 O lançamento da formatação final do Plano de Bacia do Comitesinos ocorreu dia 03/07/2014. 
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Plano de Bacia serão apresentadas à plenária do COMITESINOS, oferecendo aos 
representantes das entidades membro, que integram o Grupo dos Usuários, o Grupo da 
Sociedade e o Grupo do Governo, os elementos necessários para a compreensão dos 
trabalhos em desenvolvimento, qualificando-os para as decisões e deliberações a serem 
acordadas. Da plenária, as informações serão socializadas em três encontros, organizados 
distintamente, um para cada Grupo: Usuários, Sociedade e Governo”. 
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8 OFERTA E USOS DA ÁGUA NA BACIA DO RIO DOS SINOS 

A caracterização das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas na bacia do Rio 
dos Sinos possibilita vislumbrar os potenciais e as limitações da oferta hídrica, considerando 
aspectos quantitativos. As análises são transcritas neste item segundo a segmentação em 
unidades de estudo apresentada anteriormente. 

Já os usos da água são caracterizados através das demandas e consumos, os quais, 
juntamente com a disponibilidade hídrica, possibilitam a realização do balanço hídrico. Os 
resultados do balanço hídrico são indicadores para se verificar situações de escassez 
hídrica, assunto abordado em item subsequente. 

8.1 DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

A seguir são destacadas as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, conforme 
resultados apresentados pelos estudos realizados no âmbito do Plano de Bacia do Rio dos 
Sinos. 

8.1.1 Disponibilidade hídrica superficial  

Para caracterizar a disponibilidade hídrica superficial são utilizados valores característicos 
das vazões. No entanto, primeiramente foi analisada a distribuição espacial das 
precipitações anuais como forma de considerar sua influência sobre a distribuição de vazões 
na bacia.  

Assim, para estabelecimento do cenário atual de disponibilidade hídrica superficial foram 
adotadas as seguintes vazões de referência, conforme esclarecidas pelas respectivas 
definições. 

Vazão média de longo período (Qlp): corresponde ao valor médio de vazões que ocorreram 
na bacia ao longo de toda a série de vazões médias mensais. 

Vazão média do mês de janeiro (Qmed,jan): corresponde à média das vazões observadas 
neste mês, considerando-o como característico do verão, período no qual se intensifica a 
irrigação; 

Vazão mínima: corresponde a um baixo valor característico da vazão que tenta representar 
as estiagens que ocorrem ao longo do tempo. Neste caso foram adotadas as seguintes 
vazões características: 

 Q90: vazão mínima com 90% de permanência, ou seja, que é igualada ou superada 
em 90% do tempo; 

 Q95: vazão mínima com 95% de permanência, ou seja, que é igualada ou superada 
em 95% do tempo; 

 Qmin,jan: vazão mínima do mês de janeiro, que corresponde à menor vazão já 
registrada neste mês, considerando-o como característico do verão, período no qual 
se intensifica a irrigação; 

 Qmmm: vazão mínima média mensal, que corresponde à menor vazão já registrada 
em qualquer mês, indicativo da pior estiagem em termos mensais (a saber, o mês de 
março de 1965). 
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Vazão específica: trata-se de um indicador de disponibilidade hídrica que é obtido pela 
divisão da vazão pela área de drenagem. 

Os dados empregados na caracterização das disponibilidades hídricas superficiais são 
captados por estações de monitoramento pluviométricas e fluviométricas, com séries 
suficientemente longas e representativas. Assim, no estudo realizado, os dados de 
precipitação consistiram em séries de 25 estações pluviométricas localizadas na bacia ou 
em seu entorno, cujas informações são disponibilizadas através do Sistema Nacional de 
Informações Hidrológicas, o HidroWeb, disponível no portal da Agência Nacional de Águas – 
ANA (http://hidroweb.ana.gov.br/).  

No caso de dados fluviométricos, cuja existência de estações e disponibilidade de dados é 
geralmente bem menor do que dos dados pluviométricos, foi empregada a estação Campo 
Bom (código 87380000, lat. -19:41:31, long. -51:02:42), com área de drenagem de 2.882 
km², para a caracterização do regime de vazões na bacia. 

Para a transferência espacial da informação hidrológica da estação de Campo Bom para 
cada uma das sub-bacias, e para a bacia do Rio dos Sinos como um todo, a metodologia 
adotada baseou-se no conceito da vazão específica, utilizando-se como segundo 
ponderador a relação entre as precipitações, a fim de agregar maior representatividade e 
confiabilidade aos resultados. 

Assim, a disponibilidade hídrica superficial nas sub-bacias, representada pelas vazões 
características Qlp, Q90, Q95, Qmed,jan, Qmin,jan e Qmmm, para cada unidade de estudo (sub-
bacias) é apresentada no Quadro 8 e Figura 7. 

Quadro 8 – Disponibilidades hídricas superficiais na bacia do rio dos Sinos 

Vazões (m³/s) 

Segmento Qlp Q90 Q95 Qmed,jan Qmin,jan Qmmm 

Campo Bom 74,85 20,11 14,90 45,76 8,01 3,04 

AS1 3,15 0,85 0,63 1,93 0,34 0,13 

AS2 5,36 1,44 1,07 3,27 0,57 0,22 

AS3 7,15 1,92 1,42 4,37 0,76 0,29 

AS4 7,78 2,09 1,55 4,75 0,83 0,32 

AS5 4,94 1,33 0,98 3,02 0,53 0,20 

AS6 4,02 1,08 0,80 2,46 0,43 0,16 

AS7 4,33 1,16 0,86 2,65 0,46 0,18 

AS8 8,19 2,20 1,63 5,01 0,88 0,33 

MS1 11,01 2,96 2,19 6,73 1,18 0,45 

MS2 4,71 1,27 0,94 2,88 0,50 0,19 

MS3 4,71 1,26 0,94 2,88 0,50 0,19 

MS4 5,68 1,53 1,13 3,47 0,61 0,23 

BS1 2,99 0,80 0,60 1,83 0,32 0,12 

BS2 2,28 0,61 0,45 1,40 0,24 0,09 

BS3 1,99 0,54 0,40 1,22 0,21 0,08 

BS4 1,53 0,41 0,30 0,93 0,16 0,06 
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Vazões (m³/s) 

Segmento Qlp Q90 Q95 Qmed,jan Qmin,jan Qmmm 

BS5 1,27 0,34 0,25 0,78 0,14 0,05 

BS6 6,37 1,71 1,27 3,89 0,68 0,26 

BS7 4,39 1,18 0,87 2,68 0,47 0,18 

BS8 1,81 0,49 0,36 1,11 0,19 0,07 

BS9 1,16 0,31 0,23 0,71 0,12 0,05 

Total bacia 94,85 25,48 18,88 57,99 10,15 3,85 

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 

 

 

Figura 7 - Vazões médias anuais por sub-bacia 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 

8.1.2 Disponibilidade hídrica subterrânea 

A disponibilidade hídrica subterrânea para a bacia do Rio dos Sinos pode ser determinada 
através da potencialidade hídrica de cada sistema aquífero identificado, a partir de análise 
hidrogeológica regional. 

O parâmetro fundamental é a constituição geológica da área. Os tipos litológicos existentes 
e a atividade tectônica desenvolvida sobre eles definem os aquíferos, sua posição e inter-
relação, qualidade e possibilidade de aproveitamento. 
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A constituição morfológica da área, sua topografia e rede de drenagem fornecem dados com 
relação à capacidade de infiltração, área de recarga e pontos de descarga dos aquíferos. 

Desta forma, a caracterização da disponibilidade hídrica subterrânea se baseia na descrição 
dos sistemas aquíferos ocorrentes na bacia e suas potencialidades. 

Um sistema aquífero é definido por um conjunto de características geométricas (formas, 
limites, etc.) e físicas. As unidades mapeadas na bacia do Rio dos Sinos, foram definidas 
tendo por base a litologia, a estrutura e a permeabilidade (tipo ordem e grandeza). A 
definição da estrutura de cada unidade hidrogeológica e de seus limites, baseada no 
comportamento aquífero das litologias predominantes, resultou na seguinte 
compartimentação hidrolitológica: 

 Sistema Aquífero Permiano 

 Sistema Aquífero Rio do Rasto 

 Sistema Aquífero Pirambóia 

 Sistema Aquífero Botucatu 

 Sistema Aquífero Serra Geral-1 

 Sistema Aquífero Serra Geral-2 

 Sistema Aquífero Serra Geral-3 

 Sistema Aqüífero Aluvionar 

O Sistema Aqüífero Guarani (SAG) é considerado o maior aquífero transfronteiriço do 
mundo, recobrindo uma área de 1,2 milhão de km2 no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. 
Em território brasileiro o SAG inclui depósitos continentais pertencentes às formações 
Botucatu, Pirambóia e ao Grupo Rosário do Sul. No Rio Grande do Sul, a exemplo do que 
ocorre no Uruguai, o SAG apresenta grande complexidade estratigráfica e faciológica (Paim 
et al., 2003). 

Segundo Machado (2005), o SAG pode ser tratado sob duas formas: área aflorante e área 
confinada. Ele aflora na região correspondente à Depressão Central do Rio Grande do Sul 
desde Santana do Livramento até Santo Antônio da Patrulha. Seu confinamento é feito 
pelas rochas vulcânicas da Formação Serra Geral. 

O SAG no Rio Grande do Sul é compartimentado em quatro blocos: Oeste, Leste, Central-
Missões e Norte-Alto Uruguai (Machado, 2005). 

A Bacia do Rio dos Sinos está localizada no compartimento Leste, onde o SAG é composto 
pelas unidades hidroestratigráficas Pirambóia e Botucatu. A base do SAG corresponde ao 
Sistema Rio do Rasto e o topo ao Sistema Serra Geral.  

Segundo o Plano de Bacia, os aquíferos na bacia dispõem de uma reserva hídrica de 550 
hm3/ano, aproximadamente a média de 17 m3/s. Estas reservas estão associadas à 
condição de recarga propiciada pelo regime de chuvas na bacia e pela distribuição das 
áreas de recarga. 

No entanto, dada a baixa capacidade específica encontrada, a obtenção dessa vazão 
potencial demanda perfurações profundas e dispersas nos diversos sistemas aquíferos. A 
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maior produção é esperada no Sistema Aquífero Serra Geral-2 onde são encontrados poços 
com vazão de mais de 20m3/h. Comparativamente, a disponibilidade potencial de 17 m3/s da 
água subterrânea representa 18% da disponibilidade da água superficial na bacia do Rio 
dos Sinos, em termos médios. 

8.2 DEMANDAS E CONSUMO DE ÁGUA 

É importante entender dois conceitos que estão relacionados ao uso consuntivo dos 
recursos hídricos: demanda e consumo. Demanda hídrica refere-se à quantidade de água 
captada do manancial para suprir determinado uso. Consumo diz respeito à parcela da 
demanda efetivamente utilizada no desenvolvimento de determinada atividade, descontado 
o que é devolvido ao manancial. 

Assim, a quantificação de demandas e consumos hídricos pode ser realizada com base na 
definição de coeficientes de demanda (ou demandas unitárias) e coeficientes de retorno. Os 
valores apresentados nos quadros a seguir (Quadro 9 e Quadro 10) são os utilizados nos 
estudos do Plano de Bacia do Rio dos Sinos. 

Quadro 9 – Demandas unitárias consideradas para os diferentes usos consuntivos da 
água 

Uso Consuntivo Demanda per capita 
Abastecimento Humano Variável13 

Dessedentação animal

Bovinos 40 L/cab/dia 
Equinos 35 L/cab/dia 
Suínos 100 L/cab/dia 
Ovinos 7,5 L/cab/dia 
Aves 0,4 L/cab/dia 

Irrigação arroz 12.000 m³/ha/safra 
Indústria Variável14 

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 

Quadro 10 – Coeficientes de retorno para uso consuntivo 

Uso Consuntivo Coeficiente de Retorno 
Abastecimento Humano 0,80 
Dessedentação animal 0,30 
Irrigação arroz 0,33 
Indústria 0,80 

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 

                                                 

 

13 As demandas foram obtidas do Plano de Saneamento da bacia do Rio dos Sinos (Concremat) para cada sistema de 
abastecimento e atualizadas com base no cadastro de outorgas do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente – DRH/SEMA - individualmente não havendo a necessidade de aplicação de coeficientes de demanda. 
14 As demandas para o setor de indústria foram estimadas a partir do cadastro do Sistema de Auto Monitoramento da FEPAM e 
do Cadastro de Outorgas do DRH/SEMA, devido à grande variabilidade de uma indústria para outra. 
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A seguir são apresentadas as demandas para abastecimento público, que são de maior 
interesse para o Plano de Saneamento. Importante ainda destacar que, no contexto de 
demandas, consumo humano refere-se a captações (superficiais ou subterrâneas) para 
abastecimento familiar ou de pequenas comunidades.  

O Plano de Bacia do Rio dos Sinos apresentou as demandas de água superficial dos 
municípios na bacia do Sinos por unidade de estudo, conforme ilustrado na Figura 8 e 
indicado no Quadro 11. 

No entanto, no Plano de Bacia não constam as demandas dos municípios de Canoas, 
Canela e São Francisco de Paula, pois essas captações localizam-se em outras bacias. 

Desta forma, o Quadro 12 apresenta a caracterização do abastecimento urbano de água 
nos municípios consorciados ao Pró-Sinos, com as demandas projetadas pelo Atlas Brasil – 
Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010) para os anos de 2015 e 2025, considerando as 
captações dos municípios do Consórcio quer sejam na bacia do Sinos, quer em bacias 
adjacentes, bem como de fontes subterrâneas. Cabe salientar que esses valores servem 
para fins de diagnóstico e caracterização regional, visto que os Planos Municipais 
contemplam as projeções para cada município nos horizontes de planejamento definidos. 

O consumo de água, entendido como a parcela que é efetivamente utilizada, corresponde a 
20% da demanda no caso do abastecimento público e consumo humano. Isso ocorre devido 
ao retorno de 80% da demanda exercida para o corpo hídrico na forma de esgotos, 
conforme coeficientes mostrados no Quadro 13. 

Assim, o Quadro 14 apresenta o consumo de água por unidade de estudo e por município 
da bacia. Similarmente, o quadro apresenta o consumo médio estimado para as projeções 
populacionais de 2015 e 2025, com base nos dados do Atlas de Abastecimento Urbano de 
Água (ANA, 2010). 
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Figura 8 - Mapa de demanda de água superficial para abastecimento humano 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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Quadro 11 – Demanda de água superficial para abastecimento público e consumo humano na bacia do rio dos Sinos por unidade de 
estudo (l/s) 

Município AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 MS1 MS2 MS3 MS4 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 BS9 TOTAL 

Araricá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cachoeirinha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Campo Bom - - - - - - - - - - - - 340 - - - - - - - - 340 

Canela - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Canoas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Capela de Santana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Caraá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dois Irmãos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Estância Velha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Esteio - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.039 - - 1.039 

Glorinha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gramado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gravataí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Igrejinha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ivoti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nova Hartz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nova Santa Rita - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - 50 

Novo Hamburgo - - - - - - - - - - - - - - - 800 - - - - - 800 

Osório - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Parobé - - - - - - - - - 202 - - - - - - - - - - - 202 

Portão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Riozinho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Município AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 MS1 MS2 MS3 MS4 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 BS9 TOTAL 

Rolante - - - - - - 45 - - - - - - - - - - - - - - 45 

Santa Maria do Herval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Santo Antônio da Patrulha - - 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 

São Francisco de Paula - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

São Leopoldo - - - - - - - - - - - - - - - - 764 - - - - 764 

São Sebastião do Caí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sapiranga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sapucaia do Sul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taquara - - - - - - - 175 - - - - - - - - - - - - - 175 

Três Coroas - - - - - - - - 88 - - - - - - - - - - - - 88 

Total bacia - - 25 - - - 45 175 88 202 - - 340 - - 800 764 - 39 50 - 3.529 

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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Quadro 12 – Mananciais e tipo de abastecimento nos municípios do Consórcio 

Município Operadora 
Demanda 

Média (L/s) Manancial 
Tipo 

Manancial 
Tipo Sistema Sistema 

2015 2025 
Araricá Municipal 13 14 Poço 1 Araricá Subterrâneo Isolado Sistema de 2 Poços Araricá 

Cachoeirinha¹ CORSAN 472 476 
Arroio das Garças 

(Bacia do Gravataí) 
Superficial Isolado ETA Cachoeirinha 

Campo Bom CORSAN 210 216 Rio dos Sinos Superficial Integrado 
Sistema Integrado Campo Bom-

Estância-Sapiranga-Portão 

Canela¹ 
CORSAN 

206 216 

Arroio Santa Cruz (Bacia 
do Caí) 

Superficial Isolado ETA I Canela 

CORSAN 
Arroio Santa Cruz (Bacia 

do Caí) 
Superficial Integrado Sistema Integrado Canela-Gramado 

Canoas CORSAN 1.210 1.256

Arroio das Garças 
(Bacia do Gravataí) 

Superficial Isolado ETA Base Aérea 

Rio dos Sinos (Canal 
Petrobrás) 

Superficial Integrado ETA Esteio 

Arroio das Garças 
(Bacia do Gravataí) 

Superficial Isolado ETA Niterói 

Arroio das Garças 
(Bacia do Gravataí) 

Superficial Isolado ETA Rio Branco 

Caraá Municipal 9 12 22 Poços² Subterrâneo Isolado Poços Artesianos Caraá 

Dois Irmãos¹ 

CORSAN 

72 74 

Poço 2 Dois Irmãos Subterrâneo Isolado Conjunto de 7 Poços Dois Irmãos 
CORSAN Poço 2 Dois Irmãos Subterrâneo Isolado ETA I Dois Irmãos 

CORSAN 
Arroio Feitoria (Bacia do 

Caí) 
Superficial Isolado ETA I Dois Irmãos 

Estância Velha CORSAN 119 126 Rio dos Sinos Superficial Integrado 
Sistema Integrado Campo Bom-

Estância-Sapiranga-Portão 

Esteio CORSAN 245 245 
Rio dos Sinos (Canal 

Petrobrás) 
Superficial Integrado ETA Esteio 

Glorinha¹ CORSAN 16 18 
Arroio Arroio do Tigre 
(Bacia do Gravataí) 

Superficial Isolado ETA I Glorinha 
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Município Operadora 
Demanda 

Média (L/s) Manancial 
Tipo 

Manancial 
Tipo Sistema Sistema 

2015 2025 

Gramado¹ CORSAN 88 90 
Arroio Santa Cruz (Bacia 

do Caí) 
Superficial Integrado Sistema Integrado Canela-Gramado 

Igrejinha 
CORSAN 

94 104 
Poço 1 Igrejinha Subterrâneo Isolado Conjunto de 7 poços Igrejinha 

CORSAN Rio Paranhana II Superficial Integrado ETA Três Coroas 
CORSAN Rio Paranhana II Superficial Integrado Sistema Integrado ETA Parobé 

Nova Hartz Municipal 41 41 
Conjunto de 6 poços 

Nova Hartz 
Subterrâneo Isolado Poço 

Nova Santa Rita CORSAN 60 66 Rio dos Sinos Superficial Isolado ETA I Nova Santa Rita 
Novo Hamburgo COMUSA 772 879 Rio dos Sinos Superficial Isolado ETA Rio dos Sinos 

Parobé CORSAN 136 139 Rio Paranhana II Superficial Integrado Sistema Integrado ETA Parobé 

Portão CORSAN 73 83 Rio dos Sinos Superficial Integrado 
Sistema Integrado Campo Bom-

Estância-Sapiranga-Portão 

Riozinho 
CORSAN 

8 8 
Poço 1 Riozinho Subterrâneo Isolado Poço 1 Riozinho 

CORSAN Poço 2 Riozinho Subterrâneo Isolado Poço 2 Riozinho 
Rolante CORSAN 43 47 Rio Rolantinho da Areia Superficial Isolado ETA I Rolante 

Santo Antônio da 
Patrulha 

CORSAN 
88 93 

Conjunto Poços Santo 
Antônio da Patrulha 

Subterrâneo Isolado Conjunto de Poços 

CORSAN Rio dos Sinos Superficial Isolado ETA I Santo Antônio da Patrulha 
São Francisco de 

Paula 
CORSAN 38 39 Arroio Querência Superficial Isolado ETA I São Francisco de Paula 

São Leopoldo 
SEMAE 

923 1.024
Rio dos Sinos 1 Superficial Isolado ETA Nova 

SEMAE Rio dos Sinos 2 Superficial Isolado ETA São José 

Sapiranga CORSAN 235 249 Rio dos Sinos Superficial Integrado 
Sistema Integrado Campo Bom-

Estância-Sapiranga-Portão 

Sapucaia do Sul CORSAN 384 383 
Rio dos Sinos (Canal 

Petrobrás) 
Superficial Integrado ETA Esteio 

Taquara CORSAN 185 200 Rio dos Sinos Superficial Isolado ETA I Taquara 
Três Coroas CORSAN 66 72 Rio Paranhana II Superficial Integrado ETA Três Coroas 

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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Quadro 13 – Consumo de água superficial para abastecimento público e consumo humano no município e na bacia do rio dos Sinos 
por unidade de estudo (l/s). 

Município AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 MS1 MS2 MS3 MS4 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 BS9 TOTAL 

Araricá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Cachoeirinha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Campo Bom - - - - - - - - - - - - 68 - - - - - - - - 68 

Canela - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Canoas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Capela de Santana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Caraá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Dois Irmãos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Estância Velha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Esteio - - - - - - - - - - - - - - - - - - 207,8 - - 207,8 

Glorinha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Gramado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Gravataí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Igrejinha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Ivoti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Nova Hartz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Nova Santa Rita - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

Novo Hamburgo - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - - - - 16 

Osório - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Parobé - - - - - - - - - 40,4 - - - - - - - - - - - 40,4 

Portão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
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Município AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 MS1 MS2 MS3 MS4 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 BS9 TOTAL 

Riozinho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Rolante - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - 9 

Santa Maria do Herval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Santo Antônio da Patrulha - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

São Francisco de Paula - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

São Leopoldo - - - - - - - - - - - - - - - - 152,8 - - - - 152,8 

São Sebastião do Caí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Sapiranga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Sapucaia do Sul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Taquara - - - - - - - 35 - - - - - - - - - - - - - 35 

Três Coroas - - - - - - - - 17,6 - - - - - - - - - - - - 17,6 

TOTAL 0 0 5 0 0 0 9 35 17,6 40,4 0 0 68 0 0 16 152,8 0 207,8 1 0 552,6 

 Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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Quadro 14 – Consumo de água médio estimado para abastecimento urbano nos 
municípios do Consórcio Pró-Sinos (l/s) 

Município 
Consumo Médio (L/s) 

2015 2025 

Araricá 2,6 2,8 

Cachoeirinha* 94,4 95,2 

Campo Bom 42 43,2 

Canela* 41,2 43,2 

Canoas 242 251,2 

Caraá 1,8 2,4 

Dois Irmãos* 14,4 14,8 

Estância Velha 23,8 25,2 

Esteio 49 49 

Glorinha* 3,2 3,6 

Gramado* 17,6 18 

Igrejinha 18,8 20,8 

Nova Hartz 8,2 8,2 

Nova Santa Rita 12 13,2 

Novo Hamburgo 154,4 175,8 

Parobé 27,2 27,8 

Portão 14,6 16,6 

Riozinho 1,6 1,6 

Rolante 8,6 9,4 

Santo Antônio da Patrulha 17,6 18,6 

São Francisco de Paula 7,6 7,8 

São Leopoldo 184,6 204,8 

Sapiranga 47 49,8 

Sapucaia do Sul 76,8 76,6 

Taquara 37 40 

Três Coroas 13,2 14,4 

Total 1.161 1.234 

             *captação em outras bacias hidrográficas 

O Quadro 15 apresenta a síntese das demandas hídricas na bacia sob a ótica regional do 
estudo, conforme a finalidade do uso e para cada Unidade de Estudo, tanto em termos 
instantâneos (vazões), quanto em volume anual acumulado. O Quadro 16 apresenta os 
consumos. 
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Quadro 15 – Demandas hídricas por tipo de uso e unidades de estudo na bacia do rio dos Sinos 

Unidades de estudo 
Demandas (m³/s) Demandas (m³/ano) 

Humano Animal Industrial Irrigação Total Humano Animal Industrial Irrigação Total 

Alto Sinos – trecho Alto  AS1 0,005 0,090 0,095 159.257 777.600 936.857 

Alto Sinos Médio  AS2 0,009 1,120 1,129 285.716 9.676.800 9.962.516 

Arroio Caraá  AS3 0,025 0,003 0,010 0,038 788.400 91.454 86.400 966.254 

Alto Rolante  AS4 0,005 0,005 167.141 167.141 

Médio Rolante - Riozinho AS5 0,004 0,010 0,014 122.990 86.400 209.390 

Baixo Rolante AS6 0,006 0,550 0,556 186.062 4.752.000 4.938.062 

Areia AS7 0,045 0,004 0,049 1.419.120 129.298 1.548.418 

Ilha AS8 0,175 0,008 0,660 0,843 5.518.800 261.749 5.702.400 11.482.949 

Alto Paranhana MS1 0,088 0,005 0,093 2.775.168 145.066 2.920.234 

Baixo Paranhana MS2 0,202 0,004 0,055 0,261 6.370.272 122.990 1734480 8.227.742 

Médio Sinos – Margem Direita MS3 0,005 0,030 0,035 160.834 259.200 420.034 

Médio Sinos – Margem Esquerda  MS4 0,008 0,040 0,048 239.674 345.600 585.274 

Sapiranga/Campo Bom  BS1 0,340 0,003 0,150 0,493 10.722.240 78.840 1.296.000 12.097.080 

Banhado/Guari  BS2 0,004 0,110 0,114 122.990 950.400 1.073.390 

Novo Hamburgo BS3 0,800 0,004 0,011 0,815 25.228.800 116.683 346896 25.692.379 

Palmeira BS4 0,002 0,020 0,022 75.686 172.800 248.486 

São Leopoldo BS5 0,764 0,000 0,764 24.093.504 12.614 24.106.118 

Portão/Estância Velha BS6 0,012 0,003 0,250 0,265 375.278 94608 2.160.000 2.629.886 

Sapucaia/Esteio BS7 1,039 0,005 0,377 1,290 2,711 32.765.904 141.912 11889072 11.145.600 55.942.488 

Nova Santa Rita BS8 0,050 0,003 0,007 1,630 1,690 1.576.800 91.454 220752 14.083.200 15.972.206 

Canoas BS9 0,000 0,852 1,540 2,392 12.614 26.868.672 13.305.600 40.186.886 

Total demanda 3,528 0,098 1,305 7,500 12,431 111.259.008 3.100.304 41.154.480 64.800.000 220.313.792 
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Unidades de estudo 
Demandas (m³/s) Demandas (m³/ano) 

Humano Animal Industrial Irrigação Total Humano Animal Industrial Irrigação Total 

Percentual total 28,4% 0,8% 10,5% 60,3% 100,0% 50,5% 1,4% 18,7% 29,4% 100,0% 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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Quadro 16 – Consumos hídricos por tipo de uso e unidades de estudo na bacia do rio dos Sinos 

Unidades de estudo 
Consumos (m³/s) Consumos (m³/ano) 

Humano Animal Industrial Irrigação Total Humano Animal Industrial Irrigação Total 

Alto Sinos – trecho Alto  AS1 0,004 0,060 0,064 111.480 520.992 632.472 

Alto Sinos Médio  AS2 0,006 0,750 0,756 200.001 6.483.456 6.683.457 

Arroio Caraá  AS3 0,005 0,002 0,007 0,014 157.680 64.018 57.888 279.586 

Alto Rolante  AS4 0,004 0,004 116.999 116.999 

Médio Rolante - Riozinho AS5 0,003 0,007 0,010 86.093 57.888 143.981 

Baixo Rolante AS6 0,004 0,369 0,373 130.244 3.183.840 3.314.084 

Areia AS7 0,009 0,003 0,012 283.824 90.508 374.332 

Ilha AS8 0,035 0,006 0,442 0,483 1.103.760 183.224 3.820.608 5.107.592 

Alto Paranhana MS1 0,018 0,003 0,021 555.034 101.546 656.580 

Baixo Paranhana MS2 0,040 0,003 0,011 0,054 1.274.054 86.093 346.896 1.707.044 

Médio Sinos – Margem Direita MS3 0,004 0,020 0,024 112.584 173.664 286.248 

Médio Sinos – Margem Esquerda  MS4 0,005 0,027 0,032 167.772 231.552 399.324 

Sapiranga/Campo Bom  BS1 0,068 0,002 0,101 0,171 2.144.448 55.188 868.320 3.067.956 

Banhado/Guari  BS2 0,003 0,074 0,077 86.093 636.768 722.861 

Novo Hamburgo BS3 0,160 0,003 0,002 0,165 5.045.760 81.678 69.379 5.196.817 

Palmeira BS4 0,002 0,013 0,015 52.980 115.776 168.756 

São Leopoldo BS5 0,153 0,000 0,153 4.818.701 8.830 4.827.531 

Portão/Estância Velha BS6 0,008 0,001 0,168 0,177 262.695 18.922 1.447.200 1.728.816 

Sapucaia/Esteio BS7 0,208 0,003 0,075 0,864 1,150 6.553.181 99.338 2.377.814 7.467.552 16.497.886 

Nova Santa Rita BS8 0,010 0,002 0,001 1,092 1,105 315.360 64.018 44.150 9.435.744 9.859.272 

Canoas BS9 0,000 0,170 1,032 1,203 8.830 5.373.734 8.914.752 14.297.316 

Total consumo 0,706 0,069 0,261 5,026 6,061 22.251.802 2.170.213 8.230.896 43.416.000 76.068.911 
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Unidades de estudo 
Consumos (m³/s) Consumos (m³/ano) 

Humano Animal Industrial Irrigação Total Humano Animal Industrial Irrigação Total 

Percentual total 11,6% 1,1% 4,3% 82,9% 100% 29,3% 2,9% 10,8% 57,1% 100% 
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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No balanço hídrico, apresentado no Plano de Bacias, foram consideradas as demandas e 
consumos, disponibilidades hídricas, e características de situações mais críticas: Q90% e 
Qmin, jan (vazões mínimas no mês de janeiro). Isto se deve ao objetivo de caracterizar a 
situação de atendimento aos usos da água em situações de menor disponibilidade hídrica, 
quando ocorrem os conflitos e restrições de uso. 

Destaca-se a diferença entre os balanços hídricos baseados em demandas e em consumos 
de água: no primeiro caso se privilegia a situação instantânea e pontual (localizada), 
retratando o quadro no ponto de captação, demonstrando se haverá ou não água para 
atender ao uso pretendido, e, no segundo caso, os balanços retratam situações regionais e 
absolutas no tempo. Assim, os balanços hídricos apontam a disponibilidade versus 
demandas, retratando a situação junto à captação. Já os balanços hídricos disponibilidade 
versus consumos mostram a situação na totalidade da Unidade de Estudo. Deste modo, os 
balanços hídricos disponibilidade versus demandas foram calculados com base em vazões 
(m³/s) e os balanços hídricos disponibilidade versus consumos, com base em volumes 
anuais (m³/ano). 

Balanço hídrico disponibilidade versus demanda 

O Quadro 17 a seguir apresenta os balanços hídricos disponibilidade versus demandas de 
água para as 21 Unidades de Estudo, agrupadas nos três compartimentos e para a Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos como um todo. 

Os balanços hídricos são apresentados em termos de diferenças absolutas (disponibilidade 
– demanda) e relativos (disponibilidade / demanda). Quando no primeiro caso ocorre valor 
negativo significa situação de déficit, e o valor indicado na célula retrata a quantidade 
faltante. No segundo caso, o déficit ocorre com valor inferior à unidade e mostra a razão 
dessa insuficiência. Por fim, é indicado o uso predominante em termos quantitativos, como 
forma de demonstrar qual categoria de usuário é mais atingida pela insuficiência hídrica. 
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Quadro 17 – Balanço Hídrico – Disponibilidade versus demandas 

Unidade de 
Estudo 

Disponibilidade 
(m³/s) Demanda 

(m³/s) 

Balanço Hídrico Q90 
Balanço Hídrico 

Qmin,jan Uso 
principal

Q90 Qmin,jan 
Disp-
Dem 

Disp/Dem Disp-Dem Disp/Dem 

AS1 1,44 0,57 0,09 1,35 15,24 0,48 6,07 Irrigação 
AS2 1,92 0,77 1,12 0,80 1,71 -0,36 0,68 Irrigação 

AS3 0,85 0,34 0,04 0,81 22,87 0,30 9,11 
Abast. 
Humano 

AS4 2,09 0,83 0,00 2,09 888,63 0,83 353,95 Animal 
AS5 1,33 0,53 0,02 1,31 90,09 0,51 35,88 Irrigação 
AS6 1,16 0,46 0,55 0,61 2,10 -0,09 0,84 Irrigação 

AS7 1,08 0,43 0,05 1,03 22,73 0,38 9,05 
Abast. 
Humano 

AS8 2,20 0,88 0,84 1,36 2,61 0,04 1,04 Irrigação 
Total Alto 
Sinos 

12,07 4,81 2,72 9,35 4,45 2,09 1,77 Irrigação 

MS1 2,96 1,18 0,09 2,87 32,66 1,09 13,01 
Abast. 
Humano 

MS2 1,27 0,50 0,26 1,01 4,86 0,24 1,93 
Abast. 
Humano 

MS3 1,27 0,50 0,04 1,23 35,62 0,47 14,19 Irrigação 
MS4 1,53 0,61 0,05 1,48 32,04 0,56 12,77 Irrigação 
Total Médio 
Sinos 

7,02 2,79 0,44 6,58 16,14 2,36 6,43 
Abast. 
Humano 

BS1 0,80 0,32 0,49 0,31 1,64 -0,17 0,65 
Abast. 
Humano 

BS2 0,61 0,24 0,11 0,50 5,44 0,13 2,17 Irrigação 

BS3 0,54 0,21 0,81 -0,28 0,66 -0,60 0,26 
Abast. 
Humano 

BS4 0,41 0,16 0,02 0,39 18,66 0,14 7,43 Irrigação 

BS5 0,34 0,14 0,77 -0,42 0,45 -0,63 0,18 
Abast. 
Humano 

BS6 1,71 0,68 0,26 1,45 6,56 0,42 2,62 Irrigação 
BS7 1,18 0,47 2,71 -1,53 0,44 -2,24 0,17 Irrigação 
BS8 0,49 0,19 1,69 -1,20 0,29 -1,50 0,12 Irrigação 
BS9 0,31 0,12 2,39 -2,08 0,13 -2,27 0,05 Irrigação 
Total Baixo 
Sinos 

6,39 2,55 9,25 -2,86 0,69 -6,71 0,28 Irrigação 

Total bacia 25,47 10,15 12,40 13,07 2,05 -2,26 0,82 Irrigação
Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 

Considerando a Q90, ocorrem déficits hídricos apenas no Baixo Sinos, nas unidades BS3 e 
BS5 (Novo Hamburgo e São Leopoldo, respectivamente) e, ainda assim, em valores 
relativamente baixos. Nas unidades BS7 a BS9 (Sapucaia/Esteio, Nova Santa Rita e 
Canoas) ocorrem déficits mais significativos, no entanto, esse trecho do Rio dos Sinos já 
está sob influência do remanso hidráulico do Delta do Jacuí/Lago Guaíba, o que resulta em 
disponibilidade de água junto à calha do Rio dos Sinos, independente das afluências 
hídricas naturais e de montante. Ainda, considerando a transferência dos saldos dos 
compartimentos de montante (alto e médio, com quase 16 m³/s) os déficits individuais 
indicados não chegam a ocorrer junto à calha do Rio dos Sinos. A vazão total deficitária no 
Baixo Sinos é da ordem de 2,9 m³/s e representa cerca de 30% da demanda desse 
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compartimento (podendo chegar a quase 100% da demanda na unidade BS9). Porém, 
essas deficiências podem ser atendidas pela afluência dos 16 m³/s de montante, desde que 
as captações ocorram junto à calha do Rio dos Sinos. 

Considerando a situação mais crítica (vazão mínima do mês de janeiro) ocorrem déficits 
também no Alto Sinos (Unidades AS2 e AS6) e na BS1, além da intensificação nas demais 
unidades que já apresentavam déficits na anterior. Novamente, nesta situação mais crítica, 
ainda há disponibilidade junto à calha do Rio dos Sinos, visto que os saldos de montante 
são superiores aos valores deficitários. 

Balanço hídrico disponibilidade versus consumo 

O Quadro 18 a seguir apresenta os balanços hídricos disponibilidade versus consumos de 
água para as 21 Unidades de Estudo, agrupadas nos três compartimentos e para a Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos como um todo, de forma análoga à análise anterior. 

Considerando os volumes anuais com base na Q90, verifica-se déficit hídrico apenas no 
Baixo Sinos, na Unidade BS9 (Canoas). Este trecho do Rio dos Sinos já está sob influência 
do remanso hidráulico do Delta do Jacuí/Lago Guaíba, o que resulta em disponibilidade de 
água junto à calha do Rio dos Sinos, independente das afluências hídricas naturais e de 
montante. Ao se considerar as afluências de montante (saldos hídricos) esse déficit é 
plenamente atendido. 

Considerando situação mais crítica (com volumes anuais calculados com base na vazão 
mínima do mês de janeiro) ocorrem déficits também nas Unidades BS5 (embora de pequena 
magnitude) e BS7, BS8 e BS9. Novamente, nesta situação mais crítica, ainda há 
disponibilidade junto à calha do Rio dos Sinos, visto que os saldos de montante são 
superiores aos valores deficitários. 
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Quadro 18 – Balanço Hídrico – Disponibilidade versus consumos 

Unidade de Estudo 
Disponibilidade (m³/s) 

Demanda (m³/s) 
Balanço Hídrico Q90 Balanço Hídrico Qmin,jan 

Uso principal 
Q90 Qmin,jan Disp-Dem Disp/Dem Disp-Dem Disp/Dem 

AS1 45.383.913 18.076.834 619.315 44.764.598 73,28 17.457.519 29,19 Irrigação 
AS2 60.547.939 24.116.807 6.552.993 53.994.946 9,24 17.563.814 3,68 Irrigação 
AS3 26.690.126 10.630.925 101.751 26.588.375 262,31 10.529.174 104,48 Irrigação 
AS4 65.884.341 26.242.346 51.899 65.832.442 1.269,48 26.190.447 505,65 Animal 
AS5 41.890.328 16.685.307 162.635 41.727.693 257,57 16.522.672 102,59 Animal 
AS6 36.671.651 14.606.660 3.258.410 33.413.241 11,25 11.348.250 4,48 Irrigação 
AS7 34.059.052 13.566.037 339.520 33.719.532 100,32 13.226.517 39,96 Abast. Humano 
AS8 69.415.118 27.648.687 5.081.742 64.333.376 13,66 22.566.945 5,44 Irrigação 

Total Alto Sinos 380.542.468 151.573.603 16.168.265 364.374.203 23,54 135.405.339 9,38 Irrigação 
MS1 93.266.570 37.148.942 611.370 92.655.200 152,55 36.537.573 60,76 Abast. Humano 
MS2 39.939.884 15.908.427 1.705.874 38.234.011 23,41 14.202.554 9,33 Abast. Humano 
MS3 39.877.436 15.883.554 295.033 39.582.403 135,16 15.588.520 53,84 Irrigação 
MS4 48.129.828 19.176.941 399.942 47.729.886 120,34 18.776.999 47,95 Irrigação 

Total Médio Sinos 221.213.718 88.117.863 3.012.218 218.201.500 73,44 85.105.645 29,25 Abast. Humano 
BS1 25.355.352 10.099.273 3.050.208 22.305.145 8,31 7.049.065 3,31 Abast. Humano 
BS2 19.346.722 7.705.979 700.345 18.646.378 27,63 7.005.635 11,00 Irrigação 
BS3 16.887.253 6.726.350 5.139.378 11.747.876 3,29 1.586.972 1,31 Abast. Humano 
BS4 12.923.772 5.147.659 158.977 12.764.795 81,29 4.988.681 32,38 Irrigação 
BS5 10.797.698 4.300.824 4.835.147 5.962.551 2,23 -534.323 0,89 Abast. Humano 
BS6 53.952.809 21.489.905 1.634.423 52.318.386 33,01 19.855.483 13,15 Irrigação 
BS7 37.202.626 14.818.152 16.440.049 20.762.578 2,26 -1.621.897 0,90 Irrigação 
BS8 15.341.073 6.110.492 9.824.923 5.516.150 1,56 -3.714.431 0,62 Irrigação 
BS9 9.798.099 3.902.674 14.294.866 -4.496.767 0,69 -10.392.192 0,27 Irrigação 

Total Baixo Sinos 201.605.406 80.301.308 56.078.315 145.527.091 3,60 24.222.993 1,43 Irrigação 
Total bacia 803.361.592 319.992.775 75.258.798 728.102.794 10,68 244.733.977 4,25 Irrigação 

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 2011. 
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Conforme consta no Caderno Temático de Saneamento do Plano de Bacia, a quantidade de 
água utilizada na bacia corresponde, de maneira geral, a metade da disponibilidade em 
períodos secos (representado pela Q90). Assim, considera-se que a bacia do Rio dos Sinos 
encontra-se em uma situação limite quanto ao uso das águas. A Figura 9 a seguir apresenta 
a situação geral da bacia considerando as demandas caracterizadas. As áreas em verde 
estariam em uma situação mais favorável em relação à disponibilidade hídrica, enquanto as 
em vermelho, em situação mais crítica. 

 

Figura 9 - Situação dos balanços hídricos nas Unidades de Estudo da bacia do rio dos 
Sinos 

Fonte: Caderno Temático de Saneamento do Plano de Bacia (disponibilizado pelo 
Comitesinos). 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

67 

 

9 LANÇAMENTO DE EFLUENTES NA BACIA DO RIO DOS SINOS 

Os efluentes domésticos, de interesse para o Plano de Saneamento, lançados em rios e 
arroios da Bacia do Rio dos Sinos foram identificados, localizados e classificados quanto a 
suas origens em estudo recente do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, conforme 
comentado a seguir. 

Nas áreas urbanas da Bacia do Rio dos Sinos predomina o sistema de disposição de 
efluentes domésticos em fossas sépticas, com 60% dos domicílios urbanos sendo 
atendimentos por este tipo de disposição. O percentual de coleta de efluentes domésticos é 
de 15%, incluindo, nesse percentual, coleta em rede de esgoto e coleta em rede mista. 
Cabe destacar que nem todo efluente coletado é tratado, pois parte é despejada in natura 
na rede hídrica da bacia. 

A situação dos sistemas de esgotamento sanitário na Bacia do Rio dos Sinos é similar à 
verificada no restante do Estado, com baixo índice de tratamento dos esgotos domésticos. 
Da população urbana total da bacia, apenas 4,5% conta com sistema de coleta e tratamento 
de esgotos. A intensidade do impacto do lançamento de efluentes direto nos corpos hídricos 
é proporcional à população urbana, portanto, as maiores alterações de qualidade nos cursos 
d’água são observadas a jusante das maiores áreas urbanas da bacia. 

Dos municípios da bacia, possuem algum sistema de tratamento coletivo de efluentes 
domésticos: Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Canela, Estância Velha, Esteio, Gramado, 
Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. As Estações de Tratamento de 
Efluentes (ETEs) de Cachoeirinha, Canoas, Gramado e Gravataí localizam-se em bacias 
vizinhas à do Rio dos Sinos e não tratam efluentes desta bacia. As ETEs de Canela, 
Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul localizam-se na 
Bacia do Rio dos Sinos e tratam efluentes domésticos oriundos da mesma. Os serviços de 
água e esgoto e, portanto as ETEs, de Novo Hamburgo e São Leopoldo são operadas por 
órgãos municipais de saneamento a COMUSA (Companhia Municipal de Saneamento) e o 
SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto), respectivamente em Novo Hamburgo e São 
Leopoldo. Nos demais municípios com ETEs, as mesmas são de responsabilidade da 
CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento). 

O Quadro 19 relaciona os municípios do Consórcio Pró-Sinos e as situações de captação de 
água e/ou de contribuição de efluentes na bacia do rio dos Sinos. 
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Quadro 19 – Captação e contribuições na bacia do rio dos Sinos 

Município  
Capta na bacia do 
Rio dos Sinos 

Contribui para a 
bacia do Rio dos 

Sinos 

Araricá   sim  sim 

Cachoeirinha  não  não 

Campo Bom  sim  sim 

Canela  não  sim 

Canoas  não  sim 

Caraá  sim  sim 

Dois Irmãos  não  não 

Estância Velha  sim  sim 

Esteio  sim  sim 

Glorinha  não  não 

Gramado  não  sim 

Igrejinha  sim  sim 

Nova Hartz  sim  sim 

Nova Santa Rita  sim  sim 

Novo Hamburgo  sim  sim 

Parobé  sim  sim 

Portão  sim  sim 

Riozinho  sim  sim 

Rolante  sim  sim 

Santo Antônio da Patrulha  sim  não 

São Francisco de Paula  não  sim 

São Leopoldo  sim  sim 

Sapiranga  sim  sim 

Sapucaia do Sul  sim  sim 

Taquara  sim  sim 

Três Coroas   sim  sim 
Fonte: Plano de Gerenciamento da BH do Rio dos Sinos - Meta 3 - Atividade 3.3 - Síntese da 

situação atual dos recursos hídricos. 
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10 DRENAGEM REGIONAL 

Conforme já mencionado, a bacia hidrográfica do rio dos Sinos apresenta três regiões 
geomorfológicas distintas: Terras Altas, Terras Médias ou Onduladas e Terras Baixas, cada 
uma delas com características peculiares.  

Nas regiões mais altas o escoamento superficial se caracteriza pelas velocidades elevadas, 
originando enxurradas, que comprometem estruturalmente os dispositivos de drenagem e 
travessias, bem como problemas de erosão e estabilidade de encostas e taludes. 

Nas regiões mais baixas predominam os problemas relacionados às baixas velocidades de 
escoamento superficial e ocorrência de inundações e enchentes. Essa região é 
caracterizada por uma extensa planície de inundação do rio, composta por banhados e 
áreas alagadiças.  

O Quadro 20 apresenta resumidamente as principais condicionantes naturais regionais 
acompanhadas das consequências específicas. 

Quadro 20 – Condicionantes naturais e os efeitos na drenagem 

Condicionantes naturais Efeitos na drenagem 

Altas declividades. Enxurradas e erosão. 

Áreas planas em cotas baixas. Enchentes. 

Altas declividades associadas a áreas 
planas em cotas baixas. 

Enchentes, enxurradas e erosão. 

Compartilhamento de cursos d’água. Planejamento dissociado. 

Geologia e solos propensos à erosão e a 
movimentos de massa. 

Erosão e deslizamentos. 

Localização de área urbanizada em fundos 
de vale. 

Enxurradas e erosão. 

Localização da área urbanizada em 
encosta. 

Erosão e deslizamentos. 

Localização em mais de uma bacia 
hidrográfica. 

Planejamento múltiplo. 

Elaborado por Concremat,2013. 

O Quadro 21 apresenta resumidamente as principais condicionantes naturais para cada 
município em estudo. 
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Quadro 21 – Condicionantes naturais da drenagem pluvial dos municípios em estudo 

Município Declividade 
Cotas 
baixas 

Compartilhamento
de cursos d’água 

Erosão Deslizamento 
Ocupação 
de fundo 
de vale 

Ocupação de 
encosta 

Mais de uma 
bacia 

Araricá                 

Campo Bom                 

Nova Hartz                 

Sapiranga                 

Cachoeirinha                 

Canela                 

Glorinha                 

Gramado                 

São Francisco Paula                 

Três Coroas                 

Estância Velha                 

Nova Santa Rita                 

Portão                 

Esteio                 

Novo Hamburgo                 

Igrejinha                 

Parobé                 

Caraá                 

Riozinho                 

Rolante                 
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Município Declividade 
Cotas 
baixas 

Compartilhamento
de cursos d’água 

Erosão Deslizamento 
Ocupação 
de fundo 
de vale 

Ocupação de 
encosta 

Mais de uma 
bacia 

Santo Antônio da Patrulha                 

São Leopoldo                 

Sapucaia do Sul                 

Canoas                 

Taquara                 

Dois Irmãos                 
Elaborado por Concremat, 2013. 
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10.1 DEFICIÊNCIAS NO SISTEMA NATURAL DE DRENAGEM 

Nas parcelas mais urbanizadas dos municípios que compõem a bacia predominam 
superfícies mais impermeabilizadas que favorecem o escoamento rápido das águas 
superficiais em direção aos pontos mais baixos, fundos de vales, que integram os cursos 
d’água já antropizados. 

Este cenário é propício ao aumento da velocidade de escoamento e consequente 
transferência dos problemas de inundações para jusante. Identificam-se ainda muitas 
carências pontuais de microdrenagem, associados à ocorrência de erosão e desgaste das 
galerias de drenagem, como consequência das velocidades elevadas atingidas pelas águas 
superficiais. 

Nas zonas rurais predominam pequenas propriedades e usos do solo compatíveis. 
Identificam-se deficiências referentes às travessias de alguns cursos d’água, que carecem 
de reforma ou ampliação, e inundações sazonais das áreas próximas ao Rio dos Sinos. 

Em áreas contíguas ao rio identificam-se porções mais planas, caracterizadas pela retenção 
das águas e sujeitas às inundações sazonais. 

Municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e Cachoeirinha possuem sistema 
de proteção contra cheias composto por dique, canais condutores internos e externos e 
casa de bombas.  

Recente estudo denominado de “Riscos Associados ao Sistema de Controle de Enchentes 
no Vale do Rio dos Sinos” (Penteado, et ali/2012) aponta através do “Manual de Operação e 
Manutenção do Sistema de Proteção” os seguintes cuidados: 

 Necessidade de conservação dos diques de terra e canais de macrodrenagem. 

 Enleivamento dos taludes do maciço das bermas deve ser mantido raso e 
homogêneo. 

 Retirada da vegetação arbustiva alta em desenvolvimento. 

 Manutenção contínua das erosões. 

 Permissão de tráfego de veículos de pequeno porte sobre os diques. 

 Proibição de ocupação urbana sobre os maciços e nas bermas de equilíbrio dos 
diques. 

Identifica ainda a dificuldade de realização de manutenção das valas de macrodrenagem, 
pois em alguns trechos a existência de residências impede a dragagem. 

10.2 SISTEMAS DE DRENAGEM E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A qualidade das águas encontra-se muito comprometida, principalmente pelo lançamento de 
esgotos sanitários sem o devido tratamento ao longo do rio dos Sinos e de alguns de seus 
afluentes. 
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Na região, maior percentual das áreas urbanizadas utiliza o sistema de esgotos pluviais para 
condução e afastamento de efluentes cloacais até o Rio dos Sinos, corpo receptor das 
águas de escoamento superficial. 

Durante as vistorias realizadas nos municípios, pode-se constatar facilmente a presença de 
efluentes cloacais não tratados lançados na rede pluvial, seja pelo odor característico, ou 
visualmente. 

10.3 ÁREAS DE RISCO 

São evidentes os problemas de alagamentos, inundações e deslizamentos identificados nos 
municípios que compõem o presente estudo, sendo apresentados detalhes de cada caso 
nos diagnósticos específicos. 

A Figura 10 apresenta as áreas sujeitas a inundações ao longo do Rio dos Sinos, conforme 
Metroplan, 1999. Observa-se a ocupação urbana destas faixas ribeirinhas, sendo em alguns 
casos necessária implantação de sistemas de proteção contra cheias (Diques de proteção 
em vermelho). 
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Figura 10 - Áreas sujeitas a inundações na Bacia do Rio dos Sinos 
Fonte: Metroplan,1999. 
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10.4 OCUPAÇÃO URBANA ATUAL E FUTURA 

Os planos diretores urbanísticos propõem os zoneamentos das superfícies municipais e 
estabelecem as respectivas taxas de ocupação. 

Na maioria dos municípios estudados, principalmente nos centros mais urbanizados, 
constatou-se taxa de impermeabilização superior àquela prevista pelo Plano Diretor com 
consequente incremento do escoamento superficial. 

Este fato evidencia a necessidade de fiscalização das ocupações urbanas após a emissão 
do “habite-se”, para evitar o comprometimento das estruturas planejadas, projetadas e 
construídas com base na premissa de taxa de ocupação pré-estabelecida. 

O Quadro 22 apresenta resumidamente as principais condicionantes antrópicas regionais 
acompanhadas das consequências específicas. 

Quadro 22 – Condicionantes antrópicas e os efeitos na drenagem 

Condicionantes antrópicas Efeitos na drenagem 

Existência de sistema de proteção contra 
as cheias. 

Risco elevado em caso de colapso. 

Urbanização acentuada. Aumento da impermeabilização. 

Degradação da APP. Erosão e assoreamento. 

Falta de planejamento. Risco de inundações. 

Degradação dos recursos hídricos (RSO e 
esgotos). 

Degradação natural. 

Desconhecimento do sistema existente. Risco de inundação. 

Urbanização em áreas de risco de erosão 
e inundação. 

Risco para bens e pessoas. 

Fiscalização ineficaz. Comprometimento do sistema de 
drenagem. 

Falta de regulação. Falta de controle do sistema de 
drenagem. 

Elaborado por Concremat,2013. 

O Quadro 23 apresenta resumidamente as principais condicionantes antrópicas para cada 
município em estudo. 
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Quadro 23 – Condicionantes antrópicas da drenagem pluvial dos municípios em estudo 

Município *SPCC 
Urbanização 
acentuada 

Degradação
 APP 

**Degradação 
(RSU-SES) 

Cadastro 
topográfico 

Urbanização de 
risco 

Fiscalização 
ineficiente 

Falta de 
regulação 

Araricá N.A.       NÃO       

Campo Bom N.A.       NÃO       

Nova Hartz N.A.       NÃO       

Sapiranga N.A.       NÃO       

Cachoeirinha       NÃO       

Canela N.A.       NÃO       

Glorinha N.A.       NÃO       

Gramado N.A.       NÃO       

São Francisco Paula N.A.       NÃO       

Três Coroas N.A.       NÃO       

Estância Velha N.A.       NÃO       

Nova Santa Rita N.A.       NÃO       

Portão N.A.       NÃO       

Esteio N.A.       NÃO       

Novo Hamburgo       NÃO       

Igrejinha N.A.       NÃO       

Parobé N.A.       NÃO       

Caraá N.A.       NÃO       

Riozinho N.A.       NÃO       

Rolante N.A.       NÃO       

Santo Antonio Patrulha N.A.       NÃO       
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Município *SPCC 
Urbanização 
acentuada 

Degradação
 APP 

**Degradação 
(RSU-SES) 

Cadastro 
topográfico 

Urbanização de 
risco 

Fiscalização 
ineficiente 

Falta de 
regulação 

São Leopoldo       NÃO       

Sapucaia  Sul N.A.       NÃO       

Canoas       NÃO       
Taquara N.A.       NÃO       
Dois Irmãos N.A.       NÃO       
 SPCC: Sistema de proteção contra as cheias. ** (RSU -SES): Degradação por resíduos sólidos e esgotos sanitários. 

Elaborado por Concremat, 2013. 
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10.5 MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 

A obtenção de dados hidrológicos e climatológicos para utilização em estudos de 
planejamento e projetos em drenagem de águas pluviais, normalmente tem como fonte a 
Agência Nacional de Águas – ANA, conforme pode ser verificado no Quadro 24 e Quadro 
25. 

Quadro 24 – Estações pluviométricas existentes na região  

Código Nome Latitude Longitude Altitude Início Atualização

2950016 Glorinha. -29,8828 -50,7889 77 01/03/1976 13/04/2010 

2950061 Morungava. -29,8508 -50,9103 0 01/08/1991 19/03/2009 

2951028 Sapucaia do Sul. -29,82 -51,1611 20 01/09/1964 08/07/2010 

2950059 Agropecuária Anju. -29,8167 -50,7425 0 01/08/1991 20/07/2010 

2951024 Porto Garibaldi. -29,8117 -51,3869 15 01/02/1970 08/07/2010 

2950068 Taquara–montante. -29,7208 -50,735 110 01/05/2009 20/07/2010 

2951061 Cachoeirinha - Ipagro -29,9506 -51,1006 7 01/01/1975 08/08/2005 

2951071 
Porto Alegre (Canoas) 

SBCO. 
-29,9333 -51,1333 8 01/07/1946 08/08/2005 

2951032 Triunfo. -29,8833 -51,3833 10 01/11/1951 25/04/2006 

2951065 Triunfo. -29,8806 -51,3828 42 01/05/1979 25/04/2006 

2951036 Vila Scharlau. -29,7167 -51,1333 50 01/04/1961 08/08/2005 

2951069 Campo Bom. -29,6833 -51,0333 26 01/09/1984 15/10/2007 

2951002 Barragem Rio Branco. -29,65 -51,4 20 01/10/1967 05/05/2006 

2951081 
Costa do Rio Cadeia–

montante. 
-29,5897 -51,3136 23 01/01/2010 10/05/2010 

2951005 Caí. -29,5833 -51,3667 50 01/01/1963 25/04/2006 

2951033 Usina Herval. -29,5833 -51,1 250 01/01/1961 25/04/2006 
Fonte: Agência Nacional de Águas, 2013. 
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Quadro 25 – Estações fluviométricas existentes na região  

Código Nome Latitude Longitude Altitude Áreadrenagem 
Período 

escoamento

87400000 Passo das Canoas. -29,9567 -51,0067 0,32 1.660 01/11/1939 

87398800 Passo Grande -29,8728 -50,7369 31 125 01/08/1991 

87290000 
Ponte do Caí - BR 

386. 
-29,8222 -51,3497 0 0 01/08/2008 

87382000 São Leopoldo. -29,7589 -51,1506 0,51 3.131 01/07/1973 

87374000 Taquara–montante. -29,7208 -50,735 110 1.719 01/08/1996 

87380000 Campo  Bom. -29,6919 -51,045 12 2.864 01/11/1939 

87170000 Barca do Caí. -29,5886 -51,3822 15 3.097 01/04/1947 

87040100 Foz do Rio Jacuí57. -29,95 -51,3167 0 0 01/02/1971 

87301100 Foz do Rio Caí 58. -29,9333 -51,2833 0 0 01/02/1971 

87393000 
Foz do Rio dos 

Sinos 59. 
-29,9333 -51,2333 0 0 01/02/1971 

87385000 
Siderúrgica 

Riograndense. 
-29,8167 -51,1833 0 0 01/12/1969 

87360000 Entrepelado. -29,7333 -50,75 0 1002 01/07/1947 

87260000 
Barragem Rio 

Branco. 
-29,65 -51,4 2 0 01/11/1932 

87230000 
Costa do Rio 

Cadeia – montante. 
-29,5906 -51,3136 20 846,7 01/01/2010 

87367000 Igrejinha. -29,5494 -50,7836 0 454,41 01/07/2002 

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2013. 

Pode-se afirmar que a distribuição espacial das estações pluviométricas e fluviométricas é 
insuficiente para a geração de informações adequadas aos estudos hidrológicos e 
hidráulicos necessários para o planejamento da área em escopo. Associado a isto está o 
fato de que as séries existentes, em alguns casos, apresentam-se limitadas em termos de 
extensão total e ainda com falhas de preenchimento. 

Conclui-se que não se identifica um sistema de monitoramento das variáveis hidrológicas 
(precipitação e vazão) com abrangência adequada na área de influência direta do presente 
estudo. 

O Plano de Bacia do Rio dos Sinos aponta a necessidade de implementação de um sistema 
de alerta para ocorrência de inundações e alagamentos ao longo da bacia, devido à 
ocorrência frequente de eventos que causam prejuízos a bens e pessoas. Trata-se de uma 
medida que pode prevenir maiores danos à população, bem como à economia regional.  
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Um sistema de alerta contra cheias, prevê antecipadamente a elaboração de estudos de 
modelagem hidrodinâmica de propagação das ondas de cheia, cujo resultado está 
diretamente associado ao conhecimento espacial e geométrico da rede de drenagem 
existente. 

10.6 SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE 

Os municípios estudados não possuem um cadastro topográfico adequado das redes de 
drenagem implantadas e em muitos casos a dinâmica de crescimento das zonas urbanas 
indica a presença constante de obras e ampliações de travessias e canais. 

Em geral os sistemas viários coletam as águas pluviais e conduzem às bocas de lobo e 
redes tubulares ou canais de drenagem construídos. Destes canais as águas coletadas 
seguem rumo às cotas mais baixas em direção aos cursos d’água de maior porte. 

Em alguns casos as ocupações urbanas se deram em áreas de inundação natural dos rios, 
o que exigiu a implantação de sistemas de proteção contra cheias, como nos municípios de 
Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e Cachoeirinha. 

Microdrenagem 

A microdrenagem superficial conduz as águas pelo sistema viário, sarjetas e bocas de lobo 
para os poços de visita, pela ação da força gravitacional. Destes seguem por tubulação de 
pequenos diâmetros em direção aos córregos. Consideram-se redes de microdrenagem 
subterrânea as tubulações inferiores ou iguais a DN1500. 

Faz-se uma associação direta da extensão da rede de microdrenagem em relação ao 
comprimento das vias pavimentadas, conforme apresentado pelo Quadro 26. 

Quadro 26 – Extensão das vias pavimentadas nos municípios da região  

Município 
Vias pavimentadas 

(metro) 

Vias não 
pavimentadas 

(metro) 

Araricá  28.400   4.300  

Campo Bom  220.000   30.000  

Nova Hartz  133.000   44.000  

Sapiranga  380.500   19.025  

Cachoeirinha  255.800   3.600  

Canela  159.400   33.700 

Glorinha  30.770   1.370  

Gramado ** 150.000 30.000 

São Francisco de Paula  100.000   30.000  

Três Coroas  117.000   6.400  

Estância Velha  212.000   5.600  

Nova Santa Rita  247.700   5.800  

Portão  231.000   4.000  
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Município 
Vias pavimentadas 

(metro) 

Vias não 
pavimentadas 

(metro) 

Esteio  220.000   2.000  

Novo Hamburgo  714.000   10.000  

Igrejinha  127.900   2.500  

Parobé  19.500   18.300  

Caraá  28.937   1.523  

Riozinho  24.600   2.700  

Rolante  91.600   9.000  

Santo Antônio Patrulha  122.000   42.000  

São Leopoldo  680.000   7.000  

Sapucaia do Sul  363.000   10.500  

Canoas * 575.200  - 

Taquara **  200.000  - 

Dois Irmãos ** 150.000 - 
Fonte: Medida sobre cartografia obtida junto aos municípios15. 

Obs.: * Canoas Fonte PLAMSAB/2012.  ** Estimado. 

Assim estima-se que em termos de somatório total da rede de microdrenagem, a região tem 
cerca de 5.000 km de vias pavimentadas. 

Macrodrenagem 

Consideram-se redes de macrodrenagem as tubulações acima de DN1.500, canais abertos 
e fechados. 

Durante as vistorias realizadas nos municípios que compõem a abrangência deste trabalho, 
constatou-se a presença de sedimentos e resíduos sólidos depositados nos canais, seja no 
fundo ou nas margens. 

Identificou-se ainda o crescimento de vegetação arbustiva e arbórea em canais não 
revestidos e principalmente em taludes, o que compromete o livre escoamento das águas, 
reduzindo a seção hidráulica e consequentemente a vazão transportada pelos referidos 
canais.  

Os canais de macrodrenagem recebem a contribuição das redes coletoras de menor calibre, 
e conduzem as águas aos pontos mais baixos do relevo, em sua maioria cortando áreas 
urbanizadas, onde pode ser constatada carência de espaço físico. 

Este fato se dá pelo avanço da urbanização sobre as APPs, com consequente degradação 
da vegetação, ou mesmo supressão vegetal e ocupação desordenada. Observam-se casos 

                                                 

 

15 Com apoio de imagem de satélite Google Earth - Acesso jan/2014. 
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de edificações residenciais ou comerciais sobre a projeção dos canais existentes, sem 
qualquer observação quanto à legislação restritiva ou mesmo quanto aos riscos associados. 

Salienta-se novamente a inexistência de cadastros topográficos das redes de drenagem, 
mesmo de levantamentos “as built”, ou como construído. 

Sistema de proteção contra cheias 

Os municípios de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e Cachoeirinha possuem áreas 
urbanizadas, localizadas sobre zonas de inundação sazonal dos rios dos Sinos e Gravataí. 
Datam da década de 1960 os projetos de sistemas de proteção contra cheias – SPCC, 
elaborados pelo extinto DNOS – Departamento Nacional de Obras de Saneamento. 

Destaca-se a importância operacional das áreas onde estão implantados os sistemas de 
proteção contra cheias, que exige continuada atenção e serviços de manutenção, pela 
necessidade de que o conjunto formado pelos canais internos coletores, a casa de bombas 
e comportas possa funcionar quando necessário. 

Identifica-se a carência de sistemas de geração de energia autônomos, como geradores, 
que em caso de colapso de energia simultâneo à ocorrência de precipitações intensas pode 
gerar riscos elevados em termos de segurança das referidas áreas. 

Planejamento 

Pode-se afirmar que em termos de planejamento todos os municípios carecem de 
instrumentos institucionais, legais, técnicos e administrativos que viabilizem a plena gestão 
da prestação de serviços de coleta e manejo das águas urbanas. 

Com exceção de Novo Hamburgo, Canoas e São Leopoldo, os municípios restantes não 
possuem um departamento específico de drenagem urbana, encarregado de centralizar as 
ações de planejamento e gestão do sistema. Mesmo assim, e incluindo estes três 
municípios, na sua totalidade carecem de instrumentos normativos de padronização dos 
serviços de planejamento, elaboração de projetos, fiscalização, operação e manutenção dos 
sistemas de forma integrada com o planejamento urbano. 

Identificam-se interfaces significativas com outras secretarias e órgão municipais, como as 
de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, Obras, Educação, Saúde, Fazenda, Habitação, 
Meio Ambiente, entre outros. 

Fiscalização 

As ações de fiscalização restringem-se à aprovação de projetos, até obtenção dos alvarás e 
“habite-se”. Após a liberação do imóvel não são feitos acompanhamentos em relação à 
manutenção das taxas de ocupação previstas pelo plano urbanístico, cuja variável serve de 
parâmetro para dimensionamento das obras hidráulicas. 

A título de exemplo, para fins de normatização do serviço de fiscalização, a PM de Novo 
Hamburgo dispõe desde 2010, de um Boletim Técnico do Município de Novo Hamburgo - 
Obras em Vias Públicas, Drenagem Pluvial, Pavimentação e Sinalização, que tem por 
objetivo estabelecer diretrizes e detalhamentos que orientem para a execução dos serviços 
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e obras. Trata-se de um material elaborado com base nas Normas Técnicas da ABNT, 
DAER e do DNIT referentes ao assunto e que define as especificações mínimas exigidas 
pelo município. 

O Boletim Técnico é parte integrante das ações de fiscalização das obras públicas e 
particulares, constituindo-se em parte indispensável dos contratos e projetos. Está 
disponível na página eletrônica do município, sendo permanentemente corrigido e 
complementado, dirimindo as dúvidas e aprimorando as técnicas construtivas, visando à 
melhoria dos equipamentos urbanos e da qualidade de vida dos munícipes, interagindo com 
o meio ambiente. 

Trata-se de um instrumento importante, embora se identifique a necessidade de que o 
referido manual seja ampliado no que tange aos procedimentos de elaboração de projetos 
de drenagem, metodologias de cálculo, precipitação de projeto e principalmente em relação 
às taxas de ocupação e consequentes coeficientes de escoamento superficial “run off”, para 
cada sub-bacia nas áreas urbanas e rural, entre outras sugestões de melhoria. 

Operação 

De maneira geral os sistemas de drenagem dos municípios que compõem a área de 
abrangência do presente estudo operam por gravidade não exigindo procedimentos 
operacionais complexos. 

Entretanto a manutenção preventiva, em termos de limpeza e desobstrução das estruturas 
do sistema de drenagem, torna-se condição relevante para a eficácia operacional. 
Especialmente para as áreas mais críticas esta ação específica exige planejamento 
antecipado, quando da eventual ocorrência de precipitações mais intensas. 

A definição de responsabilidades de forma pró-ativa em se tratando de operação e 
manutenção das redes de drenagem, bem como a centralização do planejamento de ações 
prioritárias em função da criticidade e eventuais riscos à população, deve ser estabelecida 
nos planos de saneamento visando à universalização dos serviços. 

Destaca-se a importância operacional das áreas onde estão implantados os sistemas de 
proteção contra cheias, que exigem continuada atenção e serviços de manutenção, pela 
necessidade de que o conjunto formado pelos canais internos coletores, reservatórios de 
amortecimento, casa de bombas e comportas possam funcionar quando necessário. 

Novo Hamburgo e São Leopoldo compartilham um SPCC, na margem direita do Rio dos 
Sinos, o que exige uma ação conjunta, tanto em termos operacionais, quanto em função das 
manutenções preventivas. 

Ressalta-se que um colapso estrutural no sistema de diques de proteção, ou a falta de 
energia para alimentação do sistema de bombeamento, pode acarretar sérios riscos de 
danos a bens e pessoas, que habitam as áreas protegidas, em cotas mais baixas. 
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Regulação 

Nenhum dos municípios que compõem a abrangência do presente estudo apresenta 
solução para a regulação da prestação de serviços de manejo das águas pluviais, conforme 
exigido pela Lei 11.445/07. 

Encontram-se no Quadro 27 algumas constatações quanto ao planejamento, operação, 
fiscalização e regulação dos serviços de drenagem nos municípios em estudo. 

Quadro 27 – Resumo do planejamento, operação, fiscalização e regulação dos 
serviços de drenagem nos municípios em estudo 

Município Gestão 
dispersa 

Projetos e 
obras sem 

Plano Diretor 
Falta 

padronização 
Plano Diretor 
de Drenagem 

Degradação  
(RSU e SES) 

SPCC sem 
geração 
energia 

Faltam 
soluções 

integradas 
Araricá       NÃO   N.A.   
Campo Bom           N.A.   
Nova Hartz           N.A.   
Sapiranga       NÃO   N.A.   
Cachoeirinha       NÃO     
Canela       NÃO   N.A.   
Glorinha       NÃO   N.A.   
Gramado       NÃO   N.A.   
São Francisco 
de Paula       NÃO   N.A.   
Três Coroas       NÃO   N.A.   
Estância Velha       NÃO   N.A.   
Nova Santa Rita       NÃO   N.A.   
Portão       NÃO   N.A.   
Esteio         N.A.   
Novo Hamburgo       NÃO     
Igrejinha       NÃO   N.A.   
Parobé       NÃO   N.A.   
Caraá       NÃO   N.A.   
Riozinho       NÃO   N.A.   
Rolante       NÃO   N.A.   
Santo Antonio 
Patrulha       NÃO   N.A.   
São Leopoldo       NÃO     
Sapucaia do Sul       NÃO   N.A.   
Canoas           
Taquara       NÃO   N.A.   
Dois Irmãos       NÃO   N.A.   

Elaborado por Concremat, 2013. 

10.7 RESUMO DO DIAGNÓSTICO REGIONAL 

Encontra-se no Quadro 28 o resumo do diagnóstico regional realizado na área de 
abrangência do presente estudo. 
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Quadro 28 – Resumo do diagnóstico regional 

Problema Causas Tipo 

Interface com municípios vizinhos 
pelo Rio dos Sinos e afluentes. 

Falta de planejamento na interface existente 
com os municípios vizinhos que 

compartilham as mesmas bacias de 
contribuição. 

Não estrutural. 

Posicionamento do município em 
mais de uma bacia hidrográfica. 

Desalinhamento do planejamento dos 
recursos hídricos regionais. 

Não estrutural. 

Implantação de obras de 
drenagem urbana sem o devido 

planejamento em termos de 
consideração da ocupação efetiva 
atual e futura prevista pelo Plano 

Diretor Urbanístico. 

Falta de planejamento, execução e 
procedimentos para implementação e 

aprovação do Projeto Lei do Plano Diretor de 
Drenagem. 

Não estrutural. 

Desatualização e falta de 
padronização dos estudos de 

planejamento para a drenagem 
urbana. 

Necessidades de solucionar problemas 
relacionados ao planejamento da drenagem 

urbana. 
Não estrutural. 

Ausência de cadastro topográfico 
e estrutural da rede de micro e 

macrodrenagem. 
Falta de planejamento de longo prazo. Não estrutural. 

Ações de manutenção e limpeza 
corretiva dos canais sem uma 

análise estatística das 
intervenções. 

Falta de registros em forma de banco de 
dados georreferenciado para análise das 

ações frequentes de manutenção. 
Não estrutural. 

Inexistência de sistema de alerta 
de cheias com ação da Defesa 

Civil. 

Planejamento incompleto de um sistema de 
alerta. 

Não estrutural. 

Comprometimento da qualidade 
da água e das estruturas do 

sistema de drenagem. 

Existência de lançamentos de efluentes 
domésticos na rede pluvial. 

Não estrutural. 

Comprometimento da qualidade 
da água e das estruturas do 

sistema de drenagem. 

Sobreposição de atribuições. Carência de 
equipamentos e pessoal para fiscalização de 

lançamento de resíduos na rede. 
Não estrutural. 

Desconhecimento do volume de 
sedimentos e sua frequência nos 

canais de macrodrenagem. 

Ações corretivas de limpeza somente 
mediante demanda, sem registro em banco 

de dados. 
Não estrutural. 

Lançamento de resíduos sólidos 
diretamente na rede de canais. 

Falta de uma consciência adequada 
referente ao lançamento de resíduos na 

rede. 
Não estrutural. 
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Problema Causas Tipo 

Assoreamento dos canais de 
macrodrenagem com sedimentos, 

areia e lodo. 

Áreas com solo desprotegido gerando 
erosão e carreamento de sedimentos e 

ligações de esgoto na rede pluvial. 
Não estrutural. 

Falta de fiscalização das taxas de 
ocupação dos imóveis em relação 

ao zoneamento proposto. 

Falta de instrumento legal que faça a 
associação entre o planejamento urbano e a 

drenagem. 
Não estrutural. 

Falta de interesse da população 
no cumprimento das proposições 

restritivas quanto à taxa de 
ocupação do imóvel. 

Ausência de incentivo as prática 
sustentáveis na área urbana. 

Não estrutural. 

Problemas pontuais e frequentes 
de alagamentos. 

Estrutura de drenagem comprometida pelo 
uso prolongado, presença de assoreamento. 

Carência de microdrenagem superficial e 
subterrânea. 

Não estrutural. 

Habitações subnormais e em 
situação de precariedade.  
Falta de regularização dos 

loteamentos, desmembramentos 
e edificações em situação 

irregular. 

Ocupação urbana desordenada e falta de 
investimentos planejados. 

Estrutural. 

Problemas estruturais e de 
revestimento dos canais de 

macrodrenagem. 

Desgaste natural e comprometimento 
estrutural dos canais e pontes existentes. 

Não estrutural. 

Inexistência de um parâmetro de 
eficiência e eficácia na prestação 
de serviços de drenagem urbana. 

Falta de regulação do setor de drenagem 
urbana. 

Não estrutural. 

Perda de investimentos e 
implantação de estruturas 

desalinhadas do planejamento 
integrado das bacias. 

Estudos e projetos desconexos resolvem 
problemas pontuais, de maneira divergente 

ao planejamento integrado das bacias. 
Não estrutural. 

Perda de investimentos e 
implantação de obras 

desalinhadas do planejamento 
integrado. 

Geração de perda de receita, 
potencializando prejuízos pela ocorrência de 

inundações. 
Não estrutural. 

Eventual colapso em regime de 
falta de energia. Risco pela falta 
de manutenção preventiva das 

comportas tipo flap, nos 
municípios com SPCC. 

Ausência de equipamento gerador de 
energia. Comportas tipo flap exige 

manutenção especial periódica. 
Não estrutural. 
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Problema Causas Tipo 

Falta de banco de projetos que 
contemplem estudo integrado das 

bacias de drenagem. 

Ausência de Plano Direto de Drenagem e 
Carência de projetos. 

Não estrutural. 

Ocorrência de queda de barreiras,  
desmoronamentos, erosão e 

deslizamentos. 

Ocupação urbana sem planejamento em 
áreas subnormais, com falta de 

infraestrutura. 
Não estrutural. 

Elaborado por Concremat, 2013. 

10.8 INTERFACES MUNICIPAIS PELOS RECURSOS HÍDRICOS 

A presença dos recursos hídricos configurando os limites físicos intermunicipais gera uma 
dependência em termos de planejamento no que tange aos diferentes cenários propostos 
nos planos municipais de saneamento e, consequentemente, no Plano Regional. 

Encontra-se no Quadro 29 o resumo das interfaces identificadas na área de abrangência do 
estudo em tela. 

Quadro 29 – Resumo das interfaces municipais pelos recursos hídricos 

Município Hidrografia limítrofe Interface 

Araricá 

Rio dos Sinos com município de 
Taquara, Arroio Grande com 

município de Parobé, Rio dos Sinos 
com município de Novo Hamburgo. 

Recebimento direto das águas do Arroio 
Grande do município de Nova Hartz. 

Descarrega diretamente no município de 
Parobé, o Rio dos Sinos. 

Cachoeirinha 

Arroio Brigadeira com município de 
Canoas, Arroio Sapucaia com o 

município de Esteio, Rio Gravataí 
com o município de Porto Alegre. 

Recebimento direto das águas dos Arroios 
Brigadeira e Sapucaia do município de 

Gravataí. 

Descarrega diretamente no município de 
Canoas, os Arroios Sapucaia, Brigadeira e 

Rio Gravataí. 

Canela 

Arroio Caracol com município de 
Gramado, Arroio com município de 

Três Coroas, Rio Caí com o 
município de São Francisco de 

Paula. 

Recebimento direto das águas do Rio Caí, 
do município de São Francisco de Paula. 

Descarrega diretamente nos municípios de 
Gramado e Três Coroas, os Arroios Caracol 

e Angabeí. 

Caraá 

Arroio Caraá com município de 
Osório, Rio dos Sinos com 

município de Santo Antônio da 
Patrulha. 

Recebimento direto das águas do Arroio 
Linha Sete, do município de Riozinho. 

Descarrega diretamente no município de 
Santo Antônio da Patrulha o Rio dos Sinos. 

Campo Bom 

Rio dos Sinos com município de 
Sapiranga, Arroio São José e 

Pampa com município de Novo 
Hamburgo. 

Recebimento direto das águas do Rio dos 
Sinos e Arroio São José, do município de 

Novo Hamburgo. 

Descarrega diretamente no município de 
Sapiranga, o Rio dos Sinos. 
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Município Hidrografia limítrofe Interface 

Esteio 

Rio dos Sinos com município de 
Nova Santa Rita, Arroio Sapucaia 

com município de Canoas e 
Cachoeirinha. 

Recebimento direto das águas do Rio dos 
Sinos do município de Nova Santa Rita. 

Descarrega diretamente no município de 
Cachoeirinha e Canoas, o Arroio Sapucaia. 

Estância Velha 
Arroio Bonito e Arroio Nabinger  

com município de Portão. 

Recebimento direto das águas dos Arroios 
do município de Ivoti. 

Descarrega diretamente nos municípios de 
Portão e Novo Hamburgo, o Arroio Bonito e o 

Arroio Roselândia. 

Glorinha 
Arroio Miraguaia com município de 

Santo Antônio da Patrulha, Arroio do 
Pinto com município de Gravataí. 

Recebimento direto das águas do Arroio 
Miraguaia do município de Santo Antônio da 

Patrulha. 

Descarrega diretamente no município de 
Gravataí, o Rio Gravataí e Arroio do Pinto. 

Gramado 

Arroio Caracol com município de 
Canela, Arroio com município de 

Três Coroas, Arroio com município 
de Santa Maria do Herval. 

Recebimento direto das águas do Rio Caí, 
do município de Caxias do Sul. 

Descarrega diretamente no município de 
Canela e Três Coroas, os Arroios Caracol e 

Arroio Caboclo. 

Igrejinha 

Rio Paranhana com município de 
Parobé, Arroio Kampff e Rio 

Paranhana com município de Três 
Coroas, Arroio com município de 

Santa Maria do Herval, Arroio com 
município de Taquara, Rio da Ilha 
com município de Taquara, Arroio 

Três Irmãos com município de 
Taquara . 

Recebimento direto das águas do Rio 
Paranhana do município de Três Coroas. 

Descarrega diretamente no município de 
Parobé, o Rio Parananha. 

Novo 
Hamburgo 

Rio dos Sinos com município de 
São Leopoldo, Arroio Gauchinho 
com município de São Leopoldo, 
Arroio com município de Taquara, 
Rio dos Sinos com município de 

Araricá, e Sapiranga, Arroio Peri e 
Pampa com município de Campo 

Bom. 

Recebimento direto das águas do Arroio 
Roselândia do município de Estância Velha e 

Rio dos Sinos do município de São 
Leopoldo. 

Descarrega diretamente no município de 
Campo Bom o Rio dos Sinos. 

Nova Hartz Não há hidrografia limítrofe. 

Recebimento direto das águas dos Arroios 
do município de Santa Maria do Herval e 

município de Igrejinha. 

Descarrega diretamente no município de 
Araricá, o Arroio Grande. 

Nova Santa 
Rita 

Rio dos Sinos com município de 
Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul, 
Arroio Estância com município de 

Portão. 

Recebimento direto das águas do Arroio 
Estância do município de Portão. 

Descarrega diretamente nos municípios de 
Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul o Rio dos 

Sinos. 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

89 

 

Município Hidrografia limítrofe Interface 

Parobé 

Rio dos Sinos com município de 
Taquara, Rio Paranhana com 
município de Taquara, Arroio 

Grande com município de Araricá. 

Recebimento direto das águas do Rio dos 
Sinos do município de Taquara e Rio 
Paranhana do município de Igrejinha. 

Descarrega diretamente no município de 
Taquara o Rio dos Sinos. 

Portão 

Arroio Bonito com município de 
Estância Velha, Sanga do Schuck 
com município de São Leopoldo, 
Rio dos Sinos com município de 

São Leopoldo e Sapucaia do 
Sul,Arroio da Estância com 

município de Nova Santa Rita. 

Recebimento direto do Rio Cadeia e Arroio 
Macaco Branco. 

Descarrega diretamente no município de 
Sapucaia do Sul e São Leopoldo o Rio dos 

Sinos e Sanga Schuck. 

Riozinho 

Arroio com município de São 
Francisco de Paula, Rio Rolante 

com o município de Rolante, Arroio 
com o município de Santo Antônio 

da Patrulha. 

Recebimento direto das águas do Rio 
Rolante do município de Rolante e São 

Francisco de Paula 

Descarrega diretamente no município de 
Caraá, os Arroios Riozinho e Linha Sete. 

Rolante 

Rio Rolante com o município de 
Riozinho, Rio Rolante com o 

município de Taquara, Arroio Açoita 
Cavalo com município de Taquara. 

Recebimento direto das águas do Rio 
Rolante e Arroio Açoita Cavalo do município 

de Taquara. 

Descarrega diretamente no município de 
Riozinho o Rio Rolante e Arroio Riozinho e 

no município de Santo Antônio da Patrulha o 
Arroio Rolantinho. 

Santo Antônio 
da Patrulha 

Arroios com o município de 
Riozinho, Caraá, Osório, Glorinha e 
município de Taquara, Rio Rolante 

com o município de Taquara. 

Recebimento direto das águas do Arroio 
Riozinho do município de Rolante e Rio dos 

Sinos do município de Taquara. 

Descarrega diretamente no município de 
Osório o Arroio Carvalho e Rio dos Sinos 

para Caraá. 

Sapiranga 
Rio dos Sinos com o município de 

Novo Hamburgo. 

Recebimento direto das águas do Arroio. 

Descarrega diretamente no município de 
Novo Hamburgo o Rio dos Sinos. 

São Francisco 
de Paula 

Arroio com o município de Riozinho, 
Arroio José Velho com o município 

de Três Coroas, Arroio com o 
município de Três Coroas, Arroio 

Passo do Jarro com o município de 
Taquara, Arroio com o município de 

Rolante. 

Recebimento direto das águas do Rio das 
Antas e Arroio São Tomé do município de 

Monte Alegre dos Campos e Lajeado Grande 
do município de Caxias do Sul. 

Descarrega diretamente no município de 
Três Coroas o Arroio José Velho, no 

município de Taquara o Arroio Passo do 
Jarro, e no município de Riozinho o Rio 

Rolante. 

São Leopoldo 

Rio dos Sinos com o município de 
Novo Hamburgo, Arroio com o 
município de Novo Hamburgo, 

Sanga do Schuck com o município 

Recebimento direto das águas do Rio dos 
Sinos e sanga do Schuck do município de 

Portão e Arroio Roselândia do município de 
Estância Velha. 
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Município Hidrografia limítrofe Interface 
de Portão, Rio dos Sinos com o 

município de Portão. 
Rio dos Sinos descarrega diretamente em 
Novo Hamburgo, e Arroio João Correa e 
Córrego dos Cassel em Sapucaia do Sul. 

Sapucaia do 
Sul 

Arroio Sapucaia com o município de 
Gravataí, Rio dos Sinos com o 

município de Nova Santa Rita, Rio 
dos Sinos com o município de 

Portão 

Recebimento direto das águas do Arroio 
João Correa e córrego dos Cassel do 

município de São Leopoldo e Rio dos Sinos 
dos municípios de Portão e Nova Santa Rita 

Descarrega diretamente no município de 
Esteio os Arroios Boa Vista e Poço Feio, e 
no município de Gravataí o Arroio Moinho 

Três Coroas 

Arroio com Canela, Arroio José 
Velho com São Francisco de Paula, 
Arroio com Taquara, Arroio Kampff 
com Igrejinha, Rio Paranhana com 

município de Igrejinha 

Recebimento direto das águas do Arroio 
Angabeí de Canela e Arroio Caboclo do 

município de Gramado 

Descarrega diretamente no município de 
Igrejinha o Rio Paranhana 

Fonte: Elaborado por Concremat, 2013. 

O mapa com a localização dos municípios e suas divisões políticas em relação aos recursos 
hídricos na Bacia do Rio dos Sinos encontra-se em anexo. 
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11 RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL 

11.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos, dispõem do Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos (PGIRS), fruto de um convênio firmado entre o Fundo Nacional do 
Meio Ambiente (FNMA) e o Consórcio Pró-Sinos. 

Conforme consta no referido PGIRS, o documento contemplou as seguintes metas: (i) Meta 
1: Diagnóstico situacional de cada município; (ii) Meta 2: Elaboração de prognósticos; (iii) 
Meta 4: Modelagem e indicação de áreas de transbordo, destino final e tratamento. A etapa 
de diagnóstico foi executada no ano de 2010, desta forma a propagação do trabalho em 
suas fases conseguintes de “Prognostico”, “Matriz de Alternativas e Construção de 
Cenarios”, etc., tomou como base o cenário evidenciado no referido período. 

Esse PGIRS foi validado em 2012, ou seja, ano da contratação do Plano Municipal e do 
Plano Regional de Saneamento Básico dos municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos, 
objeto do presente trabalho. 

Conforme previsto na Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos deve ser submetido periodicamente a revisões, se 
observando prioritariamente os períodos de vigência dos planos plurianuais municipais. 

O próprio PGIRS elaborado registra que desde a época da elaboração do diagnóstico, os 
cenários vem sofrendo alterações relevantes, sendo que a maior parcela das alterações 
indica a evolução da gestão dos resíduos sólidos já em consonância com os requisitos e 
premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Assim, diante desse cenário dinâmico, uma das atividades deste Plano de Saneamento foi 
sistematizar as informações do referido PGIRS em planilhas excel que foram entregues a 
cada município no sentido de iniciar uma base de dados para as futuras atualizações 
previstas. Nos PMSBs foi recomendado que o município mantenha a base de dados 
atualizada a cada informação gerada, o que será fundamental para a aplicação dos 
indicadores de avaliação do andamento dos planos e que serão elementos importantes para 
as atualizações e revisões das metas previstas para serem realizadas a cada quatro anos. 

Essa base de dados está no subproduto específico da etapa do diagnóstico dos PMSBs e 
PRSB. A partir delas, foi feita a avaliação das informações disponíveis com o objetivo de 
subsidiar a próxima etapa referente ao prognóstico e propostas nas esferas municipais e 
regionais que também foram fortemente embasadas nas diretrizes e estratégias traçadas 
em nível nacional, dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

A associação de municípios em torno de metas comuns pode viabilizar a implementação de 
programas regionais, com otimização de investimentos e melhores resultados globais. 

Atualmente, se observa que a maioria dos municípios gerencia seus resíduos sólidos 
urbanos individualmente e existe uma favorável tendência para a regionalização, 
especialmente do tratamento e destinação final. 
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11.2 GERAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

De forma geral, ao nível de um município ou de uma região, a taxa de geração e a 
composição dos resíduos sólidos podem variar em função de diversos fatores, tais como: 

 Condições socioeconômicas, políticas e climáticas; 

 Sistema de coleta e reciclagem existentes; 

 Hábitos e costumes da população; 

 Acesso a tecnologias diferenciadas; 

 Variações sazonais, etc. 

Para a definição do cenário brasileiro não há disponibilidade de informações técnicas e 
estatísticas confiáveis e abrangentes que possam fundamentar uma projeção da taxa de 
geração per capita e da composição de resíduos sólidos urbanos ao longo do horizonte dos 
planos. 

Apresenta-se a seguir uma breve análise das informações disponíveis para definição dos 
valores a assumir para composição e taxa de geração per capita de resíduos sólidos 
urbanos, elaborados a partir de adaptação de valores de referência de órgãos oficiais e das 
faixas populacionais dos municípios integrantes do consórcio Pró-Sinos. 

Geração de RSU 

No PRGIRS consta a taxa de geração per capita para os municípios do Consórcio Pró-Sinos 
(ano base 2010). O quadro a seguir apresenta esses dados em comparação às taxas de 
geração de resíduos calculadas a partir das informações retiradas do SNIS 2011 e do 
estudo ABRELPE, 2011. 
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Quadro 30 – Taxa de geração de resíduos dos municípios segundo várias fontes  

Nome do município 
População 
IBGE 2010 

Taxa de geração de resíduos (kg/hab.dia) 

PRGIRS 2012 SNIS 2011 
ABRELPE 

2011(*) 

Araricá 4.864 0,41 0,54   

Cachoeirinha 118.278 0,58 0,66 0,68 

Campo Bom 60.074 0,44 0,96   

Canela 39.229 0,75 0,54(1)   

Canoas 323.827 0,86 0,72 0,83 

Caraá 7.312 0,27 0,22(1)   

Dois Irmãos 27.572 0,59 0,64 0,58 

Estância Velha 42.574 0,45 0,53   

Esteio 80.755 0,63 0,53(1)   

Glorinha 6.891 0,62     

Gramado 32.273 0,87 0,96 1,03 

Igrejinha 31.660 0,82 0,26   

Nova Hartz 18.346 0,44 0,45 0,49 

Nova Santa Rita 22.716 0,88 0,78 1,08 

Novo Hamburgo 238.940 0,75 0,59   

Parobé 51.502 0,74 0,53   

Portão 30.920 0,4 0,5 0,49 

Riozinho 4.330 0,65 0,46   

Rolante 19.485 0,51 0,51   

Santo Antônio da Patrulha 39.685 0,55 0,42   

São Francisco de Paula 20.537 0,68     

São Leopoldo 214.087 0,79 0,64 0,65 

Sapiranga 74.985 0,63 0,22   

Sapucaia do Sul 130.957 0,92 0,45   

Taquara 54.643 0,37     

Três Coroas 23.848 0,5 0,47   

  (*)  Dados atualizados com base na população do CENSO 2010. 
(1) Dados baseados no SNIS 2010 (ano base 2009). 
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Além da taxa de geração informada no PRGIRS, existem estudos adicionais que indicam a 
taxa de geração em alguns municípios do Consórcio: 

 O estudo de MICHAELSEN ET AL., 2011, destaca uma geração média de 800t/mês 
em Gramado no núcleo da população urbana do município, o que equivale a uma 
geração média per capita de 0,91 kg/hab.dia para a população urbana. Vale ressaltar 
que Gramado, da mesma forma que Canela, Três Coroas e São Francisco de Paula, 
são municípios turísticos onde a sazonalidade deve ser considerada. 

 O estudo de MICHAELSEN ET AL., 2011, no município de Nova Hartz, indica uma 
geração média diária no município de 8t/dia. Isso corresponde a uma geração per 
capita de 0,44 kg/hab.dia. 

 Em Canoas (STE, 2012), dados coletados na Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos e com a empresa Revita Engenharia Sustentável indicam uma geração de 
resíduos sólidos domésticos de 80.847,6 em 2011, o que corresponde a uma 
geração per capita de 0,68 kg/hab.dia, desconsiderando resíduos da limpeza pública. 

As informações a respeito da geração per capita obtidas nas várias fontes de consulta para 
os municípios do Consórcio Pró-Sinos apresentam grandes divergências entre si e não 
permitem concluir sobre a geração real de resíduos nos municípios. Além disso, vários 
estudos e publicações oficiais (Ministério das Cidades, 2009; IBAM, 2001) mostram que 
municípios mais populosos têm tendência a apresentar uma taxa de geração por habitante 
mais elevada e essa tendência não é refletida pelos dados coletados e apresentados no 
quadro anterior. 

Frente à grande disparidade dos dados disponíveis na literatura, deverão ser adotadas taxas 
de geração médias por faixas populacionais dos municípios, desconsiderando os dados 
incoerentes e buscando manter a consistência com a bibliografia oficial sobre o tema. 

Basicamente, as taxas a adotar serão as seguintes: 

 Até 50.000 habitantes = 0,65 kg/hab.dia; 

 Entre 50.000 e 500.000 habitantes= 0,80 kg/hab.dia. 

Composição de RSU 

No que diz respeito ao Estado do Rio Grande do Sul, existem estudos específicos realizados 
em municípios de diferentes portes, porém, não há faixas de composição definidas de 
acordo com os portes de municípios gaúchos. 

Nos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Pró-Sinos (PMGRSU, 
2012) são informadas as composições médias dos resíduos sólidos urbanos para os 
municípios contemplados (Quadro 31). 
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Quadro 31 – Composição gravimétrica de resíduos dos municípios integrantes do Pró-
Sinos 

Município 

Composição gravimétrica dos resíduos 

Matéria 
orgânica 

Papel e 
papelão 

Plásticos Vidro Tetrapak 
Metais 

diversos
Rejeitos

Riozinho 8,08% 25,20% 26,47% 0,48% 3,01% 8,08% 28,68% 

Araricá 15,01% 4,08% 7,67% 6,03% 1,63% 0,33% 65,25% 

Glorinha Sem informação 

Caraá 24,0% 40,0% 36,0% 

Nova Hartz 19,07% 4,05% 10,98% 1,01% 3,76% 2,20% 58,94% 

Rolante 7,52% 3,75% 10,21% 3,75% 3,00% 1,20% 70,57% 

São Francisco de Paula 46,26% 11,03% 20,64% 1,78% 2,85% 1,42% 16,01% 

Nova Santa Rita 20,71% 3,89% 28,28% 13,12% 12,63% 2,17% 19,20% 

Três Coroas 21,21% 15,15% 18,52% 0,00% 3,37% 2,36% 39,39% 

Dois Irmãos 18,23% 16,30% 28,18% 1,66% 6,08% 4,14% 25,41% 

Portão 83,00% 6,40% 6,21% 2,99% 0% 0,14% 1,26% 

Igrejinha 22,09% 6,70% 19,66% 8,29% 5,53% 10,11% 27,63% 

Gramado 48,00% 9,00% 14,00% 10,00% 1,00% 2,00% 16,00% 

Canela** 
75,00%* 8,00% 6,00% 4,00% - 3,00% 4,00% 

27,00%* 13,00% 19,00% 19,00% - 8,00% 14,00% 

Santo Antônio da 
Patrulha 

32,97% 20,88% 12,31% 1,76% 0,66% 0,66% 30,77% 

Estância Velha 6,90% 9,66% 12,41% 1,10% 1,66% 0,68% 67,59% 

Parobé 23,53% 14,71% 20,59% 1,47% 2,94% 1,47% 35,29% 

Taquara 21,21% 15,15% 18,52% 0,00% 3,37% 2,36% 39,39% 

Campo Bom 37,80% 15,12% 14,39% - 1,71% 3,17% 27,80% 

Sapiranga 24,69% 22,67% 8,56% 5,54% 2,02% 3,78% 32,75% 

Esteio 28,09% 13,87% 9,45% 4,24% 2,21% 0,97% 41,17% 

Cachoeirinha Sem informação 

Sapucaia do Sul 24,68% 22,67% 8,56% 5,54% 2,02% 3,78% 32,75% 

São Leopoldo 58,65% 13,30% 12,68% 1,72% 1,34% 1,52% 10,81% 

Novo Hamburgo  40,22% 15,94% 13,66% 5,31% 1,11% 0,99% 22,77% 

Canoas 55,39% 13,75% 13,72% 0,58% 3,79% 0,00% 12,77% 
*inclui orgânicos e rejeitos. 
**Canela: a primeira linha refere-se à coleta regular e a segunda, à coleta seletiva de secos. 

Fonte: PMGRSU, 2012. 
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Da mesma forma que para a taxa de geração, os dados de composição dos resíduos sólidos 
urbanos apresentados para os municípios do Consórcio Pró-Sinos são muito dispares e não 
permitem concluir sobre a sua composição real. A técnica para o estudo gravimétrico não é 
clara e muitas vezes, a fonte e o ano referência dos dados apresentados não é informada. 

Na ausência de dados consistentes para todos os municípios deverá ser adotada uma 
composição média, de acordo com faixas populacionais, tendo como referência estudos 
nacionais e também a tendência observada nos dados analisados para os municípios do 
Pró-Sinos: aumento da proporção de orgânicos e diminuição da proporção de recicláveis em 
municípios de menor porte. 

No Quadro 32 é apresentada a composição de resíduos sólidos urbanos para diferentes 
faixas populacionais de municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos. 

Quadro 32 – Faixas de composição de RSU a adotar 

Faixa populacional 
(hab.) 

Matéria 
Orgânica 

Recicláveis Rejeitos/ Outros 

<35.000 65% 20% 15% 

35.000 - 100.000 60% 25% 15% 

100.000 – 500.000 55% 30% 15% 
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12 SANEAMENTO E SAÚDE – PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 

Diversos artigos da Constituição brasileira estabelecem diretrizes para as ações de saúde a 
serem desencadeadas pela União, Estados e Municípios. Entre eles os artigos 23 e 30, que 
tratam das competências. 

Os artigos 196 e 197 garantem direitos e estabelecem deveres de regulamentação, 
fiscalização e controle e as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 

O artigo 200, ao tratar do Sistema Único de Saúde (SUS), elenca entre suas atribuições: 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
 
Deve ser mencionado também o artigo 225 que garante a “todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”. 

Todas essas disposições, ratificadas nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas 
municipais, reconhecem a vinculação estreita entre as condições sanitárias e ambientais e 
os índices de saúde pública e qualidade de vida. 

A Lei Federal 8.080/1990, que dispõe sobre o funcionamento dos serviços de saúde no país, 
estabeleceu em seu artigo 3º16 que a saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, o saneamento básico. Com isto há um reconhecimento legal 
da existência de uma relação de causalidade entre condições inadequadas de saneamento 
básico e os indicadores de saúde.  

Igualmente a Lei Federal 11.445/2007determinou que os serviços públicos de saneamento 
básico devem ser prestados com base em 12 princípios fundamentais, destacando-se:  

 a universalização do acesso;  
 a integralidade dos diversos serviços de saneamento básico; 

                                                 

 

16(Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013) 
Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.  
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir 
às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

98 

 

 a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 
pública e à proteção do meio ambiente; 

 e a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo 
das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e dos 
patrimônios público e privado.  

Estudo realizado por Silvano Silvério da Costa17 encontrou correlação entre a mortalidade 
proporcional por doença diarreica aguda em menores de cinco anos de idade e o gasto 
público com saneamento em quatro estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul. O 
resultado foi coerente com o critério de alocação de recursos do FGTS para financiar obras 
de saneamento18. Este critério priorizou investimentos em municípios e estados de acordo 
com a posição de cada projeto em um ranking nacional baseado em um sistema de 
pontuação considerando indicadores como: 

 a taxa de mortalidade infantil do local; 
 a mortalidade por diarreia aguda em menores de cinco anos de idade; 
 a cobertura populacional por redes de água e de esgoto; 
 a incidência de dengue; e 
 a substituição de lixões por aterros sanitários.  

Outro pesquisador brasileiro, Júlio Cesar Teixeira, da Universidade Juiz de Fora, afirma que 
“para áreas urbanas com precária infraestrutura urbana, em relação à falta de esgotamento 
sanitário, há evidências de que o maior risco para a saúde infantil está associado, em 
primeiro lugar, à disposição de esgotos no terreno, no entorno da moradia, principalmente 
para a diarreia e as parasitoses; e, em segundo lugar, à presença de esgotos escoando na 
rua, principalmente para as parasitoses de transmissão feco-oral”. Este conjunto de doenças 
contribui, segundo o autor, para o aumento da morbimortalidade em crianças menores de 
cinco anos de idade. 

12.1 DOENÇAS RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO 

A principal enfermidade relacionada ao saneamento que afeta em grande escala os índices 
de saúde são as diarreias que segundo a Organização Mundial da Saúde causam, 
anualmente, a morte de quatro crianças menores de cinco anos em todo o mundo. 

No Quadro 33 estão listadas as principais doenças, com identificação dos agentes 
causadores e o modo de transmissão. 

                                                 

 

17 COSTA, S.S. et al. Indicadores sanitários como sentinelas na prevenção e controle da mortalidade infantil – uma experiência 
utilizando o SISAGUA. In: XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Anais... Cancun: AIDIS, 2002. 
18Entre outros critérios estão: 
a) atendimento aos municípios localizados em Regiões Metropolitanas em risco ou críticas; 
b) que apresentem altos índices de mortalidade infantil e menores índices de cobertura de água e esgotos; 
c) beneficiem população residente em áreas sujeitas a fatores de risco, insalubridade ou degradação ambiental; 
d) atendam comunidades que apresentem características de desenvolvimento humano insatisfatórias. 
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Quadro 33 – Doenças relacionadas às condições de saneamento 

Doença Agente Transmissão 

Amebíase ou 
disenteria 
amebiana 

Entamoebahistolytica 
– protozoário. 

Transmitida através da água contaminada 
com fezes, hortaliças contaminadas ou 
manipuladores de alimentos que são 
portadores e não têm uma higiene adequada. 

Ascaríase Ascaris lumbricoides 
– larva redonda 

Transmitida por ingestão de ovos infectados 
procedentes do solo contaminado com fezes 
humanas ou alimentos crus contaminados. 
Contágio entre crianças por brinquedos 
contaminados com terra infectada e em áreas 
de defecação comunitária. 

Balantidíase Balantidium coli – 
protozoário 

Transmitida por ingestão de cápsulas 
contendo o micro-organismo em alimentos ou 
água contaminada por fezes. Prevalece 
especialmente onde o saneamento é pobre. 
As epidemias se produzem pela água 
contaminada com fezes suínas. 

Cólera  Vibriocholerae – 
bactéria 

Transmitida por ingestão de água ou 
alimentos contaminados pelas fezes ou 
vômitos de indivíduos infectados; manejo anti-
higiênico de alimentos, consumo de moluscos 
ou crustáceos contaminados crus. 

Criptosporidiose Cryptosporidium – 
protozoário 

Transmitido pela rota fecal-oral, as cápsulas 
contendo o micro-organismo são altamente 
resistentes aos processos normais de 
tratamento da água; o agente infeccioso tem 
sido identificado frequentemente em fontes de 
água contaminadas por despejos contendo 
fezes de gado. 

Diarreia Escherichia coli - 
bactéria 

Os agentes infecciosos se propagam por 
alimentos, água e vômitos contaminados; os 
seres humanos são o reservatório principal. 

Giardíase Giardialamblia – 
protozoário 

Transmitida pela via fecal-oral, por água, 
alimentos e pelo mecanismo mão a boca. Os 
surtos ocorrem pelas fontes de água 
contaminadas e por manipulação dos 
alimentos com mãos contaminadas. 
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Doença Agente Transmissão 

Hepatite Vírus da hepatite A e 
E 

Transmitida pela rota fecal-oral, 
especialmente por água e alimentos 
contaminados, em particular moluscos e 
crustáceos. É uma doença endêmica em todo 
o mundo. 

Leptospirose Leptospira 
interrogans – 
ordenSpirochaetas 

Transmitida pelo contato da pele ou das 
mucosas com água, terra úmida ou vegetação 
contaminadas com a urina de animais 
infectados provenientes de granjas ou 
silvestres; por ingestão de alimentos 
contaminados com a urina de ratos infectados.

Febre tifoide Salmonellatyphi – 
bactéria. 

Transmitida por alimentos ou água 
contaminados, semelhante à paratifoide. 

Poliomielite Poliovirus tipos 1,2,3 
– enterovirus 

Transmitida por contato direto mediante 
relação estreita ou pela rota fecal-oral. A 
irrigação com efluentes não tratados de águas 
residuais tem sido vinculado com epidemias. 

Gastroenterite por 
rotavirus 

Rotavirus da família 
reoviridae 

Transmitida pela rota fecal-oral e 
possivelmente pela fecal-respiratória. 

 

Shiguelose ou 
disenteria bacilar 

Shigelladysenteriae, 
flexneri, boydii y 
sonnei – bactérias 

Transmitida de maneira direta ou indireta para 
a via fecal-oral. Servem como veículo de 
transmissão a água, leite contaminado com 
fezes e águas residuais utilizadas em 
irrigação, assim como as moscas. 

Fonte: Organização Pan-americana da Saúde. Guia para o Dia Interamericano da Água, 
2001. 

O Quadro 34 apresenta algumas das doenças relacionadas ao Saneamento Ambiental 
Inadequado ocorridas nos municípios inseridos, total ou parcialmente, na bacia do Rio dos 
Sinos, no período de janeiro a dezembro de 2010. 
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Quadro 34 – Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado por município 

Município 
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Araricá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cachoeirinha 0 0 2 32 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campo Bom 2 3 6 40 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 

Canela 0 6 2 98 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

Canoas 13 0 11 48 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caraá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dois Irmãos 0 0 1 52 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 

Estância Velha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esteio 0 0 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Glorinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gramado 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gravataí 0 0 12 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 

Igrejinha 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nova Hartz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nova Santa Rita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novo Hamburgo 0 0 12 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4 

Parobé 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Portão 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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Município 
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Riozinho 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rolante 0 0 2 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Santo Antônio da 
Patrulha 

0 0 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

São Francisco de 
Paula 

0 0 1 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

São Leopoldo 107 0 14 5 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 

Sapiranga 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sapucaia do Sul 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Taquara 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Três Coroas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 122 14 94 476 2 0 44 1 0 1 5 1 3 0 15 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2010. 
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12.2 SALUBRIDADE AMBIENTAL 

Mesmo tendo presente que em média 65% das internações hospitalares são devidas a 
doenças de veiculação e origem hídrica, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) os 
governos ainda investem pouco na melhoria da infraestrutura sanitária nos países em 
desenvolvimento. Só no Brasil são mais de 18 milhões de habitantes não contam com 
serviços de água tratada e 90 milhões permanecem sem serviços de coleta e tratamento de 
esgotos. 

O tema da proteção ambiental, sua conexão direta com a provisão de água e a saúde, ao 
lado dos problemas ambientais são aspectos fundamentais a serem levados em conta em 
todo o processo voltado à melhoria da qualidade da vida a qual deve ser avaliada por 
condições como: 

 Ambiente limpo, seguro e de alta qualidade; 

 Ecossistema estável e sustentável a longo prazo; 

 Uma comunidade solidária com apoio recíproco; 

 Elevado grau de participação e controle por parte da população nas decisões que 
afetam sua própria vida, saúde e bem-estar; 

 Satisfação das necessidades básicas (alimentos, água, habitação, recursos, 
segurança e trabalho); 

 Acesso a novas experiências; 

 Economia inovadora, diversificada; 

 Incentivo à vinculação com o passado e herança cultural; 

 Ótimo nível dos serviços de saúde pública e atenção aos doentes acessível a todos; 

 Boa situação sanitária. 

É preciso deixar claro que a saúde de uma pessoa pode ser tanto o resultado das condições 
de habitação, da escola, do trabalho, como a atenção de saúde de que dispõe. Não é um 
modelo que se entrega às autoridades municipais para que o apliquem, mas um processo que 
permite identificar os principais problemas de saúde de uma cidade, suas causas e elaborar 
respostas de todos os protagonistas. 

A Lei nº 12.037, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Saneamento no Rio Grande do Sul, define o saneamento ambiental como: “o conjunto de 
ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade 
ambiental19, por meio do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de 
resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do 
solo, drenagem, controle de vetores de doenças transmissíveis, com a finalidade de 
proteger e melhorar as condições de vida, tanto nos centros urbanos, quanto nas 
comunidades carentes e propriedades rurais”.  

O artigo 2320 determina que para a avaliação da eficácia do Plano Estadual de Saneamento, 
o Conselho Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul fará publicar, até 30 de abril de 
                                                 

 

19 “Estado de higidez em que vive a população urbana e rural, tanto no que se refere à sua capacidade de inibir, prevenir ou 
impedir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, quanto no tocante ao seu potencial de promover o 
aperfeiçoamento de condições mesológicas favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar”.  
20Este artigo carece de regulamentação e até hoje não foi elaborado nenhum relatório de salubridade ambiental. Em 2007 
foram propostos indicadores para o estabelecimento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) para o Rio Grande do Sul mas 
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cada ano, os relatórios sobre a Situação da Salubridade Ambiental no Estado do Rio Grande 
do Sul elaborado tomando-se por base o conjunto de relatórios sobre a Situação de 
Salubridade Ambiental nas Bacias Hidrográficas. 

Estes relatórios deverão conter, no mínimo: 

I - avaliação da salubridade ambiental;  
II - avaliação do cumprimento dos programas previstos nos vários planos regionais e no 

Estado; e 
III - proposição de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de obras e serviços das 

necessidades financeiras previstas no Plano Estadual de Saneamento, contemplando 
demandas emergenciais.  

Um dos principais indicadores da situação de saúde é a taxa de mortalidade infantil (TMI) 
para a qual importante parcela de responsabilidade é atribuída aos serviços de saúde e de 
saneamento. Sabe-se que medidas sanitárias adequadas21 e serviços de saúde acessíveis e 
de boa qualidade podem atuar positivamente na redução destes índices o que fica 
evidenciado pelo IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). O IDHM inclui três 
componentes: IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda. Permite avaliar os 
municípios em três importantes dimensões do desenvolvimento humano. É acompanhado 
por mais de 180 indicadores socioeconômicos, que dão suporte à análise do IDHM e 
ampliam a compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento 
municipal. O IDHM e os indicadores de suporte estão reunidos no Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil 201322. 

                                                                                                                                                      

 

não foi dada continuidade aos estudos e nem implantado o banco de dados que daria suporte para o cálculo do ISA. No Plano 
Estadual de Saneamento que está em fase de licitação, entre as atividades previstas está a determinação do ISA para todos os 
municípios do RS, para todas as bacias hidrográficas, para as três regiões hidrográficas, bem como para o Estado do RS.  
 
21Leal & Szwarcwald analisando a evolução da mortalidade neonatal no estado do Rio de Janeiro, de 1979 a 1993, 

constataram que a sua redução era resultado, entre outros fatores, da ampliação da rede pública de abastecimento de água. 
22 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/ 
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A Figura 11 mostra as faixas de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de acordo com 
a nova metodologia de avaliação aplicada aos dados de 2010 e publicada em 2013. 

Figura 11 - Faixas de IDHM. 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Os dados relativos ao IDHM dos municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos são 
reproduzidos no Quadro 35, com as cores relativas às faixas onde se encontram, 
juntamente com os da Capital do Estado, para efeitos de comparação. 

O quadro permite observar que a maior parte dos municípios apresenta alto 
desenvolvimento humano, situando-se na faixa de 0,700 a 0,799 e que apenas seis estão 
situados na faixa de médio desenvolvimento humano, coincidentemente os que apresentam 
menores índices de universalização dos serviços de saneamento, especialmente 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
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Quadro 35 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

Município 1991 2000 2010 

Porto Alegre 0,660 0,744 0,805 

Araricá 0,414 0,565 0,679 

Cachoeirinha 0,546 0,672 0,757 

Campo Bom 0,517 0,669 0,745 

Canela 0,494 0,638 0,748 

Canoas 0,556 0,665 0,750 

Caraá 0,370 0,508 0,652 

Dois Irmãos 0,535 0,676 0,743 

Estância Velha 0,537 0,674 0,757 

Esteio 0,589 0,693 0,754 

Glorinha 0,424 0,587 0,714 

Gramado 0,546 0,698 0,764 

Igrejinha 0,481 0,603 0,721 

Nova Hartz 0,436 0,578 0,689 

Nova Santa Rita 0,455 0,609 0,718 

Novo Hamburgo 0,544 0,671 0,747 

Parobé 0,444 0,600 0,704 

Portão 0,453 0,618 0,713 

Riozinho 0,420 0,568 0,661 
Rolante 0,444 0,595 0,688 
Santo Antônio da Patrulha 0,508 0,620 0,717 

São Francisco de Paula 0,464 0,592 0,685 

São Leopoldo 0,543 0,656 0,739 

Sapiranga 0,463 0,597 0,711 

Sapucaia do Sul 0,513 0,633 0,726 

Taquara 0,537 0,651 0,727 

Três Coroas 0,478 0,610 0,710 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas Brasil, 2013. 

A Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE-RS)  que desde 2003 
vinha avaliando o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) incluindo entre seus 
indicadores o de saneamento, mudou a metodologia suprimindo este indicador.  

O novo IDESE 2007-2010, reproduzido no Quadro 36, mostra o ranking dos municípios do 
Consórcio Pró-Sinos segundo os indicadores de educação, renda e saúde, 
comparativamente aos restantes municípios do Estado. Apenas o município de Dois Irmãos 
obteve classificação (34º) entre os 100 melhores colocados. Os outros dois melhor avaliados 
são: Gramado (106º) e Esteio (111º). 
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Quadro 36 – IDESE - municípios do Consórcio Pró--Sinos 

Municípios 

Educação Renda Saúde IDESE 

Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem 
Araricá 0,691 167º 0,556 367º 0,729 492º 0,659 352º 
Cachoeirinha 0,625 299º 0,765 34º 0,795 386º 0,728 158º 
Campo Bom 0,637 281º 0,723 75º 0,805 346º 0,722 177º 
Canela 0,660 234º 0,566 344º 0,806 342º 0,678 311º 
Canoas 0,614 320º 0,840 7º 0,757 468º 0,737 135º 
Caraá 0,433 492º 0,400 494º 0,835 213º 0,556 494º 
Dois Irmãos 0,773 15º 0,734 64º 0,855 129º 0,787 34º 
Estância Velha 0,704 133º 0,670 152º 0,850 144º 0,741 127º 
Esteio 0,707 122º 0,770 32º 0,766 456º 0,747 111º 
Glorinha 0,601 341º 0,712 89º 0,815 304º 0,709 220º 
Gramado 0,722 91º 0,711 90º 0,816 300º 0,750 106º 
Igrejinha 0,651 255º 0,726 67º 0,786 406º 0,721 180º 
Nova Hartz 0,576 380º 0,629 222º 0,768 449º 0,658 354º 
Nova Santa Rita 0,580 371º 0,669 155º 0,808 331º 0,686 290º 
Novo Hamburgo 0,642 272º 0,727 66º 0,788 400º 0,719 185º 
Parobé 0,550 424º 0,544 388º 0,788 402º 0,627 422º 
Portão 0,616 316º 0,666 161º 0,816 296º 0,699 246º 
Riozinho 0,555 417º 0,560 360º 0,816 302º 0,644 391º 
Rolante 0,676 199º 0,567 341º 0,835 214º 0,693 269º 
Santo Antônio da 
Patrulha 

0,650 259º 0,588 307º 0,784 411º 0,674 318º 

São Francisco de 
Paula 

0,543 432º 0,577 321º 0,780 419º 0,634 409º 

São Leopoldo 0,603 338º 0,689 120º 0,790 397º 0,694 265º 
Sapiranga 0,689 171º 0,627 230º 0,770 445º 0,695 262º 
Sapucaia do Sul 0,614 321º 0,624 237º 0,772 438º 0,670 329º 
Taquara 0,671 215º 0,619 253º 0,800 369º 0,697 254º 
Três Coroas 0,656 243º 0,682 136º 0,851 142º 0,729 156º 

Fonte: FEE-RS, 2013. 
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13 LEGISLAÇÃO VIGENTE NO CAMPO DO SANEAMENTO BÁSICO, 
DESENVOLVIMENTO URBANO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

A seguir estão elencadas as principais diretrizes que afetam as áreas de Saneamento 
Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio Ambiente, sendo detalhadas aquelas 
consideradas de maior interesse para o Plano Regional de Saneamento Básico. 

Aquelas diretrizes que são de esfera municipal constam nos respectivos planos municipais. 

13.1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Item/Data 
Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento 

Urbano, Saúde e Meio Ambiente 

Decreto 
nº 50.056 
31/01/2013 

Regulamenta o art. 11, § 3°, da Lei n° 13.017,de 24 de julho de 2008, que dispõe 
sobre o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS -, o Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS - e o Conselho Gestor do 
FEHIS. 

Decreto nº 
49.882 
23/11/2012 

Institui o Comitê Executivo Estadual para o Programa Nacional de Universalização 
do Acesso e Uso da Água – “Água para Todos”. 

Decreto nº 
49.454 
09/08/2012 

Institui o Comitê de Avaliação dos Programas e Ações Governamentais que 
contribuem para atingir as Metas do Milênio no Rio Grande do Sul. 

Decreto 
nº49.043 
25/04/2012 

Altera o Decreto nº 48.491, de 31 de outubro de2011, que criou Comitê Estadual 
dos Sinos23 para atuar no âmbito da Secretaria de Habitação e Saneamento e da 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de 
acompanhar os trabalhos do PAC1, PAC2, dos Planos Municipais e Regionais de 
Saneamento Básico. 

Decreto 
nº48490 
31/10//2011 

Institui Plano de Emergência da Bacia do Rio dos Sinos e cria Comitê Gestor 
para atuar no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do 
Sul, com a finalidade de estabelecer medidas de prevenção e alerta a desastres 
ambientais e dá outras providências. 

Decreto nº 
48.491 
01/11/2011 

Cria Comitê Estadual dos Sinos para atuar no âmbito da Secretaria de Habitação 
e Saneamento e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, 
com a finalidade de acompanhar os trabalhos do PAC1, PAC2, dos Planos 
Municipais e Regionais de Saneamento Básico e dá outras providências. 

Lei nº 13.761 
15/07/2011 

Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, integrante do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA -, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA-

                                                 

 

23Art. 1º No Decreto nº 48.491, de 31 de outubro de 2011, que criou Comitê Estadual dos Sinos para atuar no âmbito da 
Secretaria de Habitação e Saneamento e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade 
de acompanhar os trabalhos do PAC1, PAC2, dos Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico, o Comitê Estadual 
dos Sinos passa a ser denominado de Comissão Estadual sobre a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 
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Item/Data 
Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento 

Urbano, Saúde e Meio Ambiente 

RS -, de acordo com a Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981 e alterações, 
e dá outras providências. 

Lei nº 13.533 
 28 /10/ 2010 

Institui normas e procedimentos para a reciclagem, o gerenciamento e a 
destinação final de lixo tecnológico e dá outras providências. 

Lei nº 13.336 
29/12/2009 

Institui o Dia do Reciclador e da Reciclagem no Estado do Rio Grande do Sul. 

Lei nº 13.306 
02/12/2009 

Introduz modificação na Lei nº 11.019, de 23 de setembro de 1997, que dispõe 
sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, 
lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que 
contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul. 

Lei nº 13.302 
01.12.2009 

Dispõe acerca da veiculação de informes oficiais de alerta à população sobre riscos 
causados por fenômenos meteorológicos.  

Lei nº 12.995 
24/06/2008 

Dispõe acerca do acesso a informações sobre o meio ambiente e dá outras 
providências.  

Lei nº 12.733 
26/06/2007 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais imprimirem 
informativo referente à coleta seletiva de lixo em sacolas plásticas utilizadas para 
embalagem.  

Lei nº 12.488 
 15 /05/ 2006 

Institui Política Estadual de Combate, Prevenção e Administração das 
Consequências Ocasionadas Pela Seca e Estiagem no Estado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências.  

Decreto nº 
43.68624 
21/03/ 2005 

Dispõe sobre a criação,composição, estruturação, competência e funcionamento 
do Conselho Estadual das Cidades. 

Lei nº 11.575 
04 /01/2001 

Institui a "Semana Estadual da Água" no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 
providências.  

                                                 

 

24 Alterado pelo Decreto nº 48.163, de 14 de julho de 2011. 
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul - 03/10/1989 

Destacam-se os seguintes artigos: 
Art. 1º - O Estado do Rio Grande do Sul, integrante com seus Municípios, de forma indissolúvel, da 
República Federativa do Brasil, proclama e adota, nos limites de sua autonomia e competência, os 
princípios fundamentais e os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos universalmente 
consagrados e reconhecidos pela Constituição Federal a todas as pessoas no âmbito de seu território. 
Art. 7º - São bens do Estado: 
II - os rios com nascente e foz no território do Estado; 
III - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste 

caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, situadas em terrenos de seu domínio; 
IV- as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, inclusive as situadas em rios federais que 

não sejam limítrofes com outros países, bem como as situadas em rios que constituam divisas 
com Estados limítrofes, pela regra da acessão; 

V - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem sob seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, dos Municípios ou de terceiros; 

VII - os terrenos marginais dos rios que, embora não navegáveis, porém caudais e sempre corredios, 
contribuam com suas águas, por confluência direta, para tornar outros navegáveis; 

Art. 13 - É competência do Município, além da prevista na Constituição Federal e ressalvada a do 
Estado: 

V - promover a proteção ambiental, preservando os mananciais e coibindo práticas que ponham em 
risco a função ecológica da fauna e da flora, provoquem a extinção da espécie ou submetam os 
animais à crueldade; 

VI - disciplinar a localização, nas áreas urbanas e nas proximidades de culturas agrícolas e 
mananciais, de substâncias potencialmente perigosas; 

VII - promover a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares e de limpeza urbana; 

Art. 16 - O Estado poderá instituir, mediante lei complementar, região metropolitana, aglomerações 
urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. 
Art 22 - Dependem de lei específica, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da 
Assembleia Legislativa:25 
II - a alienação do controle acionário de sociedade de economia mista. 
♦ § 1° - A criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo assim como a participação 

delas em empresa privada dependerão de autorização legislativa.26 
♦ § 2° - Especialmente no caso das Sociedades de Economia Mista Banco do Estado do Rio Grande 

do Sul S.A. e Companhia Riograndense de Saneamento a alienação ou transferência do seu 
controle acionário, bem como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão dependerá de 
consulta popular, sob a forma de plebiscito. 

♦ § 3° - Nas sociedades de economia mista, em que possuir o controle acionário, o Estado fica 
obrigado a manter o poder de gestão, exercendo o direito de maioria de votos na assembléia 
geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades sociais e de 
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, sendo vedado qualquer tipo de acordo ou 
avença que implique em abdicar ou restringir seus direitos. 

Art. 154 - São vedados: 

                                                 

 

25♦ NR dada pela Emenda Constitucional nº 2, de 30/04/92. 
26♦ Acrescentados pela Emenda Constitucional nº 31, de 18/06/02. 

 ♦ O parágrafo único passa a ser o primeiro, conforme a Emenda Constitucional nº 31, de 18/06/02. 
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul - 03/10/1989 

I - o início de programas ou projetos não incluídos nas leis orçamentárias anuais; 
IX - a instituição de fundos especiais de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa; 
♦ Art. 16627 - A política de desenvolvimento estadual e regional, em consonância com os princípios da 
ordem econômica, tem por objetivo promover: 
♦ I - a melhoria da qualidade de vida da população com desenvolvimento social e econômico 

sustentável; 
♦ II - a distribuição equitativa da riqueza produzida com redução das desigualdades sociais e 

regionais; 
♦ III - a proteção da natureza e a ordenação territorial, mediante o controle da implantação dos 

empreendimentos públicos e privados em cada região e o estímulo à permanência do homem no 
campo; 

♦ IV - a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de 
interesse comum de uma mesma região, nos termos dos arte. 16, 17 e 18 desta Constituição; 

♦ V - a integração e a descentralização das ações públicas setoriais em nível regional, através do 
planejamento regionalizado. 

Art. 171 - Fica instituído o sistema estadual de recursos hídricos, integrado ao sistema nacional de 
gerenciamento desses recursos, adotando as bacias hidrográficas como unidades básicas de 
planejamento e gestão, observados os aspectos de uso e ocupação do solo, com vista a promover: 

I - a melhoria de qualidade dos recursos hídricos do Estado; 
II - o regular abastecimento de água às populações urbanas e rurais, às indústrias e aos 

estabelecimentos agrícolas. 
§ 1º - O sistema de que trata este artigo compreende critérios de outorga de uso, o respectivo 

acompanhamento, fiscalização e tarifação, de modo a proteger e controlar as águas superficiais 
e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, assim como racionalizar e compatibilizar 
os usos, inclusive quanto à construção de reservatórios, barragens e usinas hidrelétricas. 

§ 2º - No aproveitamento das águas superficiais e subterrâneas será considerado de absoluta 
prioridade o abastecimento das populações. 

§ 3º - Os recursos arrecadados para utilização da água deverão ser destinados a obras e à gestão 
dos recursos hídricos na própria bacia, garantindo sua conservação e a dos recursos ambientais, com 
prioridade para as ações preventivas. 
Art. 176 - Os Municípios definirão o planejamento e a ordenação de usos, atividades e funções de 

interesse local, visando a: 
I - melhorar a qualidade de vida nas cidades; 
III - promover a ordenação territorial, integrando as diversas atividades e funções urbanas; 
IV - prevenir e corrigir as distorções do crescimento urbano; 
VI - integrar as atividades urbanas e rurais; 
VIII - impedir as agressões ao meio ambiente, estimulando ações preventivas e corretivas; 
IX - promover a integração, racionalização e otimização da infra-estruturar urbana básica, 

priorizando os aglomerados de maior densidade populacional e as populações de menor renda; 
Art. 241 - A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, 
proteção e recuperação. 
Parágrafo único - O dever do Estado, garantido por adequada política social e econômica, não exclui 

o do indivíduo, da família e de instituições e empresas que produzam riscos ou danos à saúde do 
indivíduo ou da coletividade. 

Art. 242 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada do 
Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado, observadas as seguintes diretrizes: 
IV - participação, com poder decisório, das entidades populares representativas de usuários e 

                                                 

 

27♦ NR dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 13/12/01. 
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
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Constituição do Estado do Rio Grande do Sul - 03/10/1989 

trabalhadores da saúde, na formulação, gestão, controle e fiscalização das políticas de saúde. 
Art. 243 - Ao Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado, além de suas atribuições inerentes, 

incumbe, na forma da lei: 
IV - controlar e fiscalizar qualquer atividade e serviço que comporte risco à saúde, à segurança ou ao 

bem-estar físico e psíquico do indivíduo e da coletividade, bem como ao meio ambiente; 
V - fomentar a pesquisa, o ensino e o aprimoramento científico, tecnológico e de recursos humanos 

no desenvolvimento da área de saúde; 
VI - estimular a formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio ambiente; 
Art. 247 - O saneamento básico é serviço público essencial e, como atividade preventiva das ações 

de saúde e meio ambiente, tem abrangência regional. 
§ 1º - O saneamento básico compreende a captação, o tratamento e a distribuição de água potável, a 

coleta, o tratamento e a disposição final de esgotos cloacais e do lixo, bem como a drenagem 
urbana. 

§ 2º - É dever do Estado e dos Municípios a extensão progressiva do saneamento básico a toda a 
população urbana e rural, como condição básica da qualidade de vida, da proteção ambiental e 
do desenvolvimento social. 

§ 3º - A lei disporá sobre o controle, a fiscalização, o processamento e a destinação do lixo, dos 
resíduos urbanos, industriais, hospitalares e laboratoriais de pesquisa, de análises clínicas e 
assemelhados. 

Art. 248 - O Estado e os Municípios, de forma integrada ao Sistema Único de Saúde, formularão a 
política e o planejamento da execução das ações de saneamento básico, respeitadas as diretrizes 
estaduais quanto ao meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento urbano. 
§ 1º - Os Municípios poderão manter seu sistema próprio de saneamento. 
§ 2º - Nos distritos industriais, os efluentes serão tratados e reciclados de forma integrada pelas 

empresas através de condomínio de tratamento de resíduos. 
Art. 249 - O Estado manterá órgão técnico normativo e de execução dos serviços de saneamento 
básico para, entre outras atribuições: 
I - prestar serviços locais de saneamento básico; 
II - integrar os sistemas locais de saneamento básico; 
III - executar as políticas ditadas em nível federal, estadual e municipal estabelecidas para o setor. 
Art. 250 - O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a manutenção de seu equilíbrio é 
essencial à sadia qualidade de vida. 
§ 1º - A tutela do meio ambiente é exercida por todos os órgãos do Estado. 
§ 2º - O causador de poluição ou dano ambiental será responsabilizado e deverá assumir ou ressarcir 

ao Estado, se for o caso, todos os custos financeiros, imediatos ou futuros, decorrentes do 
saneamento do dano. 

Art. 251 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e 
futuras gerações, cabendo a todos exigir do Poder Público a adoção de medidas nesse sentido. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado desenvolverá ações permanentes de 
proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe, primordialmente: 

I - prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão em qualquer de suas formas; 
II -preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, obras e monumentos artísticos, 

históricos e naturais, e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, definindo em lei 
os espaços territoriais a serem protegidos; 

III - fiscalizar e normatizar a produção, o armazenamento, o transporte, o uso e o destino final de 
produtos, embalagens e substâncias potencialmente perigosas à saúde e aos recursos naturais; 

IV - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
proteção do meio ambiente; 

V - exigir estudo de impacto ambiental com alternativas de localização, para a operação de obras ou 
atividades públicas ou privadas que possam causar degradação ou transformação no meio 
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ambiente, dando a esse estudo a indispensável publicidade; 
§ 2º - As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exerçam atividades consideradas 

poluidoras ou potencialmente poluidoras são responsáveis, direta ou indiretamente, pelo 
acondicionamento, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos por elas produzidos. 

Art. 254 - A concessão de financiamentos pelo sistema bancário estadual a quaisquer 
empreendimentos que produzam alteração no meio ambiente será obrigatoriamente condicionada à 
apresentação de projeto, aprovado pelo órgão ambiental do Estado, contemplando a manutenção ou 
restauração do meio ambiente onde se situarem. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também nos casos em que o Estado encaminhar 
solicitações de financiamento, interno ou externo. 
Art. 266 -28 O Estado promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor, de modo a garantir-lhe 
a segurança e a saúde, e a defesa de seus interesses econômicos. 
Parágrafo único - Para atender ao disposto no caput, poderá o Estado, na forma da lei, intervir no 

domínio econômico quando indispensável para assegurar o equilíbrio entre produção e consumo.  
Art. 267 - A política de consumo será planejada e executada pelo Poder Público, com a participação 
de entidades representativas do consumidor, de empresários e trabalhadores, visando, 
especialmente, aos seguintes objetivos: 
IV - propiciar meios que possibilitem ao consumidor o exercício do direito à informação, à escolha, à 

defesa de seus interesses econômicos, à segurança e à saúde e que facilitem o acesso aos 
órgãos judiciários e administrativos, com vista à prevenção e reparação dos danos individuais e 
coletivos; 

V - incentivar a formação de consciência pública voltada para a defesa dos interesses do consumidor; 
♦ VII29 - fiscalizar a qualidade de bens e serviços, assim como seus preços, pesos e medidas e as 
disposições de proteção do consumidor, especialmente aquelas relativas às informações que lhe são 
devidas, observada a competência da União; 
♦ VIII30 - estimular o consumo sustentável. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Destacam-se os seguintes artigos: 
Art. 2º - Fica mantida a Região Metropolitana de Porto Alegre, composta dos Municípios de Porto 
Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, 
Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Ivoti, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, São Leopoldo, 
Sapiranga, Sapucaia do Sul, Viamão e Triunfo.31 
● Parágrafo único - As alterações que se fizerem necessárias na composição da Região Metropolitana 

serão estabelecidas por lei complementar. 
Art. 38 - O Poder Executivo, dentro de cento e oitenta dias contados da promulgação da Constituição, 

encaminhará projetos da Lei Orgânica da Saúde e do Código Sanitário do Estado, com natureza 
de lei complementar. 

Art. 40 - No prazo de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, serão editados: 
I - Código Estadual do Meio Ambiente32; 
♦ Art. 41 - O Estado manterá, em sua administração indireta, instituição de fomento ao seu 

desenvolvimento econômico e social, tendo como principais objetivos: 

                                                 

 

28Lei 10.913 – 97 ( Sistema estadual de Defesa do Consumidor). 
29♦ NR dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 20/05/04. 
30♦ Acrescentado pela Emenda Constitucional nº 37, de 12/12/03. 
31Vide as LECs nºs 10.234/94; 11.198/98, 11.201/98, 11.307/99; 11.318/99; 11.340/99; 11.530/00, 11.539/00 e 11.645/01. 
32Lei 11.520 – 2000. 
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♦ III - a criação de programas de financiamento à habitação popular, à capacitação tecnológica e de 
conservação do meio ambiente33; 

Art. 56 - A lei que instituir o plano plurianual deverá prever, nos próximos vinte anos, recursos 
destinados a programas de despoluição do rio Guaíba e demais rios da Região Metropolitana e à 
manutenção da potabilidade e balneabilidade restabelecidas. 
Parágrafo único - A lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais especificarão os recursos 

necessários, anualmente, para a implementação do programa previsto neste artigo. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 14.103 - 19/09 2012 

Institui o “Dia Estadual da Educação Ambiental”. 

Art. 1º Fica instituído o “Dia Estadual da Educação Ambiental”, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 3 de junho, com o objetivo de filiar-se às comemorações do Dia Nacional da Educação Ambiental, 
através da realização de encontros, exposições, estudos, debates, eventos e demais atividades 
relacionadas ao tema. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 50.500 - 22 /07/ 2013 

Institui Grupo de Trabalho para desenvolver estudos com vista à elaboração do Programa de 
Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho na estrutura do Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Econômico Social – CDES, para desenvolver os estudos necessários com vista à elaboração do 
Programa de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, que tem como 
finalidade estimular empreendimentos no rumo do desenvolvimento estadual e gerar vantagens 
competitivas para atrair, junto com a sociedade, empresas com compromissos de sustentabilidade 
para o Estado. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho instituído por este Decreto será composto por representantes, titular e 
suplente, dos seguintes órgãos e entidades: 
I – Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social - CDES; 
II – Casa Civil; 
III – Coordenação de Assessoramento Superior do Governador; 
IV – Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã; 

                                                 

 

33♦ NR dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 20/05/97. 
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V – Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento; 
VI – Secretaria da Educação; 
VII – Secretaria da Saúde; 
VIII – Secretaria do Meio Ambiente; 
IX – Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico; 
X – Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo; e 
XI – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM. 
§ 1º A Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado do Rio Grande do Sul - EMATER/RS – ASCAR - Associação Sulina de Créditos e Assistência 
Rural, será convidada a participar do Grupo de Trabalho instituído pelo presente Decreto. 
§ 2º Os integrantes do Grupo de Trabalho serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e 
entidades e designados pelo Governador do Estado. 
§ 3º A Coordenação do Grupo de Trabalho competirá ao CDES, cujo Secretário de Estado, ad 
referendum do Governador nomeará o seu Presidente. 
§ 4º A coordenação do Grupo de Trabalho ora instituído poderá convidar representantes de outros 
órgãos Estaduais, Federais e Municipais, entidades e organizações da sociedade civil a participarem 
de suas reuniões para contribuírem na consecução de sua finalidade. 
Art. 3º Compete ao Grupo de Trabalho instituído por este Decreto: 
I - efetuar os estudos necessários com vista à elaboração do Programa de Sustentabilidade Ambiental 

do Estado do Rio Grande do Sul; e 
II – encaminhar acordado com as respectivas Secretarias as mesmas propostas de ação que, desde 

logo, criem as condições institucionais para o acompanhamento do Programa de Sustentabilidade 
Ambiental. 

Art. 4º O Grupo de Trabalho deverá apresentar ao Governador, no prazo de cento e oitenta dias, 
contado da data da publicação da designação de seus membros, relatório apontando propostas para 
a elaboração do Programa de Sustentabilidade Ambiental do Estado. 
Art. 5º A função de membro do Grupo de Trabalho será considerada prestação de serviço relevante, 
não remunerada. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Decreto nº 49.315 – 29/06/2012 

Regulamenta a proibição do uso de sacolas plásticas por supermercados e outras casas de comércio 
fora dos padrões estabelecidos pela norma 14.937 da ABNT, conforme instituído pela Lei nº 13.272, 
de 27 de outubro de 2009. 

Art. 1º Fica regulamentada a Lei nº 13.272, de 27 de outubro de 2009, que proíbe a disponibilização 
de sacolas plásticas por supermercados e outras casas de comércio fora dos padrões estabelecidos 
pela norma nº 14.937 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
Art. 2º Fica proibida, no Estado do Rio Grande do Sul, a disponibilização de sacolas plásticas em 
supermercados e em outras casas de comércio do mesmo gênero, com mais de quatro caixas 
registradoras, fora das especificações estabelecidas pela norma nº 14.937 da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT. 
Parágrafo único. Além das especificações contidas na norma referida no “caput”, as sacolas 
plásticas deverão possuir a espessura mínima de 0,027 milímetros e indicar, em quilogramas, a 
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respectiva capacidade de carga. 
Art. 3º Os estabelecimentos terão um prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação deste 
Decreto, para se adequarem aos seus dispositivos. 
Art. 4º A emissão de alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais atingidos pela Lei nº 
13.272/2009, bem como as suas renovações, deverá estar condicionado à apresentação de laudo do 
fabricante, que declare que as sacolas plásticas fornecidas estão em conformidade com a norma nº 
14.937 da ABNT. 
Parágrafo único. No caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, deverão ser 
aplicadas as sanções administrativas do órgão municipal competente.
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Ambiente 
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Regulamenta o Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN e as Comissões Regionais de 
Saneamento - CRESANs, de que tratam os arts. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Lei nº 12.037, de 
19 de dezembro de 2003. 

Destacam-se os seguintes artigos: 
Art. 1º Ficam regulamentados o Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN e as Comissões 
Regionais de Saneamento - CRESANs, de que tratam os arts. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Lei nº 
12.037, de 19 de dezembro de 2003, e alterações, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Saneamento, nos termos estabelecidos no presente Decreto. 
Art. 2º O Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN, instância superior do Sistema Estadual de 
Saneamento, atuará como órgão permanente de debates, proposições, deliberações e normatização 
das políticas públicas de saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com as 
competências fixadas em lei, vinculado à Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento 
Urbano – SEHABS – e presidido pelo respectivo Secretário de Estado. 
Art. 3º O Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN tem a seguinte composição: 
I - Secretário de Estado de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano, que o presidirá; 
II - Secretário de Estado do Meio Ambiente, ou seu representante; 
III - Secretário de Estado da Saúde, ou seu representante; 
IV - Secretário de Estado das Obras Públicas e Irrigação, ou seu representante; 
V - Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, ou seu representante; 
VI - Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, ou seu representante; 
VII - Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, ou seu representante; 
VIII - Secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, ou seu representante; 
IX - um representante indicado pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN; e 
X - três representantes dos comitês das bacias hidrográficas indicados pelo Conselho de Recursos 

Hídricos do Rio Grande do Sul – CRH. 
§ 1º Serão convidados a participar do Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN: 
I - um representante da União, designado pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/RS; 
II - três representantes dos Municípios que serão indicados pela Federação das Associações de 

Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS; 
III - um representante indicado pela Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento - 

Regional Rio Grande do Sul – ASSEMAE REGIONAL/RS; 
IV - um representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental/RS - ABES/RS; e 
V - um representante da Associação Gaúcha de Empresas de Obras de Saneamento - AGEOS. 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

117 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto n.º 48.989 - 04/04/2012 

Art. 7º As Comissões Regionais de Saneamento – CRESANs observadas o disposto neste Decreto, 
serão definidas e instaladas pelo Conselho Estadual de Saneamento, ao qual serão vinculadas. 
Art. 8º As Comissões Regionais de Saneamento são de caráter consultivo ficando assegurada a 
participação do Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil, devendo ser compostas por titulares e 
respectivos suplentes, indicados da seguinte forma: 
I - representantes da Administração Direta e Indireta do Estado, cujas atividades se relacionem com o 

saneamento, a saúde pública e a proteção do meio ambiente, com atuação na região 
correspondente; 

II - representantes dos Municípios e Consórcios Intermunicipais, diferenciados no que se refere a 
aspectos de população, infraestrutura de serviços, indicadores de saúde pública, condições 
socioeconômicas e qualidade ambiental; e 

III - representantes da Sociedade Civil vinculados ao setor de saneamento, compreendendo entidades 
e associações de classe, instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, associações 
de empresas privadas e entidades representantes dos usuários. 

§ 1º Os representantes dos Municípios e Consórcios Intermunicipais, referidos no inciso II deste 
artigo, serão escolhidos em reunião plenária da Associação Regional de Municípios. 

§ 2º Terão direito à voz e voto nas reuniões das CRESANs, representantes devidamente 
credenciados. 

§ 3º O número de membros das CRESANs dependerá do número de representantes da sociedade 
civil existentes na região que tenham sua inclusão devidamente aprovada nos termos deste 
Decreto e demais normas relativas expedidas pelo Conselho Estadual de Saneamento. 

Art. 9º O CONESAN regulamentará o processo de inclusão dos representantes da Sociedade Civil. 
Art. 10. As entidades da sociedade civil, constituídas há pelo menos dois anos, que desejarem 
participar das CRESANs, deverão estar sediadas ou possuírem representação na circunscrição 
territorial de atuação da Comissão e deverão inscrever-se junto ao Conselho Estadual de 
Saneamento, que deliberará sobre sua inclusão na respectiva CRESAN.
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Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria de Habitação e Saneamento, e dá outras providências. 

Art. 1º A Secretaria de Habitação e Saneamento nos termos do art. 37 da Lei nº 13.601, de 1º de 
janeiro de 2011, atuará dentro das seguintes áreas de competência: 

I – formular, coordenar e executar a política de habitação de interesse social e de desenvolvimento 
urbano; 

II – executar a política de regularização urbana e fundiária; 
III – coordenar e executar a remoção e o reassentamento de pessoas localizadas em áreas de risco; 
IV – formular e coordenar programas e executar obras públicas na área de saneamento básico; e 
V – propor políticas de desenvolvimento urbano. 

Art. 2º O Secretário Adjunto auxiliará o titular na direção do Órgão e exercerá atividades de 
coordenação, orientação, acompanhamento e monitoria, especialmente no que concerne ao 
desenvolvimento dos programas e das ações da respectiva Pasta, independentemente de outras 
atribuições que lhe forem delegadas. 
Parágrafo único. O Secretário Adjunto, mediante designação do Governador do Estado, substituirá o 

Secretário de Estado em seus impedimentos, inclusive na vacância do cargo até nova 
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nomeação. 
Art. 3º A estrutura básica da Secretaria de Habitação e Saneamento é composta pelos seguintes 
Órgãos: 
I – Gabinete do Secretário; 
II – Direção-Geral; 
III – Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento; 
IV – Departamento de Produção e Programas Habitacionais; 
V – Departamento de Saneamento; 
VI – Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano; e 
VII – Departamento Administrativo. 
Art. 4º O Gabinete do Secretário será formado pela Chefia de Gabinete e pelas Assessorias Jurídica, 
Técnica e de Comunicação Social. 
Parágrafo único. Compete à Chefia de Gabinete, e às Assessorias referidas no caput, prestar 

assessoramento em assuntos específicos da Pasta e demais assuntos atribuídos pelo Secretário 
de Estado. 

Art. 5º À Direção-Geral incumbe orientar, coordenar e controlar as atividades da Secretaria. 
Art. 6º Compete aos Departamentos da Secretaria: 
I –Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento: 
a) implementar e executar a Política Estadual de Regularização Urbanística e Fundiária e de 

Reassentamento; 
b) prestar informações ao Conselho Estadual das Cidades, quando demandado, nas questões de 

regularização urbanística e fundiária e no processo de reassentamento; 
c) desenvolver ações de reurbanização, regularização fundiária e urbanística de áreas públicas do 

Estado com ocupações habitacionais consolidadas; 
d) promover o reassentamento de famílias moradoras de áreas de risco, de áreas de preservação 

ambiental de propriedade do Estado ou de áreas com projetos urbanísticos de especial interesse 
público ou social em que o Estado atue como partícipe; 

e) prestar orientação aos Municípios para o desenvolvimento de projetos de regularização urbanística 
e fundiária e de reassentamentos; 

f) prestar orientação aos Municípios beneficiários sobre legislação e normas urbanísticas; 
g) divulgar os procedimentos e programas de regularização urbanística e fundiária e de 

reassentamentos desenvolvidos pela Secretaria; 
h) capacitar Municípios e comunidades para participarem da implementação de projetos de 

regularização urbanística e fundiária e de reassentamentos; 
i) gerenciar convênios, acordos e parcerias estabelecidos para a implementação de programas de 

regularização fundiária e urbanística e de reassentamentos em áreas públicas; 
j) participar da elaboração da política habitacional de interesse social e da formulação e implantação 

de planos, programas, ações e projetos habitacionais; 
k) acompanhar, fiscalizar e atestar as obras atinentes ao Departamento de Regularização Fundiária e 

Reassentamento; e 
l) executar outras atividades correlatas que venham a ser atribuídas pelo Secretário de Estado; 
II – Departamento de Produção e Programas Habitacionais: 
a) executar a produção habitacional da Secretaria de Habitação e Saneamento; 
b) participar da elaboração da política habitacional de interesse social; 
c) formular e implementar planos, ações, programas e projetos habitacionais de interesse social; 
d) prestar orientação técnica aos Municípios e cooperativas habitacionais na sua área de 

competência; 
e) acompanhar, fiscalizar e atestar as obras atinentes ao Departamento de Produção e Programas 

Habitacionais; 
f) incentivar a formação de cooperativas habitacionais; 
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g) buscar parceria junto a universidades, institutos de pesquisa e demais organizações, para o 
desenvolvimento de novos projetos e tecnologias habitacionais; 

h) prestar informações, quando demandado, ao Conselho Estadual das Cidades e a outras instâncias 
colegiadas; e 

i) executar outras atividades correlatas que lhe venham a ser atribuídas pelo Secretário de Estado; 
III – Departamento de Saneamento: 
a) formular diretrizes, implantar, monitorar e promover a gestão da Política Estadual de Saneamento, 

no que diz respeito ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos 
sólidos; 

b) elaborar e implantar o Plano Estadual de Saneamento; 
c) coordenar a implantação do Programa Estadual do Saneamento; 
d) definir, elaborar e fazer cumprir o Código de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, onde 

deverão ser estabelecidas as principais diretrizes da prestação de serviços na área de saneamento 
ambiental no Estado; 

e) implantar e manter atualizado o Indicador de Salubridade Ambiental do Estado do Rio Grande do 
Sul – ISA; 

f) prestar orientação aos Municípios em assuntos de saneamento na elaboração dos planos diretores 
municipais de desenvolvimento urbano e ambiental; 

g) apoiar a implementação dos Conselhos Municipais de Saneamento, com incentivo à participação 
da comunidade nas decisões, na formulação de parcerias e na fiscalização da qualidade dos 
serviços prestados; 

h) acompanhar a criação das sociedades hídricas e propor uma metodologia de acompanhamento 
de sua atuação; 

i) prestar informações, quando demandado, ao Conselho Estadual de Saneamento, ao Conselho 
Estadual das Cidades e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

j) executar, em parceria com os executivos municipais, a perfuração de poços tubulares profundos 
para o abastecimento de comunidades isoladas do sistema urbano; 

k) firmar convênios com as Prefeituras, repassando-lhes recursos financeiros para a implementação 
de redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto sanitário, tratamento de esgoto, 
drenagem, coleta e deposição final dos resíduos sólidos, com contrapartida das municipalidades; 
e; 

l) executar outras atividades correlatas que venham a ser atribuídas pelo Secretário de Estado; 
IV – Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano: 
a) propor políticas de desenvolvimento urbano; 
b) estabelecer diretrizes para o planejamento territorial do Estado; 
c) prestar informações, quando demandado, ao Conselho Estadual das Cidades; 
d) fortalecer a capacidade do Estado nas políticas de planejamento e desenvolvimento urbano; 
e) coordenar a elaboração e execução do Plano Estadual de Habitação e de Interesse Social; e 
f) executar outras atividades correlatas que venham a ser atribuídas pelo Secretário de Estado; 
V – Departamento Administrativo: orientar, dirigir e executar atividades de pessoal, finanças e 
atividades auxiliares, estabelecer diretrizes para políticas de informática e padrões de documentação 
de sistemas de segurança de manutenção e comunicação de dados, e executar outras atividades 
correlatas atribuídas pelo Secretário de Estado. 
Art. 7º A estrutura interna, respeitadas as disposições deste Decreto, bem como dos arts. 7º a 12 da 
Lei nº 13.601/2011, e a respectiva competência de funcionamento dos órgãos integrantes da estrutura 
básica da Secretaria de Habitação e Saneamento, serão reguladas por Regimento Interno, proposto 
por seu titular e aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme estabelece o art. 13 da 
referida Lei. 
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Institui a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas - PGMC -, fixando seus objetivos, 
princípios,diretrizes e instrumentos e dá outras providências. 

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas - PGMC -, fixa seus objetivos, 
princípios, diretrizes e instrumentos. 
Art. 2º - A PGMC tem por objetivo geral estabelecer o compromisso do Estado do Rio Grande do Sul 
frente ao desafio das mudanças climáticas globais, estabelecendo as condições para as adaptações 
necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir a 
concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, atingindo nível seguro para garantir o 
desenvolvimento sustentável. 
Parágrafo único - A PGMC integra-se à Política Nacional sobre Mudança Climática – PNMC – e aos 

acordos internacionais dos quais o Brasil for signatário e norteará a elaboração do Plano Estadual 
sobre Mudanças Climáticas, bem como programas, projetos e ações a ela relacionadas direta ou 
indiretamente. 

Art. 3º - O Sistema Estadual para implementação da PGMC será composto por: 
I - Comissão Intersetorial de Órgãos e Secretarias de Estado; 
II - Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas; 
III - Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas e Prevenção de Desastres Naturais – 

Rede Clima Sul; 
IV - Conselho Estadual do Meio Ambiente; 
V - Comissão Estadual de Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia; 
VI - Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas; 
VII - Planos de Ações Setoriais; 
VIII - Fundo Estadual de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais; e 
IX - Secretaria Executiva da Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas. 
Art. 4º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos 

frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima - capacidade de adaptação se define 
como o grau de suscetibilidade de um sistema frente aos efeitos adversos da mudança do clima, 
inclusive a variabilidade climática e seus eventos extremos; 

II - aquecimento global: intensificação do efeito estufa natural da atmosfera terrestre em decorrência 
de ações antrópicas, responsáveis por emissões e pelo aumento da concentração atmosférica de 
gases que contribuem para o aumento da temperatura média do planeta, provocando fenômenos 
climáticos adversos; 

III - bens e serviços ambientais: produtos e atividades, potencial ou efetivamente utilizados para medir, 
evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à água, à atmosfera, ao solo, à biota e aos humanos, 
minimizando a poluição e o uso de recursos naturais; 

IV - desenvolvimento sustentável: processo de geração de riquezas que atende às necessidades 
presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 
necessidades, no qual a exploração de recursos, a política de investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais encontrem-se em harmonia, para 
elevação do potencial atual e futuro de satisfazer as necessidades e aspirações do ser humano; 

V - efeito estufa: propriedade física de gases (vapor d’água, dióxido de carbono, metano, entre outros) 
em absorver e reemitir radiação infravermelha resultando em aquecimento da superfície da baixa 
atmosfera, um processo natural fundamental para manter a vida na Terra; 

VI - efeitos adversos da mudança do clima: alterações no meio físico ou biota resultante da mudança 
do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou 
produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas 
socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humano; 

VII - emissões: liberação de substâncias gasosas de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera, 
considerando uma área específica e um período determinado; 
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VIII -eventos extremos: eventos, de natureza climática, de ocorrência rara, considerado o padrão de 
distribuição estatística de referência, calculado em um determinado lugar; 

IX - externalidade: impacto, positivo ou negativo, sobre indivíduos ou setores não envolvidos numa 
determinada atividade econômica; 

X - fonte de poluição e fonte poluidora: toda e qualquer atividade, instalação, processo, operação ou 
dispositivo, móvel ou não, que independentemente de seu campo de aplicação induzam, produzam 
e gerem ou possam produzir e gerar a poluição do meio ambiente; 

XI - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou resultantes de processos 
antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação solar infravermelha, especialmente o vapor 
d´água, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, além do hexafluoreto de enxofre, dos 
hidrofluorcarbonos e dos perfluorcarbonos; 

XII - impactos climáticos potenciais: consequências das mudanças climáticas nos sistemas naturais e 
humanos, desconsiderando sua capacidade de adaptação; 

XIII - impactos climáticos residuais: impactos das mudanças climáticas nos sistemas naturais ou 
humanos que ocorreriam levando em conta as adaptações efetuadas; 

XIV - inventário: levantamento, em forma apropriada e mensurável, das emissões de gases de efeito 
estufa, gerais e individuais, bem como dos impactos ambientais e outros aspectos relacionados às 
mudanças climáticas; 

XV - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL –: instrumento previsto no Protocolo de Quioto 
(art. 12), relativo a ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e com o propósito de 
auxiliar os países em desenvolvimento, não incluídos no Anexo I do Protocolo, em atingir o 
desenvolvimento sustentável e contribuir para o objetivo da Convenção do Clima, prevendo a 
geração de créditos por Reduções Certificadas de Emissões – RCEs -, a serem utilizados pelos 
países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do referido acordo internacional; 

XVI - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões 
por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de 
gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros; 

XVII - mudança do clima: alteração de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à 
atividade humana que altere a composição da atmosfera e que se some àquela provocada pela 
variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis; 

XVIII - reservatório: componente ou componentes do sistema climático que armazenam um gás de 
efeito estufa ou um seu precursor; 

XIX - sistema climático: totalidade da atmosfera, criosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera e suas 
interações, tanto naturais quanto por indução antrópica; 

XX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera um gás de efeito estufa, 
um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa; 

XXI - variabilidade climática: variações do estado médio de processos climáticos em escalas temporal 
e espacial que ultrapassam eventos individuais; 

XXII -vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua 
sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do 
clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a 
variabilidade climática e os eventos extremos; 

XXIII - avaliação ambiental estratégica: análise integrada dos impactos ambientais e socioeconômicos 
advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a inter-relação e a somatória dos 
efeitos ocasionados num determinado território, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
sustentável em seus pilares ambiental, social e econômico; 

XXIV - Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE -: instrumento básico e referencial para o 
planejamento ambiental e a gestão do processo de desenvolvimento, capaz de identificar a 
potencialidade e a vocação de um território, tornando-o base do desenvolvimento sustentável. 

Art. 5º - São objetivos específicos da PGMC: 
I - assegurar a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema 
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climático; 
II - fomentar projetos de redução de emissões, sequestro ou sumidouros de gases de efeito estufa, 

incluindo os do MDL; 
III - fomentar mudanças de comportamento que estimulem a modificação ambientalmente positiva, nos 

hábitos e padrões de consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do solo urbano 
e rural, com foco na redução de emissões dos gases de efeito estufa e no aumento da absorção 
por sumidouros; 

IV - implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas pelos impactos das 
mudanças climáticas, visando proteger principalmente os estratos mais vulneráveis da população; 

V - promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as mudanças climáticas globais, 
informando amplamente as observações desse fenômeno, cenários de emissões e impactos 
ambientais, identificação de vulnerabilidades, medidas de adaptação, ações de prevenção e 
opções para construir um modelo de desenvolvimento sustentável; 

VI - estimular a pesquisa e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico para os temas 
relativos à proteção do sistema climático, tais como impactos, mitigação, vulnerabilidade, 
adaptação e novas tecnologias, práticas e comportamentos que reduzam a emissão de gases de 
efeito estufa; 

VII - provocar a participação dos diversos segmentos da sociedade gaúcha na gestão integrada e 
compartilhada dos instrumentos desta Lei; 

VIII - definir, e efetivamente aplicar, indicadores e metas de desempenho em emissões de gases de 
efeito estufa nos setores produtivos da economia; 

IX - valorizar os ativos e reduzir os passivos ambientais no Estado; 
X - preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado; 
XI - criar e fomentar instrumentos econômicos, financeiros e fiscais para os fins desta Lei; 
XII - promover um sistema de planejamento urbano sustentável de baixo impacto ambiental e 

energético, incluindo-se a identificação, o estudo de suscetibilidade e a proteção de áreas de 
vulnerabilidade indireta quanto à ocupação desordenada do território; 

XIII - promover a competitividade dos bens e serviços ambientais gaúchos no mercado interno 
externo; 

XIV - realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na matriz energética do 
Estado. 

Art. 6º - A PGMC tem como princípios: 
I - a proteção do sistema climático para as gerações presentes e futuras; 
II - a prevenção; 
III - a precaução; 
IV - a participação e cooperação pública; 
V - a garantia do direito à informação; 
VI - a educação ambiental; 
VII - o desenvolvimento sustentável; 
VIII - as responsabilidades comuns; 
IX - o poluidor-pagador; 
X - a transversalidade das ações de governo. 
Art. 7º - São diretrizes da PGMC: 
I - adotar ações de educação ambiental e a conscientização social acerca das mudanças climáticas; 
II - formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas regionais que incluam medidas 

para mitigar a mudança do clima, bem como medidas para permitir adaptação adequada à 
mudança do clima; 

III - promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive transferência de 
tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de 
gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores 
pertinentes; 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

123 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 13.594 - 30/12/2010 

IV - cooperar nos preparativos para a prevenção e adaptação aos impactos da mudança do clima, 
desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a gestão de zonas costeiras, áreas 
metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, e para a proteção e recuperação de regiões 
particularmente afetadas por secas e inundações; 

V - promover e cooperar em pesquisas técnico-científicas, tecnológicas, socioeconômicas e outras, 
bem como em observações sistemáticas e no desenvolvimento de banco de dados relativos ao 
sistema climático; 

VI - promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações científicas, 
tecnológicas, socioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema climático e à mudança do clima, 
bem como às consequências econômicas e sociais de diversas estratégias de resposta ao desafio 
das mudanças climáticas globais; 

VII - alocar recursos financeiros suficientes para a educação, capacitação e conscientização pública 
em relação à mudança do clima, estimulando ampla participação da sociedade civil nesse 
processo; 

VIII - realizar e reportar outras ações, projetos e iniciativas, mensuráveis, verificáveis e com 
cronogramas definidos, oferecendo total transparência à política estadual de mudanças climáticas; 

IX - apoiar e estimular padrões sustentáveis de produção e consumo, de forma a contribuir para os 
objetivos desta Política. 

Art. 8º - O Estado do Rio Grande do Sul definirá metodologia da Avaliação Ambiental Estratégica, 
para estabelecer parâmetros de medição de emissões e gases de efeito estufa, bem como indicadores 
de redução, devendo adotar: 
I - meta global de redução de emissões no âmbito estadual, com base no inventário nas emissões no 

âmbito estadual; 
II - metas de eficiência e redução setorial, com base nas emissões inventariadas para cada setor. 
Parágrafo único - O Estado do Rio Grande do Sul assume o compromisso voluntário de reduzir as 

emissões totais no âmbito estadual, proporcionais ao estabelecido no âmbito nacional, relativos à 
contribuição do Estado do Rio Grande do Sul no cômputo nacional para as emissões de gases 
de efeito estufa projetadas até 2020. 

Art. 10 - O Estado criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo de estabelecer 
critérios mensuráveis e o transparente acompanhamento do resultado de medidas de mitigação e 
absorção de gases de efeito estufa, bem como auxiliar os agentes privados e públicos na definição de 
estratégias para aumento de eficiência e produtividade. 
Art. 11 - O disciplinamento do uso do solo urbano e rural buscará, dentre outros: 
I - prevenir e evitar a ocupação desordenada de áreas de vulnerabilidade direta e indireta, como o 

setor costeiro, zonas de encostas e fundos de vale; 
II - atenuar efeitos de desastres de origem climática, prevenindo e reduzindo os impactos 

principalmente sobre áreas de maior vulnerabilidade; 
III - ordenar a agricultura, a pecuária e as atividades extrativas, adaptando a produção a novos 

padrões de clima e disponibilidade hídrica, diversificando a produção para garantir o suprimento, 
contendo a desertificação, utilizando áreas degradadas sem comprometer ecossistemas naturais, 
controlando queimadas e incêndios, prevenindo a formação de erosões, protegendo nascentes e 
fragmentos florestais, recompondo corredores de biodiversidade; 

IV - ordenar os múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos, a gestão 
compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de inundações; 

V - integrar a dimensão climática aos planos de macrodrenagem e recursos hídricos; 
VI - incorporar a questão das alterações e formas de proteção do microclima no ordenamento territorial 

urbano, protegendo a vegetação arbórea nativa; 
VII - delimitar, demarcar e recompor com cobertura vegetal áreas de preservação permanente, matas 

ciliares, fragmentos e remanescentes florestais; 
VIII - identificar e mapear as vulnerabilidades existentes nos territórios municipais, embasando 

políticas locais de adaptação aos impactos decorrentes das mudanças climáticas; 
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IX - manter atualizado o levantamento de áreas a serem preservadas pelo Estado ou municípios, 
necessárias para a manutenção do equilíbrio bioclimático do território; 

X - aumentar a cobertura vegetal das áreas urbanas, promovendo o plantio de espécies adequadas à 
redução das chamadas ilhas de calor. 

Art. 12 - Será instituído o reconhecimento da “situação de atenção hídrica” aos municípios do Estado 
do Rio Grande do Sul em que houver o prognóstico de alteração climática com redução de 
precipitações que tendam a afetar de forma drástica a qualidade de vida das pessoas, a economia 
local ou regional ou patrimônio natural, visando dotar o Estado de instrumento de gestão para 
realização de ações preventivas e dar a agilidade necessária aos procedimentos que atendam às 
situações que requeiram emergência. 
Parágrafo único - O município reconhecido como em “situação de atenção hídrica” terá prioridade na 
execução de certas políticas públicas e ações que possam minimizar perdas. A metodologia de 
análise e classificação, com parâmetros de referência e critérios que definirão o reconhecimento de 
“situação de atenção hídrica”, que por sua vez definirão as prioridades, será objeto de regulamento 
específico. 
Art. 23 - Ao Poder Público incumbirá, juntamente com a sociedade civil: 
I - desenvolver programas de sensibilização, conscientização, mobilização e disseminação de 

informações, para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com a proteção do sistema 
climático, em particular divulgar informações ao consumidor sobre o impacto de emissões de 
gases de efeito estufa dos produtos e serviços; 

II - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação nos temas 
relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase na execução de inventários de 
emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes do aumento 
médio da temperatura do planeta, visando à promoção de medidas de prevenção, de adaptação e 
de mitigação; 

III - estimular linhas de pesquisa sobre as mudanças climáticas, impactos, mitigação,vulnerabilidade, 
adaptação e novas tecnologias de menor emissão de gases de efeito estufa, inclusive mediante 
convênios com instituições de ensino superior e institutos de pesquisa; 

IV - integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas; 
V - fomentar e articular ações em âmbito municipal e nacional, em tópicos tais como transporte 

sustentável, uso do solo, recuperação florestal, conservação de energia, produção agropecuária, 
gerenciamento de resíduos e mitigação de emissões. 

Art. 24 - Para os objetivos desta Lei, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, poderá: 
I - criar instrumentos econômicos e não econômicos, criando estímulos, através de crédito financeiro 

ou de outras iniciativas, voltadas às medidas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e 
de adaptação aos impactos das mudanças climáticas; 

II - desenvolver estímulos econômicos e não econômicos para a manutenção de florestas existentes e 
desmatamentos evitados; compensação voluntária pelo plantio de árvores, recuperação da 
vegetação e proteção de florestas; 

III - estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL -
, a fim de que se beneficiem do Mercado de Carbono decorrente do Protocolo de Quioto, e outros 
mercados similares; 

IV - criar, de forma planejada, instrumentos de desestímulo para as atividades que sejam 
consideradas de significativa contribuição para emissões de gases de efeito estufa, visando a uma 
transição tecnológica pelo desenvolvimento de estímulos às tecnologias limpas e de baixo impacto, 
bem como de ações de mitigação e de adaptação. 

Parágrafo único - A partir do inventário estadual e da implantação do Plano Estadual sobre 
Mudanças Climáticas fica vetado ao Estado a concessão de incentivos, de qualquer natureza, às 
atividades que o inventário indicar e o Fórum Gaúcho sobre Mudanças Climáticas classificar e 
referendar como de significativa contribuição para emissões de gases de efeito estufa, exceto os 
necessários para redução destas emissões e sua adequação. 
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Art. 25 - A aplicação dos recursos dos Fundos vinculados à Secretaria do Meio Ambiente deverá 
considerar as mudanças climáticas, e contemplar áreas de maior vulnerabilidade e ações de 
prevenção, mitigação e adaptação. 
Art. 26 - Os recursos financeiros para estímulos econômicos serão oriundos do Fundo Estadual de 
Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais, a ser criado, para financiar as ações do Plano Estadual 
sobre Mudanças Climáticas, a ser estabelecido seu funcionamento, controle público e gestão em 
regulamento específico. 
Art. 27 - Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas 
governamentais deverão ser compatíveis com esta Lei. 
Art. 28 - Os órgãos integrantes do Sistema Estadual de Proteção Ambiental deverão compatibilizar a 
aplicação dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente com os princípios, objetivos, 
diretrizes e instrumentos da PGMC. 
Art. 29 - Fica instituído o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas do Estado do Rio Grande do Sul, 
coordenado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e composto de forma que se tenha equilíbrio 
entre a representação da sociedade científica, do governo e da sociedade civil organizada, com o 
objetivo de ser a instância formal pela qual acontecerá o debate e a orientação de tomada de posição 
sobre as questões das mudanças climáticas, que estabelecerá as diretrizes das ações no âmbito 
estadual, em conformidade com a PGMC e o Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas. 
Parágrafo único - A representação da composição do Fórum, as suas regras de funcionamento, o 

financiamento da estruturação física, de recursos humanos e administrativos, o orçamento, bem 
como a relação com os órgãos do Estado, serão estabelecidos por decreto. 

Art. 30 - O Estado do Rio Grande do Sul, assumindo sua tarefa no enfrentamento do desafio das 
mudanças climáticas globais, compromete-se, dentro dos seguintes prazos, após a publicação desta 
Lei, a: 
I - elaborar a metodologia para o Registro Público de Emissões em até 1 (um) ano; 
II - publicar os resultados do Registro Público de Emissões em até 2 (dois) anos; 
III - definir os indicadores e critérios para a Avaliação Ambiental Estratégica e o Zoneamento Ecológico 

Econômico em até 1 (um) ano; 
IV - implantar a Avaliação Ambiental Estratégica e o Zoneamento Ecológico Econômico em até 3 (três) 

anos; 
V - organizar o modelo de licitação pública sustentável em até 2 (dois) anos; 
VI - elaborar o Plano Estadual sobre Mudança Climática, com definição da meta estadual e das metas 

setoriais em até 1 (um) ano; 
VII - implantar o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas em até 6 (seis) meses. 
Art. 31 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada no prazo de 
200 (duzentos) dias. 
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Dá nova redação à Lei n.º 11.730, de 9 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a Educação Ambiental, 
institui a Política Estadual de Educação Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental, 
e complementa a Lei Federal n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, no Estado do Rio Grande do Sul, 
regulamentada pelo Decreto Federal n.º 4.281, de 25 de junho de 2002. 

Art. 1º - Entende-se por educação ambiental os processos através dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, atitudes, habilidades, interesse ativo e 
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competência, voltados à proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
Art. 2º - A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação estadual e 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todo o processo educativo, em caráter 
formal e não formal. 
Art. 3º - Como parte do processo educativo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: 
I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal e dos arts. 196 e 251 da 

Constituição do Estado, promover a educação ambiental em todos os níveis e modalidades de 
ensino, a conscientização pública e o engajamento da sociedade na proteção, recuperação e 
melhoria do meio ambiente; 

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas 
educacionais que desenvolvem; 

III - aos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA -, promover ações 
de educação ambiental integradas aos programas de proteção, preservação, conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente; 

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar, de maneira ativa e permanente, na 
disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão 
ambiental em sua programação; 

V - às empresas, instituições públicas e privadas e entidades de classe, promover programas 
destinados à educação ambiental dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo 
sobre o ambiente e as condições de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo 
produtivo no meio ambiente, inclusive sobre os impactos da poluição sobre as populações vizinhas 
e no entorno de empreendimentos que causem impacto ambiental; 

VI - às organizações não governamentais e movimentos sociais, desenvolver programas e projetos de 
educação ambiental, inclusive com a participação da iniciativa privada, para estimular a formação 
de uma consciência crítica e cidadã voltada à garantia dos direitos constitucionais, a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem como aos deveres individuais e coletivos, para a 
transparência de informações sobre a qualidade do meio ambiente e fiscalização pela sociedade 
dos atos do Poder Público; e 

VII - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e 
habilidades que propiciem atuação individual e coletiva voltada à prevenção, identificação e 
solução de problemas ambientais. 

Art. 4º - São princípios básicos da educação ambiental: 
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural sob o enfoque da sustentabilidade; 
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tendo como perspectivas a interdisciplinaridade 

e a transdisciplinaridade; 
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, a democracia participativa e as práticas sociais; 
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
VI - a participação da comunidade; 
VII - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
VIII - a abordagem articulada das questões socioambientais do ponto de vista local, regional, nacional 

e global; 
IX - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 
Parágrafo único - A educação ambiental deve ser objeto de atuação direta tanto na prática 

pedagógica, como nas relações familiares, comunitárias e nos movimentos sociais, nas 
instituições, nos órgãos públicos e nas empresas. 

Art. 5º - São objetivos fundamentais da educação ambiental: 
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas 

relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
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científicos, culturais e éticos; 
II - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; 
III - o incentivo à participação ativa, individual e coletiva, permanente e responsável, na proteção do 

meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável da 
defesa da qualidade de vida e do exercício da cidadania; 

IV - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do Estado, em níveis micro e macrorregionais, 
com vista à construção de uma sociedade fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

V - o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais, às culturas locais, ao 
conhecimento popular; 

VI - a garantia de democratização das informações ambientais; 
VII - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 
VIII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e da solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade; 
IX - a adoção do princípio da precaução como forma de proteção ambiental. 
Art. 6º - Fica instituída a Política Estadual de Educação Ambiental, veículo articulador do Sistema 
Estadual de Proteção Ambiental e do Sistema Estadual de Educação. 
Art. 7º - A Política Estadual de Educação Ambiental envolve, em sua esfera de ação, instituições 
educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino do Estado e dos municípios, de forma 
articulada com a União, com os órgãos e instituições integrantes do Sistema Estadual de Proteção 
Ambiental, Sistema Estadual de Educação, organizações governamentais e não governamentais e 
entidades privadas com atuação em educação ambiental. 
§ 1º - A Política Estadual de Educação Ambiental será coordenada pelo Órgão Gestor na forma 

definida no Decreto n.º 43.957, de 8 de agosto de 2005, e suas alterações, que cria e institui o 
Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental, altera o Decreto Estadual n.º 40.187 de 
13 de julho de 2000, que instituiu a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Rio 
Grande do Sul, e dá outras providências. 

§ 2º - A Política Estadual de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Estadual de Meio Ambiente, do Sistema Estadual de Educação, pelos órgãos públicos 
do Estado e dos municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, 
meios de comunicação e demais segmentos da sociedade. 

Art. 8º - A Política Estadual de Educação Ambiental engloba o conjunto de iniciativas voltadas para a 
formação de cidadãos e comunidades capazes de tornar compreensível a temática ambiental e de 
promover uma atuação responsável para a solução dos problemas socioambientais. 
Art. 9º - As atividades vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental devem ser 
desenvolvidas nas seguintes linhas de atuação, necessariamente inter-relacionadas: 
I - educação ambiental no ensino formal; 
II - educação ambiental não formal; 
III - formação e capacitação de recursos humanos; 
IV - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 
V - produção e divulgação de material educativo; 
VI - mobilização social; 
VII - gestão da informação ambiental; 
VIII - acompanhamento, supervisão e avaliação das ações. 
Parágrafo único - Nas atividades vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental serão 
respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei. 
Art. 10 - A formação e a capacitação de recursos humanos voltar-se-ão para: 
I - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão e de educação ambientais; 
II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização de profissionais 

de todas as áreas; 
III - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente; 
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IV - a preparação e a formação para as questões ambientais de agentes sociais e comunitários 
oriundos de diversos segmentos e movimentos sociais para atuar em programas,projetos e 
atividades a serem desenvolvidos em escolas, comunidades e Unidades de Conservação; 

V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à 
problemática ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

§ 1º - Os órgãos integrantes do Sistema Estadual de Proteção Ambiental e do Sistema Estadual de 
Educação, através de convênio com universidades públicas e privadas, centros de pesquisa e 
organizações não governamentais, promoverão a formação e capacitação de docentes e de 
profissionais, em educação ambiental. 

§ 2º - Anualmente, os órgãos públicos responsáveis pelo fomento à pesquisa alocarão recursos para a 
realização de estudos, pesquisas e experimentações em educação ambiental. 

Art. 11 - Os estudos, as pesquisas e as experimentações na área de educação ambiental deverão 
contemplar: 
I - o desenvolvimento de instrumentos e de metodologias visando à incorporação da dimensão 

ambiental, de forma interdisciplinar e transdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino; 

II - o desenvolvimento de instrumentos e de metodologias visando à participação das populações 
interessadas na formulação e na execução de pesquisas relacionadas à temática ambiental; 

III - a busca de alternativas curriculares e de metodologias de capacitação na área ambiental; 
IV - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a temática ambiental; 
V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo; e
VI - a montagem de um banco de dados e de imagens em rede, para o apoio às ações previstas neste 

artigo. 
Parágrafo único - As universidades públicas e privadas deverão ser estimuladas à produção de 

pesquisas socioambientais, ao desenvolvimento de tecnologias e à formação de profissionais de 
todas as áreas, inclusive desenvolvendo programas especiais de formação adicional de 
professores responsáveis pela Educação Básica. 

Art. 12 - Entende-se por educação ambiental, no ensino formal, a desenvolvida no âmbito dos 
currículos e das atividades extracurriculares das instituições escolares públicas e privadas, 
englobando: 
I - Educação Básica: 
a) Educação Infantil; 
b) Ensino Fundamental e suas modalidades; 
c) Ensino Médio e suas modalidades; 
II - Educação Profissional; 
III - Educação Superior. 
Art. 13 - A educação ambiental deverá ser desenvolvida como uma prática educativa integrada, 
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. 
§ 1.º Na inclusão da educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, recomenda-se 

como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se o que 
segue: 

I - a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino, 
havendo necessidade de sua integração às disciplinas de modo transversal, contínuo e 
permanente; 

II - nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas que contemplem aspectos metodológicos da 
educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica; 

III - em cursos de especialização profissional, em todos os níveis, devem ser incorporados conteúdos 
que tratem da ética ambiental nas atividades profissionais a serem desenvolvidas. 

§ 2.º - Os programas já vigentes de formação continuada de educadores devem ser adequados a esta 
Lei. 

Art. 14 - A temática ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os 
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níveis e em todas as disciplinas, de modo transversal. 
Art. 15 - Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de 
atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos objetivos e princípios da 
Política Estadual de Educação Ambiental contidos nesta Lei. 
Art. 16 - A autorização e a supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos, 
nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos arts. 12, 13, 14 e 15 desta 
Lei. 
Art. 17 - Entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à 
sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização, mobilização e 
participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 
Parágrafo único - Para o desenvolvimento da educação ambiental não formal, o Poder Público, 

Estadual e Municipal, incentivará: 
I - a difusão, através dos meios de comunicação de massa, preferencialmente em espaços nobres, de 

programas e campanhas educativas e de informações acerca de temas relacionados ao meio 
ambiente e sua sustentabilidade; 

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não governamentais na 
formulação e execução de programas e atividades vinculados à educação ambiental não-formal; 

III - a participação de organizações não governamentais nos projetos de educação ambiental, em 
parceria com escolas, universidades e iniciativa privada; 

IV - a participação de empresas públicas e privadas e de órgãos públicos estaduais e municipais no 
desenvolvimento de programas e projetos de educação ambiental, em parceria com escolas, 
universidades e organizações não governamentais; 

V - a sensibilização da sociedade para a importância das Unidades de Conservação, nos termos dos 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC – e do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação – SEUC –; 

VI - a sensibilização ambiental das comunidades tradicionais ligadas às Unidades de Conservação; 
VII - a sensibilização ambiental dos agricultores e dos trabalhadores rurais, inclusive nos 

assentamentos rurais; e 
VIII - o ecoturismo. 
Art. 18 - A coordenação da Política Estadual de Educação Ambiental ficará a cargo do Órgão Gestor, 
dirigido pelos Secretários de Estado da Educação e do Meio Ambiente, na forma definida no Decreto 
n.º 43.957/2005, e suas alterações. 
Art. 19 - Caberá ao Órgão Gestor a função de propor, analisar e aprovar a Política Estadual de 
Educação Ambiental contida nesta Lei e o Plano Estadual de Educação Ambiental, ouvidos o 
Conselho Estadual de Educação – CEED - e o Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA. 
Parágrafo único - A promoção, a discussão e a implementação do Plano Estadual de Educação 

Ambiental caberá à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA -, na forma definida 
no Decreto n.º 43.957/2005 e suas alterações. 

Art. 20 - Os municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão 
diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e os objetivos da 
educação ambiental definidos na Política Estadual de Educação Ambiental, fixados por esta Lei. 
Art. 21 - A seleção de planos, programas e projetos de educação ambiental a serem financiados com 
recursos públicos vinculados à Política Estadual de Educação Ambiental, deve ser feita de acordo com 
os seguintes critérios: 
I - conformidade com os princípios e os objetivos da educação ambiental definidos na Política Estadual 

de Educação Ambiental, fixados por esta Lei; 
II - prioridade de alocação de recursos para iniciativas e ações dos órgãos integrantes do Sistema 

Estadual de Educação e do Sistema Estadual de Proteção Ambiental; 
III - coerência de planos, programas e projetos com as prioridades socioambientais estabelecidas na 

Política Estadual de Educação Ambiental; e 
IV - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a serem aplicados e o 
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retorno social propiciado pelo plano, programa ou projeto proposto. 
Parágrafo único - Na seleção a que se refere o “caput” deste artigo, devem ser contemplados, de 

forma equitativa, os programas, os planos e os projetos das diferentes regiões do Estado. 
Art. 22 - Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e educação, em 
níveis estadual e municipal, devem alocar recursos a ações de educação ambiental. 
Art. 23 - Para o cumprimento do estabelecido nesta Lei, deverão ser criados, mantidos e 
implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental integrados:  
I - a todos os níveis e modalidades de ensino; 
II - às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e 

revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de 
gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, 
de manejo sustentável de recursos naturais, de ecoturismo e melhoria da qualidade ambiental; 

III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia, de comunicação, de 
transporte, de saneamento e de saúde; 

IV - aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, entidades de classe, 
instituições públicas e privadas; 

V - a projetos financiados com recursos públicos; e 
VI - ao cumprimento da Agenda 21. 
§ 1º - Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de recursos privados 

em projetos de educação ambiental. 
§ 2º - O Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental estimulará os Fundos de Meio 

Ambiente e de Educação, nos níveis estadual e municipal, a alocarem recursos para o 
desenvolvimento de projetos de educação ambiental. 

Art. 24 - As Secretarias do Meio Ambiente e da Educação, e seus órgãos vinculados, na elaboração 
dos seus respectivos orçamentos, deverão consignar recursos para a realização das atividades e para 
o cumprimento dos objetivos da Política Estadual de Educação Ambiental fixados por esta Lei. 
Art. 25 - Os órgãos ambientais licenciadores deverão inserir requisitos vinculados a ações de 
educação ambiental em cada licença emitida, em consonância com o porte do investimento e com o 
impacto previsto pelo empreendimento licenciado. 
Art. 26 - As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais deverão incluir, 
obrigatoriamente, em seus programas de treinamento, a dimensão ambiental como forma de exercício 
do princípio da precaução. 
Art. 27 - A definição de diretrizes para implementação da Política Estadual de Educação Ambiental em 
âmbito estadual, conforme a atribuição do Órgão Gestor definida no Decreto n.° 43.957/2005, e suas 
alterações, deverá ocorrer no prazo de 8 (oito) meses após a publicação desta Lei, ouvidos o 
CONSEMA e o CEED. 
Art. 28 - As escolas públicas e privadas deverão prever em suas atividades pedagógicas práticas e 
teóricas: 
I - a adoção do meio ambiente local, incorporando a participação da comunidade na identificação dos 

problemas e de suas causas, na busca de soluções e na identificação de potencialidades; 
II - a realização de ações de acompanhamento e de participação em campanhas de proteção ao meio 

ambiente. 
§ 1º - As escolas deverão incorporar, em seus programas de educação ambiental, o conhecimento e o 

acompanhamento de programas e projetos em curso, no âmbito de regiões, bacias e microbacias 
hidrográficas. 

§ 2º - As escolas próximas a mananciais hídricos, como arroios, rios, áreas úmidas, lagoas, lagos e 
lagunas, bem como de áreas de recarga de aquíferos, deverão contemplar em seus trabalhos 
pedagógicos a proteção, a defesa e a recuperação destes corpos hídricos, em parceria com 
municípios, comitês de bacia, organizações não governamentais e outros. 

Art. 29 - As escolas com Educação Profissional deverão desenvolver estudos e tecnologias que 
minimizem impactos ao meio ambiente e prejuízos à saúde do trabalho. 
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Art. 30 - As escolas de Ensino Médio deverão adotar, em seus projetos pedagógicos, o conhecimento 
da legislação ambiental e das atribuições dos órgãos responsáveis pelo monitoramento e fiscalização 
ambientais. 
Art. 31 - Todas as escolas deverão incorporar os seguintes temas em seus currículos: 
I - conservação do solo, recursos hídricos, flora e fauna; 
II - desertificação e erosão; 
III - uso de agrotóxicos, medicamentos de uso veterinário e seus resíduos, e riscos ao ambiente e à 

saúde humana; 
IV - queimadas e incêndios; 
V - resíduos sólidos; 
VI - saneamento; 
VII - espaços territoriais especialmente protegidos; 
VIII - princípios de sustentabilidade ecológica, econômica e social; 
IX – conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de microbacias. 
Art. 32 - Será instrumento imprescindível ao planejamento em educação ambiental, no ensino formal e 
não formal, a elaboração de diagnóstico, contendo levantamento socioambiental local e regional, 
voltado para o desenvolvimento e resgate da memória ambiental e contendo um histórico da formação 
das comunidades e/ou localidades, da ocupação do território, e as perspectivas para as atuais e 
futuras gerações. 
Art. 33 - Os meios de comunicação de massa deverão destinar um espaço de sua programação para 
veiculação de mensagens e campanhas voltadas para a proteção e recuperação do meio ambiente, 
para o resgate e preservação de valores e culturas dos povos tradicionais, informações de interesse 
público sobre educação sanitária e ambiental e sobre o compromisso da coletividade com sua 
qualidade de vida e com a manutenção dos ecossistemas. 
Art. 34 - Os projetos e programas de educação ambiental incluirão ações e atividades destinadas à 
divulgação das leis ambientais federais, estaduais e municipais em vigor como estímulo ao exercício 
dos direitos e deveres da cidadania, bem como de resoluções, princípios e recomendações definidos 
em conselhos e fóruns públicos e representativos. 
Art. 35 - Fica criado o Cadastro Estadual de Educação Ambiental, banco de dados no qual serão 
registrados os profissionais, as instituições governamentais e as entidades da sociedade civil que 
atuam na área ambiental, assim como as experiências, os projetos e os programas relacionados à 
educação ambiental no Estado do Rio Grande do Sul. 
Parágrafo único - O Cadastro Estadual de Educação Ambiental será criado, atualizado e 

disponibilizado pelo Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental. 
Art. 36 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Institui o Programa Estadual de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente - APPs- e 
Reserva Legal, denominado Ambiente Legal, e dá outras providências. 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul o Programa Estadual de 
Recuperação de Áreas de Preservação Permanente - APPs- e de Reserva Legal, denominado 
Ambiente Legal, cujo objetivo é promover a recuperação das áreas de preservação permanente 
degradadas até 24 de agosto de 2001, harmonizando a preservação ambiental com o 
desenvolvimento social e econômico das populações rurais, e constituir as Reservas Legais. 
§ 1º - As ações de efetivação do Programa de que trata o caput, serão desenvolvidas no âmbito da 

Secretaria do Meio Ambiente, Departamento de Florestas e Áreas Protegidas, e contarão com 
instrumentos e subprogramas estabelecidos neste Decreto. 

§ 2º - A adesão ao Programa será realizada pelo beneficiário através de Termo de Adesão e 
Compromisso firmado junto à Secretaria do Meio Ambiente. 

§ 3º - O disposto neste Decreto não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada, aí compreendidas as obrigações pactuadas em Termos de Ajustamento de Conduta ou 
Termos de Compromisso Ambiental que tenham objetivo similar ao disposto neste Decreto. 

Art. 2º - A adesão ao Programa Ambiente Legal é gratuita. 
Parágrafo Único - As despesas para obtenção da documentação serão de responsabilidade do 

beneficiário. 
Art. 3º - A adesão ao Programa Ambiente Legal deverá ser solicitada junto a Secretaria do Meio 
Ambiente, no âmbito do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas, em até 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias. 
Parágrafo Único - O prazo definido neste artigo contar-se-á a partir da instituição de normas para a 

execução deste Decreto. 
Art. 4º - Os orçamentos anuais do Poder Público Estadual deverão dotar o presente Programa de 
recursos financeiros para sua implementação. 
Art. 5º - A fim de implantar e cumprir o presente Decreto observar-se-ão os seguintes conceitos e 
definições: 
I - Área Preservação Permanente rural degradada e consolidada: Área de Preservação 

Permanente Rural utilizada pelo proprietário, agricultor ou produtor rural para o exercício da sua 
atividade cuja intervenção tenha ocorrido até 24 de agosto de 2001; 

II - APP de Recurso Hídrico: Área de Preservação Permanente localizada às margens de cursos 
d’água, lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais e nascentes, nos termos 
definidos pelo Código Florestal Federal e pelas Resoluções CONAMA; 

III - Beneficiário: Proprietário ou possuidor de imóvel rural que firmar Termo de Adesão e 
Compromisso de recuperação da APP e da área de Reserva Legal na forma e prazos 
estabelecidos neste Decreto; 

IV - Beneficiário Especial: Agricultor familiar e o empreendedor familiar rural, conforme estabelecido 
na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e os povos e comunidades tradicionais, conforme 
disposto no Decreto Federal nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que firmarem o Termo de 
Adesão e Compromisso. 

V - Declaração de APP rural degradada e consolidada: Declaração do beneficiário de que a APP 
em sua propriedade/posse, já estava degradada antes de 24 de agosto de 2001, tendo presunção 
de veracidade e podendo ser desconstituída a qualquer tempo por qualquer meio de prova obtida 
através de procedimento administrativo, investigatório cível ou criminal; 

VI - Endêmico: Táxon nativo e restrito a uma determinada área geográfica; 
VII - Endemismo: Espécie nativa, restrita a uma determinada área geográfica. Ocorrência de uma 

espécie vegetal em uma área restrita; 
VIII - Enriquecimento: Plantio de mudas no interior de uma floresta ou formação semelhante com a 

finalidade de recomposição florística; 
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IX - Enriquecimento Ecológico: Atividade técnica e cientificamente fundamentada que vise à 
recuperação da diversidade biológica em áreas de vegetação nativa, por meio da reintrodução de 
espécies nativas; 

X - Espécie rara ou endêmica: Espécie de ocorrência limitada a certos ambientes ou com 
autoecologia restrita a um habitat específico (o mesmo que endemismo); 

XI - Espécie Exótica: Espécie que não é nativa da região considerada; 
XII - Espécie Nativa: Espécie de ocorrência natural, primitiva no território do Rio Grande do Sul; 
XIII - Espécie Endêmica: Espécie de ocorrência limitada a certos ambientes ou com autoecologia 

restrita a um habitar específico (o mesmo que endemismo); 
XIV - Instrumento de Cooperação: Documento a ser firmado entre o Estado e os Municípios, ou 

quaisquer de suas fundações e autarquias, ou instituição pública ou privada devidamente 
habilitada, com o objetivo de implementar as ações de que trata esta Lei; 

XV - Manejo Ecológico: Utilização dos ecossistemas conforme os critérios ecológicos buscando a 
conservação e a otimização do uso dos recursos naturais e a correção dos danos verificados no 
meio ambiente; 

XVI - Manejo Florestal Sustentável: Administração da floresta para a obtenção de benefícios 
econômicos e sociais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do 
manejo; 

XVII - Pequeno Produtor Rural: Aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural 
não superior a 30 (trinta) hectares, explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua família, 
admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra considerando-se a 
fração individual não superior a 30 (trinta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades 
ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no 
mínimo; 

XVIII - Recomposição florestal: Ação visando recompor a área objeto de exploração, adotando-se 
para tal técnicas de regeneração natural ou induzida aplicável a cada tipologia (manejo florestal); 

XIX - Recuperação: Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 

XX - Recuperação do Solo: O conjunto de ações que visam ao restabelecimento das características 
físicas, químicas e biológicas do solo, tornando-o novamente apto à utilização agrossilvopastoril; 

XXI - Termo de Adesão e Compromisso: Documento formal de adesão, firmado entre o beneficiário 
e o órgão ambiental, visando à recuperação ambiental da Área de Preservação Permanente da 
área de Reserva Legal por meio do compromisso de recuperá-las gradativamente. 

Art. 6º - São instrumentos do Programa Ambiente Legal: 
I - Declaração de Área de Preservação Permanente Rural Degradada e Consolidada; 
II - Educação ambiental; 
III - Fiscalização; 
IV - Instrumentos de Cooperação; 
V - Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC); 
VI - Termo de Adesão e Compromisso. 
 Art. 7º - A formalização do Termo de Adesão e Compromisso compõe as seguintes obrigações do 
beneficiário: 
§ 1º - Até dois anos após a adesão, implantar a recuperação da Área de Preservação Permanente, no 

mínimo, de 1/3 (um terço); 
§ 2º - Até oito anos após a adesão, implantar a recuperação da Área de Preservação Permanente, no 

mínimo, de mais 1/3 (um terço); 
§ 3º - Até treze anos após a adesão, implantar a recuperação da Área de Preservação Permanente, 

no mínimo, de mais 1/3 (um terço). 
§ 4º - Para fins do disposto no caput e demais parágrafos, a recuperação da Área de Preservação 

Permanente dar-se-á prioritariamente ao longo das margens dos recursos hídricos, na largura da 
Área de Preservação Permanente original. 
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Art. 8º - A formalização do Termo de Adesão e Compromisso reconhece o uso consolidado da Área 
de Preservação Permanente pelo beneficiário, possibilitando, enquanto não vencida a obrigação 
gradativa de recuperar a parcela de Área de Preservação Permanente rural degradada consolidada, o 
direito de uso da área, com a manutenção das atividades exercidas até então, vedada a expansão das 
mesmas. 
Art. 9º - A formalização do Termo de Adesão e Compromisso reconhece o uso consolidado da Área 
de Preservação Permanente pelo beneficiário, suspendendo a responsabilização enquanto o 
programa estiver sendo rigorosamente cumprido, bem como o prazo para a formalização da 
averbação da Reserva Legal. 
Parágrafo Único – Somente a assinatura do Termo de Adesão e compromisso suspende a 
responsabilidade por degradação da área de preservação permanente e pela formalização da 
averbação da Reserva Legal, nenhum efeito produzindo neste sentido as tratativas e 
encaminhamentos de documentos pelo beneficiário. 
Art. 10 - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas, as sanções administrativas 
eventualmente aplicadas, desde que vinculadas ao objeto deste Programa, serão consideradas como 
convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 
condicionado a requerimento do beneficiário quando da formalização do Termo de Adesão e 
Compromisso. 
Art. 11 - Somente poderá aderir ao programa, o proprietário/beneficiário ou possuidor de área rural em 
que a Área de Preservação Permanente tenha sido degradada até o dia 24 de agosto de 2001, 
devidamente comprovado por documento autodeclaratório. 
Art. 12 - A Secretaria do Meio Ambiente, no âmbito do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas, 
expedirá no prazo de 90 (noventa) dias as exigências mínimas que comporão o requerimento, o 
Termo de Adesão e os demais procedimentos de Adesão e Comprometimento do beneficiário. 
Art. 13 - O procedimento de adesão e compromisso ao Programa seguirá rito simplificado, devendo: 

I - O beneficiário apresentar Requerimento de Adesão e Compromisso com a respectiva juntada dos 
seguintes documentos: 

a) comprovação atualizada da propriedade ou da posse do imóvel cuja recuperação se pretende; 
b) croqui com, no mínimo, localização das Áreas de Preservação Permanente a ser recuperada, 

indicação da localização dos remanescentes de vegetação nativa e indicação da largura do curso 
d’água, dimensão da lagoa, reservatório ou existência de nascentes e banhados; 

c) metodologia simplificada de recuperação a ser adotada; 
d) cronograma de execução com a data de início da implantação; 
e) requerimento de conversão das sanções administrativas. 

Art. 14 – Incumbe à Secretaria do Meio Ambiente que recepcionará o requerimento do beneficiário 
deverá: 
I – Receber o requerimento do beneficiário, atendidos os requisitos estabelecidos, autuando a 

documentação apresentada; 
II - Vistoriar a área; 
III - Certificar o cumprimento das exigências mínimas do artigo anterior; 
IV - Efetuar o Termo de Adesão e Compromisso coletando a assinatura do beneficiário, adotando o 

padrão estabelecido. 
Parágrafo Único - Constatada a necessidade de complementação, será firmado o Termo de Adesão 

e Compromisso constando prazo para a devida regularização. 
Art. 15 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas no Termo de Adesão e 
Compromisso firmado pelo beneficiário ocasionará, a qualquer momento, a devida responsabilização 
administrativa, civil e penal, além da exigência imediata de recuperação integral da Área de 
Preservação Permanente e da averbação da Reserva Legal. 
Art. 16 - A Secretaria do Meio Ambiente depois de cumprido o Termo de Adesão e Compromisso pelo 
beneficiário, expedirá certificado de cumprimento das exigências firmadas. 
Art. 17 - O Programa será composto pelos seguintes Subprogramas: 
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 47.137 - 30/03/2010 

I - Programa de Educação Ambiental; 
II - Programa de Assistência Técnica Rural – EMATER; 
III - Programa de Produção e Distribuição de Mudas e Sementes; e 
IV - Programa de Capacitação dos Beneficiários. 
Parágrafo Único - Os Subprogramas serão providos de metodologia e recursos orçamentários e 

financeiros próprios, conforme regulamentação específica. 
Art. 18 - A Secretaria do Meio Ambiente, através de seu órgão florestal, disponibilizará lista das 
espécies endêmicas do bioma por bacia hidrográfica para consulta pelos beneficiários. 
Art. 19 – A critério do órgão firmatário, poderão ser incorporados ao Programa instituído por este 
Decreto os Termos de Compromisso de Ajustamento ou instrumentos similares anteriormente 
firmados. 
Parágrafo único - Os instrumentos antes referidos poderão ser aditados somente a contemplar maior 
proteção ambiental. 
Art. 20 - As áreas de Reserva Legal das pequenas propriedades ou posse rural familiar deverão ser 
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel. 
Parágrafo Único - Em cumprimento ao regramento de Reserva Legal disposto na Lei Federal nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e da recuperação de Áreas de Preservação Ambiental de que 
trata este Decreto, os beneficiários titulares de pequenas propriedades ou posse rural familiar 
deverão requerer a averbação da Reserva Legal em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
após o prazo estabelecido no artigo 12 deste Decreto. 

Art. 21 – Os beneficiários titulares das demais propriedades rurais deverão requerer averbação das 
áreas de reserva legal conforme estabelecido no Termo de Adesão e Compromisso firmado mediante 
requerimento do proprietário ou possuidor até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após o prazo 
estabelecido no artigo 12 deste Decreto. 
Art. 22 - Todo aquele que aderir ao Programa instituído por este Decreto e cumprir integralmente ao 
estabelecido poderá, na forma da Lei, compensar a Área de Preservação Permanente no índice de 
Reserva Legal de sua propriedade, quando couber. 
Art. 23 - As destinações dos orçamentos dos Fundos de Meio Ambiente, instituídos no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul, deverão prever a execução do Programa Ambiente Legal, desde que 
compatível. 
Art. 24 - O beneficiário que se comprometer a recompor e efetivamente recuperar 30% (trinta por 
cento) de suas Áreas de Preservação Ambiental além dos percentuais fixados e dentro dos prazos 
estabelecidos no artigo 7º deste Decreto, terá prioridade nos Projetos e Programas ligados a área 
ambiental. 
Art. 25 - A Secretaria do Meio Ambiente, no âmbito do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas, 
deverá instituir normas para a execução deste Decreto naquilo que couber, através de Portaria firmada 
pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, num prazo não superior de 90 (noventa) dias. 
Art. 26 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 45.554 – 19/03/2008 

Regulamenta a Lei n° 11.019/97, de 23 de setembro de 1997, e alterações, que dispõe sobre o 
descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, 
baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados no Estado do Rio 
Grande do Sul.  
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 45.554 – 19/03/2008 

Art. 1° - É vedado o descarte de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, 
baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados em lixo doméstico ou 
comercial.  
§ 1° - Estes produtos descartados devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados 

para destinação específica, ficando proibida a disposição em depósitos públicos de resíduos 
sólidos e a sua incineração.  

§ 2° - Os produtos descartados devem ser mantidos intactos como forma de evitar o vazamento de 
substâncias tóxicas, até a sua desativação ou reciclagem.  

Art. 2° - Para efeito deste decreto são considerados resíduos sólidos do "pós-consumo", os seguintes 
produtos, quando descartados pelos usuários:  
I - as pilhas e baterias, recarregáveis ou não, incluídas as baterias de relógio, de aparelhos celulares, 

de telefone sem fio, de brinquedos, de placas de computador e afins, entre outros;  
II -- as baterias automotivas;  
III - as lâmpadas fluorescentes contendo mercúrio;  
IV - os frascos e aerossóis em geral, exceto os classificados como de higiene pessoal;  
V - os termômetros e os outros produtos que contenham mercúrio;  
VI - os cartuchos de impressoras jato de tinta e matriciais;  
VII - os toners de fotocopiadoras e impressoras a laser.  
Art. 3° - A gestão dos resíduos sólidos é responsabilidade de toda a sociedade e deverá ter como 
meta prioritária a sua não-geração, devendo o sistema de gerenciamento destes resíduos buscar sua 
minimização, reutilização, reciclagem, tratamento ou destinação adequada.  
Art. 4° - Os estabelecimentos que comercializam os produtos e as redes de assistência técnica dos 
produtos referidos no artigo 2°, que são descartados pelo usuário ao terem a sua vida útil esgotada, 
são responsáveis pelo recolhimento dos mesmos.  
§ 1º - São considerados para efeito deste Decreto os seguintes estabelecimentos que comercializam 
os produtos:  
I - os supermercados, pequenos mercados, padarias e afins;  
II - farmácias;  
III - empresas fornecedoras de aparelhos celulares e peças de reposição;  
IV - empresas que comercializem baterias para automóveis;  
V -ferragens;  
VI - empresas fornecedoras de cartuchos de impressão e toner, inclusive recondicionados;  
VII - lojas de utilidades domésticas.  
§ 2° - São considerados para efeito deste Decreto, as redes de assistência técnica todas as 
prestadoras de serviços que efetuam reparos nos produtos que, ao serem descartados pelos usuários, 
passam a ser caracterizados como resíduos sólidos, dentre outros:  
I - assistência técnica de aparelhos celulares e computadores;  
II - assistência técnica de impressoras e fotocopiadoras;  
III - oficinas mecânicas;  
IV -recondicionadoras de produtos.  
Art. 5° - Os fabricantes e importadores de produtos de que trata o presente Decreto, são responsáveis 
pela adoção de mecanismos adequados de gestão ambiental e destinação final dos resíduos sólidos 
gerados no "pós-consumo", descartados pelos consumidores, devendo cadastrarem-se na FEPAM. 
Na ausência de instalações físicas dos mesmos no Estado do Rio Grande do Sul, a referida 
responsabilidade será exercida pelos respectivos representantes comerciais locais, devendo estes, 
igualmente, buscarem o cadastramento na FEPAM.  
§1° - Considera-se representante comercial local toda pessoa física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira, que desenvolve atividades de distribuição e comercialização dos produtos a que se 
refere o art. 2°, localizados no Estado do Rio Grande do Sul  

§ 2° - No prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação deste Decreto, a FEPAM divulgará 
o modelo do cadastro para registro dos produtos a ser utilizado e protocolado.  
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 45.554 – 19/03/2008 

§ 3° - No prazo máximo de 01 (um) ano, a contar da data de publicação deste Decreto, os 
responsáveis definidos no "caput" devem requerer o cadastramento no município onde estão 
localizados.  

Art. 6° - Os fabricantes e importadores dos produtos referidos, juntamente com os seus 
representantes comerciais locais e os órgãos públicos, devem desenvolver campanhas educativas e 
de conscientização junto à população, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - 
SEMA, objetivando a orientação quanto à devolução dos resíduos sólidos oriundos do "pós-consumo". 
Parágrafo único - Compete a SEMA a coordenação das ações das campanhas educativas referidas 
no "caput", através da estruturação de um comitê técnico e de educação ambiental, que será 
responsável pela divulgação das campanhas educativas e pela capacitação dos recursos humanos a 
serem envolvidos nas mesmas.  
Art. 7° - Os estabelecimentos que comercializam os produtos referidos no art. 2° e as redes de 
assistência técnica referidas no art. 4°, exceto para lâmpadas fluorescentes, devem instalar 
recipientes para a coleta seletiva, em suas instalações, objetivando atender à demanda de devolução 
proveniente do consumidor final.  

§ 1° - Os estabelecimentos comerciais de lâmpadas fluorescentes, devem divulgar aos 
consumidores os locais licenciados para o recebimento destas, em conformidade com a 
orientação dos fabricantes, importadores e representantes comerciais locais, nos termos do art. 
5°.  
§ 2° - Os resíduos sólidos oriundos do "pós-consumo", devem ser acondicionados de forma a 
evitar o vazamento de substâncias químicas, até a destinação final adequada;  
§ 3° - Os recipientes para o acondicionamento dos resíduos sólidos oriundos do “pós-consumo”, 
devem ser compatíveis com as características físico-químicas dos mesmos.  

§ 4° - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação deste Decreto, a FEPAM definirá 
as características técnicas dos recipientes apropriados para o armazenamento dos resíduos, objeto 
deste Decreto;  
Art. 8° - O acondicionamento e o transporte para a instalação destinada ao armazenamento 
intermediário dos resíduos sólidos oriundos do “pós-consumo”, referidos no artigo 2°, são de 
responsabilidade dos estabelecimentos que comercializam os produtos e das redes de assistência 
técnica estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul.  
§ 1° - A periodicidade de coleta dos resíduos sólidos oriundos do "pós-consumo", nos 

estabelecimentos comerciais e redes de assistência técnica, deve ser estabelecida pelos mesmos, 
em função da capacidade de acondicionamento nos recipientes para a coleta seletiva instalados;  

§ 2º - O acondicionamento e o transporte dos resíduos sólidos oriundos do "pós-consumo", devem 
atender às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT;  

Art. 9° - O armazenamento intermediário e a destinação final dos resíduos sólidos oriundos do "pós-
consumo", referidos no artigo 2°, são de responsabilidade dos fabricantes e importadores dos 
produtos. Na ausência de instalações físicas destes no Estado do Rio Grande do Sul, esta atividade 
deve ser exercida pelos representantes comerciais.  
§ 1° - A localização de instalações para o armazenamento intermediário de resíduos sólidos oriundos 

do "pós-consumo", deve ser licenciada junto a FEPAM e seguir um programa regional de 
distribuição para recolhimento.  

§ 2° - A destinação final dos resíduos sólidos do "pós-consumo" deverá ser licenciada pela FEPAM.  
§ 3° - No caso da destinação final contemplar unidade instalada fora dos limites geográficos do Estado 

do Rio Grande do Sul, deve ser solicitada "autorização" para envio dos resíduos sólidos oriundos 
do "pós-consumo" junto a FEPAM.  

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 12.995 - 24/10/2008  

Dispõe acerca do acesso a informações sobre o meio ambiente e dá outras providências.  

Art. 1º - Fica assegurado ao público, o acesso aos processos administrativos que tratem de matéria 
pertinente ao Sistema Estadual de Informações Ambientais, instituído pela Lei nº 11.520, de 03 de 
agosto de 2000 - Código Estadual do Meio Ambiente - e o fornecimento de todas as informações desta 
natureza que estejam sob responsabilidade dos órgãos da administração direta e indireta do Estado 
do Rio Grande do Sul, especialmente sobre:  
I - produção, armazenagem, transporte, comércio, descarte e destinação final de poluentes;  
II - presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde, na água potável e nos alimentos;  
III - acidentes, situações de risco e emergência ambiental;  
IV - aplicação de infrações administrativas ambientais; e  
V - resultados de Licenciamento Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 

Ambiental, de automonitoramento físico, químico, biológico e toxicológico das fontes poluidoras e 
de auditorias ambientais, nos termos previstos na Lei nº 11.520/2000.  

§ 1º - O acesso à informação ou consulta previsto neste artigo será pleiteado por qualquer indivíduo, 
mediante requerimento escrito, no qual constará a obrigação de não utilizar as informações 
colhidas para fins comerciais, sob as penas das leis civil e penal, e a obrigação de, se divulgadas, 
por qualquer meio, referir-se a fonte de informação.  

§ 2º - O acesso à informação ou consulta previsto neste artigo respeitará o disposto na legislação 
sobre o sigilo industrial, assim expressamente caracterizado a pedido do empreendedor e aceito 
pelo órgão público competente.  

Art. 2º - Serão divulgadas anualmente, na forma impressa ou eletrônica, as seguintes informações, 
exigidas dos poluidores e dos utilizadores de recursos naturais, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei nº 
11.520/2000:  

I - nome das pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que utilizam, produzem, 
armazenam, transportam e comercializam ou descartam metais pesados e/ou poluentes 
orgânicos persistentes;  

II - localização de unidades que utilizam, produzem, armazenam e comercializam poluentes 
orgânicos persistentes;  

III - quantidade utilizada, produzida, armazenada, transportada e comercializada de cada poluente 
orgânico persistente em cada unidade, bem como dos resíduos liberados em qualquer forma;  

IV - identificação das formas de liberação de poluentes orgânicos persistentes no ambiente;  
V - identificação das operações de transporte de poluentes orgânicos persistentes, com 

discriminação da origem, destino, percurso, condutor e demais responsáveis pela segurança 
destes produtos; e  

VI - itens relacionados ao prévio licenciamento de atividades envolvendo poluentes orgânicos 
persistentes.  

Parágrafo único - Considera-se, para os efeitos desta Lei, que poluentes orgânicos persistentes são 
compostos orgânicos de origem natural ou antropogênica, que resistem à degradação fotolítica, 
química e biológica resultando na bioacumulação dos organismos vivos.  

Art. 3º - O não-cumprimento das disposições estabelecidas nesta Lei acarretará a aplicação das 
sanções estabelecidas na Lei nº 11.520/2000, sem prejuízo das demais medidas previstas nas 
legislações federal e estadual.  
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 12.171 - 11/11/2004 

Institui o Dia Estadual de Preservação e Conscientização da Importância da Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos, e dá outras providências.  

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Preservação e Conscientização da Importância da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos, a ser comemorado no dia 17 de março de cada ano, data da 
instituição do Comitê de Preservação, Gerenciamento e Pesquisa da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos, o primeiro comitê de bacia de rios de domínio do Estado a ser instituído no Território Nacional.  
Art. 2º - O símbolo da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos será o peixe Dourado – Salminus 
maxillosus –, que funcionará como um bioindicador de qualidade das águas do rio.  
Art. 3º - O Dia Estadual de Preservação e Conscientização da Importância da Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos deverá fazer parte do calendário de eventos permanentes do Estado.  
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 12.152 - 1º/10/2004 

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.  

Art. 1º - É declarado patrimônio histórico e cultural do Estado, nos termos e para fins, especialmente, 
dos artigos 221, 222, 223 e 251 e incisos de seu § 1º da Constituição Estadual, a Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos, localizada na Região do Vale dos Sinos, com área de aproximadamente 4.000 Km², 
abrangendo, total ou aproximadamente, os Municípios de Araricá, Cachoeirinha, Gravataí, Rolante, 
Campo Bom, Igrejinha, Santa Maria do Herval, Canela, Ivoti, Santo Antônio da Patrulha, Canoas, Nova 
Hartz, São Francisco de Paula, Capela de Santana, Nova Santa Rita, São Leopoldo, Caraá, Novo 
Hamburgo, São Sebastião do Caí, Dois Irmãos, Osório, Sapiranga, Estância Velha, Parobé, Sapucaia 
do Sul, Esteio, Portão, Taquara, Gramado, Riozinho e Três Coroas, delimitado, a montante, pela 
nascente, no Município de Caraá e, a jusante, em Canoas, com a foz do Rio Jacuí.  
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 12.037 – 19/12/2003 

Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências34. 

Os artigos relevantes para a elaboração dos PMSBs e Plano Regional são: 
Art. 1º - A Política Estadual de Saneamento reger-se-á pelas disposições desta Lei, de seus 
regulamentos e das normas administrativas dele decorrentes e tem por finalidade disciplinar o 
planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento no Estado, respeitadas as 
atribuições e competências constitucionais dos entes federados. 
Art. 3º - O Estado, em conjunto com os municípios, deve promover a organização, o planejamento e a 
execução das funções públicas de saneamento de interesse comum, na Região Metropolitana e 
aglomerações urbanas rurais, onde a ação supralocal se fizer necessária, respeitada a autonomia 
municipal. 
Art. 4º - A Política Estadual de Saneamento orienta-se pelos seguintes princípios: 
I - o ambiente salubre, indispensável à segurança sanitária e à melhoria da qualidade de vida, é direito 

de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de assegurá-lo; 
II - do primado da prevenção de doenças sobre o seu tratamento; 
III - as obras e as instalações públicas de infraestrutura sanitária constituem patrimônio de alto valor 

econômico e social e como tal devem ser consideradas nas ações de planejamento, construção, 
operação, manutenção e administração, de modo a obter-se sua sustentabilidade; 

IV - para que os benefícios do saneamento possam ser efetivos e alcançar a totalidade da população, 
é essencial a atuação articulada, integrada e cooperativa dos órgãos públicos municipais, 
estaduais e federais, relacionados com saneamento, recursos hídricos, meio ambiente, saúde 
pública, habitação, desenvolvimento urbano, planejamento e finanças; 

V - a prestação dos serviços públicos de saneamento será orientada pela busca permanente da 
máxima produtividade, melhoria da qualidade e sustentabilidade. 

Art. 5º - Na formulação da Política Estadual de Saneamento serão estabelecidas metas relativas a: 
I - cobertura pelos sistemas públicos de abastecimento de água potável; 
II - cobertura pelos sistemas públicos de esgotamento sanitário; 
III - índices e níveis de tratamento de água, de tratamento e disposição final de esgoto; 
IV - índices e níveis de disposição final de resíduos sólidos; e 
V - índice da qualidade das águas servidas devolvidas aos mananciais. 
Parágrafo único - No estabelecimento das metas de que trata o "caput", serão consideradas as 

disparidades regionais relativas ao grau de urbanização, à concentração populacional, aos níveis 
de renda, aos riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais e à oferta de recursos hídricos, 
avaliada em volume e qualidade. 

Art. 6º - A Política Estadual de Saneamento tem como objetivos: 
I - assegurar os benefícios da salubridade ambiental à totalidade da população do Estado do Rio 

Grande do Sul; 
II - promover a mobilização e a integração dos recursos institucionais, tecnológicos, econômico-

financeiros e administrativos disponíveis, visando à consecução do objetivo estabelecido no 
inciso anterior; 

III - promover o desenvolvimento da capacidade tecnológica, financeira e gerencial dos serviços 
públicos de saneamento no Estado do Rio Grande do Sul; e 

IV - promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor de saneamento no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

                                                 

 

34 O Decreto n.º 48.989 - 04/04/2012 regulamentou os artigos13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
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Art. 7º - São instrumentos para formulação e implantação da Política Estadual de Saneamento: 
I - o Sistema Estadual de Saneamento; 
II - o Plano Estadual de Saneamento; 
III - o Fundo Estadual de Saneamento; 
IV - o Código Estadual de Saneamento; 
V - o Programa Permanente de Controle de Qualidade dos Serviços de Saneamento; 
VI - o Sistema de Informações Gerenciais em Saneamento - SIGS; 
VII - os Planos Municipais e Regionais de Saneamento. 
Art. 9º - O Sistema Estadual de Saneamento será composto, direta ou indiretamente, pelos seguintes 
agentes: 
I - dos usuários dos serviços públicos de saneamento; 
II - das concessionárias, das permissionárias e dos órgãos municipais e estaduais prestadores de 

serviços públicos de saneamento; 
III - das Secretarias Estaduais e Municipais envolvidas com atuação na área do saneamento e da 

saúde pública; 
IV - das entidades de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento tecnológico e gerencial da área de 

saneamento; 
V - dos órgãos gestores de recursos hídricos e ambientais relativos ao saneamento; 
VI - dos órgãos responsáveis pelo planejamento estratégico e pela gestão financeira do Estado; 
VII - dos órgãos representativos das empresas consultoras, construtoras, fabricantes, fornecedoras de 

materiais, equipamentos e serviços de saneamento e das entidades representantes da cadeia 
produtiva do Estado; 

VIII - das associações profissionais das áreas de saneamento, da saúde, dos recursos hídricos e do 
meio ambiente; 

IX - dos órgãos estaduais responsáveis pela promoção do desenvolvimento dos Municípios; 
X - da Agência de Regulação do Estado do Rio Grande do Sul - AGERGS; 
XI - dos órgãos ou entidades da União que atuam na área de saneamento, recursos hídricos e meio 

ambiente no Estado; e 
XII - dos eventuais consórcios intermunicipais por bacias hidrográficas porventura existentes no 

Estado. 
XIII35 - das entidades não governamentais sem fins lucrativos que atuem na área de saneamento e 
meio ambiente, a convite do Estado do Rio Grande do Sul. 
Art. 10 - O Sistema Estadual de Saneamento será concebido, estruturado e operacionalizado com 
base na premissa de que os serviços de saneamento serão geridos mediante articulação e integração 
entre os Municípios, o Estado e a União, conforme estabelecido na Constituição Federal. 
Parágrafo único - Qualquer que seja a modalidade de prestação de serviço público de saneamento, 

a entidade responsável obrigar-se-á ao cumprimento da legislação sanitária e ambiental em 
vigor, quanto aos níveis de desempenho técnico e gerencial que nortearam o processo de 
articulação e integração entre o Município, o Estado e a União na promoção da saúde da 
população. 

Art. 11 - As funções básicas atribuídas ao Sistema Estadual de Saneamento são as seguintes: 
I - elaboração, execução e atualização do Plano Estadual de Saneamento; 
II - proposição e implantação de mecanismos de articulação e integração entre o Estado, os 

Municípios e a União para o tratamento de questão de saneamento; 
III - proposição e implantação de mecanismos de articulação entre os Municípios e a União; 
IV - proposição e implementação de mecanismos de integração e articulação entre as empresas 

                                                 

 

35 Introduzido pela Lei nº 13.836 -28 /11/ 2011. 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

142 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 12.037 – 19/12/2003 

públicas e/ou privadas direta ou indiretamente geradoras de efluentes sólidos e/ou líquidos; 
V - proposição e implantação de mecanismos de articulação e integração com outros Estados, para 

equacionamento e solução de problemas de saneamento de interesses comuns; 
VI - proposição do afluxo de recursos financeiros para o saneamento do Estado, propondo um 

modelo, instituído por lei, para o Fundo Estadual de Saneamento; 
VII - proposição e implantação de mecanismos de gestão que assegurem a aplicação racional de 

recursos financeiros por meio de critérios que maximizem a relação entre os benefícios gerados e 
os custos das obras, instalações e serviços de saneamento; 

VIII - proposição e implantação de mecanismos de gestão que assegurem o cumprimento da 
legislação sanitária e ambiental em vigor e do código de saneamento que será instituído após a 
promulgação da presente Lei; 

IX - proposição e implantação de mecanismos de gestão que promovam o desenvolvimento 
tecnológico e a capacitação de recursos humanos no campo do saneamento; 

X - aperfeiçoamento da legislação pertinente na forma própria; 
XI - proposição e implantação de mecanismos de gestão que promovam o desenvolvimento 

institucional, gerencial e técnico dos serviços de saneamento do Estado; 
XII - promoção do desenvolvimento do sistema de informações em saneamento para o Estado do Rio 

Grande do Sul; 
XIII - proposição e implantação de mecanismos de articulação e integração dos órgãos da 

Administração Estadual envolvidos direta ou indiretamente com o saneamento; 
XIV - proposição e implantação de mecanismos de articulação e integração com as Políticas 

Estaduais e Nacionais de Saúde Pública, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Desenvolvimento 
Urbano e Habitação e com os Planos Estaduais e Nacionais de Desenvolvimento, respeitando-lhes 
o âmbito de suas respectivas competências e atuação. 

Art. 12 - Para assegurar os benefícios do saneamento à totalidade da população, o Sistema Estadual 
de Saneamento deverá contar com mecanismos institucionais e financeiros que permitam a ação 
articulada e integrada entre o Estado e os Municípios, cabendo: 
I - ao Estado garantir a implantação de serviços de saneamento, em todo território, através de ação 

articulada com os Municípios e a União; 
II - ao Estado garantir aos Municípios com baixa densidade populacional prioridade no planejamento e 

execução de obras com tecnologias alternativas; 
III - ao Estado, juntamente com os municípios, garantir à população rural atendimento que possibilite a 

equidade de acesso aos serviços e benefícios com relação à população urbana; 
IV - ao Estado mediar os conflitos intermunicipais entre usuários de uma mesma bacia hidrográfica; 
V - aos Municípios, coordenar as ações pertinentes com os serviços e obras de expansão urbana, 

pavimentação, disposição de resíduos, drenagem de águas pluviais, uso e ocupação do solo e 
demais atividades de natureza tipicamente local; e 

VI - aos Municípios o compartilhamento de responsabilidade legal, financeira e institucional com o 
Estado e com a União, na prestação dos serviços de saneamento prestados por concessionárias 
sob o seu controle acionário. 

Art. 13 - Ficam criados como organismos de nível estratégico, com composição, organização, 
competências e funcionamento definidos em regulamento desta Lei: 
I - o Conselho Estadual de Saneamento; e 
II - as Comissões Regionais de Saneamento no âmbito dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento 

- COREDES. 
Parágrafo único - A área geográfica de atuação das Comissões Regionais de Saneamento 
corresponderá à área de atuação de cada COREDE definida em lei, compatibilizada, sempre que 
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possível, com as bacias hidrográficas. 
Art. 1436 - As Comissões Regionais de Saneamento, de caráter consultivo, terão assegurada a 
participação do Estado, dos municípios e da sociedade civil organizada. 
Art. 21 - Plano Estadual de Saneamento é o conjunto de elementos de informação, diagnóstico, 
definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle que 
consubstanciam, organizam e integram o planejamento e a execução das ações de saneamento no 
Estado do Rio Grande do Sul de acordo com o estabelecido na Política Estadual de Saneamento. 
Art. 2237 O Plano Estadual de Saneamento, que será elaborado pela Secretaria a quem compete as 
atribuições na área de saneamento dentro da estrutura organizacional do Estado, será quadrienal e 
aprovado por lei, cujo projeto deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa até 30 de junho do 
primeiro ano do mandato do Governador, do qual deverão constar, obrigatoriamente, a revisão, a 
atualização e a consolidação do Plano anteriormente vigente. 
§ 1º O prazo fixado no “caput” deste artigo não será exigido para a primeira versão do Plano Estadual 
de Saneamento. 
Art. 23 - Para a avaliação da eficácia do Plano Estadual de Saneamento, o Conselho Estadual de 
Saneamento fará publicar, até 30 de abril de cada ano, os relatórios sobre a "Situação da Salubridade 
Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul". 
§ 1º - O relatório sobre a "Situação de Salubridade Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul" será 

elaborado tomando-se por base o conjunto de relatórios sobre a "Situação de Salubridade 
Ambiental nas Bacias Hidrográficas". 

§ 2º - Os relatórios definidos no "caput" deste artigo deverão conter, no mínimo: 
I - avaliação da salubridade ambiental; 
II - avaliação do cumprimento dos programas previstos nos vários planos regionais e no Estado; e 
III - proposição de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de obras e serviços das 

necessidades financeiras previstas no Plano Estadual de Saneamento, contemplando demandas 
emergenciais. 

§ 3º - Os referidos relatórios deverão ter conteúdo compatível com sua finalidade e com os elementos 
que caracterizam o Plano Estadual de Saneamento. 
§ 4º - O regulamento desta Lei estabelecerá os critérios e prazos para a elaboração e aprovação dos 
relatórios. 
Art. 24 - O Plano Estadual de Saneamento e os Planos Regionais de Saneamento Ambiental 
conterão: 
I - caracterização e avaliação da "Situação de Salubridade Ambiental no Estado do Rio Grande do 

Sul", através de indicadores sanitários, de saúde e ambientais, indicando os fatores causais e suas 
relações com as deficiências detectadas, bem como as suas consequências para o 
desenvolvimento econômico e social; 

II - estabelecimento de objetivos de longo alcance e de metas de curto e médio prazos de modo a 
projetar estados progressivos de desenvolvimento da salubridade ambiental no Estado; 

III - identificação de obstáculos reais ou potenciais, de natureza político-institucional, legal, 
econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica que se interponham à consecução das 
metas e objetivos estabelecidos; 

IV - formulação de estratégias, políticas e diretrizes para a superação dos obstáculos identificados; 
V - planejamento, de modo articulado e integrado, das ações necessárias à realização das metas e 

objetivos estabelecidos; 
VI - cronograma de execução das ações planejadas; 

                                                 

 

36 Redação introduzida pela Lei nº 13.836 -28 /11/ 2011. 
37 Redação introduzida pela Lei nº 13.836 -28 /11/ 2011. 
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VII - caracterização, qualificação, quantificação, mobilização e desenvolvimento dos recursos 
humanos, materiais, tecnológicos, econômico-financeiros, institucionais e administrativos 
necessários à execução das ações propostas; 

VIII - proposição dos mecanismos de articulação e integração dos agentes que compõem o Sistema 
Estadual de Saneamento, visando ao seu envolvimento eficaz na execução das ações propostas; 
e 

IX - proposição de mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficácia das ações 
programadas. 

§ 1º - O Plano Estadual de Saneamento incluirá, entre outros, um programa permanente destinado a 
promover o desenvolvimento institucional dos serviços públicos de saneamento para o alcance de 
níveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor 
aproveitamento das instalações existentes. 
§ 2º - Nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, os planos previstos no 
"caput" deste artigo deverão considerar o desenvolvimento, a organização e a execução de ações, 
serviços e obras de interesse comum para o saneamento ambiental, respeitada a autonomia 
municipal. 
Art. 25 - Fundo Estadual de Saneamento é o instrumento institucional de caráter financeiro destinado 
a reunir e canalizar recursos financeiros para a execução dos programas do Plano Estadual de 
Saneamento. 
Art. 26 - Fica criado o Fundo Estadual de Saneamento, instrumento destinado a reunir e canalizar 
recursos financeiros para a execução dos programas do Plano Estadual de Saneamento e a Política 
Estadual de Saneamento. 
Art. 27 - O Fundo Estadual de Saneamento reger-se-á pelas normas estabelecidas em lei específica 
que deverá conter, no mínimo: 
I - fontes e percentuais de recursos; 
II - critérios de acesso aos recursos do Fundo Estadual de Saneamento, mediante as avaliações das 

demandas; 
III - critérios para prestação de contas, compreendendo a avaliação e fiscalização de obras; 
IV - critérios para aplicação dos recursos; 
V - previsões de recursos para situações de emergência; 
VI - critérios de avaliações dos retornos financeiros e socioambientais dos recursos investidos 

(aferição dos resultados). 
Art. 28 - Código de Saneamento é o instrumento institucional de caráter disciplinador, sancionador e 
normativo, dos requisitos básicos e fundamentais para a prestação de serviços de abastecimento de 
água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da 
disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana, controle de vetores de doenças 
transmissíveis e demais serviços e obras especializados. 
Parágrafo único38 - O Código Estadual de Saneamento, instituído por lei, será proposto pela 

Secretaria a quem compete as atribuições na área de saneamento, dentro da estrutura 
organizacional do Estado, na forma própria, e reger-se-á pelas normas estabelecidas no seu 
regulamento. 

Art. 29 - Programa Estadual de Controle de Qualidade dos Serviços de Saneamento é o instrumento 
gerencial para promover a excelência dos serviços prestados no Estado nas áreas de abastecimento 
de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da 
disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana, controle de vetores de doenças 

                                                 

 

38 Redação introduzida pela Lei nº 13.836 -28 /11/ 2011. 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

145 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 12.037 – 19/12/2003 

transmissíveis e demais serviços e obras especializados. 
Parágrafo único39 - O Programa Estadual de controle de Qualidade dos Serviços de Saneamento 
será elaborado pela Secretaria à qual compete as atribuições na área de saneamento, dentro da 
estrutura organizacional do Estado, e reger-se-á pelas normas estabelecidas no seu regulamento. 
Art. 30 - Sistema Estadual de Informações em Saneamento aqui caracterizado como um sistema de 
coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre saneamento e fatores 
intervenientes em sua gestão, tendo como objetivos, reunir, dar consistência e divulgar dados sobre a 
situação qualitativa e quantitativa dos serviços prestados em abastecimento de água potável, coleta e 
disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, drenagem urbana, controle de vetores de 
doenças transmissíveis. 
Parágrafo único - O Sistema Estadual de Informações em Saneamento será elaborado e mantido 
pela Secretaria a quem compete as atribuições na área de saneamento, dentro da estrutura 
organizacional do Estado, e reger-se-á pelas normas estabelecidas no seu regulamento. 
Art. 3140 - Fica criado o Sistema Estadual de Informações em Saneamento, sob coordenação da 
Secretaria a quem compete as atribuições na área de saneamento, dentro da estrutura organizacional 
do Estado, cujas finalidades, em âmbito estadual, são: 
I - acompanhar a situação do Estado em termos de salubridade ambiental; 
II - acompanhar o cumprimento dos programas e ações previstos no Plano Estadual de Saneamento; 
III - levantar, avaliar e divulgar os indicadores de desempenho dos serviços públicos e ações na área 

de saneamento; 
IV - manter o banco de dados sobre informações de que tratam os incisos I a III; 
V - disponibilizar para o uso público o banco de dados previsto no inciso IV; e 
VI - acompanhar os indicadores de desempenho dos serviços públicos e ações na área de 

saneamento. 
§ 1º - O Sistema Estadual de Informações em Saneamento deve articular-se com os Sistemas 

Estaduais de Recursos Hídricos e Meio Ambiente bem como o Sistema Único de Saúde. 
§ 2º - Os prestadores de serviços públicos de saneamento devem fornecer as informações 

necessárias para o funcionamento do Sistema Estadual de Informações, na forma e na 
periodicidade estabelecidas no seu regulamento. 

Art. 32 - A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da Política Estadual 
de Saneamento orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes: 
I - destinação de recursos financeiros administrados pelo Estado segundo critérios de melhoria da 

saúde pública e do meio ambiente, de maximização da relação benefício/custo e da 
potencialização do aproveitamento das instalações existentes, bem como do desenvolvimento da 
capacidade técnica, gerencial e financeira das entidades beneficiadas; 

II - utilização dos recursos do Fundo Estadual de Saneamento, inclusive nas operações a fundo 
perdido, acompanhada de contrapartida da entidade tomadora a fim de que esta tenha efetiva 
participação no empreendimento e, por outro lado, os recursos do fundo possam beneficiar o 
maior número de comunidades; 

III - desenvolvimento da capacidade tecnológica, financeira e gerencial dos serviços públicos de 
saneamento com a adoção de normas relativas a tarifas ou outras formas de cobrança 
compatíveis com esse objetivo, a serem definidas pelo Conselho Estadual de Saneamento, 
visando assegurar a necessária racionalidade na utilização dos recursos financeiros do Fundo 
Estadual de Saneamento; 

IV - adequada gestão técnica, administrativa e financeira dos serviços públicos de saneamento, sendo 

                                                 

 

39 Redação introduzida pela Lei nº 13.836 -28 /11/ 2011. 
40 Redação introduzida pela Lei nº 13.836 -28 /11/ 2011 
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essencial que tais serviços contem com profissionais qualificados e legalmente habilitados; 
V - utilização dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Saneamento condicionado à adoção, por 

parte da entidade beneficiada, das políticas de qualificação e habilitação profissional emanadas 
do Conselho Estadual de Saneamento; 

VI - articulação do Sistema Estadual de Saneamento, com os Municípios e com a União, valorizando o 
processo de planejamento e decisão sobre medidas preventivas ao crescimento caótico de 
qualquer tipo, notadamente de concentrações urbanas e industriais, a fim de inibir os custos 
sociais e sanitários que lhes são inerentes, objetivando resolver problemas de escassez de 
recursos hídricos, congestionamento físico, dificuldade de drenagem e disposição de esgotos, 
poluição, enchentes, destruição de áreas verdes, assoreamento de rios, favelas e outras 
consequências; 

VII - ações decorrentes do Plano Estadual de Saneamento, incluindo, obrigatoriamente, programas de 
educação sanitária e ambiental da população e observar a necessária compatibilidade com os 
registros epidemiológicos; 

VIII - o Sistema Estadual de Saneamento deverá formular mecanismos que assegurem a participação 
da população no planejamento e execução das ações e fiscalização dos serviços e obras de 
saneamento; 

IX - ações, obras e serviços de saneamento planejadas e executados de acordo com as normas 
relativas à proteção ao meio ambiente e à saúde pública, cabendo aos órgãos e entidades por 
elas responsáveis o licenciamento, fiscalização e controle dessas ações, obras e serviços, nos 
termos de sua competência legal; 

X - o Plano Estadual de Saneamento deverá ser elaborado com base na bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento, compatibilizado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

XI - o Sistema de informações em Saneamento deverá ser compatibilizado com o sistema de 
informações sobre recursos hídricos. 

Art. 33 - Os órgãos e entidades estaduais participantes do Sistema Estadual de Saneamento deverão 
ser reorganizados para atender as disposições desta Lei, devendo o Poder Executivo propor os 
projetos de lei ou expedir os decretos necessários, em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 
de sua publicação. 
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Decreto nº 42.047- 26/12/2002 

Regulamenta disposições da Lei nº 10.350,de 30 de dezembro de 1994, com alterações, relativas ao 
gerenciamento e à conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do 
Sul 

Destacam-se os seguintes artigos: 
Art. 1º - O presente Decreto regulamenta o gerenciamento e a conservação das águas subterrâneas 
e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul, conforme disposições da Lei nº 10.350, de 30 de 
dezembro de 1994, com alterações. 
Art. 2º - As águas subterrâneas serão objeto de programas permanentes de pesquisa, conservação e 
proteção, visando ao seu melhor aproveitamento. 
Art. 3º - Incluem-se no gerenciamento das águas subterrâneas as seguintes ações: 
I - Avaliação dos recursos hídricos subterrâneos e o planejamento do seu aproveitamento racional; 
II - Aplicação de medidas relativas à proteção e conservação dos recursos hídricos subterrâneos. 
Parágrafo único - As interações com as águas superficiais, observadas no ciclo hidrológico, sempre 

serão consideradas na administração do aproveitamento das águas subterrâneas. 
§ 4º - O DRH e a FEPAM poderão exigir monitoramentos ou outros testes e análises se entenderem 

que o porte ou a característica do empreendimento possa afetar a qualidade ou a disponibilidade 
das águas subterrâneas. 

§ 5º - O DRH definirá em portaria, os estudos, projetos e demais documentos que deverão fazer parte 
do relatório para expedição da outorga. 

Art. 17 - As obras de captação de águas subterrâneas, mesmo que temporárias, executadas com o 
objetivo de atender estudos, projetos e pesquisas, serão objeto de autorização prévia pelo 
Departamento de Recursos Hídricos. 
Art. 18 - O uso das águas subterrâneas estaduais são passíveis de outorga nos termos do Decreto nº 
37.033/96, a qual deverá ser emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos - DRH e pela 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM. 
Art. 19 - A outorga será condicionada aos objetivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos e aos 
Planos da Bacia, considerando-se as prioridades de uso e os fatores econômicos e sociais. 
§ 1º - São dispensadas da outorga as captações insignificantes de águas subterrâneas, com vazão 

média mensal de até dois metros cúbicos por dia ou com a finalidade de uso de caráter individual 
e para a satisfação das necessidades básicas da vida. 

§ 2º - Os planos de bacia poderão estabelecer outras vazões maiores para dispensa de outorga, as 
quais deverão ser aprovadas pelo DRH. 

§ 3º - As captações de água dispensadas da outorga ficam sujeitas ao cadastramento e à fiscalização 
do DRH e FEPAM, bem como pelos demais órgãos responsáveis pela defesa da saúde pública. 

Art. 20 - Todo aquele que construir obra de captação de águas subterrâneas, no território do Estado, 
deverá cadastrá-la no DRH, apresentando as informações técnicas necessárias, bem como permitir o 
acesso da fiscalização no local. 
§ 1º - O cadastramento deverá ser efetuado junto ao Departamento de Recursos Hídricos e cada 

empreendimento receberá um número de identificação e registro. 
§ 2º - As captações existentes deverão ser cadastradas e regularizadas dentro de prazo a ser definido 

por meio de portaria específica. 
§ 3º - Os cadastros municipais já existentes, criados a partir de Leis Municipais, deverão ser 

compatibilizados com os procedimentos de cadastro estabelecidos pelo DRH. 
Art. 21 - As captações subterrâneas farão parte do Cadastro Geral dos Usuários de Água do Estado. 
Parágrafo único - As empresas e os Órgãos da Administração Pública que executem perfuração de 

poço tubular deverão ser registradas junto ao CREA e cadastradas junto ao DRH, bem como 
apresentar as informações técnicas em determinados prazos, definidos em portaria específica. 

Art. 22 - Os dados e as informações de poços e outras captações contidos no Sistema de 
Informações de Águas Superficiais e Subterrâneas, assim como os estudos hidrogeológicos 
desenvolvidos por órgãos e entidades da Administração Estadual estarão à disposição dos usuários, 
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para orientação e subsídio, no sentido de promoverem a utilização racional das águas subterrâneas. 
Art. 23 - O usuário de obras de captação de águas subterrâneas deve operá-la em condições 
adequadas, de modo a assegurar a capacidade do aquífero e evitar o desperdício de água, podendo 
o DRH exigir a reparação das obras e das instalações e a introdução de melhorias. 
Art. 24 - Os poços e outras obras de captação de águas subterrâneas deverão ser dotados de 
equipamentos de medição de volume extraído e do nível da água. 
§ 1º - Os usuários deverão manter registro de volume extraído, nível e qualidade das águas, além de 

apresentar relatório ao DRH nos prazos e condições que deverão ser estabelecidas em portaria 
específica. 

§ 2º - Respeitados os parâmetros e frequência de análises previstas na legislação específica, poderá 
a FEPAM solicitar análises adicionais para fins de controle qualitativo dos aquíferos. 

Art. 25 - É vedada qualquer ação, omissão ou atividade que intencionalmente, ou não, possa causar 
poluição às águas subterrâneas. 
Art. 26 - Todos os projetos de implantação ou ampliação de empreendimentos que apresentem riscos 
de poluição das águas subterrâneas deverão conter estudos detalhados de caracterização 
hidrogeológica e de vulnerabilidade dos sistemas aquíferos, bem como projeto de medidas de 
proteção, controle e monitoramento a serem adotadas e aprovados pela FEPAM. 
§ 1º - Resíduos sólidos, líquidos ou gasosos provenientes de qualquer atividade só poderão ser 

armazenados ou lançados de forma a não poluírem as águas subterrâneas, obedecendo aos 
padrões de emissão de poluentes estabelecidos em legislação ambiental específica. 

§ 2º - O responsável pelo empreendimento deverá apresentar à FEPAM, nos prazos estabelecidos em 
legislação específica, relatório técnico contendo todos os dados obtidos no monitoramento. 

§ 3º - Caso haja alteração comprovada, em relação aos parâmetros naturais de qualidade e/ou 
quantidade das águas subterrâneas, causada pelo empreendimento, o responsável pelo mesmo 
deverá executar as obras e procedimentos necessários à recuperação do aquífero em prazo a 
ser determinado pelo DRH e FEPAM. 

§ 4º - O atendimento das medidas dispostas no parágrafo anterior não isenta o responsável das 
sanções legais cabíveis. 

Art. 27 - O DRH e a FEPAM, dada à necessária conservação das águas subterrâneas e a prioridade 
de abastecimento da população humana, ou por motivos geológicos, hidrológicos, geotécnicos ou 
ecológicos, poderão restringir a captação e o uso dessas águas, bem como instituir áreas de proteção 
dos aquíferos. 
Parágrafo único - Nas áreas de proteção, as restrições referidas, no caput deste artigo, 
compreendem a limitação das vazões captadas nos poços, a ampliação da distância mínima entre 
poços, a coibição de novas atividades potencialmente poluidoras e outras medidas que o caso 
requeira, como a proibição de novas obras de captação de águas subterrâneas. 
Art. 28 - As áreas de proteção dos aquíferos serão estabelecidas a partir de estudos hidrogeológicos 
e ambientais, sendo classificadas em: 
I - Áreas de Proteção Máxima; 
II - Áreas de Proteção de Poços e Outras Captações. 
Art. 29 - A áreas de proteção máxima compreendem, no todo ou em parte, zonas de recarga de 
aquíferos vulneráveis à poluição e que se constituam em reservatórios de água essenciais ao 
abastecimento público, não sendo nestas áreas permitido a implantação de empreendimentos e 
atividades poluidoras. 
Art. 30 - Nas áreas de proteção de poços e outras captações subterrâneas, será instituído um 
Perímetro Imediato de Proteção Sanitária que abrange um raio mínimo de 10 m (dez metros) a partir 
do ponto de captação, o qual deverá ser cercado e protegido, devendo seu interior estar resguardado 
da entrada ou da infiltração de poluentes. 
Parágrafo único - Nas áreas referidas no caput deste artigo, os poços serão dotados de vedação 

sanitária, instalada de acordo com as normas técnicas da ABNT de construção de poços para 
captação de águas subterrâneas. 

Art. 31 - Além do Perímetro Imediato de Proteção Sanitária será estabelecido, com base em estudos 
hidrogeológicos, um perímetro de alerta contra poluição, o qual deverá ser coincidente com a Zona de 
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Contribuição do poço, sendo que neste Perímetro não poderá ser implantada qualquer atividade 
potencialmente poluidora. 
Art. 32 - Sem prejuízo das sanções legais cabíveis, os poços abandonados, temporária ou 
definitivamente, e as perfurações realizadas para outros fins que não a extração de água, bem como 
os poços em operação que estejam causando poluição ou representem riscos, deverão, a critério do 
DRH ou FEPAM, ser adequadamente tamponados e lacrados por seus responsáveis de modo a evitar 
a poluição dos aquíferos ou acidentes. 
Parágrafo único - O tamponamento e lacre dos poços referidos no caput deste artigo deverão ser 

executados seguindo as determinações do DRH e as normas técnicas da ABNT. 
Art. 33 - Os poços jorrantes deverão ser dotados de dispositivo de fechamento hermético para evitar o 
desperdício. 
Art. 34 - A critério do DRH ou da FEPAM, poços embargados poderão ser utilizados para 
monitoramento do aquífero. 
Art. 35 - O uso das águas subterrâneas do Estado do Rio Grande do Sul será fiscalizado pelo DRH e 
pela FEPAM, que poderão articular-se com outras instituições. 
Parágrafo único - A fiscalização da qualidade das águas subterrâneas destinadas ao consumo 

humano caberá à Secretaria da Saúde, observando-se o disposto na legislação vigente. 
Art. 36 - Caberá aos agentes de fiscalização credenciados, observando-se as respectivas atribuições 
profissionais: 
I - efetuar vistorias, levantamentos, avaliações e verificar a documentação técnica pertinente; 
II - colher amostras e efetuar medições; 
III - expedir autos de infração quando verificadas irregularidades no cumprimento da legislação; 
IV - aplicar as sanções previstas em Lei. 
Art. 37 - Fica assegurado aos agentes credenciados, encarregados de fiscalizar o uso das águas 
subterrâneas, o livre acesso aos locais onde houver obra de captação e onde estiverem sendo 
executados outras obras ou serviços que possam alterar a qualidade e/ou a disponibilidade nos 
aquíferos. 
§ 1º - Caberá aos Órgãos citados no artigo 35 o credenciamento dos agentes de fiscalização. 
§ 2º - Os agentes credenciados poderão requisitar força policial, se necessário, para garantir o 

exercício das suas funções. 
Art. 38 - O não cumprimento das disposições legais relativas ao gerenciamento e à conservação das 
águas subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul, e demais preceitos deste 
Regulamento, sujeitará o infrator, sem prejuízo das sanções previstas em legislação específica, às 
penalidades elencadas na LEI Nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994. 
Art. 39 - Os poços tubulares deverão ser projetados e construídos de acordo com as normas técnicas  
da ABNT. 
Art. 40 - A recarga artificial dos aquíferos poderá ser adotada, quando possível, devendo ser 
previamente aprovada pelo DRH e pela FEPAM. 
Art. 41 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
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Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 
providências. 

Art. 1º - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos municípios, à coletividade e aos 
cidadãos o dever de defendê-lo, preservá-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras, 
garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais, de acordo com 
a presente Lei.  
Art. 2º - Para garantir um ambiente ecologicamente equilibrado que assegure a qualidade de vida, 
são direitos do cidadão, entre outros: 
I - acesso aos bancos públicos de informação sobre a qualidade e disponibilidade das unidades e 

recursos ambientais; 
II - acesso às informações sobre os impactos ambientais de projetos e atividades potencialmente 

prejudiciais à saúde e à estabilidade do meio ambiente; 
III - acesso à educação ambiental; 
IV - acesso aos monumentos naturais e áreas legalmente protegidas, guardada à consecução do 

objetivo de proteção; 
V - opinar, na forma da lei, no caso de projetos e atividades potencialmente prejudiciais à saúde e ao 

meio ambiente, sobre sua localização e padrões de operação. 
Parágrafo único - O Poder Público deverá dispor de bancos de dados públicos eficientes e 

inteligíveis com vista a garantir os princípios deste artigo, além de instituir o Sistema Estadual de 
Informações Ambientais. 

Art. 3º - Todas as pessoas, físicas e jurídicas, devem promover e exigir medidas que garantam a 
qualidade do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica no desenvolvimento de sua atividade, 
assim como corrigir ou fazer corrigir, às suas expensas, os efeitos da atividade degrada Dora ou 
poluidora por elas desenvolvidas.   
§ 1º - É dever de todo cidadão informar ao Poder Público sobre atividades poluidoras ou 

degradadoras que tiver conhecimento, sendo-lhe garantido o sigilo de sua identidade, quando 
assim o desejar. 

§ 2º - O Poder Público responderá às denúncias no prazo de até 30 (trinta) dias. 
§ 3º - O Poder Público garantirá a todo o cidadão que o solicitar a informação a respeito da situação e 

disponibilidade dos recursos ambientais, enquadrando-os conforme os parâmetros e limites 
estipulados na legislação e normas vigentes. 

§ 4º - A divulgação dos níveis de qualidade dos recursos ambientais deverá ser acompanhada da 
indicação qualitativa e quantitativa das principais causas de poluição ou degradação. 

§ 5º - Os efeitos da atividade degradadora ou poluidora serão corrigidos às expensas de quem lhes 
der causa. 

Art. 17 - O planejamento ambiental tem por objetivos: 
I - produzir subsídios à formulação da Política Estadual de Controle do Meio Ambiente; 
II - articular os aspectos ambientais dos vários planos, programas e ações previstas na Constituição 

do Estado, em especial relacionados com: 
a) localização industrial; 
b) manejo do solo agrícola; 
c) uso dos recursos minerais; 
e) aproveitamento dos recursos hídricos; 
f) saneamento básico;     
g) reflorestamento; 
h) gerenciamento costeiro; 
i) desenvolvimento das regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões; 
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l) proteção preventiva à saúde; 
IV - elaborar programas especiais com vista à integração das ações com outros sistemas de gestão e 

áreas da administração direta e indireta do Estado, União e municípios, especialmente 
saneamento básico, recursos hídricos, saúde e desenvolvimento urbano e regional; 

V - estabelecer, com apoio dos órgãos técnicos competentes, as condições e critérios para definir e 
implementar o Zoneamento Ambiental do Estado; 

VI - prover a manutenção, preservação e recuperação da qualidade físico-química e biológica dos 
recursos ambientais; 

Art. 18 - O planejamento ambiental terá como unidades de referência as bacias hidrográficas e será 
executado pelo Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA, através dos seguintes 
instrumentos: 
I - gerenciamento das bacias hidrográficas; 
II - institucionalização dos comitês de bacias, cujas propostas deverão ser embasadas na participação 

e discussão com as comunidades atingidas e beneficiadas; 
III - compatibilização dos planos regionais de desenvolvimento com as diretrizes ambientais da região, 

emanadas do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA; 
Art. 22 - O Poder Público fomentará a proteção do meio ambiente e a utilização sustentável dos 
recursos ambientais através da criação de linhas especiais de crédito no seu sistema financeiro, apoio 
financeiro, creditício, técnico e operacional, contemplando o financiamento do desenvolvimento da 
pesquisa ambiental, execução de obras de saneamento, atividades que desenvolvam programas de 
educação ambiental, criação e manutenção de Unidades de Conservação, privilegiando também, na 
esfera pública ou privada:   
I - as universidades, os centros de pesquisa, as entidades profissionais, as entidades técnico-

científicas, a iniciativa privada e as entidades ambientalistas legalmente constituídas, em especial 
as que visem à proteção da biota nativa e as de educação e pesquisa; 

II - a produção e produtos que não afetam o meio ambiente e a saúde pública; 
III - a manutenção dos ecossistemas; 
IV - a manutenção e recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal; 
VI - a racionalização do aproveitamento de água e energia; 
VII - o incentivo à utilização de matéria-prima reciclável, tanto na produção agrícola, quanto na 

industrial;       
Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com as universidades públicas e 
privadas localizadas no território do Estado, prefeituras municipais, cooperativas, sindicatos, 
associações e outras entidades, no sentido de auxiliarem na preservação do ambiente natural e na 
orientação de entidades de agricultores e pecuaristas sobre as queimadas em geral. 
Art. 26 - O Poder Público Estadual criará mecanismos de compensação financeira aos municípios que 
possuam espaços territoriais especialmente protegidos e como tal reconhecidos pelo órgão estadual 
competente. 
Art. 27 - Compete ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de sua 
atuação e a conscientização da sociedade para a preservação, conservação e recuperação do meio 
ambiente, considerando: 
I - a educação ambiental sob o ponto de vista interdisciplinar; 
II - o fomento, junto a todos os segmentos da sociedade, da conscientização ambiental; 
III - a necessidade das instituições governamentais estaduais e municipais de realizarem ações 

conjuntas para o planejamento e execução de projetos de educação ambiental, respeitando as 
peculiaridades locais e regionais; 

IV - o veto à divulgação de propaganda danosa ao meio ambiente e à saúde pública; 
V - capacitação dos recursos humanos para a operacionalização da educação ambiental, com vistas 

ao pleno exercício da cidadania. 
§ 1º - A promoção da conscientização ambiental prevista neste artigo dar-se-á através da educação 

formal, não-formal e informal. 
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§ 2º - Os órgãos executivos do Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA divulgarão, 
mediante publicações e outros meios, os planos, programas, pesquisas e projetos de interesse 
ambiental objetivando ampliar a conscientização popular a respeito da importância da proteção do 
meio ambiente. 

Art. 120 - As águas, consideradas nas diversas fases do ciclo hidrológico, constituem um bem natural 
indispensável à vida e às atividades humanas, dotado de valor econômico em virtude de sua limitada 
e aleatória disponibilidade temporal e espacial, e que, enquanto bem público de domínio do Estado, 
deve ser por este gerido, em nome de toda a sociedade, tendo em vista seu uso racional sustentável. 
 Parágrafo único - Nos termos da Constituição Federal, as águas superficiais localizadas no território 

do Rio Grande do Sul não pertencentes à União, bem como as águas subterrâneas são de 
domínio do Estado. 

Art. 121 - Em conformidade com o disposto na Constituição Estadual, mormente o artigo 171, o 
gerenciamento das águas pelo Poder Público Estadual será levado a cabo pelo Sistema Estadual 
de Recursos Hídricos - SERH, com base numa Política Estadual de Recursos Hídricos, 
obedecendo aos seguintes preceitos: 

I - a proteção das águas superficiais e subterrâneas contra ações que possam comprometer seu uso 
sustentável e o propósito de obtenção de melhoria gradativa e irreversível da qualidade das águas 
hoje degradadas; 

II - a preservação e conservação dos ecossistemas aquáticos e dos recursos naturais conexos às 
águas; 

III - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas assegurando o prioritário 
abastecimento das populações humanas e permitindo a continuidade e desenvolvimento das 
atividades econômicas; 

IV - a adoção da bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e intervenção, 
considerando o cicio hidrológico na sua integridade; 

V - a participação de usuários, comunidades, órgãos públicos, organizações educacionais e científicas 
em colegiados de poder decisório na gestão do SERH; 

VI - a orientação e educação dos usuários acerca do uso racional e sustentável e do gerenciamento 
dos recursos hídricos; 

VII - a divulgação sistemática dos dados de monitoramento qualitativo, quantitativo, bem como dos 
planos da bacia hidrográfica e planos estaduais de recursos hídricos; 

VIII - a articulação intersetorial e interinstitucional compatibilizando as políticas incidentes; 
IX- a reversão da cobrança pelo uso da água para as respectivas bacias. 
Art. 122 - São instrumentos para gerenciamento dos recursos hídricos:       
I - os planos de bacias hidrográficas e planos estaduais de recursos hídricos; 
II - a outorga, tarifação e cobrança de uso da água; 
III - enquadramento dos recursos hídricos, aprovado pelo órgão ambiental competente; 
IV - o monitoramento da qualidade e quantidade; 
V - o licenciamento e a fiscalização; 
VI - sistema de informações; 
VII - compensações aos municípios. 
Art. 123 - Nos processos de outorga e licenciamento de utilizações de águas superficiais ou 
subterrâneas deverão ser obrigatoriamente considerados pelos órgãos competentes: 
I - as prioridades de uso estabelecidas na legislação vigente; 
 II - a comprovação de que a utilização não causará poluição em níveis superiores aos estipulados 

pela legislação vigente ou desperdício das águas; 
III - a manutenção de vazões mínimas à jusante das captações de águas superficiais, nos termos do 

Regulamento deste Código. 
 IV - A manutenção de níveis históricos médios adequados para a manutenção da vida aquática e o 

abastecimento público, no caso de lagos, lagoas, banhados, águas subterrâneas e aquíferos em 
geral. 
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Art. 124 - O ponto de lançamento de efluente industrial em cursos hídricos será obrigatoriamente 
situado à montante da captação de água do mesmo corpo d’água utilizado pelo agente de 
lançamento, ressalvados os casos de impossibilidade técnica, que deverão ser justificados perante o 
órgão licenciador. 
Parágrafo único - O somatório da emissão de efluentes pelos empreendimentos ou atividades, não 

poderá ultrapassar a capacidade global de suporte dos corpos d’água. 
Art. 125 - Para efeitos de aplicação das disposições deste Código referentes à outorga, 
licenciamento, autorização, monitoramento, fiscalização, estudo, planejamento e outras atividades de 
competência do Poder Público na gestão das águas, os recursos vivos dos corpos d’água naturais e 
os ecossistemas diretamente influenciados por este serão considerados partes integrantes das águas. 
Art. 126 - As propostas de enquadramento de águas interiores em classes de uso elaboradas pelos 
órgãos competentes deverão ser amplamente divulgadas e discutidas com a comunidade e entidades 
públicas ou privadas interessadas, antes de sua homologação final. 
Art. 127 - O Poder Público manterá Sistema de Previsão, Prevenção, Alerta e Combate aos 
incidentes e acidentes hidrológicos e ecológicos, tais como secas, cheias, derrames de substâncias 
tóxicas, radiações e outros, garantindo a ampla informação, prioritariamente às comunidades 
atingidas, sobre seus efeitos e desdobramento. 
Art. 128 - O órgão ambiental competente deverá considerar, obrigatoriamente, em seus processos de 
licenciamento, os efeitos que a captação de água ou o despejo de resíduos possam ter sobre 
mananciais utilizados para o abastecimento público de água potável, considerado como prioritário. 
 Parágrafo único - Para a salvaguarda do abastecimento público deverão ser levadas em conta as 

manifestações dos respectivos colegiados competentes. 
Art. 129 - Nenhum descarte de resíduo poderá conferir ao corpo receptor características capazes de 
causar efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida. 
Art. 130 - É proibida a utilização de organismos vivos de qualquer natureza na despoluição de corpos 
d’água naturais sem prévio estudo de viabilidade técnica e impacto ambiental e sem autorização do 
órgão ambiental. 
Art. 131 - A diluição de efluentes de uma fonte poluidora por meio da importação intencional de águas 
não poluídas de qualquer natureza, estranhas ao processo produtivo da fonte poluidora, não será 
permitida para fins de atendimento a padrões de lançamento final em corpos d’água naturais. 
Art. 132 - É proibida a disposição direta de poluentes e resíduos de qualquer natureza em condições 
de contato direto com corpos d’água naturais superficiais ou subterrâneas, em regiões de nascentes 
ou em poços e perfurações ativas ou abandonadas, mesmo secas. 
Art. 133 - Os poços jorrantes e quaisquer perfurações de solo que coloquem a superfície do terreno 
em comunicação com aquíferos ou com o lençol freático deverão ser equipados com dispositivos de 
segurança contra vandalismo, contaminação acidental ou voluntária e desperdícios, nos termos do 
regulamento. 
Parágrafo único - As perfurações desativadas deverão ser adequadamente tamponadas pelos 

responsáveis, ou na impossibilidade da identificação destes, pelos proprietários dos terrenos onde 
estiverem localizadas. 

Art. 134 - Incumbe ao Poder Público manter programas permanentes de proteção das águas 
subterrâneas, visando ao seu aproveitamento sustentável, e a privilegiar a adoção de medidas 
preventivas em todas as situações de ameaça potencial a sua qualidade. 
 § 1º - Os órgãos competentes deverão utilizar recursos técnicos eficazes e atualizados para o 

cumprimento das disposições do "caput", mantendo-os organizados e disponíveis aos 
interessados. 

§ 2º - A vulnerabilidade dos lençóis d’água subterrâneos será prioritariamente considerada na escolha 
da melhor alternativa de localização de empreendimentos de qualquer natureza potencialmente 
poluidores das águas subterrâneas. 

§ 3º - Os programas referidos no "caput" deverão, onde houver planos de Bacia Hidrográfica, 
constituir subprogramas destes, considerando o ciclo hidrológico na sua integralidade. 
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§ 4º - Toda a pessoa jurídica pública ou privada, ou física, que perfurar poço profundo no território 
estadual, deverá providenciar seu cadastramento junto aos órgãos competentes, mantendo 
completas e atualizadas as respectivas informações. 

§ 5º - Os municípios deverão manter seu próprio cadastro atualizado de poços profundos e de poços 
rasos perfurados sob sua responsabilidade ou interveniência direta ou indireta. 

§ 6º - Nas áreas urbanas e de alta concentração industrial deverão ser delimitadas e cadastradas as 
áreas de proteção de poços utilizados para abastecimento público. 

Art. 135 - Nas regiões de recursos hídricos escassos a implantação de loteamentos, projetos de 
irrigação e colonização, distritos industriais e outros empreendimentos que impliquem intensa 
utilização de águas subterrâneas ou impermeabilização de significativas porções de terreno, deverá 
ser feita de forma a preservar ao máximo o ciclo hidrológico original, a ser observado no processo de 
licenciamento. 
§ 1º - Nas regiões sujeitas à intrusão salina será obrigatória a adoção de medidas preventivas de 

longo prazo contra esse fenômeno, às expensas dos empreendedores.     
§ 2º - As disposições do "caput" aplicam-se a Programas de Desenvolvimento Urbano municipais. 
Art. 136 - Na elaboração de Planos Diretores e outros instrumentos de planejamento urbano deverão 
ser indicados: 
I - a posição dos lençóis de águas subterrâneas vulneráveis;     
II - as áreas reservadas para o tratamento e o destino final das águas residuárias e dos resíduos 

sólidos, quando couber. 
Parágrafo único - O órgão ambiental deverá manifestar-se sobre as áreas reservadas mencionadas 

no inciso II deste artigo, observada a legislação vigente. 
Art. 137 - Todos os esgotos deverão ser tratados previamente quando lançados no meio ambiente. 
Parágrafo único - Todos os prédios situados em logradouros que disponham de redes coletoras de 

esgotos sanitários deverão ser obrigatoriamente ligados a elas, às expensas dos proprietários, 
excetuando-se da obrigatoriedade prevista no "caput" apenas as situações de impossibilidade 
técnica, que deverão ser justificadas perante os órgãos competentes. 

Art. 138 - A utilização da rede de esgotos pluviais para o transporte e afastamento de esgotos 
sanitários somente será permitida mediante licenciamento pelo órgão ambiental e cumpridas as 
seguintes exigências: 
I - será obrigatório o tratamento prévio ao lançamento dos esgotos na rede; 
II - o processo de tratamento deverá ser dimensionado, implantado, operado e conservado conforme 

critérios e normas estabelecidas pelos órgãos municipais e estaduais competentes ou, na 
inexistência destes, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

III - qualquer que seja o processo de tratamento adotado, deverão ser previamente definidos todos os 
critérios e procedimentos necessários ao seu correto funcionamento, em especial: localização, 
responsabilidade pelo projeto, operação, controle e definição do destino final dos resíduos 
sólidos gerados no processo      

IV - as bocas de lobo e outras singularidades da rede condutora da mistura de esgotos deverão 
possuir dispositivos que minimizem o contato direto da população com o líquido transportado. 

Art. 139 - A utilização das redes de esgoto pluviais, cloacais ou mistas para lançamento de efluentes 
industriais "in natura" ou semitratados, só será permitida mediante licenciamento pelo órgão ambiental 
e cumpridas as seguintes exigências: 
I - as redes deverão estar conectadas a um sistema adequado de tratamento e disposição final;    
II - os despejos deverão estar isentos de materiais ou substâncias tóxicas, inflamáveis, interferentes 

ou inibidoras dos processos de tratamento, danificadoras das instalações das redes ou sistemas 
de tratamento, produtoras de odores ou obstrutoras de canalizações, seja por ação direta, seja 
por combinação com o líquido transportado. 

Art. 140 - O Poder Público deverá prever critérios e normas para o gerenciamento dos resíduos 
semilíquidos e pastosos, nos termos deste Código ou da legislação vigente sobre resíduos sólidos, 
quando couber, e respectivos regulamentos. 
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Art. 141 - Os responsáveis por incidentes ou acidentes que envolvam imediato ou potencial risco aos 
corpos d’água superficiais ou subterrâneos ficam obrigados a comunicar esses eventos, tão logo 
deles tenham conhecimento, ao órgão ambiental e também ao órgão encarregado do abastecimento 
público de água que possuir captação de água na área passível de comprometimento. 
Parágrafo único - O não-cumprimento das disposições do "caput" será considerado infração grave 

para fins de aplicação das penalidades previstas neste Código, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis 

Art. 142 - Nos projetos de licenciamento ambiental de qualquer obra deverão ser obrigatoriamente 
indicadas fontes de utilização de água subterrânea. 
Art. 143 - A utilização do solo, para quaisquer fins, far-se-á através da adoção de técnicas, processos 
e métodos que visem a sua conservação e melhoria e recuperação, observadas as características 
geomorfológicas, físicas, químicas, biológicas, ambientais e suas funções socioeconômicas. 
§ 1º - O Poder Público, Municipal ou Estadual, através dos órgãos competentes, e conforme 

regulamento, elaborará planos e estabelecerá normas, critérios, parâmetros e padrões de 
utilização adequada do solo, cuja inobservância, caso caracterize degradação ambiental, 
sujeitando os infratores às penalidades previstas nesta Lei e seu regulamento, bem como a 
exigência de adoção de todas as medidas e práticas necessárias à recuperação da área 
degradada. 

§ 2º - A utilização do solo compreenderá seu manejo, cultivo, parcelamento e ocupação. 
Art. 144 - O planejamento do uso adequado do solo e a fiscalização de sua observância por parte do 
usuário é responsabilidade dos governos estadual e municipal. 
Art. 156 - O Poder Público poderá declarar de preservação permanente ou de uso especial a 
vegetação e as áreas destinadas a: 
I - proteger o solo da erosão; 
VII - preservar e conservar a biodiversidade; 
VIII - proteger as zonas de contribuição de nascentes. 
Art. 159 - Os municípios criarão e manterão Unidades de Conservação para a proteção dos recursos 
ambientais, conforme legislação específica. 
Art. 192 - Os parcelamentos urbanos ficam sujeitos, dentre outros, aos seguintes quesitos: 
I - adoção de medidas para o tratamento de esgotos sanitários para lançamento no solo ou nos cursos 

d’água, visando à compatibilização de suas características com a classificação do corpo receptor; 
II- proteção das áreas de mananciais, assim como suas áreas de contribuição imediata, observando 

características urbanísticas apropriadas; 
III- que o município disponha de um plano municipal de saneamento básico aprovado pelo órgão 

ambiental competente, dentro de prazos e requisitos a serem definidos em regulamento; 
IV - o parcelamento do solo será permitido somente sob prévia garantia hipotecária, dada ao 

município, de 60% (sessenta por cento) da área total de terras sobre o qual tenha sido o plano 
urbanístico projetado. 

Parágrafo único - Não poderão ser parceladas: 
I - as áreas sujeitas à inundação; 
II - as áreas alagadiças, antes de tomadas providências para assegurar-lhes o escoamento das águas 

e minimização dos impactos ambientais; 
III - as áreas que tenham sido aterradas com materiais nocivos à saúde pública sem que sejam 

previamente sanadas; 
VI - as áreas de preservação permanente, instituídas por lei; 
VII - as áreas próximas a locais onde a poluição gere conflito de uso; 
VIII - as áreas onde a poluição impeça condições sanitárias adequadas. 
Art. 193 - Nos parcelamentos do solo é obrigatória a implantação de equipamentos para 
abastecimento de água potável, esgotamento pluvial e sanitário e o sistema de coleta de resíduos 
sólidos urbanos. 
Art. 194 - O parcelamento do solo de uso rural deverá atender, além das demais disposições legais, 
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ao disposto neste Código. 
Parágrafo único - Considera-se parcelamento rural a subdivisão de glebas em zonas rurais cujas 

características não permitam, por simples subdivisão, transformarem-se em lotes urbanos. 
Art. 217 - A coleta, o armazenamento, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos 
poluentes, perigosos, ou nocivos sujeitar-se-ão à legislação e ao processo de licenciamento perante o 
órgão ambiental e processar-se-ão de forma e em condições que não constituam perigo imediato ou 
potencial para a saúde humana e o bem-estar público, nem causem prejuízos ao meio ambiente. 
§ 1º - O enfoque a ser dado pela legislação pertinente deve priorizar critérios que levem, pela ordem, 

a evitar, minimizar, reutilizar, reciclar, tratar e, por fim, dispor adequadamente os resíduos 
gerados. 

§ 2º - O Poder Público deverá prever, nas diversas regiões do Estado, locais e condições de 
destinação final dos resíduos referidos no "caput" deste artigo, mantendo cadastro que os 
identifique. 

Art. 218 - Compete ao gerador a responsabilidade pelos resíduos produzidos, compreendendo as 
etapas de acondicionamento, coleta, tratamento e destinação final. 
§ 1º - A terceirização de serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final 

de resíduos não isenta a responsabilidade do gerador pelos danos que vierem a ser provocados. 
§ 2º - Cessará a responsabilidade do gerador de resíduos somente quando estes, após utilização por 

terceiro, licenciado pelo órgão ambiental, sofrer transformações que os descaracterizem como 
tais. 

Art. 219 - A segregação dos resíduos sólidos domiciliares na origem, visando ao seu 
reaproveitamento otimizado, é responsabilidade de toda a sociedade e será gradativamente 
implantada pelo Estado e pelos municípios, mediante programas educacionais e projetos de 
reciclagem. 

Art. 220 - Os produtos resultantes das unidades de tratamento de gases, águas, efluentes líquidos e 
resíduos deverão ser caracterizados e classificados, sendo passíveis de projetos complementares que 
objetivem reaproveitamento, tratamento e destinação final sob as condições referidas nos artigos 218 
e 219. 
Art. 221 - É vedado o transporte de resíduos para dentro ou fora dos limites geográficos do Estado 
sem o prévio licenciamento do órgão ambiental. 
Art. 222 - A recuperação de áreas degradadas pela ação da disposição de resíduos é de inteira 
responsabilidade técnica e financeira da fonte geradora ou na impossibilidade de identificação desta, 
do ex-proprietário ou proprietário da terra responsável pela degradação, cobrando-se destes os custos 
dos serviços executados quando realizados pelo Estado em razão da eventual emergência de sua 
ação. 
Art. 223 - As indústrias produtoras, formuladoras ou manipuladoras serão responsáveis, direta ou 
indiretamente, pela destinação final das embalagens de seus produtos, assim como dos restos e 
resíduos de produtos comprovadamente perigosos, inclusive os apreendidos pela ação fiscalizadora, 
com a finalidade de sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as normas legais 
vigentes. 
Art. 224 - É vedada a produção, o transporte, a comercialização e o uso de produtos químicos e 
biológicos cujo princípio ou agente químico não tenha sido autorizado no país de origem, ou que 
tenha sido comprovado como nocivo ao meio ambiente ou à saúde pública em qualquer parte do 
território nacional. 
Art. 225 - No caso de apreensão ou detecção de produtos comercializados irregularmente, o 
transporte para seu recolhimento e destinação adequada deverá ser avaliado e licenciado pelo órgão 
ambiental. 
Art. 233 - A Mata Atlântica é patrimônio nacional e estadual, e sua utilização far-se-á na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação ou conservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso de recursos naturais. 
Art. 236 - A Zona Costeira é o espaço territorial especialmente protegido, objeto do Programa 
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Estadual de Gerenciamento Costeiro com o fim de planejar, disciplinar, controlar e fiscalizar as 
atividades, empreendimentos e processos que causem ou possam causar degradação ambiental, 
observada a legislação federal. 
Art. 244 - As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e 
franco acesso a elas e ao mar e as lagoas e lagunas, em qualquer direção e sentido, ressalvados os 
trechos considerados de interesse da segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por 
legislação específica. 
§ 1º - Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona Costeira que 

impeça ou dificulte o acesso assegurado no "caput" deste artigo. 
§ 2º - A regulamentação desta Lei determinará as características e modalidades de acesso que 

garantam o uso público das praias, do mar e das lagoas e lagunas. 
§ 3º - Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da 

faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o 
limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro 
ecossistema. 

§ 4º - As praias fluviais do Estado obedecerão aos princípios previstos neste artigo. 
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Institui o Código Estadual de Qualidade dos Serviços Públicos. 

Com destaque para os seguintes artigos: 
Art. 1º - Fica instituído o código Estadual de Qualidade dos Serviços Públicos, que tem por objetivo 
estabelecer padrões mínimos de qualidade dos serviços de natureza pública, nos termos do artigo 
175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, artigo 163 da Constituição Estadual e artigo 
22 da Lei Federal 8.078/90. 
Parágrafo único - O disposto neste código aplica-se aos serviços de natureza pública e bens de uso 

comum do povo, em âmbito estadual, prestados por empresas públicas, privadas e órgãos da 
administração direta e indireta. 

Art. 2º - Constituem também objetivos deste código, balizar e avaliar a qualidade dos serviços de 
natureza pública e bens de uso comum do povo, buscando a adequação ao uso e satisfação dos 
consumidores, observadas as necessidades de universalização dos serviços e racionalização dos 
custos decorrentes, especialmente nas áreas de: 
II - águas e esgotos; 
IV – saúde pública; 
VII - proteção do meio ambiente; 
Art. 3º - A qualidade dos serviços de natureza pública será aferida por consultas científicas junto aos 
usuários e por indicadores de desempenho, tendo-se por objetivo: 
I - níveis crescentes de universalização dos serviços públicos; 
II - níveis crescentes de continuidade dos serviços públicos; 
III - níveis crescentes de rapidez no restabelecimento dos serviços públicos; 
IV - níveis crescentes na qualidade dos bens e serviços públicos; 
V - redução dos níveis de perda dos produtos; 
VI - melhoria da qualidade do ambiente e de vida da população. 
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Art. 4º - A formulação dos indicadores que compõem este código e outros complementares serão 
estabelecidos pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande 
do Sul (AGERGS) quando tratar-se de serviço delegado e pela Secretaria da Coordenação e 
Planejamento quando tratar-se dos demais serviços de natureza pública de que trata este código. 
§3º - A AGERGS e a Secretaria da Coordenação e Planejamento deverão divulgar ostensivamente à 
população gaúcha a presente Lei, utilizando-se da rede escolar, das contas de serviço público, meios 
de comunicação e demais formas que possibilitem a criação em curto prazo do Cadastro de Usuários 
Voluntários que trata o artigo 5º. 
Art. 6º - Os órgãos prestadores de serviços de natureza pública (empresas públicas, privadas e da 
administração direta e indireta do Estado) fornecerão à AGERGS e à Secretaria da Coordenação e 
Planejamento os dados necessários para a apuração dos indicadores previstos neste código. 
§2º - A AGERGS e a Secretaria da Coordenação e Planejamento obrigam-se a efetuar ao menos uma 
audiência pública anual, para explicarem aos interessados a evolução dos serviços públicos de que 
trata a presente Lei. 
Art. 12 - Este capítulo define os indicadores básicos relativos à prestação dos serviços públicos de 
água e esgoto pelos respectivos concessionários e permissionários. 
Art. 13 - A quantificação dos índices de continuidade, níveis de pressão, tempo médio de atendimento 
ao consumidor e perdas do sistema de água por conjunto é calculada conforme os seguintes 
indicadores: 
I - duração equivalente de interrupção de água, por consumidor do conjunto considerado; 
II- frequência equivalente de interrupção de água, por consumidor do conjunto considerado; 
III - água total interrompida no conjunto considerado; 
IV - número de reclamações procedentes; 
V - tempo médio de atendimento à unidade consumidora urbana; 
VI - tempo médio de atendimento à unidade consumidora rural; 
VII - matriz de Qualidade Técnica, indicador global, oriundo da ponderação dos demais indicadores 
deste artigo. 
Art. 25 - A quantificação dos índices das áreas verdes e de lazer é calculada conforme os seguintes 
indicadores: 
I - área verde em metros quadrados por habitante; 
II - área de lazer em metros quadrados por habitante. 
Art. 26 - A quantificação dos índices de coleta e destinação final de lixo será calculada segundo os 
seguintes indicadores: 
I - população atendida por coleta de lixo; 
II - proporção do lixo coletado; 
III - população atendida por coleta de lixo seletiva; 
IV - proporção de lixo seletivo coletado; 
V - destinação final. 
Art. 29 - O índice de qualidade de água do sistema fluvial leva em consideração os seguintes oito 
parâmetros: 
I - oxigênio dissolvido; 
II - coliformes fecais; 
III - PH; 
IV - DBO (demanda biológica de oxigênio); 
V - nitratos; 
VI - fosfatos; 
VII - turbidez e, 
VIII - sólidos totais. 
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Decreto nº 37.033 - 21/11/1996 

Regulamenta a outorga do direito de uso da água no Estado do Rio Grande do Sul, prevista nos 
artigos 29, 30 e31 da Lei n.º 10.350, de 30 de dezembro de 1994. 

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no uso da atribuição que lhe confere o artigo 
82, inciso V, da Constituição do Estado. 

DECRETA: 
As águas de domínio do Estado do Rio Grande do Sul, superficiais e subterrâneas, somente poderão 
ser objeto de uso após outorga, de que tratam os artigos 29, 30 e 31 da Lei nº 10.350, de 30 de 
dezembro de 1994, pelo Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria das Obras Públicas, 
saneamento e Habitação - DRH - e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM -, 
mediante: 
I - licença de uso, quando o usuário atender às condições definidas pelos órgãos mencionados no 

"caput", em função da disponibilidade quali-quantitativa da água na Bacia; 
Art. 8º - O DRH é o órgão responsável pela coordenação da emissão de direito de uso da água e os 
requerimentos deverão ser a ele dirigidos. 
§ 1º - A outorga emitida em conjunto pelo DRH e pela FEPAM será objeto de portaria específica, após 

requerimento do interessado, acompanhado de estudos, projetos e outras informações que 
permitam a instrução do respectivo processo conforme normas e procedimentos estabelecidos 
pelo Sistema de Consulta Permanente, previsto no artigo 22, parágrafo 1º, deste Regulamento. 

§ 2º - As obras necessárias à derivação e ao lançamento de efluentes, bem como as demais 
intervenções estruturais necessárias a determinados usos deverão ser projetadas e executadas 
sob responsabilidade de profissionais habilitados, devidamente registrados nos seus respectivos 
Conselhos. 

§ 3º - Qualquer alteração no projeto ou modificação da vazão captada ou lançada, bem como da 
qualidade do lançamento, deve ser previamente aprovada pelo DRH e pela FEPAM 

Art. 16 - O DRH poderá quando julgar conveniente, determinar que os outorgados instalem e operem 
equipamentos hidrométricos, ou reembolsem-no dos respectivos custos, ficando  obrigados a 
encaminhar-lhe os dados observados e medidos, na forma preconizada no ato de outorga e de 
conformidade com as normas e procedimentos por ele estabelecidos. 
Parágrafo único - No caso de águas subterrâneas, os outorgados deverão apresentar ao DRH os 

dados dos poços, das águas subterrâneas e dos aquíferos, para cadastro e efetiva gestão 
desses recursos. 

Art. 17 - Os atuais usuários, que não disponham da outorga de que trata este regulamento, deverão 
obtê-la na forma por ele estabelecida. 
Art. 18 - Os recursos hídricos serão utilizados prioritariamente no abastecimento das populações, 
ficando a hierarquia dos demais usos estabelecida nos planos de bacia hidrográfica. 
§1º - dentro de uma mesma categoria de usuários, terá preferência para a outorga de direitos de uso 
da água o usuário que comprovar maior eficiência e economia na sua utilização, mediante 
tecnologias  apropriadas, eliminação de perdas e desperdícios e outras condições a serem firmadas 
nos planos de Bacia Hidrográfica. 
§2º - Ocorrendo insuficiência de água, independentemente da causa, ou no caso de degradação da 
qualidade do seu corpo a níveis que possam alterar sua classe de uso, DRH e FEPAM modificarão as 
condições fixadas no ato de outorga. 
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 9.921 - 27/07/1993 

Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º da Constituição do 
Estado e dá outras providências. 

Art. 1º - A segregação dos resíduos sólidos na origem, visando seu reaproveitamento otimizado, é 
responsabilidade de toda a sociedade e deverá ser implantada gradativamente nos municípios, 
mediante programas educacionais e projetos de sistemas de coleta segregativa. 
§ 1º - Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado ficam obrigados à 
implantação da coleta segregativa interna dos seus resíduos sólidos. 
§2º - Os municípios darão prioridade a processos de reaproveitamento dos resíduos sólidos, através 
da coleta segregativa ou da implantação de projetos de triagem dos recicláveis e o reaproveitamento 
da fração orgânica, após tratamento, na agricultura, utilizando formas de destinação final, 
preferencialmente, apenas para os rejeitos desses procedimentos. 
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se como resíduos sólidos aqueles provenientes de: 
I - atividades industriais, atividades urbanas (doméstica e de limpeza urbana), comerciais, de serviços 

de saúde, rurais, de prestação de serviços e de extração de minerais; 
II - sistemas de tratamento de águas e resíduos líquidos cuja operação gere resíduos semilíquidos ou 

pastosos, enquadráveis como resíduos sólidos, a critério do órgão ambiental do Estado.41 
III - outros equipamentos e instalações de controle de poluição. 
Art. 3º - Os sistemas de gerenciamento dos resíduos sólidos terão como instrumentos básicos planos 
e projetos específicos de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final a serem 
licenciados pelo órgão ambiental do Estado, tendo como metas a redução da quantidade de resíduos 
gerados e o perfeito controle de possíveis efeitos ambientais. 
§ 1º - Fica vedada a descarga ou depósito de forma indiscriminada de resíduos sólidos no solo e em 
corpos de água. 
§ 2º - A acumulação temporária de resíduos sólidos de qualquer natureza somente será tolerada, caso 
não ofereça risco de poluição ambiental, mediante autorização prévia do órgão ambiental do Estado. 
Art. 4º - É proibida a diluição ou lançamento de resíduos sólidos e semilíquidos em sistemas de 
esgoto sanitário ou tratamento de efluentes líquidos, salvo em casos especiais, a critério do órgão 
ambiental do Estado. 
42Art. 5º - Quando a destinação final for disposição no solo, deverão ser tomadas medidas adequadas 
para proteção das águas superficiais e subterrâneas, obedecendo aos critérios e normas 
estabelecidas pelo órgão ambiental do Estado. 
Parágrafo único - Quando os resíduos forem enquadráveis como perigosos pelo órgão ambiental do 
Estado, a sua disposição no solo, por qualquer sistema ou processo, só será permitida após 
acondicionamento e tratamentos adequados, definidos em projeto específico licenciado pelo órgão 
ambiental do Estado. 
Art. 6º - Os planos diretores, bem como os demais instrumentos de política de desenvolvimento e de 
expansão dos municípios, deverão prever os espaços adequados para instalação de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos urbanos. 
Art. 7º - VETADO. 
Art. 8º - A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos 
sólidos de estabelecimentos industriais, comerciais e de Prestação de serviços, inclusive de saúde, 

                                                 

 

41(Alínea II vetada pelo Governador e mantida pela AL public. DOE de 10.09.93). 
42(Art. 4º vetado pelo Governador e mantido pela Assembleia - public. DOE de 10.09.93). 
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Lei nº 9.921 - 27/07/1993 

são de responsabilidade da fonte geradora independentemente da contratação de terceiros, de direito 
público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades43. 
§ 1º - Os executores das atividades mencionadas no "caput" deverão estar cadastrados junto ao órgão 
ambiental do Estado. 
§ 2º - A Prefeitura, quando contratada nos termos deste artigo, submeter-se-á às mesmas regras 
aplicáveis nos demais casos. 
§ 3º - No caso de utilização de resíduos como matéria-prima, a responsabilidade da fonte geradora só 
cessará quando da entrega dos resíduos à pessoa física ou jurídica que os utilizará corno matéria-
prima. 
Art. 9º - Os recipientes, embalagens, contêineres, invólucros e assemelhados, quando destinados ao 
acondicionamento dos produtos perigosos, definidos no regulamento, deverão ser obrigatoriamente 
devolvidos ao fornecedor desses produtos. 
Parágrafo único - É vedada a reutilização desses recipientes para qualquer fim, exceto para o 
armazenamento dos produtos, definidos no "caput" deste artigo. 
Art. 10 - As indústrias de embalagens localizadas no Rio Grande do Sul, na medida das possibilidades 
e limitações tecnológicas atuais, obrigar-se-ão a incluir em seus produtos indicações que possam 
facilitar a reciclagem dos mesmos, segundo critérios e prazos estabelecidos no regulamento desta Lei. 
Art. 11 - O emprego ou a implantação de fornos industriais ou de sistemas de incineração para a 
destruição de resíduos sólidos, seja qual for a fonte geradora, depende do prévio licenciamento do 
órgão ambiental do Estado. 
§ 1º - Fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as 
situações de emergência sanitária, reconhecidas pelo órgão competente do Estado. 
§ 2º - Não será permitida a incineração de resíduos sem prévia caracterização completa (físico-
química, termodinâmica e rnicrobiológica) dos mesmos, conforme exigência do órgão ambiental do 
Estado. 
§ 3º - Qualquer que seja o porte do incinerador ou a natureza do resíduo a ser incinerado, será 
obrigatória a adoção de mecanismos e processos de controle e monitoramento de emissões gasosas, 
efluentes líquidos e resíduos sólidos da incineração. 
Art. 12 - Para implementar a consecução dos objetivos desta Lei, o Estado: 
I - implantará programas de capacitação gerencial na área de resíduos sólidos; 
II - estimulará a criação de linhas de crédito para auxiliar os municípios no projeto e implantação de 

sistemas de licenciados pelo órgão ambiental do Estado, preferencialmente, para formas de 
reaproveitamento de resíduos, bem como para a adoção de medidas mitigadoras do impacto 
ambiental em áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos; 

III - estimulará a implantação de indústrias recicladoras de resíduos sólidos; 
IV - incentivará a criação e o desenvolvimento de associações e ou cooperativas de catadores e 

classificadores de resíduos sólidos, podendo fornecer a infraestrutura mínima de trabalho e as 
condições a serem estabelecidas no regulamento desta Lei; 

V - estimulará a implantação de consórcio entre municípios para que se viabilizem soluções conjuntas 
entre os mesmos44 

Art. 1345 - Será proibido o acesso a financiamento por bancos estaduais e fundos especiais de 
desenvolvimento aquelas empresas e órgãos públicos cuja situação, com respeito a resíduos  
sólidos, não estiver plenamente regularizada diante desta Lei e seu regulamento. 
Parágrafo único - Exclui-se do "caput" deste artigo os financiamentos relativos a projetos que 

                                                 

 

43(V. L. 10.099/94). 
44(lnciso V vetado pelo Governador e mantido pela AL - public. DOE 10.09.93). 
45(Art. 13 e seu parágrafo único VETADO pelo Governador e mantido pela AL - public. No DOE de 10.09.93). 
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objetivem a implantação ou a regularização de sistemas de destinação de resíduos sólidos. 
Art. 14 - Caberá ao órgão ambiental do Estado elaborar o Cadastro Estadual de Resíduos Sólidos 
Industriais e o Cadastro dos Resíduos Sólidos Não-Industriais, nos termos e prazos estabelecidos no 
regulamento desta Lei, 
Parágrafo único - Os municípios, cujo território abrigar fontes geradoras de resíduos perigosos, 
deverão manter cadastro atualizado das mesmas em seu órgão municipal, à disposição da 
comunidade. 
Art. 15 - O órgão ambiental do Estado manterá cadastros, registros e demais informações sobre 
fontes geradoras de resíduos radioativos existentes no território do Rio Grande do Sul. 
Art. 16 - Os projetos que envolverem reciclagem, coleta segregativa, minimização de geração de 
resíduos na fonte e alternativas análogas deverão incluir ações de educação ambiental e sanitária. 
Art. 17 - Quaisquer que sejam as tecnologias adotadas para desativação ou destruição de resíduos 
gerados por serviços de saúde e laboratórios de pesquisa, valerão as normas específicas 
estabelecidas no regulamento desta Lei, devidamente compatibilizadas com as normas federais do 
CONAMA e com os seguintes critérios gerais: 
I - a fração não contaminada por agentes patogênicos deverão sofrer coletas segregativas; 
II - as frações dos resíduos contaminadas ou constituídas por objetos pérfuro-cortantes ou agentes 

patogênicos, deverão ser objeto de normas criteriosamente estabelecidas com a finalidade de 
minimizar riscos ambientais, sanitários e ocupacionais, simultaneamente, devendo ser dedicado 
especial cuidado ao manejo dessas frações em todas as etapas, desde a coleta no local de 
geração até sua entrada nos sistemas de tratamento; 

III - a cremação de cadáveres, peças anatômicas ou outros tipos de matéria orgânica originária de 
biomassa animal, inclusive humana, também será contemplada no regulamento desta Lei. 

Parágrafo único - Para conceder licenciamento ambiental nas situações referidas no "caput", o órgão 
estadual competente exigirá aprovação dos critérios operacionais junto às autoridades de Fiscalização 
do Trabalho. 
Art. 18 - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do regulamento desta Lei, os 
municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes, deverão apresentar ao órgão ambiental do 
Estado projeto de sistema contemplando solução locacional e tecnológica adequada, bem como 
cronograma de implantação para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, sob pena de 
responsabilidade por dano ao meio ambiente. 
§ 1º - Os demais municípios cumprirão o disposto neste artigo no prazo de 1 (um) ano. 
§ 2º - Os municípios poderão associar-se para cumprimento do disposto neste artigo. 
Art. 19 - Para as demais fontes geradoras já existentes o regulamento fixará os prazos para 
adaptação a esta Lei. 
Art. 20 - Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, as infrações ao disposto nesta Lei 
acarretarão a aplicação das seguintes penalidades: 
I - advertência, com prazo para a regularização da situação; 
II - multa, de 100 (cem) a 10.000 (dez mil) UPFs; 
III - interdição. 
Parágrafo único - No caso de infração continuada, poderá ser aplicada a penalidade de multa diária. 
Art. 21 - Na aplicação da penalidade da multa, a autoridade levará em conta a maior ou menor 
intensidade ou extensão da degradação ambiental, efetiva ou potencial, causada pela infração, assim 
como a intencionalidade do infrator. 
Art. 22 - A penalidade de interdição será aplicada: 
I - em caso de reincidência; 
II - quando da infração resultar: 
a) contaminação significativa de águas superficiais ou subterrâneas, ou 
b) degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação, recuperação pelo 

infrator ou à custa dele, ou 
c) risco iminente à saúde pública. 
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Art. 23 - O procedimento administrativo para a apuração das infrações às disposições desta Lei será 
disciplinado em regulamento, assegurada ampla defesa ao infrator e obedecido o princípio do 
contraditório. 
Art. 2446- O Poder Executivo fica obrigado a publicar o regulamento desta Lei no prazo máximo de 1 
(um) ano a contar da publicação da mesma. 
Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26 - Revogarn-se as disposições em contrário, em especial as Leis nºs 9.486, de 26 de dezembro 
de 1991 e 9.718, de 27 de agosto de 1992. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 8.850 - 08/05/1989 

Cria o Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. 

Os artigos de maior interesse para os PMSBs e Plano Regional são: 
Art. 1º47- Fica criado o Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul - FRH-RS, 
cujos recursos se destinam a financiar a elaboração de planos, programas e projetos e a execução de 
serviços e obras do interesse do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 
Parágrafo único - Os recursos do Fundo destinar-se-ão prioritariamente a serviços de engenharia e 
obras para aproveitamento de recursos hídricos para fins agropecuários e usos múltiplos, 
beneficiando preferencialmente os pequenos agricultores. 
Art. 2º - O FRH-RS será constituído dos seguintes recursos: 
I - dotação orçamentária específica; 
II - resultado operacional próprio; 
III - recursos oriundos de operações de crédito; 
IV - importâncias provenientes de convênios, contratos ou outros ajustes celebrados com instituições 

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; 
V - arrecadação proveniente da outorga de concessões, permissões e autorizações para utilização de 

recursos hídricos; 
VI - produto de multas aplicadas por transgressões à legislação sobre águas; 
VII - valores de indenizações por danos causados à qualidade da água; 
VIII - contribuição de melhorias decorrentes das obras no setor hídrico, financiadas com recursos do 

Estado; 
IX - taxas de água derivadas do uso de águas reservadas, através de obras públicas, ou naquelas nas 

quais o Poder Público tenha participação minoritária; 

                                                 

 

46(Art. 24 VETADO pelo Governador e mantido pela AL - public. no DOE de 10.09.93). 
 
47 Modificação introduzida pela Lei nº 11.560, de 22 de dezembro de 2000: 
Art. 1º - Fica criado o Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul - FRH/RS, de caráter supletivo, 
vinculado à Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, cujos recursos se destinam a financiar a elaboração de planos, programas e 
projetos e execução de serviços e obras do interesse do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 
§ 1º - Os recursos do Fundo destinar-se-ão prioritariamente a serviços de engenharia e obras para aproveitamento de recursos 
hídricos, para fins agropecuários e usos múltiplos, beneficiando preferencialmente os pequenos agricultores. 
§ 2º - Serão repassados recursos do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul à Secretaria das 
Obras Públicas e Saneamento, com a finalidade de financiar a elaboração e execução de projetos, obras e serviços de 
engenharia referentes a recursos hídricos." 
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X - outros recursos a ele destinados, compatíveis com suas finalidades. 
Art. 3º - Os recursos do FRH-RS se destinam a investimentos em obras e instalações, máquinas e 
equipamentos, e participações societárias de interesse do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e a 
financiar, inclusive sob a forma de auxílios: 
I - a realização de estudos, pesquisas e levantamentos necessários à formulação do Plano Estadual  
de Utilização dos Recursos Hídricos; 
II - a elaboração e execução, dentre outros, de programas e projetos para: 
a) preservação e recuperação dos recursos hídricos; 
b) abastecimento humano; 
c) controle de cheias; 
d) irrigação e drenagem; 
e) usos múltiplos. 
III - outras atividades consideradas relevantes ou necessárias à utilização racional dos recursos 

hídricos. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde 
e Meio Ambiente 

Lei 10.350 – 30/12/1994 

(atualizada até a Lei nº 11.685, de 08 de novembro de 2001) 
Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul. 48 

Artigos relevantes desta lei: 
Art. 1º - A água é um recurso natural de disponibilidade limitada e dotado de valor econômico que, 
enquanto bem público de domínio do Estado, terá sua gestão definida através de uma Política de 
Recursos Hídricos, nos termos desta Lei.  
Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, os recursos hídricos são considerados na unidade do 

ciclo hidrológico, compreendendo as fases aérea, superficial e subterrânea, e tendo a bacia 
hidrográfica como unidade básica de intervenção.  

Art. 2º - A Política Estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo promover a harmonização entre os 
múltiplos e competitivos usos dos recursos hídricos e sua limitada e aleatória disponibilidade temporal 
e espacial, de modo a:  
I - assegurar o prioritário abastecimento da população humana e permitir a continuidade e 

desenvolvimento das atividades econômicas;  
II - combater os efeitos adversos das enchentes e estiagens, e da erosão do solo;  
III - impedir a degradação e promover a melhoria de qualidade e o aumento da capacidade de 

suprimento dos corpos de água, superficiais e subterrâneos, a fim de que as atividades humanas 
se processem em um contexto de desenvolvimento socioeconômico que assegure a 
disponibilidade dos recursos hídricos aos seus usuários atuais e às gerações futuras, em padrões 
quantitativa e qualitativamente adequados.  

Art. 3º - A Política Estadual de Recursos Hídricos reger-se-á pelos seguintes princípios:  
I - Todas as utilizações dos recursos hídricos que afetam sua disponibilidade qualitativa ou 

quantitativa, ressalvadas aquelas de caráter individual, para satisfação de necessidades básicas 

                                                 

 

48 Regulamentação de alguns artigos pelo Decreto nº 42.047- 26/12/2002. 
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da vida, ficam sujeitas à prévia aprovação pelo Estado;  
II - a gestão dos recursos hídricos pelo Estado processar-se-á no quadro do ordenamento territorial, 

visando à compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção do meio 
ambiente;  

III - os benefícios e os custos da utilização da água devem ser equitativamente repartidas através de 
uma gestão estatal que reflita a complexidade de interesses e as possibilidades regionais, 
mediante o estabelecimento de instâncias de participação dos indivíduos e das comunidades 
afetadas;  

IV - as diversas utilizações da água serão cobradas, com a finalidade de gerar recursos para financiar 
a realização das intervenções necessárias à utilização e à proteção dos recursos hídricos, e para 
incentivar a correta utilização da água;  

V - é dever primordial do Estado oferecer à sociedade, periodicamente, para conhecimento, exame e 
debate, relatórios sobre o estado quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos.  

Art. 4º - São diretrizes específicas da Política Estadual de Recursos Hídricos:  
I - descentralização da ação do Estado por regiões e bacias hidrográficas;  
II - participação comunitária através da criação de Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas 

congregando usuários de água, representantes políticos e de entidades atuantes na respectiva 
bacia;  

III - compromisso de apoio técnico por parte do Estado através da criação de Agências de Região 
Hidrográfica incumbidas de subsidiar com alternativas bem definidas do ponto de vista técnico, 
econômico e ambiental, os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica que compõe a 
respectiva região;  

IV - integração do gerenciamento dos recursos hídricos e do gerenciamento ambiental através da 
realização de Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental, com 
abrangência regional, já na fase de planejamento das intervenções nas bacias;  

V - articulação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos com o Sistema Nacional destes recursos e 
com Sistemas Estaduais ou atividades afins, tais como de planejamento territorial, meio ambiente, 
saneamento básico, agricultura e energia;  

VI - compensação financeira, através de programas de desenvolvimento promovidos pelo Estado, aos 
municípios que sofram prejuízos decorrentes da inundação de áreas por reservatórios ou 
restrições decorrentes de leis de proteção aos mananciais;  

VII - incentivo financeiro aos municípios afetados por áreas de proteção ambiental de especial 
interesse para os recursos hídricos, com recursos provenientes do produto da participação, ou da 
compensação financeira do Estado no resultado da exploração de potenciais hidroenergéticos em 
seu território, respeitada a Legislação Federal.  

Art. 5º - Integram o Sistema de Recursos Hídricos, o Conselho de Recursos Hídricos, o Departamento 
de Recursos Hídricos, os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica e as Agências de Região 
Hidrográfica.  
Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, integrará ainda o Sistema o órgão ambiental do Estado.  
Art. 6º - São objetivos do Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul:  
I - a execução e atualização da Política Estadual de Recursos Hídricos;  
II - a proposição, execução e atualização do Plano Estadual;  
III - a proposição, execução e atualização dos Planos de Bacias Hidrográficas;  
IV - a instituição de mecanismos de coordenação e integração do planejamento e da execução das 

atividades públicas e privadas no setor hídrico;  
V - a compatibilização da Política Estadual com a Política Federal sobre a utilização e proteção dos 
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recursos hídricos no Estado.  
Art. 7º49 - Fica instituído o Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, como instância 
deliberativa superior do Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, cujo Presidente será o 
Secretário do Meio Ambiente e o Vice-Presidente será o Secretário das Obras Públicas e 
Saneamento, e integrado por: 
I - Secretários de Estado cujas atividades se relacionem com a gestão dos recursos hídricos, o 

planejamento estratégico e a gestão financeira do Estado;  
II - sete representantes dos Comitês de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas, garantido no 

mínimo um para cada região hidrográfica em que se divide o Estado e um representante dos 
Comitês das bacias transfronteiriças50.  

Parágrafo único - Integrarão, ainda, o Conselho, mediante convite do Governador do Estado, um 
representante, respectivamente, do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

§ 1° - Integrarão, ainda, o Conselho, mediante convite do Governador do Estado, um representante, 
respectivamente, do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos51.  

§ 2º - Os Secretários de Estado que integrarão o Conselho de que trata o inciso I deste artigo serão 
designados mediante regulamentação52.   

Art. 8º - Compete ao Conselho de Recursos Hídricos:  
I - propor alterações na Política Estadual de Recursos Hídricos a serem encaminhadas na forma de 

proposta de projeto de lei ao Governador do Estado;  
II - opinar sobre qualquer proposta de alteração da Política Estadual de Recursos Hídricos;  
III - apreciar o anteprojeto de lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos previamente ao seu 

encaminhamento ao Governador do Estado e acompanhar sua implementação;  
IV - aprovar os relatórios anuais sobre a situação dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul;  
V - aprovar critérios de outorga do uso da água;  
VI - aprovar os regimentos dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica;  
VII - decidir os conflitos de uso de água em última instância no âmbito do Sistema de Recursos 

Hídricos do Rio Grande do Sul;  
VIII - representar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através de seu presidente, junto aos 

órgãos federais e entidades internacionais que tenham interesses relacionados aos recursos 
hídricos do Estado;  

IX - elaborar seu Regimento Interno.  
Parágrafo único - As deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria de seus membros.  
Art. 9º - O Conselho será assistido em suas funções administrativas por uma Secretaria-Executiva e 
em suas funções técnicas pelo Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio 
Ambiente53. 
Art. 10 - Fica criado na Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, o Departamento de Recursos Hídricos, 
como órgão de integração do Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul54.  
Art. 11 - Compete ao Departamento de Recursos Hídricos:  
I - elaborar o anteprojeto de lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos através da compatibilização 

das propostas encaminhadas pelos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica com os 

                                                 

 

49 Redação dada pela Lei n° 11.560/00. 
50Redação dada pela Lei n° 11.685/01. 
51Renumerado pela Lei n° 11.685/01. 
52 Incluído pela Lei n° 11.685/01. 
 
53Redação dada pela Lei n° 11.560/00. 
54Redação dada pela Lei n° 11.560/00. 
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planos e diretrizes setoriais do Estado, relativos às atividades que interferem nos recursos hídricos; 
II - coordenar e acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos, cabendo-lhe, em 

especial:  
a) propor ao Conselho de Recursos Hídricos critérios para a outorga do uso da água dos corpos de 

água sob domínio estadual e expedir as respectivas autorizações de uso;  
b) regulamentar a operação e uso dos equipamentos e mecanismos de gestão dos recursos hídricos, 

tais como redes hidrometeorológicas, banco de dados hidrometeorológicos, cadastros de usuários 
das águas;  

c) elaborar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos no Estado para apreciação pelos 
Comitês, na forma do Artigo 19, IV, com vista à sua divulgação pública.  

III - assistir tecnicamente o Conselho de Recursos Hídricos.  
Art. 12 - Em cada bacia hidrográfica será instituído um Comitê de Gerenciamento de Bacia 
Hidrográfica, ao qual caberá a coordenação programática das atividades dos agentes públicos e 
privados, relacionados aos recursos hídricos, compatibilizando, no âmbito espacial da sua respectiva 
bacia, as metas do Plano Estadual de Recursos Hídricos com a crescente melhoria da qualidade dos 
corpos de água.  
Art. 13 - Cada Comitê será constituído por:  
I - representantes dos usuários da água, cujo peso de representação deve refletir, tanto quanto 

possível, sua importância econômica na região e o seu impacto sobre os corpos de água;  
II - representantes da população da bacia, seja diretamente provenientes dos poderes legislativos 

municipais ou estaduais, seja por indicação de organizações e entidades da sociedade civil;  
III - representantes dos diversos órgãos da administração direta federal e estadual, atuantes na região 

e que estejam relacionados com os recursos hídricos, excetuados aqueles que detém 
competências relacionadas à outorga do uso da água ou licenciamento de atividades 
potencialmente poluidoras.  

Parágrafo único - Entende-se como usuários da água indivíduos, grupos, entidades públicas e 
privadas e coletividades que, em nome próprio ou no de terceiros, utilizam os recursos hídricos como:  
a) insumo em processo produtivo ou para consumo final;  
b) receptor de resíduos;  
c) meio de suporte de atividades de produção ou consumo.  
Art. 14 - Na composição dos grupos a que se refere o artigo anterior deverá ser observada a 
distribuição de 40% de votos para representantes do grupo definido no inciso I, 40% de votos para 
representantes do grupo definido no inciso II e 20% para os representantes do grupo definido no 
inciso III.  
Art. 15 - Os órgãos e entidades federais, estaduais ou municipais que, na bacia hidrográfica, exerçam 
atribuições relacionadas à outorga do uso da água ou licenciamento de atividades potencialmente 
poluidoras terão assento nos Comitês e participarão nas suas deliberações, sem direito de voto.  
Art. 16 - Os Comitês serão presididos por um de seus integrantes pertencente aos grupos definidos 
nos incisos I ou II do artigo 13, eleito por seus pares, para um mandato de 2 anos, permitida a 
recondução.  
Art. 17 - Todos os integrantes de um Comitê deverão ter plenos poderes de representação dos 
órgãos ou entidades de origem.  
Art. 18 - A indicação da composição dos membros de cada Comitê, bem como as normas básicas de 
orientação e de elaboração do respectivo Regimento Interno, serão estabelecidas por decreto do 
Poder Executivo do Estado.  
Art. 19 - Os Comitês têm como atribuições:  
I - encaminhar ao Departamento de Recursos Hídricos a proposta relativa à bacia hidrográfica, 

contemplando, inclusive, objetivos de qualidade, para ser incluída no anteprojeto de lei do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos;  

II - conhecer e manifestar-se sobre o anteprojeto de lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
previamente ao seu encaminhamento ao Governador do Estado;  
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III - aprovar o Plano da respectiva bacia hidrográfica e acompanhar sua implementação;  
IV - apreciar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul;  
V - propor ao órgão competente o enquadramento dos corpos de água da bacia hidrográfica em 

classes de uso e conservação;  
VI - aprovar os valores a serem cobrados pelo uso da água da bacia hidrográfica;  
VII - realizar o rateio dos custos de obras de interesse comum a serem executados na bacia 

hidrográfica;  
VIII - aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos em serviços e obras de interesse da 

bacia hidrográfica tendo por base o Plano da respectiva bacia hidrográfica;  
IX - compatibilizar os interesses dos diferentes usuários da água, dirimindo, em primeira instância, os 

eventuais conflitos.  
Art. 29 - Dependerá da outorga do uso da água qualquer empreendimento ou atividade que altere as 
condições quantitativas e qualitativas, ou ambas, das águas superficiais ou subterrâneas, observado o 
Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos de Bacia Hidrográfica.  
§ 1º - A outorga será emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos mediante autorização ou 

licença de uso, quando referida a usos que alterem as condições quantitativas das águas.  
§ 2º - O órgão ambiental do Estado emitirá a outorga quando referida a usos que afetem as condições 

qualitativas das águas.  
Art. 30 - A outorga de que trata o artigo anterior será condicionada às prioridades de uso 
estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e no Plano de Bacia Hidrográfica.  
Art. 31 - São dispensados da outorga os usos de caráter individual para satisfação das necessidades 
básicas da vida.  
Art. 34 - As obras de uso múltiplo, ou de interesse comum ou coletivo, terão seus custos rateados, 
direta ou indiretamente, segundo critérios e normas a serem estabelecidos pelo regulamento desta 
Lei, atendidos os seguintes procedimentos:  
I - prévia negociação, realizada no âmbito do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 

pertinente, para fins de avaliação do seu potencial de aproveitamento múltiplo e consequente 
rateio de custos entre os possíveis beneficiários;  

II - previsão de formas de retorno dos investimentos públicos ou justificada circunstanciadamente a 
destinação de recursos a fundo perdido;  

III - concessão de subsídios somente no caso de interesse público relevante e na impossibilidade 
prática de identificação de beneficiados para o consequente rateio de custos.  

Art. 40 - A implantação da cobrança pelo uso da água será feita de forma gradativa, atendidas as 
seguintes providências:  

I - desenvolvimento de programa de comunicação social sobre a necessidade econômica, social, 
cultural e ambiental da utilização racional e proteção da água, com ênfase para a educação 
ambiental;  

II - implantação de um sistema de informações hidrometeorológicas e de cadastro dos usuários de 
água;  

III - implantação do sistema integrado de outorga do uso da água, devidamente compatibilizado com 
sistemas correlacionados de licenciamento ambiental e metropolitano.  

Parágrafo único - O sistema integrado de outorga do uso da água, previsto no inciso III, abrangerá os 
usos existentes, os quais deverão adequar-se ao disposto nesta Lei, mediante a expedição das 
respectivas outorgas.  

Art. 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 43 - Ficam revogadas a Lei nº 8.735, de 4 de novembro de 1988 e as demais disposições em 

contrário. 
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Decreto nº 7.404 
23/12/2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305/2010 e Cria o Comitê Interministerial para a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. 

Lei nº 12.305 

02/08/2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Decreto Federal 
5.440/05 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água 
de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para 
divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para 
consumo humano. 

 
Lei nº11.107 
2005 

Lei de Consórcios Públicos. 
EstabelecenormasgeraisdecontrataçãodeConsórciosPúblicos,possibilitandoacr
iaçãodeconsórciosentreosEntesFederadosparaagestão,prestação,regulaçãoef
iscalizaçãodosserviçosdesaneamento. 

 
Criação do 
Concedais 
2004 

Viabiliza o debate em torno da política urbana,de forma continuada 
respeitando a autonomia e as especificidades dos segmentos que o 
compõem, tais como: setor produtivo, organizações sociais, ONGs, entidades 
profissionais, acadêmicas e de pesquisa,entidades sindicais e órgãos 
governamentais.  

 
Criação do 
Ministério das 
Cidades 
2003 

Criado em 2003, com a transformação da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, o Ministério das 
Cidades tem, entre suas atribuições, a elaboração de políticas públicas de 
desenvolvimento urbano, de habitação, de transporte urbano e de trânsito. 
O ministério também trata da promoção de ações nas áreas de urbanização e 
de saneamento básico e ambiental. A pasta é ainda encarregada de políticas 
de subsídio à habitação popular, ao saneamento básico e ao transporte 
urbano. 
Na lei de criação, alguns órgãos e atribuições foram transferidos de outros 
ministérios para a pasta das Cidades. Foi o caso do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) e do Conselho Nacional de Trânsito, que pertenciam 
ao Ministério da Justiça e de atribuições do Ministério dos Transportes e da 
Justiça relativas ao trânsito, que passaram para o Ministério das Cidades. 

Resolução nº 
3.153/2003 
Do Conselho 
Monetário Nacional  

Início do descontigenciamento de crédito ao setor público, possibilitando o 
financiamento aos Estados,Municípios e Companhias de Saneamento e 
consolidação do Ministério das Cidades como responsável pela seleção dos 
empreendimentos a serem contratos. 

Lei nº 11.107 
06/04/2005 

Estabelece normas gerais de contratação de Consórcios Públicos, 
possibilitando a criação de consórcios entre os Entes Federados para a 
gestão, prestação, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento. 
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Lei nº 
9.60512/02/1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente

Constituição da República Federativa do Brasil – 1988 

A Constituição, além de ser hierarquicamente a lei maior do Estado Brasileiro, traz um conjunto de 
normas pertinentes à organização do poder, à distribuição de competências e às diretrizes sociais. No 
que concerne à abordagem desse diagnóstico, além do apresentado anteriormente, destaca-se o texto 
constitucional que prevê as normas relacionadas: 

 ao meio ambiente (art. 225);  
 à instituição do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos; 
 à competência dos municípios; 
 à prestação de serviços públicos; 
 à obrigatoriedade da aprovação do Plano Diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. 

 Além desses, a autonomia municipal como um relevante aspecto constitucional, a partir desta 
Constituição, concedendo aos municípios importante autonomia política, administrativa e financeira. 

A seguir estão compilados os artigos de maior relevância: 
Art. 21. Compete à União: (...) 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 

direitos de seu uso; 
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos. (...) 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (...) 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico. (...) 
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. (...) 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...) 
Art. 175. Incumbe ao Poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. (...) 
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. (...) 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 

e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
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Constituição da República Federativa do Brasil – 1988 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; (...)”

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei 12.608 - 10 /04/ 2012 

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa 
Civil - CONPDEC. Também autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de 
desastres e dá outras providências. 

No capítulo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC são descritas as principais 
diretrizes, como as que constam nos artigos 3º a 5º: 
 Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção e defesa civil.  

Parágrafo único.A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos 
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, 
tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.  

 Art. 4º São diretrizes da PNPDEC:  
I - atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para redução de 

desastres e apoio às comunidades atingidas 
II - abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação;  
III - a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres; 
IV - adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de desastres 

relacionados a corpos d’água;  
V - planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de desastres 

no território nacional;  
VI - participação da sociedade civil.  
Art. 5º São objetivos da PNPDEC:  
I - reduzir os riscos de desastres;  
II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres;  
III - recuperar as áreas afetadas por desastres;  
IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os 

elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais;  
V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil; 
VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de 

urbanização; 
VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a 
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desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; 
VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, 

químicos e outros potencialmente causadores de desastres; 
IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais; 
X- estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação 

e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana; 
XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a 

realocação da população residente nessas áreas; 
XII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro; 
XIII - desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre; 
XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta 

em situação de desastre e promover a autoproteção; e 
XV - integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão e 

no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens e serviços 
e o meio ambiente. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Portaria MS nº 2.914 - 12/12/2011 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade. 

Importante destacar os considerandos desta Portaria que mostram o arcabouço legal que dá 
sustentação aos procedimentos nela estabelecidos: 
 O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição, e 
 Considerando a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação 

sanitária federal e estabelece as sanções respectivas;  
 Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes;  

 Considerando a Lei nº 9.433, de 1º de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989;  

 Considerando a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos;  

 Considerando a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico, altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio 
de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e revoga a Lei nº 
6.528, de 11 de maio de 1978;  

 Considerando o Decreto nº 79.367, de 9 de março de 1977, que dispõe sobre normas e o padrão 
de potabilidade de água;  

 Considerando o Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005, que estabelece definições e 
procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 
mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da 
água para consumo humano; e  
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 Considerando o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 
de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, resolve:  

Art. 1º. Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 11.445 - 05/01/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Esta Lei estabelece o marco regulatório do Saneamento no Brasil. Foi regulamentada pelo Decreto nº 
7.217 onde são explicitadas as principais determinações sobre os componentes dos Planos Municipais 
de Saneamento Básico (PMSB). 
Art. 9o  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, 
para tanto: 
 I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 
Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 

públicos de saneamento básico: 
 I - a existência de plano de saneamento básico;  
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 

universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico; 
§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o 
respectivo plano de saneamento básico. 
Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir 
fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, 
com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento 
básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico. 
Art. 17.  O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de saneamento 
básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos. 
Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser 
específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 
 I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das 
deficiências detectadas; 
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções 

graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível 

com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, 
identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 
 § 1o  Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com 

base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 
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§ 2o  A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuadas pelos 
respectivos titulares. 

§ 3o  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 
hidrográficas em que estiverem inseridos. 

§ 4o  Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 
(quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

§ 5o  Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos 
estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas. 

§ 6o  A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do 
respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. 

§ 7o  Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem ser 
editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 

§ 8o  Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território 
do ente da Federação que o elaborou. 

Art. 50.  A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com 
recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as 
diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico 
e condicionados: 
 I - ao alcance de índices mínimos de: 

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; 
b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento; 

 II - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com 
recursos mencionados no caput deste artigo. 

Art. 51.  O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua 
divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o recebimento de sugestões e 
críticas por meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e 
opinião por órgão colegiado criado nos termos do art. 47 desta Lei. 
 Parágrafo único.  A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que 

as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os 
interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 7.217 - 21/06/2010 

Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, e dá outras providências. 

Este decreto regulamenta a Lei do Saneamento e estabelece condicionantes para acesso aos 
recursos da União a partir de 2014: 
a)plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços; 
b)existência de controle social realizado por órgão colegiado. 
Destacam-se as seguintes disposições no que se refere aos PMSBs 
Art. 13. Os planos de saneamento básico deverão conter prescrições para manejo dos resíduos 
sólidos urbanos, em especial dos originários de construção e demolição e dos serviços de saúde, além 
dos resíduos referidos no art. 12. 
Art. 19. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos de recursos hídricos 
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das bacias hidrográficas em que os Municípios estiverem inseridos 
Art. 23. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, 
para tanto: 
I - elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação das associações 

representativas e da ampla participação da população e de associações representativas de vários 
segmentos da sociedade, como previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 
2001; 

II - prestar diretamente os serviços ou autorizar a sua delegação; 
III - definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 

atuação; 
IV - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública; 
V - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 
VI - estabelecer mecanismos de participação e controle social; e 
VII - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de 

Informações em Saneamento - SINISA. 
§ 1o O titular poderá, por indicação da entidade reguladora, intervir e retomar a prestação dos serviços 

delegados nas hipóteses previstas nas normas legais, regulamentares ou contratuais. 
§ 2o Inclui-se entre os parâmetros mencionados no inciso IV do caput o volume mínimo per capita de 

água para abastecimento público, observadas as normas nacionais sobre a potabilidade da água. 
§ 3o Ao Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de seus órgãos de direção e de controle social, 

compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, por 
intermédio dos planos de saneamento básico. 

Art. 24. O processo de planejamento do saneamento básico envolve: 
I - o plano de saneamento básico, elaborado pelo titular; 
II - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB, elaborado pela União; e 
III - os planos regionais de saneamento básico elaborados pela União nos termos do inciso II do art. 

52 da Lei no 11.445, de 2007. 
§ 1º O planejamento dos serviços públicos de saneamento básico atenderá ao princípio da 

solidariedade entre os entes da Federação, podendo desenvolver-se mediante cooperação 
federativa. 

§ 2º O plano regional poderá englobar apenas parte do território do ente da Federação que o elaborar. 
Art. 25. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano editado pelo titular, 

que atenderá ao disposto no art. 19 e que abrangerá, no mínimo: 
 I diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores 

de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as 
causas das deficiências detectadas; 

II metas de curto, médio e longo prazos com o objetivo de alcançar o acesso universal aos 
serviços,admitidas soluções graduais e progressivas e observada a compatibilidade com os 
demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível 
com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando 
possíveis fontes de financiamento; 
IV - ações para situações de emergências e contingências; e 
V - mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 
§ 1o O plano de saneamento básico deverá abranger os serviços de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana e de manejo de águas 
pluviais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos específicos para um ou mais desses 
serviços. 

§ 2o A consolidação e compatibilização dos planos específicos deverão ser efetuadas pelo titular, 
inclusive por meio de consórcio público do qual participe. 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

176 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 7.217 - 21/06/2010 

§ 3o O plano de saneamento básico, ou o eventual plano específico, poderá ser elaborado mediante 
apoio técnico ou financeiro prestado por outros entes da Federação, pelo prestador dos serviços 
ou por instituições universitárias ou de pesquisa científica, garantida a participação das 
comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 

§ 4o O plano de saneamento básico será revisto periodicamente, em prazo não superior a quatro 
anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual. 

§ 5o O disposto no plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público que o elaborou e 
para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico. 

§ 6o Para atender ao disposto no § 1o do art. 22, o plano deverá identificar as situações em que não 
haja capacidade de pagamento dos usuários e indicar solução para atingir as metas de 
universalização. 

§ 7o A delegação de serviço de saneamento básico observará o disposto no plano de saneamento 
básico ou no eventual plano específico. 

§ 8o No caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições de plano de saneamento 
básico, de eventual plano específico de serviço ou de suas revisões, quando posteriores à 
contratação, somente serão eficazes em relação ao prestador mediante a preservação do 
equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 9o O plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do titular. 
§ 10. Os titulares poderão elaborar, em conjunto, plano específico para determinado serviço, ou que se 

refira à apenas parte de seu território. 
§ 11. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com o disposto nos planos de bacias 

hidrográficas. 
Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, de forma a 
garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, 
por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de: 

I - divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 
II - recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e 
III - quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos 

do art. 47 da Lei no 11.445, de 2007. 
§ 1º A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as 

fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os 
interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores - internet e por audiência 
pública. 

§ 2º A partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento básico, elaborado 
pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a 
recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração 
pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser instituído mediante 
adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos: 
I - debates e audiências públicas; 
II - consultas públicas; 
III - conferências das cidades; ou 
IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento 

básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 
§ 1º As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se realizar de modo a 

possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma regionalizada. 
§ 2º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer do povo, 

independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões a propostas do Poder Público, 
devendo tais consultas ser adequadamente respondidas. 

§ 3º Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada a participação de 
representantes: 
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I - dos titulares dos serviços; 
II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 
IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; e 
V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao 

setor de saneamento básico. 
§ 4º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o inciso IV do caput poderão 

ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com as devidas adaptações da legislação. 
§ 5º É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a quaisquer documentos e 

informações produzidos por órgãos ou entidades de regulação ou de fiscalização, bem como a 
possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de 
decisões, observado o disposto no § 1o do art. 33. 

§ 6º Será vedado, a partir do exercício financeiro de 2014, acesso aos recursos federais ou aos 
geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços de 
saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que não 
instituírem, por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos 
termos do inciso IV do caput. 

Art. 35. Os Estados e a União poderão adotar os instrumentos de controle social previstos no art. 34. 
§ 1º A delegação do exercício de competências não prejudicará o controle social sobre as atividades 

delegadas ou a elas conexas. 
§ 2º No caso da União, o controle social a que se refere o caput será exercido nos termos da Medida 

Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 
2003. 
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Resolução CONAMA 359 - 29 de agosto de 2006 

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 
tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. 

Os artigos mais relevantes são: 
Art. 1º - Esta Resolução estabelece critérios e procedimentos para o uso, em áreas agrícolas, de lodo 
de esgoto gerado em estação de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, visando 
benefícios à agricultura e evitando riscos à saúde pública e ao ambiente. 
Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I - agentes patogênicos: bactérias, protozoários, fungos, vírus, helmintos, capazes de provocar 

doenças ao hospedeiro; 
II - aplicação no solo: ação de aplicar o lodo de esgoto sanitário ou produto derivado uniformemente: 
a) sobre a superfície do terreno (seguida ou não de incorporação); 
b) em sulcos; 
c) em covas; 
d) por injeção subsuperficial; 
III - áreas agrícolas: áreas destinadas à produção agrícola e silvicultura; 
IV - áreas de aplicação do lodo de esgoto: áreas agrícolas em que o lodo de esgoto ou produto 

derivado é aplicado; 
V - atratividade de vetores: característica do lodo de esgoto ou produto derivado, não tratado ou 

tratado inadequadamente, de atrair roedores, insetos ou outros vetores de agentes patogênicos; 
VI - carga acumulada teórica de uma substância inorgânica: 
a) somatório das cargas aplicadas; 
b) somatório (taxa de aplicação X concentração da substância inorgânica no lodo de esgoto). 
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Decreto nº 5.940 - 25 /10/2006

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. 

Art. 1o  A separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis são reguladas pelas disposições deste Decreto.  
Art. 2o  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
 I  - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora, 

para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; e 
 II - resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direita e indireta.  
Art. 3o  Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal direita e indireta as associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos: 
I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a 

catação como única fonte de renda; 
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 II - não possuam fins lucrativos; 
 III - possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis 

descartados; e 
IV - apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados.  
Parágrafo único.  A comprovação dos incisos I e II será feita mediante a apresentação do estatuto ou 

contrato social e dos incisos III e IV, por meio de declaração das respectivas associações e 
cooperativas.  

Art. 4o  As associações e cooperativas habilitadas poderão firmar acordo, perante a Comissão para a 
Coleta Seletiva Solidária, a que se refere ao art. 5o, para partilha dos resíduos recicláveis 
descartados.  
§ 1o  Caso não haja consenso, a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária realizará sorteio, em 

sessão pública, entre as respectivas associações e cooperativas devidamente habilitadas, que 
firmarão termo de compromisso com o órgão ou entidade, com o qual foi realizado o sorteio, para 
efetuar a coleta dos resíduos recicláveis descartados regularmente.  

§ 2o  Na hipótese do § 1o, deverão ser sorteadas até quatro associações ou cooperativas, sendo que 
cada uma realizará a coleta, nos termos definidos neste Decreto, por um período consecutivo de 
seis meses, quando outra associação ou cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a 
ordem do sorteio.  

§ 3o  Concluído o prazo de seis meses do termo de compromisso da última associação ou cooperativa 
sorteada, um novo processo de habilitação será aberto.  

Art. 5o  Será constituída uma Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, no âmbito de cada órgão e 
entidade da administração pública federal direita e indireta, no prazo de noventa dias, a contar da 
publicação deste Decreto.  
§ 1o  A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária será composta por, no mínimo, três servidores 

designados pelos respectivos titulares de órgãos e entidades públicas. 
§ 2o  A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária deverá implantar e supervisionar a separação dos 

resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, bem como a sua destinação para as 
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, conforme dispõe este Decreto.  

§ 3o  A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária de cada órgão ou entidade da administração pública 
federal direita e indireta apresentará, semestralmente, ao Comitê Interministerial da Inclusão Social 
de Catadores de Lixo, criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, avaliação do processo de 
separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.  

Art. 6o  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão implantar, no 
prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação deste Decreto, a separação dos resíduos 
recicláveis descartados, na fonte geradora, destinando-os para a coleta seletiva solidária, devendo 
adotar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.  
Parágrafo único.  Deverão ser implementadas ações de publicidade de utilidade pública, que 

assegurem a lisura e igualdade de participação das associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis no processo de habilitação.  

Art. 7o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

180 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 5.440 – 04 /05 2005 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de 
abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor 
sobre a qualidade da água para consumo humano. 

Os artigos mais relevantes são: 
Art. 1º Este Decreto estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de 
sistemas de abastecimento público, assegurado pelas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
8.080, de 19 de setembro de 1990, e 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e pelo Decreto no 79.367, de 9 
de março de 1977, e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao 
consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano, na forma do Anexo - "Regulamento 
Técnico sobre Mecanismos e Instrumentos para Divulgação de Informação ao Consumidor sobre a 
Qualidade da Água para Consumo Humano", de adoção obrigatória em todo o território nacional. 
Art. 2º A fiscalização do cumprimento do disposto no Anexo será exercida pelos órgãos competentes 
dos Ministérios da Saúde, da Justiça, das Cidades, do Meio Ambiente e autoridades estaduais, do 
Distrito Federal, dos Territórios e municipais, no âmbito de suas respectivas competências. 
Parágrafo único. Os órgãos identificados no caput prestarão colaboração recíproca para a 

consecução dos objetivos definidos neste Decreto. 
Art. 3º Os órgãos e as entidades dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios e demais 
pessoas jurídicas, às quais este Decreto se aplica, deverão enviar as informações aos consumidores 
sobre a qualidade da água, nos seguintes prazos: 
I - informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 5o 

do Anexo, a partir do dia 5 de junho de 2005; 
II - informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas "c" e "d" do inciso I do art. 5o 

do Anexo, a partir do dia 15 de março de 2006; e 
III - relatório anual até quinze de março de cada ano, ressalvado o primeiro relatório, que terá como 

data limite o dia 1o de outubro de 2005. 
Art. 4º O não-cumprimento do disposto neste Decreto e no respectivo Anexo implica infração às Leis 
nos 8.078, de 1990, e 6.437, de 20 de agosto de 1977. 
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Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 4.281 - 25/06/2002 

Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental, e dá outras providências. 

Os artigos mais relevantes são: 
Art. 1o  A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, pelas instituições educacionais 
públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, meios de comunicação 
e demais segmentos da sociedade. 
Art. 2o  Fica criado o Órgão Gestor, nos termos do art. 14 da Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, 
responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, que será dirigido pelos 
Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação. 
 Art. 3o Compete ao Órgão Gestor: 
 I - avaliar e intermediar, se for o caso, programas e projetos da área de educação ambiental, inclusive 

supervisionando a recepção e emprego dos recursos públicos e privados aplicados em atividades 
dessa área; 

II - observar as deliberações do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e do Conselho 
Nacional de Educação - CNE; 

III - apoiar o processo de implementação e avaliação da Política Nacional de Educação Ambiental em 
todos os níveis, delegando competências quando necessário; 

IV - sistematizar e divulgar as diretrizes nacionais definidas, garantindo o processo participativo; 
V - estimular e promover parcerias entre instituições públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, 

objetivando o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade 
sobre questões ambientais; 

VI - promover o levantamento de programas e projetos desenvolvidos na área de Educação Ambiental 
e o intercâmbio de informações; 

VII - indicar critérios e metodologias qualitativas e quantitativas para a avaliação de programas e 
projetos de Educação Ambiental; 

VIII - estimular o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando o acompanhamento e 
avaliação de projetos de Educação Ambiental; 

IX - levantar, sistematizar e divulgar as fontes de financiamento disponíveis no País e no exterior para 
a realização de programas e projetos de educação ambiental; 

 X - definir critérios considerando, inclusive, indicadores de sustentabilidade, para o apoio institucional 
e alocação de recursos a projetos da área não formal; 

 XI - assegurar que sejam contemplados como objetivos do acompanhamento e avaliação das 
iniciativas em Educação Ambiental: 

 a) a orientação e consolidação de projetos; 
 b) o incentivo e multiplicação dos projetos bem sucedidos; e, 
 c) a compatibilização com os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.      
Art. 5o  Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, recomenda-
se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se: 
I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente; e 
II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores. 
Art. 6o  Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, mantidos e 
implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental integrados: 
I - a todos os níveis e modalidades de ensino; 
II - às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e 

revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de 
gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, 
de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental; 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

182 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Decreto nº 4.281 - 25/06/2002 

III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia de comunicação, de 
transporte, de saneamento e de saúde; 

IV - aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, entidades de classe, 
instituições públicas e privadas; 

V - a projetos financiados com recursos públicos; e 
VI - ao cumprimento da Agenda 21. 
§ 1o  Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de recursos privados 

em projetos de Educação Ambiental. 
§ 2o  O Órgão Gestor estimulará os Fundos de Meio Ambiente e de Educação, nos níveis Federal, 

Estadual e Municipal a alocarem recursos para o desenvolvimento de projetos de Educação 
Ambiental. 

Art. 7o  O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e seus órgãos vinculados, na 
elaboração dos seus respectivos orçamentos, deverão consignar recursos para a realização das 
atividades e para o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 
Art. 8o  A definição de diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação Ambiental em 
âmbito nacional, conforme a atribuição do Órgão Gestor definida na Lei, deverá ocorrer no prazo de 
oito meses após a publicação deste Decreto, ouvidos o Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA e o Conselho Nacional de Educação - CNE. 

 

Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Meio 
Ambiente 

Lei nº 9.433 - 08/01/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da 
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Os artigos mais relevantes são: 
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 
I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades. 
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos; 
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas 

ao desenvolvimento sustentável; 
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do 

uso inadequado dos recursos naturais. 
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos: 
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e 
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qualidade; 
II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 

planejamentos regional, estadual e nacional; 
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 
Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do 
Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, 
de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de 
recursos hídricos. 

13.3 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE 

Item/Data Diretrizes que afetam a área de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano, 
Saúde e Meio Ambiente 

Moção Nº 61 
CNRH 

10/07 2012 

Recomenda promoção de ações de ciência e tecnologia para melhoria de técnicas 
de monitoramento e de tratamento de água de abastecimento e de efluentes, 
visando a remoção de micropoluentes emergentes e eliminação de microorganismos 
patogênicos emergentes. 

Caderno 
Metodológico 

PEAMSS 
2009 

Descreve metodologia e diretrizes do Programa de Educação Ambiental e 
Mobilização Social em Saneamento (PEAMSS). 

13.4 LEIS ESPECIAIS 

A seguir estão indicados outros mecanismos legais de interesse para os planos de 
saneamento. 
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Município 
Ligação 

obrigatória 

Proibição 
despejo 

no pluvial 

Conselho 
de 

Usuários 

Política de 
Meio 

Ambiente 

AGERGS 
(ano) 

Contrato 
programa 

(ano) 

Lei 
Plano 

resíduos 
/saneam 

Água da 
chuva 

Semana 
da Água 

e/ou Meio 
Ambiente 

(Lei) 

Educ. 
Amb. 
Obrig. 

Prot. Mata 
Ciliar e 
Arroios 

Portão Sim55 Sim Não56 Sim57 Sim (2008) Sim (2208) Não Não Não Sim Sim 

Esteio Sim Sim Sim58 Sim Sim (2011) Sim (2011) Sim59 Não Sim Sim Sim 

Novo 
Hamburgo 

Não Não Sim60 Sim61 Não Não Sim62 Não Não Sim63 Sim 

Igrejinha Sim Sim Sim64 Sim65 Sim (2013) Sim (2013) Não Não Não Sim Sim 

Caraá - - Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim 

                                                 

 

55Lei nº 1.416 - 31 /10 /2003 - Dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente. 
56 Existe o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente que tem entre suas atribuições a promoção da educação ambiental. 
57 Lei nº 1.416 - 31 /10 /2003 - Dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente. 
58Lei nº 2639 – 12/06/97- Dispõe sobre a institucionalização do Conselho Municipal de Habitação e Saneamento Básico e do Fundo Municipal a ele vinculado. 
59Decreto nº 3628 – 30/11/2007 - Edita, provisoriamente, o Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município. 
60 Lei nº 1811-  22/04/2008 - Institui o Conselho da Cidade de Novo Hamburgo, alterando artigos do Plano Diretor Urbanístico Ambiental – Lei Municipal 1.216/2004, de 20/12/2004, e dá outras 
providências. 
61 Lei nº 1216 - 20/12/2004 -Institui o Plano Diretor Urbanístico Ambiental – PDDUA do município de Novo Hamburgo e dá outras providências. 
62 Decreto nº 5803 – 06/05/2013 - Institui o Grupo de Trabalho para Implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e para revisão e atualização do Código 
Municipal de Limpeza Urbana de Novo Hamburgo e dá outras providências. 
63 Lei nº 91, 03/11/1993 -Dispõe sobre a inclusão da Educação Ambiental nos estabelecimentos municipais de ensino da cidade de Novo Hamburgo. 
64Na Lei nº 4.453, de 13/03/2013 , que Autoriza a realização de Convênios de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul, a celebração de Contrato de Programa com a CORSAN a AGERGS tem entre suas atribuições (artigo 4º, inciso VIII)” estimular a participação e organização de 
usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço, de acordo com o que for definido em Plano de Trabalho, referido no inciso II supra”. 
65 Lei nº 1386 – 04/11/2002 - Institui a Lei do Meio Ambiente no Município. 
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Município 
Ligação 

obrigatória 

Proibição 
despejo 

no pluvial 

Conselho 
de 

Usuários 

Política de 
Meio 

Ambiente 

AGERGS 
(ano) 

Contrato 
programa 

(ano) 

Lei 
Plano 

resíduos 
/saneam 

Água da 
chuva 

Semana 
da Água 

e/ou Meio 
Ambiente 

(Lei) 

Educ. 
Amb. 
Obrig. 

Prot. Mata 
Ciliar e 
Arroios 

Riozinho Sim66 Sim Sim67 Não Sim (2011) Sim (2003) Não Não Não Sim68 Sim 

Rolante Não Não Não Não Sim (2009) Sim (2007) Não Não Não Não Não 

Gramado Sim Sim Não Sim Não 
Não 

(2004)69 
Não Não Sim Sim Sim 

Araricá Sim Sim Não Sim70 Não Não Não Não Não Sim Sim 

Parobé Sim Sim Sim71 Sim Sim (2012) Sim (2012) Não Não Sim Sim Sim 

Nova 
Santa Rita 

Sim72 Sim Sim73 Sim74 Sim (2009) Sim (2009 Não Não Sim Sim Sim 

                                                 

 

66 Lei n° 937 – 18/12/2007 - Autoriza a realização de Convênios de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
Rio Grande do Sul, a celebração de Contrato de Programa com a CORSAN e dá outras providências. 
67No Convênio de Cooperação com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, o artigo Art. 4º coloca como atribuição delegável relativa aos 
serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário: 
h) estimular a participação e organização de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço, de acordo com o que for definido em Plano de Trabalho, referido na alínea “b” deste artigo; 
68Lei nº048 – 18/09/1989. 
69Está em vigor o Contrato de Concessão assinado em 2004 e que deverá ser atualizado para Contrato de Programa para se adequar à Lei 11.445/2007. 
70 Código de Posturas e Meio Ambiente.  
71CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO - Que entre si celebram o Município de Parobé e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS: 
Subcláusula Primeira – O exercício das funções de regulação, fiscalização e controle da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário será objeto de atuação 
conjunta da AGERGS e do Poder Concedente, tendo o Conselho Municipal de Usuários ou órgão equivalente, quando existente e em atividade, como instância colegiada de consulta. 
 
72Lei n° 836 - 03/05/ 2007 - Dispõe da Política do Meio Ambiente do Município de Nova Santa Rita. 
73Existe o Conselho Municipal da Cidade, criado pela Lei nº 909/09, de 16 de março de 2009. 
74 Lei n° 836 - 03/05/ 2007. 
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Município 
Ligação 

obrigatória 

Proibição 
despejo 

no pluvial 

Conselho 
de 

Usuários 

Política de 
Meio 

Ambiente 

AGERGS 
(ano) 

Contrato 
programa 

(ano) 

Lei 
Plano 

resíduos 
/saneam 

Água da 
chuva 

Semana 
da Água 

e/ou Meio 
Ambiente 

(Lei) 

Educ. 
Amb. 
Obrig. 

Prot. Mata 
Ciliar e 
Arroios 

Campo 
Bom 

Sim Sim Sim75 Sim Sim (2009) Sim (2009) Não Não Sim Sim Sim 

Nova 
Hartz 

Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Sim76 Sim Sim 

Sapiranga Sim Sim Não Sim Sim (2010) Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Canela Sim Sim Não Sim Não Não77 Não Não Sim Sim78 Sim 

Glorinha Sim Sim Sim Sim Sim (2008) Sim (2008) Sim Não Sim Sim Sim 

São 
Francisco 
de Paula 

Sim Sim79 Não80 Sim81 Não Não Não Não Não Sim82 Sim 

Estância Sim Sim Não - Sim (2006) Sim (2011) - Sim83 Sim Sim Sim 

                                                 

 

75 Lei nº 2456 15/04/2003 - Institui o Conselho Comunitário de Campo Bom e dá outras providências. 
76 Lei nº 1095 – 16/05/2005- Dispõe sobre a instituição da Semana Municipal do Meio Ambiente. 
77Está em vigor o Contrato de Concessão assinado em 2004 e que deverá ser atualizado para Contrato de Programa para se adequar à Lei 11.445/2007. 
78 O esforço municipal pela melhoria e capacitação para a efetivação da educação ambiental fica demonstrado por meio da Lei nº 1002/90 que disponibilizou investimentos no valor de Cr$ 
475.000,00 ao pagamento do custo do Curso de Treinamento de Pessoal em Educação Ambiental, oferecido, na época, a quarenta (40) professores das escolas do Município. 
79Embora não existe proibição formal a Lei nº 2392/2006 menciona Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos(artigo 117). 
80 Lei n° 2609 – 13/05/2009 - Institui o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente.  
81 Lei nº 2392 – 14/11/2006 - Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Integrado – PDDAI do Município de São Francisco de Paula, estabelecendo as diretrizes gerais da política 
municipal de desenvolvimento territorial, e dá outras providências. 
82 Lei n.º 2801/ 2011 e Lei nº 2392 /2006. 
83Lei nº 1.726 - 19/10/2011 - Determina ao Poder Executivo estabelecer o uso de reservatório (cisterna) de captação de água da chuva nas futuras obras públicas do Município de Estância Velha.  
Lei nº 1.471 - 12/08/2009 - Institui o Sistema de Captação de Água da Chuva e dá outras providências. 
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Município 
Ligação 

obrigatória 

Proibição 
despejo 

no pluvial 

Conselho 
de 

Usuários 

Política de 
Meio 

Ambiente 

AGERGS 
(ano) 

Contrato 
programa 

(ano) 

Lei 
Plano 

resíduos 
/saneam 

Água da 
chuva 

Semana 
da Água 

e/ou Meio 
Ambiente 

(Lei) 

Educ. 
Amb. 
Obrig. 

Prot. Mata 
Ciliar e 
Arroios 

Velha 

Sapucaia 
do Sul 

Sim Sim Não Sim Sim (2007) Sim (2007) Sim Não Sim Sim Sim 

Santo 
Antônio 
Patrulha 

Sim Sim Sim84 Sim Sim (2008) Sim (2006) Sim Não Sim Sim Sim 

São 
Leopoldo 

Sim Sim Sim85 Sim Não86 Não Sim Sim87 Sim Sim Sim 

Cachoeiri
nha 

Sim Sim Não Sim Sim (2012) Sim (2012) Sim88 Não  Sim Sim 

Três 
Coroas 

Sim89 Sim Não90 Sim Sim (2008) Sim (2009 ) Não Não Sim Sim Sim 

Taquara Sim91 Sim92 Não Sim93 Sim (2007) Sim Sim94 Não Não Sim Sim95 

                                                 

 

84 Lei nº 5.855 22/12/2009 -Dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e Saneamento. 
85 Lei nº 7292 – 22/10/2010- Atualiza a reestruturação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e dá outras providências. 
86 As leis nº 6494 – 17/12/2007 e Lei nº 7742 - 03/08/2012 , que aprovaram o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de São Leopoldo/RS, estabelecem diretrizes 
para a regulação dos serviços de água e esgoto e de resíduos sólidos. 
87 PASEC/UNISINOS – Programa de Ação Sócio-educativa na Comunidade. 
88 Lei nº 3627 - 19 /12/ 2012 - Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, nos quesitos de Sistema de Abastecimento de Água Potável e Sistema de Esgotamento Sanitário. 
89 Artigo 10 da Lei nº 2.414 - 03/05/ 2005 - Dispõe sobre o Código de Meio Ambiente de Três Coroas e dá outras providências e artigo 12 da Lei nº 1.886 - 15 /12/ 1998 - 
Dispõe sobre o Código Sanitário do município de Três Coroas. 
90 Existe o Conselho Municipal de Meio Ambiente criado pela Lei n° 1.711 - 06 /05/1997. 
91 Lei nº 3.194/2004. 



Plano Regional de Saneamento Básico - Relatório do diagnóstico  

188 

Município 
Ligação 

obrigatória 

Proibição 
despejo 

no pluvial 

Conselho 
de 

Usuários 

Política de 
Meio 

Ambiente 

AGERGS 
(ano) 

Contrato 
programa 

(ano) 

Lei 
Plano 

resíduos 
/saneam 

Água da 
chuva 

Semana 
da Água 

e/ou Meio 
Ambiente 

(Lei) 

Educ. 
Amb. 
Obrig. 

Prot. Mata 
Ciliar e 
Arroios 

Dois 
Irmãos 

Sim96 Sim97 Não Sim98 Sim (2008) Sim Sim99 Não Sim100 Sim101 Sim102 

Canoas Sim103 Sim104 Não Sim105 Sim (2011) Sim Sim106 Não Não Sim Sim 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

92 Lei nº 3.194/2004. 
93 Lei nº 3.194/2004. 
94 Lei nº 5.123, 13/2012. 
95 Lei nº 3.194/2004. 
96 Lei nº 167/99. 
97 Lei nº 167/99. 
98 Lei nº 167/99. 
 
100 Lei nº. 3.336/2012, de 07/02/2012. 
101 Lei nº 167/99. 
102 Lei nº 167/99. 
103 Decreto 91-2000 – Regulamenta os artigos 61, 65 e 74 da Lei nº 4328 de 23 de dezembro de 1998. 
104 Decreto 91-2000 – Regulamenta os artigos 61, 65 e 74 da Lei nº 4328 de 23 de dezembro de 1998. 
105 Lei nº 4328 – 23/12/1998. 
106 Decreto nº 413, 27/12/2013- Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. 
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1 0B0BAPRESENTAÇÃO 

O presente documento é objeto do contrato nº 06/2012 firmado entre o Consórcio Público de 
Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos e a Concremat Engenharia e 
Tecnologia S/A cujo objeto é a Elaboração dos Planos Municipais e Regional de 
Saneamento Básico dos Municípios do Consórcio Pró-Sinos. 

O trabalho teve início efetivo em 02 de agosto de 2012, conforme Ordem de Serviço nº 
003/2012, sendo o prazo de execução de 547 dias – até 31 de janeiro de 20141.  

Dos 26 municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos, 23 municípios terão os seus Planos 
Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) elaborados através deste contrato: Araricá, 
Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, Caraá, Glorinha, Estância Velha, Esteio, Gramado, 
Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, 
Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do 
Sul e Três Coroas. 

O Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) abrangerá, além desses 23 municípios, os 
demais municípios do Consórcio Pró-Sinos – Canoas, Dois Irmãos e Taquara, cujos planos 
municipais já foram ou estão sendo elaborados em separado. 

Os serviços inserem-se no contexto da Lei nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Os 
serviços também são balizados pelo Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a referida Lei, 
bem como pelo Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001) que define o acesso aos serviços 
de saneamento básico como um dos componentes do direito à cidade. 

Observa-se que durante o desenvolvimento deste PMSB foi aprovado o Decreto nº 8.211 de 
21/03/2014 que altera o Decreto nº 7.217/2010, no que toca ao acesso a recursos 
destinados a serviços de saneamento básico. 

A Política e o Plano, instituídos pela Lei nº 11.445/2007, são os instrumentos centrais da 
gestão dos serviços. Conforme esse dispositivo, o Plano de Saneamento estabelece as 
condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas 
para a universalização, assim como programas, projetos e ações necessários para alcançá-
la. 

Como atribuições indelegáveis do titular dos serviços, a Política e o Plano devem ser 
elaborados com participação social, por meio de mecanismos e procedimentos que 
garantam à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos 
de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 
públicos de saneamento básico. 

De acordo com o Termo de Referência, o trabalho foi dividido em seis etapas com seus 
respectivos produtos: 

                                                 

 

 

1 Esse prazo foi aditado até 31 de outubro de 2014. 
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Etapa 1: Plano de mobilização social. 
Etapa 2: Diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus impactos nas 

condições de vida da população.  
Etapa 3: Prognósticos e alternativas para a universalização dos serviços de 

saneamento básico. Objetivos e metas.  
Etapa 4: Concepção dos programas, projetos e ações necessárias. Ações para 

emergências e contingências. 
Etapa 5: Mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação sistemática 

das ações programadas. 
Etapa 6: Relatório final dos planos municipais e regional de saneamento básico. 

Na medida em que as etapas dos planos municipais eram desenvolvidas, começou a ser 
criado o quadro de referência regional, ou seja, das questões supramunicipais a serem 
consideradas para a consolidação do PRSB. 

Este relatório reúne as propostas do PRSB a partir dos elementos discutidos nas etapas 
anteriores. Contempla o resumo das propostas do PRSB para consolidação do Produto 6 
que compõe o Relatório Final do Plano Regional de Saneamento Básico, juntamente 
com o Relatório do Diagnóstico (sistematizado). 

Inicialmente são mencionados os objetivos e diretrizes gerais adotadas assim como 
aspectos gerais da metodologia da realização dos trabalhos. Após, são apresentadas as 
projeções populacionais realizadas em conjunto com os outros municípios integrantes do 
Consórcio Pró-Sinos. Na sequência constam as propostas 2014/2035 abrangendo o 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, além da educação ambiental. Também foi 
incluída neste documento, uma análise distributiva do plano e informações sobre 
mecanismos de financiamento. 

É importante registrar que durante as reuniões realizadas com as equipes de 
acompanhamento dos planos municipais e do plano regional, foi sugerido que a partir deste 
primeiro Plano Regional de Saneamento Básico fossem criados grupos temáticos no 
Consórcio Pró-Sinos para o aprofundamento das discussões de questões mais específicas e 
viabilização da implementação das ações do PRSB. 
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2 OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

Os planos de saneamento devem abranger todo o território (urbano e rural) dos municípios e 
contemplar os quatro componentes do saneamento básico, que compreende o conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:  

 Abastecimento de água: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. 

 Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente. 

 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 
de logradouros e vias públicas. 

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

De acordo com o Artigo 19 da Lei nº 11.445/2007, a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual 
abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as 
causas das deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas 
soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos 
setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo 
compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 
correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 
ações programadas. 

§ 1º Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

§ 2º A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão 
efetuadas pelos respectivos titulares. 

§ 3º Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 
hidrográficas em que estiverem inseridos. 
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§ 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior 
a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

§ 5º Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e 
dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas 
públicas. 

§ 6º A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo 
prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. 

§ 7º Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem 
ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 

§ 8º Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente 
o território do ente da Federação que o elaborou. 

Ainda no Capítulo IV “Do Planejamento”: 

Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação 
do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma 
das disposições legais, regulamentares e contratuais. 
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3 METODOLOGIA UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os serviços foram estruturados em seis etapas com os respectivos produtos. Da etapa 6 
resultam os relatórios dos planos municipais e regional de saneamento básico que 
incorporam o detalhamento dos produtos 1 a 5. 

O cronograma das etapas de desenvolvimento dos serviços teve que ser ajustado em 
decorrência do processo das eleições municipais de 2012 que acarretou mudanças na 
maioria das gestões dos municípios envolvidos. A designação dos interlocutores de cada 
município para acompanhamento da elaboração dos respectivos planos municipais de 
saneamento demandou bastante tempo, pois dependia de adequação das equipes 
administrativas e técnicas promovidas pelos novos gestores. 

Logo após a assinatura do contrato, além de reuniões na Câmara Técnica de Saneamento - 
CTS Pró-Sinos, foram realizadas as Oficinas de Capacitação para os Planos de 
Saneamento – dia 12 de setembro de 2012, em Taquara, para os municípios das Terras 
Médias; dia 18 de setembro de 2012, em Santo Antônio da Patrulha, para os municípios das 
Terras Altas; dia 19 de setembro de 2012, em Novo Hamburgo, para os municípios das 
Terras Baixas. 

Nessas oficinas, além de nivelar os conceitos que envolvem a elaboração de um Plano de 
Saneamento, foram realizadas atividades com os participantes para identificar 
preliminarmente os problemas relacionados com saneamento básico nos municípios. Foi 
abordada também a questão da mobilização social, sendo solicitado aos representantes dos 
municípios que relacionassem entidades e/ou organizações públicas, privadas, 
educacionais, ONGs, veículos de comunicação que pudessem auxiliar na mobilização para 
os planos de saneamento. 

O marco da retomada dos contatos com os interlocutores dos municípios, após o processo 
eleitoral, foi no dia 25 de fevereiro de 2013, em São Leopoldo, na Oficina de Coleta de 
Dados e Diagnóstico para a qual foram também convidados os participantes da CTS Pró-
Sinos. Na oportunidade, foi apresentada a ficha preliminar de coleta de dados que teve seus 
principais pontos esclarecidos aos participantes pela equipe técnica da Concremat. 

Nas oficinas e reuniões realizadas foi enfatizado pela Concremat e pelo contratante 
Consórcio Pró-Sinos a necessidade de que cada município formalizasse a instituição dos 
seus Comitês de Coordenação e Executivo com a nomeação dos representantes. Essa ação 
deve ser promovida pelos gestores municipais e a sua importância pode ser verificada pelas 
atribuições básicas que estes devem ter na elaboração dos PMSBs, como segue: 

 Comitê de Coordenação: instância consultiva formalmente institucionalizada 
responsável pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do 
Plano. 

 Comitê Executivo: instância responsável pela operacionalização do processo de 
elaboração do Plano. 

No caso dos PMSBs e do PRSB, o acompanhamento por parte do Consórcio Pró-Sinos é 
atribuição do seu corpo técnico e da Câmara Técnica Permanente de Saneamento do 
Consórcio (CTS/Pró-Sinos), criada pela Resolução nº 001, de 16 de junho de 2011. 

Considerando o grande número de municípios envolvidos, especialmente para agilizar o 
acesso aos documentos produzidos e às informações disponibilizadas pelos municípios, foi 
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utilizado durante todo o processo de elaboração dos planos um Sistema de Gerenciamento 
de Projetos Via Web – “Autodoc”, por meio do sítio na internet: 
www.autodoc.com.br/projetos. 

O sistema não exige equipamentos nem programas especiais e os documentos podem ser 
acessados pelos interlocutores de cada município e da CTS/Pró-Sinos em qualquer 
computador conectado à internet. 

Em 02 de abril de 2013, após a atualização do cadastro de usuários no Autodoc, foi 
disponibilizada no sistema, na pasta “Assuntos gerais”, a Ficha de Referência de Coleta de 
Dados. 

Essa ficha foi concebida para servir de ponto de partida para a coleta de dados primários 
(locais), permitindo aos representantes de cada município, inicialmente, avaliarem a 
disponibilidade das informações assim como a necessidade de esclarecimentos na Reunião 
de Trabalho agendada com a equipe técnica da Concremat. Visando à sistematização das 
informações sobre as ações locais de mobilização social e de educação ambiental, esse 
tema também foi tratado nessas reuniões sendo solicitada atenção a esse item na Ficha de 
Referência de Coleta de Dados. 

Durante os meses de abril, maio e junho de 2013 foram realizadas as reuniões de trabalho 
nos municípios sendo que a pauta básica contemplou: 

 Etapas do trabalho, situação atual e próximos passos; 
 Ficha de referência de coleta de dados disponibilizada no AUTODOC – 

esclarecimentos sobre os dados necessários e discussão sobre os dados já reunidos 
pelo município; 

 Complementação e validação de informações do município levantadas pela 
CONCREMAT; 

 Aspectos críticos em relação ao saneamento básico – questões do município e 
questões da região (interfaces com os outros municípios); 

 Expectativas e prioridades em relação ao saneamento básico do município – política 
municipal; 

 Identificação dos pontos críticos a visitar no município; 
 Ações de mobilização social e educação ambiental no município; 
 A importância da instituição dos Comitês de Coordenação e Executivo para o 

acompanhamento da elaboração dos planos de saneamento. 

No decorrer do trabalho ocorreram muitas reuniões e contatos com os interlocutores dos 
municípios e a equipe técnica da Concremat para tratar de temas específicos. Outro fórum 
importante de discussão dos PMSBs e questões supramunicipais para o PRSB, foram as 
reuniões com os representantes da CTS/Pró-Sinos. As reuniões de planejamento 
estratégico e assembleias de prefeitos do Consórcio Pró-Sinos também sempre tiveram na 
pauta o andamento dos trabalhos. 

Cabe ainda salientar o importante papel dos interlocutores cadastrados no sistema para 
acesso aos documentos disponibilizados pela Concremat, pois tinham como função analisá-
los e/ou repassá-los para análise das áreas competentes no seu município ou das entidades 
representadas, no caso da CTS/Pró-Sinos. 
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4 PROJEÇÃO POPULACIONAL 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os estudos e projeções populacionais realizadas tiveram como objetivo servir de base para 
o prognóstico e foram orientados para abranger os prazos das ações estabelecidos nos 
PMSBs e PRSB, conforme indicado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Prazos dos PMSBs e PRSB 

Ano de referência Prazo Calendário 
1 

imediato 
2014 

2 2015 
3 

curto 

2016 
4 2017 
5 2018 
6 2019 
7 

médio 

2020 
8 2021 
9 2022 

10 2023 
11 2024 
12 2025 
13 2026 
14 2027 
15 

longo 

2028 
16 2029 
17 2030 
18 2031 
19 2032 
20 2033 
21 2034 
22 2035 

Elaborado por Concremat, 2013. 

Inicialmente foi projetada a população residente (urbana e rural) bem como dos domicílios 
permanentes de 26 municípios e respectivos distritos integrantes do Consórcio Pró-Sinos no 
Estado do Rio Grande do Sul. 

O   
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Quadro 2 apresenta para o ano de 2010 a população total dos municípios, distribuída pelas 
regiões às quais pertencem, assim como as taxas de urbanização. 
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Quadro 2 – População e taxa de urbanização dos 26 municípios 

 
Fonte: Censo de população 2010 - IBGE. 

Com exceção de São Francisco de Paula, todos os outros municípios pertencem à Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 

Dos 26 municípios estudados, apenas cinco possuem distritos: Parobé (3), Rolante (3), 
Santo Antônio da Patrulha (6), São Francisco de Paula (7) e Taquara (7). 

A primeira etapa do estudo foi de levantamento de dados, que se fez basicamente 
consultando as fontes de dados do IBGE, principalmente os Censos Demográficos.  

A partir dessa etapa o estudo foi do geral ao particular, começando com a projeção do 
conjunto dos municípios com a utilização do Método dos Componentes. 

A projeção com este método foi realizada a partir dos dados do período 1980-2010 e se 
obtiveram dessa forma uma série de indicadores, principalmente as tendências históricas 
das três variáveis demográficas básicas nos últimos 30 anos, ou seja, as taxas de 
fecundidade, mortalidade e de saldos migratórios. UU.. Isso permitiu projetar cada uma delas por 
separado e com mais acuidade e precisão que observando simplesmente a tendência 
matemática de crescimento (ou de decrescimento) populacional em si. 

Para a projeção da população dos municípios foi utilizada uma função logística. Note-se que 
a projeção com esta função a partir das tendências de crescimento populacional de cada 

Mesorregião Microrregião Município População em 2010 Taxa de Urbanização

Metropolitana de Porto Alegre Gramado-Canela Canela 39.229 91,34%

Metropolitana de Porto Alegre Gramado-Canela Dois Irmãos 27.572 98,93%

Metropolitana de Porto Alegre Gramado-Canela Gramado 32.273 89,90%

Metropolitana de Porto Alegre Gramado-Canela Igrejinha 31.660 95,36%

Metropolitana de Porto Alegre Gramado-Canela Riozinho 4.330 63,46%

Metropolitana de Porto Alegre Gramado-Canela Rolante 19.485 78,57%

Metropolitana de Porto Alegre Gramado-Canela Taquara 54.643 82,84%

Metropolitana de Porto Alegre Gramado-Canela Três Coroas 23.848 86,15%

Metropolitana de Porto Alegre Montenegro Portão 30.920 81,75%

Metropolitana de Porto Alegre Osório Caraá 7.312 14,47%

Metropolitana de Porto Alegre Osório Santo Antônio da Patrulha 39.685 70,84%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Araricá 4.864 82,15%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Cachoeirinha 118.278 100,00%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Campo Bom 60.074 95,45%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Canoas 323.827 100,00%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Estância Velha 42.574 97,44%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Esteio 80.755 99,86%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Glorinha 6.891 30,00%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Nova Hartz 18.346 83,23%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Nova Santa Rita 22.716 85,73%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Novo Hamburgo 238.940 98,27%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Parobé 51.502 94,43%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre São Leopoldo 214.087 99,60%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Sapiranga 74.985 96,40%

Metropolitana de Porto Alegre Porto Alegre Sapucaia do Sul 130.957 99,63%

Nordeste Rio-grandense Vacaria São Francisco de Paula 20.537 63,32%
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município isoladamente não passa de uma projeção matemática, que não leva em conta a 
dinâmica derivada das três variáveis demográficas básicas. Por isto essa projeção foi 
ajustada, num segundo momento, aos dados projetados do conjunto dos municípios, etapa 
realizada anteriormente, de tal maneira a igualar a soma populacional dos municípios com a 
projeção conjunta deles, feita com o Método dos Componentes. 

A projeção dos distritos foi feita de maneira similar à dos municípios. Projetou-se em 
primeiro lugar a população de cada distrito de determinado município com uma função 
logística e depois foi feito um ajuste de tal maneira que a soma dos distritos se igualasse à 
projeção do município.  

Em seguida se fez a projeção da população urbana e rural dos municípios e distritos, 
procedimento que utilizou também uma função logística. Os dados básicos utilizados foram 
os referentes aos anos 2000 e 2010, mas foram levados em conta também dados dos 
censos de 1991 e 1980, principalmente para confirmar as tendências do período 2000-10. 

A projeção dos domicílios foi feita a partir da projeção do número de pessoas por domicílio. 
Este número de pessoas multiplicado pelas populações projetadas anteriormente fornece o 
número de domicílios projetados. 

O presente texto tem o objetivo específico de esclarecer as técnicas utilizadas nas projeções 
e propiciar uma visão sintética e de longo prazo dos principais resultados. O estudo 
detalhado, assim como as tabelas e gráficos mais específicos e complexos podem ser 
encontrados nos produtos anteriores referentes às projeções populacionais, na etapa do 
prognóstico. 

4.2 2B2BANÁLISE E PROJEÇÃO INERCIAL DA POPULAÇÃO DOS 26 MUNICÍPIOS 

Este estudo começa com o emprego do Método dos Componentes, o qual permite uma 
análise mais sofisticada da dinâmica demográfica. Trata-se da técnica mais recomendada 
porque, além analisar cada componente demográfico em separado (fecundidade, 
mortalidade e saldos migratórios), fornece ferramentas para projetar a população estudada. 
Para a análise do passado, foi utilizado um período de 30 anos, abarcando quatro censos 
(1980, 1991, 2000 e 2010), sendo que o censo de 1991 foi interpolado para 1990, para 
facilidade de cálculo. Este procedimento de projeção é trabalhoso, pois utiliza a população 
por sexo e grupos quinquenais de idades, mas o esforço vale a pena, pois com ele se obtém 
uma série histórica da evolução das variáveis, o que permite, a posteriori, uma projeção das 
tendências das mesmas mais apurada, incluindo aí os saldos migratórios, de difícil obtenção 
por outra via. 

Neste método a análise de dados começa com uma população-base projetada a partir das 
três variáveis que determinam as mudanças no crescimento e na estrutura deste mesmo 
contingente inicial; no presente caso, a população de 1980. Necessita-se também de 
informações que permitam fazer hipóteses sobre o comportamento futuro destas três 
variáveis, a partir de 2010. Estas hipóteses transformam este tipo de extrapolação em um 
método flexível e mais apurado que a extrapolação matemática e, por este motivo, para os 
demógrafos, trata-se da verdadeira projeção. 

Por outro lado, mesmo em países com tradição de boa qualidade na coleta de informações 
estatísticas, há omissões na contagem dos habitantes, principalmente na dos menores de 
um ano. O IBGE, através de diferentes procedimentos pós-censitários, corrige parte dos 
erros mais comuns em cada censo, diminuindo tais omissões. O software Evadan vai além 
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disso ao cotejar os dados de diferentes censos entre 1980 e 2010 através do seguimento de 
grupos etários de uma mesma geração e com a ajuda de outras técnicas. Uma 
consequência desse conjunto de procedimentos é a eliminação de grande parte das 
omissões. As populações do modelo sofrem ajustes, ficando ligeiramente maiores que as 
dos censos. Outra consequência é que as taxas de fecundidade e de saldos migratórios 
entre 1980 e 2010 tornam-se mais confiáveis, o que propicia a elaboração de hipóteses de 
comportamento futuro das variáveis mais realistas e, como consequência, projeções mais 
verossímeis. 

Na posse destas informações ajustadas entre 1980 e 2010, passa-se a fazer hipóteses 
sobre o comportamento futuro provável da fecundidade, da mortalidade e dos fluxos 
migratórios. Estas hipóteses são elaboradas geralmente a partir de informações do 
comportamento passado das três variáveis, de tendências futuras observadas em outras 
regiões ou países que se encontram em patamares mais avançados de desenvolvimento e 
do contexto socioeconômico do município estudado. Dito de outra forma, este método é útil 
igualmente porque, ao ajustar populações e taxas passadas, permite vislumbrar com maior 
precisão as tendências futuras da população em estudo.  

É importante, então, definir em que estágio da Transição Demográfica se encontra a 
população em estudo. Estas etapas são universais e sempre passam por três etapas 
históricas geralmente bem definidas:  

a) as taxas de mortalidade e de natalidade são muito elevadas e similares, dando como 
resultado um crescimento populacional positivo, mas lento, podendo ser negativo ou 
oscilante em algumas situações, sendo que o Brasil se encontrava nesta etapa até 
os anos 40 do século passado; 

b) as taxas de mortalidade começam a diminuir sem uma correspondente mudança nas 
de natalidade, o que torna o crescimento populacional muito elevado (o país passou 
por esta etapa a partir dos anos 40 do século passado até 1970 aproximadamente);  

c) as taxas de fecundidade começam a diminuir, com a consequente baixa no 
crescimento populacional (o Brasil, Goiás e a maior parte de seus municípios, 
incluindo os 26 estudados aqui, se encontram já nesta última etapa de transição). 

Com a ajuda das etapas descritas anteriormente e outras informações, numa terceira fase, 
projeta-se separadamente a fecundidade, a migração e a mortalidade por meio, 
respectivamente, das Taxas de Fecundidade Totais (TFT), de taxas específicas de saldos 
migratórios ou de saldos migratórios absolutos e da Esperança de Vida ao Nascer.  

Numa quarta fase as TFT devem ser transformadas em taxas específicas de fecundidade 
(por idades das mães), e as Esperanças de Vida ao Nascer em Relações de Sobrevivência 
por idades. Finalmente, estas taxas e relações são aplicadas à população base e vai-se 
gerando assim a população projetada pouco a pouco, com intervalos de cinco em cinco 
anos, terminados em cinco e zero (correspondendo geralmente com as datas de realização 
dos Censos Demográficos, de acordo a convenções e acordos internacionais). 

No que se refere à fecundidade, aos saldos migratórios e à mortalidade, a projeção se 
sustenta na continuidade das tendências observadas no passado e leva em conta as 
tendências observáveis em outras regiões e/ou municípios brasileiros ou mesmo de outros 
países. Devido às suas características, este tipo de projeção é denominado inercial.  
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O resultado da aplicação das hipóteses da projeção explicitadas anteriormente é que a 
população dos 26 municípios continuará a crescer até 2035-40, apesar de o fazer num ritmo 
cada vez menor. Em 2005-10 essa taxa foi de 8,3 por mil (0,83%) e em 2045-50 será de -4,5 
por mil (0,45%) e neste horizonte, a população alcançaria 1.893 mil habitantes  

A projeção foi prolongada até 2100 com a hipótese de que a partir de 2050 as TGF 
continuariam constantes e iguais a 1,5 filhos por mulher, a Esperança de Vida ao Nascer se 
estabilizaria aos 80 anos e os saldos migratórios se estabilizariam em zero. A população 
alcançaria seu máximo em 2035, com 1.974 mil habitantes e a partir daí começaria a 
declinar, chegando a pouco mais de um milhão em 2100. Este exercício é apenas para 
mostrar que se as atuais tendências continuarem, no longo prazo a população diminuirá. 
Este fenômeno já está ocorrendo em muitos municípios do país.  

Foi realizada também uma projeção alternativa, com saldos migratórios positivos, chegando 
a um máximo de dez mil por quinquênio em 2020-25. Em 2050, o horizonte da projeção, a 
diferença entre as duas projeções é de quase aproximadamente 4 mil pessoas apenas. 

Mudanças radicais nas estruturas populacionais ocorrerão inevitavelmente como 
consequência das mudanças nos padrões de fecundidade, mortalidade e migração. Em 
1980, o grupo 0-14 era 34,1% da população; em 2010, de 22,7% e em 2050 será de 12,6%, 
uma tendência inequívoca de envelhecimento populacional. Esta situação é altamente 
favorável em termos de ensino, pois ano a ano os 26 municípios terão cada vez menos 
alunos percentualmente à população, podendo a prefeitura investir na qualidade da 
educação sem se preocupar com o aumento no número de estudantes. Na mesma 
sequência dos três anos-calendário, o grupo de 60 anos e mais passa de 7,1 a 11,3 e a 
32,2%. A população em idade ativa, definida como a que se encontra entre os 15 e os 60 
anos, constituía 58,8% do total em 1980, aumentou até um patamar de 66,0% em 2010, 
chegando a 55,2% em 2050. Este envelhecimento pode ser constatado através da idade 
média da população que passa de 26,2 anos em 1980 a 33,3 em 2010, chegando a 46,3 em 
2050. 

4.3 PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DOS 26 MUNICÍPIOS 

Os 26 municípios e distritos deste estudo não foram projetados com o Método dos 
Componentes, como se fez com o conjunto deles. No entanto, a projeção do conjunto deles, 
já analisada anteriormente, serviu como referência da projeção desses municípios e 
distritos, como se explicará a seguir. Foram adotados dois anos de base para a projeção: 
2000 e 2010, datas dos dois últimos Censos Demográficos.  

O Quadro 3 que segue mostra as populações utilizadas para a projeção.  

Quadro 3 – Populações totais dos 26 municípios em 2000 e 2010 

Município 2000 2010 
Araricá 4.032 4.864 
Cachoeirinha  107.564 118.278 
Campo Bom  54.018 60.074 
Canela  33.625 39.229 
Canoas  306.093 323.827 
Caraá 6.403 7.312 
Dois Irmãos  22.435 27.572 
Estância Velha  35.132 42.574 
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Município 2000 2010 
Esteio  80.048 80.755 
Glorinha  5.684 6.891 
Gramado  28.593 32.273 
Igrejinha  26.767 31.660 
Nova Hartz  15.071 18.346 
Nova Santa Rita  15.750 22.716 
Novo Hamburgo  236.193 238.940 
Parobé  44.776 51.502 
Portão  24.657 30.920 
Riozinho  4.071 4.330 
Rolante  17.851 19.485 
Santo Antônio da Patrulha 37.035 39.685 
São Francisco de Paula  19.725 20.537 
São Leopoldo  193.547 214.087 
Sapiranga  69.189 74.985 
Sapucaia do Sul  122.751 130.957 
Taquara  52.825 54.643 
Três Coroas  19.430 23.848 
Total 1.583.265 1.720.290 

Fonte: Censos de população 2000 e 2010 - IBGE. 

Foram seguidos os seguintes passos: 

 adoção do total da população projetada dos 26 municípios elaborada com o Método 
dos Componentes, já feita e analisada; 

 projeção, com uma função logística, de cada um dos municípios a partir de dois 
pontos no tempo (2000 e 2010); 

 ajuste proporcional dos totais projetados dos municípios com os totais obtidos 
através do Método dos Componentes para que coincidam. 

O Quadro 4 e os gráficos subsequentes, subdivididos segundo o tamanho do município, 
mostram as populações projetadas com esta técnica. O efetivo populacional em 2010 é o do 
censo e não o corrigido visto anteriormente, visto que os dados do IBGE são os dados 
oficiais adotados pelas prefeituras. Em 2015 foi feito um ajuste para que a curva do total 
chegasse suavemente à população projetada pelo Método dos Componentes a partir de 
2020. Quase todos os municípios começam a decrescer a partir de 2035, quando as 
populações alcançam seus máximos. Por outro lado, como por definição a função passa 
pelos valores populacionais dos dois anos definidos como a base da projeção (2000 e 
2010), ela sempre leva em conta o crescimento deste período, daí o nome de projeção 
inercial. 
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Quadro 4 – Projeção inercial da população total dos 26 municípios, 2010-2050 

Município jun/10 jun/15 jun/20 jun/25 jun/30 jun/35 jun/40 jun/45 jun/50 

Araricá 4.864 5.343 5.734 5.952 6.076 6.114 6.075 5.971 5.813 

Cachoeirinha  118.278 125.889 132.398 136.049 138.533 139.724 139.565 138.092 135.373 

Campo Bom  60.074 64.214 67.750 69.766 71.124 71.764 71.671 70.874 69.422 

Canela  39.229 42.643 45.494 47.129 48.141 48.532 48.342 47.636 46.480 

Canoas  323.827 339.305 352.319 358.501 362.499 363.979 362.723 358.692 351.915 

Caraá 7.312 7.891 8.381 8.663 8.846 8.925 8.903 8.787 8.589 

Dois Irmãos  27.572 30.456 32.768 34.032 34.719 34.891 34.621 33.987 33.053 

Estância Velha  42.574 46.834 50.290 52.211 53.294 53.608 53.248 52.321 50.922 

Esteio  80.755 82.797 84.257 84.162 83.679 82.756 81.365 79.509 77.202 

Glorinha  6.891 7.581 8.141 8.453 8.628 8.678 8.620 8.470 8.243 

Gramado  32.273 34.685 36.735 37.917 38.696 39.049 38.976 38.505 37.671 

Igrejinha  31.660 34.568 36.974 38.342 39.161 39.451 39.257 38.642 37.667 

Nova Hartz  18.346 20.209 21.714 22.547 23.011 23.139 22.976 22.570 21.960 

Nova Santa Rita  22.716 26.073 28.368 29.352 29.671 29.534 29.073 28.369 27.471 

Novo Hamburgo  238.940 245.312 249.966 250.007 248.886 246.446 242.594 237.338 230.714 

Parobé  51.502 55.718 59.269 61.319 62.624 63.170 62.984 62.133 60.693 

Portão  30.920 34.348 37.047 38.485 39.225 39.364 39.005 38.245 37.158 

Riozinho  4.330 4.547 4.731 4.822 4.882 4.907 4.893 4.841 4.750 

Rolante  19.485 20.680 21.701 22.265 22.650 22.834 22.807 22.572 22.137 

Sto Antônio da Patrulha  39.685 41.806 43.608 44.539 45.166 45.446 45.353 44.884 44.047 

São Francisco de Paula  20.537 21.369 22.051 22.318 22.464 22.472 22.329 22.033 21.583 

São Leopoldo  214.087 228.378 240.593 247.512 252.197 254.429 254.127 251.376 246.324 

Sapiranga  74.985 79.357 83.090 85.110 86.487 87.138 87.018 86.130 84.500 

Sapucaia do Sul  130.957 137.704 143.420 146.302 148.225 149.048 148.683 147.118 144.373 

Taquara  54.643 56.690 58.343 58.905 59.163 59.072 58.600 57.743 56.502 

Três Coroas  23.848 26.333 28.326 29.419 30.015 30.165 29.935 29.389 28.583 

Total 1.720.290 1.820.729 1.903.467 1.944.076 1.968.064 1.974.634 1.963.740 1.936.224 1.893.145

Obs: em negrito as populações máximas de cada município. 
Elaborado por Concremat, 2013. 
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Gráfico 1 – Populações projetadas de 6 de 26 municípios, 2010-50 

 

 

 

Gráfico 2 – Populações projetadas de 8 de 26 municípios, 2010-50 
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Gráfico 3 – Populações projetadas de 9 de 26 municípios, 2010-50 

 

 

 

Gráfico 4 – Populações projetadas de 9 de 26 municípios, 2010-50 
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4.4 4B4BPROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DOS DISTRITOS 

A projeção dos distritos dos cinco municípios que os possuem foi feita da mesma maneira 
que a dos municípios: aplicação de função logística entre os valores de 2000 e 2010 das 
populações dos distritos e depois um ajuste dessas populações de tal maneira a coincidirem 
com a projeção do município feita no item anterior. Os resultados estão no Quadro 5. 

Quadro 5 – Projeção da população total dos distritos de cinco dos 26 municípios, 
2010-50 

Município e Distrito 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Taquara - sede 43.860 45.638 47.117 47.722 48.077 48.139 47.877 47.286 46.366 

Entrepelado 837 765 699 637 588 549 518 492 468 

Fazenda Fialho  2.775 3.136 3.404 3.536 3.595 3.596 3.554 3.479 3.376 

Padilha  1.328 1.167 1.041 940 872 824 788 756 726 

Pega Fogo  2.558 2.639 2.702 2.716 2.718 2.704 2.674 2.628 2.566 

Rio da Ilha  1.398 1.362 1.317 1.250 1.182 1.115 1.048 982 918 

Santa Cruz da Concórdia  1.887 1.982 2.063 2.104 2.132 2.145 2.141 2.120 2.083 

Taquara  54.643 56.690 58.343 58.905 59.163 59.072 58.600 57.743 56.502 

Parobé - sede 49.178 53.390 56.890 58.903 60.179 60.711 60.533 59.713 58.325 

Poço Fundo  525 405 351 326 314 307 299 291 282 

Santa Cristina  1.799 1.923 2.029 2.090 2.131 2.152 2.151 2.129 2.087 

Parobé  51.502 55.718 59.269 61.319 62.624 63.170 62.984 62.133 60.693 

Rolante - sede 15.226 16.063 16.789 17.190 17.479 17.634 17.639 17.490 17.187 

Boa Esperança  325 281 248 225 209 199 192 185 178 

Rolantinho 3.934 4.335 4.663 4.851 4.961 5.001 4.976 4.897 4.772 

Rolante  19.485 20.680 21.701 22.265 22.650 22.834 22.807 22.572 22.137 

Santo Antônio da Patrulha - sede 28.880 30.276 31.841 32.700 33.303 33.633 33.675 33.424 32.887 

Catanduva Grande  1.591 1.567 1.547 1.492 1.429 1.363 1.295 1.226 1.157 

Chicolomã 1.185 1.040 974 946 937 930 918 900 876 

Evaristo 2.375 3.207 3.331 3.374 3.391 3.381 3.343 3.280 3.191 

Miraguaia  4.703 4.910 5.143 5.262 5.340 5.376 5.367 5.313 5.215 

Pinheirinhos 951 807 771 765 766 763 755 740 720 

Santo Antônio da Patrulha  39.685 41.806 43.608 44.539 45.166 45.446 45.353 44.884 44.047 

São Francisco de Paula - sede 15.475 16.529 17.426 17.935 18.288 18.477 18.499 18.361 18.068 

Cazuza Ferreira  1.227 1.175 1.116 1.043 974 911 854 801 753 

Eletra 791 766 736 694 653 614 577 542 508 

Juá  868 1.021 1.111 1.141 1.146 1.137 1.119 1.094 1.063 

Lajeado Grande  841 754 679 614 567 533 506 485 465 

Rincão dos Kroeff 481 395 343 312 295 285 277 269 261 

Tainhas  854 729 640 578 540 516 497 481 465 

São Francisco de Paula 20.537 21.369 22.051 22.318 22.464 22.472 22.329 22.033 21.583 

5B5BElaborado por Concremat, 2013. 

4.5 PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

Para a projeção das populações urbanas e rurais dos 26 municípios e distritos foi seguido o 
procedimento padrão em demografia: o emprego de uma função logística que projeta as 
porcentagens de população urbana de cada um deles no tempo. Foram adotados 2000 e 
2010 como pontos das porcentagens de população urbana pelos quais a passa função 
logística. Aplicadas às populações totais projetadas anteriormente, tanto dos municípios 
como dos distritos, fornecem as populações absolutas urbanas e por diferença com a total 
chega-se às rurais.  
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A porcentagem de população urbana dos 26 municípios em geral é elevada, em torno de 
85%. Em muitos deles, quando a porcentagem já é elevada, ela diminui entre 2000 e 2010. 
No entanto essa diminuição é pequena. Nesses casos, foi calculada a média de crescimento 
dos municípios que crescem e aplicada ao valor de 2010, com os valores intermediários 
interpolados. Alguns exemplos encontram-se no Gráfico 5. Em Três Coroas e Nova Hartz, 
incluídos nos gráficos, as porcentagens diminuem. Os resultados estão resumidos nos 
quadros apresentados no final deste item 4. 

Gráfico 5 – Porcentagem da população urbana de alguns municípios selecionados 
(Censos 2000 e 2010 e projeção 2010-50) 

 

4.6 6B6BPROJEÇÃO DOS DOMICÍLIOS URBANOS E RURAIS DOS DISTRITOS E DOS 
MUNICÍPIOS 

A projeção dos domicílios é importante para estimar o número futuro de ligações de água, 
esgoto, eletricidade, de necessidades habitacionais etc., pois estas variáveis se calculam 
através de economias ou domicílios e não de pessoas. E, para a projeção dos domicílios, se 
necessita, além da população projetada, do número de pessoas por domicílio projetado.  

Existe uma tendência de diminuição do número de pessoas por domicílio, que tem a ver 
com as grandes modificações no tipo de família que estão ocorrendo mundialmente, 
relacionadas com a diminuição da fecundidade e com fatores sociais, culturais e inclusive 
socioeconômicos. A diminuição da fecundidade, em si mesma já explica parte da diminuição 
do número de pessoas por domicílio, pois ela é sinônimo de diminuição do número de filhos. 
Mas há também a tendência de aumento relativo de famílias nucleares, com duas gerações 
apenas e sem coabitação com residentes não consanguíneos (dois pais ou somente pai ou 
mãe com filho ou filhos), em contraposição ao modelo antigo de família denominada 
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parentes como empregadas domésticas etc.). Há também a tendência de aumento relativo 
das pessoas que vivem sós, geralmente solteiras.  

O Quadro 6 mostra que o número de pessoas por domicílio é bem menor nos países mais 
desenvolvidos. Mas há uma tendência, a longuíssimo prazo, de se chegar a um patamar 
mínimo, em torno de 2 pessoas por domicílio, como ocorre com a Suécia, com o valor de 
2,04 em 2007. Não há nenhum país hoje com cifra menor que esta e o governo da França, 
por exemplo, projeta para 2030 um valor entre 2,08 e 2,04.  

No presente caso, optou-se por projetar esta variável considerando que num futuro remoto 
se chegará a um valor de 2,5 pessoas para todos os distritos, pouco acima do comentado 
valor mínimo de 2,0, já que as modificações na estrutura familiar do Brasil começaram há 
relativamente pouco tempo se comparadas com a de países mais desenvolvidos. Em 
síntese, o que se fez foi projetar com uma curva logística as tendências de cada distrito a 
partir de dois pontos (2000 e 2010) e com um valor futuro remoto de 2,5.  

Quadro 6 - Número de pessoas por domicílio em países selecionados em torno de 
2005 

 País Hab./domic. 
 Uruguai 2004 3,10 
 EUA 2005 2,59 
 Portugal 2006 2,77 
 França 2005 2,30 
 Reino Unido 2006-07 2,54 
 Suécia 2007 2,04 
 Alemanha 2005 2,10 
 China 2007 3,40 
 Israel 2005 3,40 
 Japão 2005 2,55 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE e Nações Unidas 

Uma amostra do número de pessoas por domicílio urbano dos Censos de 2000 e 2010 e os 
resultados da projeção podem ser apreciados no Gráfico 6. Entre 2000 e 2010 se nota uma 
diminuição inequívoca desse número. Para 2050 os resultados ficaram entre 2,7 e 2,5 
pessoas por domicílio. Foram projetados esses números para as áreas urbanas e rurais e os 
distritos urbanos e rurais dos cinco municípios que os possuem. A seguir foram calculadas 
as populações urbanas projetadas multiplicando-se o número de pessoas por domicílio pela 
população total, já projetada anteriormente, assim como as populações rurais. O número 
total (urbano e rural) foi obtido por soma.  

Os resultados estão resumidos nos quadros apresentados no final deste item 4. 
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Gráfico 6 – Número de pessoas por domicílio projetadas de alguns dos 26 municípios 
no setor urbano ((Censos 2000 e 2010 e projeção 2010-50) 
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2050, a relação será incrementada em 10%, ou seja, será multiplicada pelo fator 1,10. Como 
2011 é o ano representativo do consumo, em cinza no Quadro 8, o fator nesse ano é igual a 
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quadro. Finalmente, no Quadro 10 consta a população flutuante-equivalente, obtida por 
diferença entre a urbana e a flutuante-equivalente mais a urbana do Quadro 8.  

Gráfico 7 – Consumo médio mensal de água em 2010, 2011 e 2012, Gramado e Canela. 
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Quadro 7 - Consumo médio mensal de água de Gramado e Canela dos anos 2010 a 2012, em m3 

Município jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Máximo Mínimo Máx./mín. 

095 - GRAMADO 180.378 141.426 141.526 145.921 148.583 144.538 152.927 155.574 150.977 150.712 159.663 166.798 180.378 141.426 1,27 

043 - CANELA 221.844 204.223 190.660 204.000 180.251 183.851 179.872 172.501 197.754 185.195 204.127 206.546 221.844 172.501 1,29 

Fonte: CORSAN 

 

 

Quadro 8 - Projeção da população urbana de Gramado e Canela com interpolação em 2011 

Município jun/10 jun/11 jun/15 jun/20 jun/25 jun/30 jun/35 jun/40 jun/45 jun/50 

Gramado  29.013 29.677 32.490 34.801 36.002 36.758 37.095 37.027 36.580 35.788

Canela  35.831 36.439 38.976 41.704 43.430 44.598 45.271 45.441 45.120 44.384

5B5BElaborado por Concremat, 2013. 
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Quadro 9 - Projeção da população flutuante-equivalente mais a residente urbana de Gramado e Canela 

Município jun/11 jun/15 jun/20 jun/25 jun/30 jun/35 jun/40 jun/45 jun/50 

Gramado  37.690 41.667 45.180 47.314 48.901 49.957 50.478 50.481 49.995 

Canela  46.277 49.985 54.142 57.076 59.331 60.967 61.949 62.268 62.004 

Máx./mín. 1,27 1,28 1,30 1,31 1,33 1,35 1,36 1,38 1,40 

Fator de incremento 1,000 1,010 1,022 1,035 1,048 1,060 1,073 1,087 1,100 

Elaborado por Concremat, 2013. 

 

Quadro 10 - Projeção da população flutuante-equivalente urbana de Canela e Gramado  

Município jun/11 jun/15 jun/20 jun/25 jun/30 jun/35 jun/40 jun/45 jun/50 

Gramado  8.677 11.990 12.690 12.513 12.899 13.199 13.382 13.454 13.416 

Canela  10.446 13.546 15.166 15.372 15.901 16.369 16.678 16.826 16.884 

Elaborado por Concremat, 2013. 
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4.8 PROJEÇÕES ANUAIS – POPULAÇÃO E DOMICÍLIOS 

Nos quadros a seguir estão apresentadas as projeções anuais da população e domicílios, 
de 2010 até o horizonte do plano (2035), para os 26 municípios do Consórcio Pró-Sinos e 
respectivos distritos. 

Observe-se que em azul estão identificados os maiores valores. 
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Quadro 11 - População total – Projeção 2010/2035 – Municípios Consórcio Pró-Sinos 

 

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Araricá 4.864 4.960 5.056 5.152 5.247 5.343 5.421 5.500 5.578 5.656 5.734 5.777 5.821 5.865 5.908 5.952 5.977 6.002 6.026 6.051 6.076 6.084 6.091 6.099 6.106 6.114

Cachoeirinha 118.278 119.800 121.322 122.845 124.367 125.889 127.191 128.493 129.794 131.096 132.398 133.128 133.858 134.589 135.319 136.049 136.546 137.043 137.540 138.037 138.533 138.771 139.010 139.248 139.486 139.724

Campo Bom 60.074 60.902 61.730 62.558 63.386 64.214 64.922 65.629 66.336 67.043 67.750 68.153 68.556 68.960 69.363 69.766 70.038 70.309 70.581 70.852 71.124 71.252 71.380 71.508 71.636 71.764

Canela 39.229 39.912 40.595 41.277 41.960 42.643 43.213 43.783 44.353 44.923 45.494 45.821 46.148 46.475 46.802 47.129 47.332 47.534 47.736 47.939 48.141 48.219 48.297 48.376 48.454 48.532

Canoas 323.827 326.923 330.018 333.114 336.209 339.305 341.907 344.510 347.113 349.716 352.319 353.555 354.792 356.028 357.265 358.501 359.301 360.101 360.900 361.700 362.499 362.795 363.091 363.387 363.683 363.979

Caraá 7.312 7.428 7.544 7.659 7.775 7.891 7.989 8.087 8.185 8.283 8.381 8.437 8.494 8.550 8.607 8.663 8.700 8.736 8.773 8.809 8.846 8.862 8.878 8.893 8.909 8.925

Dois Irmãos 27.572 28.149 28.726 29.302 29.879 30.456 30.918 31.381 31.843 32.305 32.768 33.021 33.274 33.526 33.779 34.032 34.170 34.307 34.445 34.582 34.719 34.754 34.788 34.822 34.856 34.891

Estância Velha 42.574 43.426 44.278 45.130 45.982 46.834 47.525 48.216 48.907 49.598 50.290 50.674 51.058 51.442 51.826 52.211 52.427 52.644 52.861 53.077 53.294 53.357 53.420 53.482 53.545 53.608

Esteio 80.755 81.163 81.572 81.980 82.389 82.797 83.089 83.381 83.673 83.965 84.257 84.238 84.219 84.200 84.181 84.162 84.065 83.969 83.872 83.775 83.679 83.494 83.310 83.125 82.941 82.756

Glorinha 6.891 7.029 7.167 7.305 7.443 7.581 7.693 7.805 7.917 8.029 8.141 8.204 8.266 8.328 8.390 8.453 8.488 8.523 8.558 8.593 8.628 8.638 8.648 8.658 8.668 8.678

Gramado 32.273 32.755 33.238 33.720 34.203 34.685 35.095 35.505 35.915 36.325 36.735 36.971 37.208 37.444 37.680 37.917 38.073 38.228 38.384 38.540 38.696 38.766 38.837 38.908 38.978 39.049

Igrejinha 31.660 32.242 32.823 33.405 33.987 34.568 35.050 35.531 36.012 36.493 36.974 37.247 37.521 37.795 38.068 38.342 38.505 38.669 38.833 38.997 39.161 39.219 39.277 39.335 39.393 39.451

Nova Hartz 18.346 18.719 19.091 19.464 19.836 20.209 20.510 20.811 21.112 21.413 21.714 21.881 22.047 22.214 22.380 22.547 22.640 22.732 22.825 22.918 23.011 23.037 23.062 23.088 23.114 23.139

Nova Santa Rita 22.716 23.387 24.059 24.730 25.401 26.073 26.532 26.991 27.450 27.909 28.368 28.565 28.762 28.959 29.156 29.352 29.416 29.480 29.544 29.608 29.671 29.644 29.617 29.589 29.562 29.534

Novo Hamburgo 238.940 240.214 241.489 242.763 244.038 245.312 246.243 247.174 248.105 249.035 249.966 249.974 249.982 249.990 249.999 250.007 249.783 249.558 249.334 249.110 248.886 248.398 247.910 247.422 246.934 246.446

Portão 30.920 31.606 32.291 32.977 33.663 34.348 34.888 35.428 35.967 36.507 37.047 37.335 37.622 37.910 38.198 38.485 38.633 38.781 38.929 39.077 39.225 39.253 39.280 39.308 39.336 39.364

Riozinho 4.330 4.373 4.417 4.460 4.504 4.547 4.584 4.621 4.657 4.694 4.731 4.749 4.767 4.785 4.804 4.822 4.834 4.846 4.858 4.870 4.882 4.887 4.892 4.897 4.902 4.907

São Leopoldo 214.087 216.945 219.804 222.662 225.520 228.378 230.821 233.264 235.707 238.150 240.593 241.977 243.361 244.745 246.128 247.512 248.449 249.386 250.323 251.260 252.197 252.644 253.090 253.536 253.982 254.429

Sapiranga 74.985 75.859 76.734 77.608 78.483 79.357 80.104 80.850 81.597 82.343 83.090 83.494 83.898 84.302 84.706 85.110 85.385 85.661 85.936 86.212 86.487 86.617 86.748 86.878 87.008 87.138

Sapucaia do Sul 130.957 132.306 133.656 135.005 136.354 137.704 138.847 139.990 141.133 142.277 143.420 143.996 144.573 145.149 145.725 146.302 146.686 147.071 147.456 147.840 148.225 148.390 148.554 148.719 148.884 149.048

Três Coroas 23.848 24.345 24.842 25.339 25.836 26.333 26.731 27.130 27.529 27.928 28.326 28.545 28.763 28.982 29.200 29.419 29.538 29.657 29.776 29.895 30.015 30.045 30.075 30.105 30.135 30.165

Municípios com distritos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Parobé 51.502 52.345 53.188 54.032 54.875 55.718 56.428 57.139 57.849 58.559 59.269 59.679 60.089 60.499 60.909 61.319 61.580 61.841 62.102 62.363 62.624 62.733 62.842 62.952 63.061 63.170

Parobé - sede 49.178 50.020 50.863 51.705 52.548 53.390 54.090 54.790 55.490 56.190 56.890 57.292 57.695 58.098 58.501 58.903 59.158 59.413 59.669 59.924 60.179 60.285 60.392 60.498 60.605 60.711

Poço Fundo 525 501 477 453 429 405 394 383 372 362 351 346 341 336 331 326 323 321 319 316 314 313 311 310 308 307

Santa Cristina 1.799 1.824 1.849 1.874 1.899 1.923 1.945 1.966 1.987 2.008 2.029 2.041 2.053 2.065 2.077 2.090 2.098 2.106 2.115 2.123 2.131 2.135 2.140 2.144 2.148 2.152

Rolante 19.485 19.724 19.963 20.202 20.441 20.680 20.884 21.088 21.292 21.497 21.701 21.814 21.926 22.039 22.152 22.265 22.342 22.419 22.496 22.573 22.650 22.686 22.723 22.760 22.797 22.834

Rolante - sede 15.226 15.393 15.561 15.728 15.896 16.063 16.209 16.354 16.499 16.644 16.789 16.869 16.949 17.029 17.110 17.190 17.247 17.305 17.363 17.421 17.479 17.510 17.541 17.572 17.603 17.634

Boa Esperança 325 316 307 299 290 281 274 268 261 255 248 244 239 234 229 225 222 218 215 212 209 207 205 203 201 199

Rolantinho 3.934 4.014 4.094 4.175 4.255 4.335 4.401 4.466 4.532 4.598 4.663 4.701 4.738 4.776 4.813 4.851 4.873 4.895 4.917 4.939 4.961 4.969 4.977 4.985 4.993 5.001

Santo Antônio da Patrulha 39.685 40.109 40.533 40.957 41.382 41.806 42.166 42.527 42.887 43.248 43.608 43.794 43.980 44.166 44.353 44.539 44.664 44.790 44.915 45.041 45.166 45.222 45.278 45.334 45.390 45.446

Santo Antônio da Patrulha - sede 28.880 29.159 29.438 29.717 29.997 30.276 30.589 30.902 31.215 31.528 31.841 32.013 32.185 32.356 32.528 32.700 32.820 32.941 33.062 33.182 33.303 33.369 33.435 33.501 33.567 33.633

Catanduva Grande 1.591 1.586 1.582 1.577 1.572 1.567 1.563 1.559 1.555 1.551 1.547 1.536 1.525 1.514 1.503 1.492 1.479 1.467 1.454 1.442 1.429 1.416 1.403 1.390 1.376 1.363

Chicolomã 1.185 1.156 1.127 1.098 1.069 1.040 1.026 1.013 1.000 987 974 968 963 957 951 946 944 942 940 939 937 935 934 933 931 930

Evaristo 2.375 2.541 2.708 2.874 3.041 3.207 3.232 3.257 3.282 3.307 3.331 3.340 3.348 3.357 3.366 3.374 3.377 3.381 3.384 3.387 3.391 3.389 3.387 3.385 3.383 3.381

Miraguaia 4.703 4.744 4.786 4.827 4.868 4.910 4.956 5.003 5.050 5.096 5.143 5.167 5.191 5.214 5.238 5.262 5.278 5.293 5.309 5.325 5.340 5.348 5.355 5.362 5.369 5.376

Pinheirinhos 951 922 893 864 835 807 799 792 785 778 771 770 769 768 767 765 766 766 766 766 766 765 765 764 764 763

São Francisco de Paula 20.537 20.703 20.870 21.036 21.202 21.369 21.505 21.642 21.778 21.915 22.051 22.105 22.158 22.211 22.264 22.318 22.347 22.376 22.406 22.435 22.464 22.466 22.468 22.469 22.471 22.472

São Francisco de Paula - sede 15.475 15.686 15.897 16.108 16.318 16.529 16.709 16.888 17.067 17.247 17.426 17.528 17.630 17.732 17.834 17.935 18.006 18.077 18.147 18.218 18.288 18.326 18.364 18.401 18.439 18.477

Cazuza Ferreira 1.227 1.217 1.206 1.196 1.185 1.175 1.163 1.152 1.140 1.128 1.116 1.102 1.087 1.072 1.057 1.043 1.029 1.015 1.002 988 974 961 949 936 924 911

Eletra 791 786 781 776 771 766 760 754 748 742 736 728 719 711 703 694 686 678 670 662 653 646 638 630 622 614

Juá 868 899 929 960 991 1.021 1.039 1.057 1.075 1.093 1.111 1.117 1.123 1.129 1.135 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.144 1.142 1.141 1.139 1.137

Lajeado Grande 841 824 806 789 771 754 739 724 709 694 679 666 653 640 627 614 605 595 586 576 567 560 553 546 539 533

Rincão dos Kroeff 481 464 446 429 412 395 384 374 364 353 343 337 331 324 318 312 309 305 302 299 295 293 291 289 287 285

Tainhas 854 829 804 779 754 729 711 693 675 658 640 628 615 603 590 578 570 563 555 548 540 535 530 525 521 516

Taquara 54.643 55.052 55.462 55.871 56.280 56.690 57.020 57.351 57.682 58.012 58.343 58.455 58.568 58.680 58.792 58.905 58.956 59.008 59.060 59.112 59.163 59.145 59.127 59.109 59.090 59.072

Taquara  - sede 43.860 44.216 44.571 44.927 45.283 45.638 45.934 46.230 46.526 46.821 47.117 47.238 47.359 47.480 47.601 47.722 47.793 47.864 47.935 48.006 48.077 48.090 48.102 48.114 48.127 48.139

Entrepelado 837 823 808 794 780 765 752 739 726 713 699 687 674 662 649 637 627 617 607 597 588 580 572 565 557 549

Fazenda Fialho 2.775 2.847 2.919 2.992 3.064 3.136 3.190 3.243 3.297 3.351 3.404 3.431 3.457 3.484 3.510 3.536 3.548 3.560 3.571 3.583 3.595 3.595 3.595 3.596 3.596 3.596

Padilha 1.328 1.296 1.264 1.232 1.200 1.167 1.142 1.117 1.091 1.066 1.041 1.020 1.000 980 960 940 926 913 899 885 872 862 853 843 834 824

Pega Fogo 2.558 2.574 2.590 2.606 2.623 2.639 2.651 2.664 2.677 2.689 2.702 2.705 2.708 2.711 2.713 2.716 2.717 2.717 2.717 2.717 2.718 2.715 2.712 2.710 2.707 2.704

Rio da Ilha 1.398 1.391 1.384 1.377 1.370 1.362 1.353 1.344 1.335 1.326 1.317 1.304 1.290 1.277 1.263 1.250 1.236 1.223 1.209 1.196 1.182 1.169 1.155 1.142 1.128 1.115

Santa Cruz da Concórdia 1.887 1.906 1.925 1.944 1.963 1.982 1.998 2.014 2.030 2.046 2.063 2.071 2.079 2.087 2.096 2.104 2.109 2.115 2.121 2.126 2.132 2.135 2.137 2.140 2.142 2.145
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Quadro 12 - População urbana – Projeção 2010/2035 - Municípios Consórcio Pró-Sinos 

 

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Araricá 3.996 4.063 4.131 4.198 4.266 4.333 4.391 4.449 4.507 4.565 4.623 4.658 4.694 4.729 4.765 4.800 4.826 4.851 4.877 4.902 4.928 4.945 4.962 4.979 4.996 5.013

Cachoeirinha 118.278 119.800 121.322 122.845 124.367 125.889 127.191 128.493 129.794 131.096 132.398 133.128 133.858 134.589 135.319 136.049 136.546 137.043 137.540 138.037 138.533 138.771 139.010 139.248 139.486 139.724

Campo Bom 57.338 58.109 58.880 59.651 60.422 61.193 61.877 62.561 63.245 63.929 64.613 65.035 65.458 65.880 66.302 66.724 67.038 67.352 67.666 67.979 68.293 68.476 68.660 68.843 69.026 69.209

Canela 35.831 36.460 37.089 37.718 38.347 38.976 39.521 40.067 40.613 41.158 41.704 42.049 42.394 42.739 43.085 43.430 43.663 43.897 44.131 44.364 44.598 44.732 44.867 45.002 45.136 45.271

Canoas 323.827 326.923 330.018 333.114 336.209 339.305 341.907 344.510 347.113 349.716 352.319 353.555 354.792 356.028 357.265 358.501 359.301 360.101 360.900 361.700 362.499 362.795 363.091 363.387 363.683 363.979

Caraá 1.058 1.253 1.448 1.643 1.839 2.034 2.275 2.517 2.758 2.999 3.241 3.391 3.542 3.693 3.843 3.994 4.059 4.124 4.189 4.255 4.320 4.342 4.365 4.388 4.410 4.433

Dois Irmãos 27.276 27.844 28.413 28.981 29.549 30.118 30.577 31.037 31.496 31.956 32.415 32.674 32.933 33.191 33.450 33.709 33.854 33.999 34.144 34.290 34.435 34.476 34.518 34.560 34.601 34.643

Estância Velha 41.484 42.307 43.129 43.952 44.775 45.597 46.271 46.945 47.619 48.293 48.967 49.357 49.747 50.136 50.526 50.916 51.156 51.396 51.636 51.876 52.116 52.213 52.310 52.406 52.503 52.600

Esteio 80.643 81.049 81.455 81.861 82.267 82.673 82.965 83.258 83.550 83.842 84.135 84.118 84.102 84.086 84.069 84.053 83.960 83.868 83.775 83.682 83.589 83.411 83.232 83.053 82.875 82.696

Glorinha 2.067 2.218 2.369 2.520 2.672 2.823 2.997 3.171 3.345 3.520 3.694 3.834 3.974 4.114 4.254 4.394 4.483 4.571 4.660 4.749 4.838 4.880 4.923 4.965 5.008 5.050

Gramado 29.013 29.708 30.404 31.099 31.794 32.490 32.952 33.414 33.876 34.339 34.801 35.041 35.281 35.522 35.762 36.002 36.153 36.304 36.455 36.607 36.758 36.825 36.893 36.960 37.028 37.095

Igrejinha 30.190 30.754 31.318 31.882 32.446 33.009 33.484 33.959 34.434 34.909 35.384 35.669 35.954 36.238 36.523 36.808 36.997 37.185 37.374 37.563 37.751 37.840 37.929 38.018 38.107 38.196

Nova Hartz 15.269 15.549 15.829 16.108 16.388 16.668 16.907 17.147 17.386 17.625 17.864 18.009 18.154 18.300 18.445 18.590 18.682 18.775 18.868 18.960 19.053 19.107 19.160 19.214 19.268 19.321

Nova Santa Rita 19.475 20.239 21.003 21.767 22.531 23.296 23.738 24.181 24.623 25.066 25.508 25.690 25.871 26.052 26.233 26.414 26.472 26.530 26.588 26.646 26.704 26.679 26.655 26.630 26.605 26.581

Novo Hamburgo 234.798 236.062 237.326 238.590 239.853 241.117 242.044 242.971 243.898 244.824 245.751 245.771 245.791 245.811 245.831 245.851 245.642 245.434 245.226 245.017 244.809 244.341 243.873 243.405 242.937 242.469

Portão 25.276 25.921 26.567 27.212 27.857 28.502 29.074 29.645 30.216 30.788 31.359 31.756 32.154 32.551 32.949 33.347 33.639 33.931 34.223 34.515 34.808 34.981 35.155 35.328 35.502 35.675

Riozinho 2.748 2.782 2.817 2.851 2.885 2.920 2.950 2.981 3.012 3.043 3.074 3.094 3.113 3.133 3.152 3.172 3.188 3.204 3.219 3.235 3.251 3.263 3.274 3.286 3.297 3.309

São Leopoldo 213.238 216.074 218.910 221.747 224.583 227.419 229.856 232.293 234.730 237.167 239.604 241.005 242.405 243.805 245.206 246.606 247.573 248.539 249.506 250.472 251.438 251.921 252.404 252.887 253.371 253.854

Sapiranga 72.286 73.265 74.244 75.223 76.201 77.180 78.044 78.907 79.770 80.633 81.496 82.007 82.518 83.029 83.541 84.052 84.407 84.763 85.119 85.474 85.830 86.014 86.198 86.382 86.566 86.750

Sapucaia do Sul 130.469 131.849 133.230 134.610 135.991 137.371 138.538 139.704 140.870 142.037 143.203 143.796 144.388 144.981 145.574 146.166 146.561 146.957 147.352 147.747 148.142 148.313 148.485 148.656 148.827 148.998

Três Coroas 20.546 20.950 21.354 21.759 22.163 22.567 22.909 23.251 23.592 23.934 24.276 24.481 24.686 24.890 25.095 25.300 25.425 25.549 25.674 25.799 25.924 25.988 26.052 26.116 26.180 26.244

Municípios com distritos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Parobé 48.633 49.399 50.165 50.930 51.696 52.462 53.134 53.807 54.479 55.151 55.824 56.245 56.666 57.087 57.508 57.929 58.216 58.502 58.789 59.075 59.362 59.512 59.663 59.813 59.963 60.114

Parobé - sede 47.466 48.225 48.983 49.742 50.501 51.260 51.919 52.579 53.238 53.898 54.557 54.962 55.367 55.772 56.177 56.583 56.852 57.121 57.390 57.659 57.928 58.062 58.196 58.330 58.464 58.598

Poço Fundo 103 98 93 88 83 78 76 75 73 71 69 70 70 71 71 72 73 74 76 77 78 80 82 83 85 86

Santa Cristina 1.064 1.076 1.088 1.100 1.112 1.124 1.139 1.153 1.168 1.182 1.197 1.213 1.228 1.244 1.259 1.275 1.291 1.307 1.323 1.339 1.356 1.370 1.385 1.400 1.414 1.429

Rolante 15.310 15.524 15.738 15.952 16.166 16.380 16.579 16.778 16.977 17.176 17.375 17.511 17.646 17.782 17.917 18.053 18.165 18.276 18.388 18.500 18.612 18.691 18.770 18.849 18.929 19.008

Rolante - sede 13.441 13.599 13.756 13.914 14.071 14.229 14.369 14.509 14.649 14.790 14.930 15.015 15.100 15.184 15.269 15.354 15.421 15.488 15.555 15.622 15.689 15.733 15.777 15.822 15.866 15.911

Boa Esperança 115 112 108 105 101 98 96 94 91 89 87 86 84 83 81 80 79 79 78 78 77 77 77 77 77 77

Rolantinho 1.754 1.814 1.874 1.934 1.993 2.053 2.114 2.175 2.236 2.297 2.358 2.410 2.462 2.515 2.567 2.619 2.664 2.710 2.755 2.800 2.846 2.881 2.916 2.951 2.986 3.021

Santo Antônio da Patrulha 28.114 28.849 29.584 30.319 31.054 31.789 32.286 32.784 33.282 33.779 34.277 34.526 34.775 35.025 35.274 35.523 35.697 35.871 36.045 36.218 36.392 36.502 36.613 36.723 36.834 36.944

Santo Antônio da Patrulha - sede 24.210 24.817 25.425 26.032 26.639 27.247 27.655 28.064 28.473 28.882 29.291 29.476 29.661 29.846 30.031 30.216 30.333 30.449 30.566 30.683 30.799 30.861 30.923 30.986 31.048 31.110

Catanduva Grande 113 112 112 111 110 110 112 114 116 118 121 126 131 136 141 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200 206

Chicolomã 390 387 385 382 380 377 381 384 387 391 394 400 406 412 419 425 432 439 446 453 460 466 472 477 483 489

Evaristo 562 614 667 719 771 824 848 872 896 921 945 970 995 1.020 1.045 1.070 1.098 1.126 1.154 1.181 1.209 1.237 1.265 1.293 1.322 1.350

Miraguaia 2.820 2.899 2.978 3.057 3.136 3.216 3.275 3.334 3.393 3.452 3.511 3.539 3.567 3.595 3.623 3.651 3.666 3.681 3.697 3.712 3.727 3.733 3.740 3.746 3.753 3.759

Pinheirinhos 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31

São Francisco de Paula 13.004 13.164 13.324 13.484 13.644 13.804 13.948 14.092 14.236 14.380 14.524 14.620 14.716 14.813 14.909 15.005 15.099 15.193 15.287 15.380 15.474 15.550 15.625 15.701 15.776 15.852

São Francisco de Paula - sede 12.062 12.203 12.345 12.486 12.628 12.769 12.899 13.029 13.158 13.288 13.418 13.511 13.604 13.696 13.789 13.882 13.972 14.063 14.153 14.244 14.334 14.405 14.476 14.547 14.618 14.689

Cazuza Ferreira 239 236 234 231 228 225 226 227 227 228 229 232 234 237 240 243 246 250 253 257 260 263 266 270 273 276

Eletra 75 71 68 64 60 57 57 58 58 58 59 60 61 62 63 64 67 69 72 75 78 81 84 86 89 92

Juá 25 24 23 22 21 20 22 23 24 25 27 29 32 35 37 40 43 47 50 54 57 62 66 71 75 80

Lajeado Grande 236 245 255 264 274 283 287 291 296 300 304 302 301 299 297 296 292 289 286 283 280 277 274 271 268 265

Rincão dos Kroeff 92 101 110 120 129 138 142 145 149 153 156 156 155 154 154 153 152 151 149 148 147 146 145 144 143 142

Tainhas 275 282 290 297 304 311 315 319 323 327 331 331 330 329 329 328 326 324 322 320 318 316 314 311 309 307

Taquara 45.266 45.714 46.162 46.610 47.057 47.505 47.900 48.294 48.688 49.082 49.477 49.685 49.893 50.102 50.310 50.518 50.669 50.821 50.972 51.123 51.275 51.363 51.451 51.539 51.628 51.716

Taquara  - sede 42.108 42.488 42.867 43.247 43.627 44.006 44.335 44.663 44.992 45.320 45.649 45.811 45.974 46.137 46.300 46.462 46.576 46.691 46.805 46.919 47.033 47.087 47.141 47.194 47.248 47.302

Entrepelado 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 10 11 12 13 15 17 19 21 24 26

Fazenda Fialho 1.157 1.215 1.274 1.332 1.391 1.449 1.504 1.559 1.614 1.670 1.725 1.764 1.802 1.841 1.880 1.919 1.943 1.967 1.991 2.015 2.039 2.049 2.060 2.071 2.082 2.093

Padilha 736 736 736 735 735 735 728 720 713 706 699 689 679 669 658 648 640 632 624 615 607 601 595 588 582 576

Pega Fogo 280 280 281 281 282 282 289 296 303 309 316 325 333 342 350 359 372 385 398 411 424 443 462 481 500 519

Rio da Ilha 89 88 87 85 84 83 83 84 85 85 86 87 89 90 92 94 96 98 100 102 104 109 114 119 124 129

Santa Cruz da Concórdia 896 907 917 928 939 950 959 969 979 988 998 1.004 1.010 1.016 1.022 1.028 1.033 1.038 1.043 1.048 1.053 1.057 1.060 1.064 1.067 1.071
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Quadro 13 - População rural – Projeção 2010/2035 - Municípios Consórcio Pró-Sinos 

 

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Araricá 868 896 925 953 982 1.010 1.030 1.050 1.071 1.091 1.111 1.119 1.127 1.135 1.144 1.152 1.151 1.150 1.150 1.149 1.148 1.139 1.129 1.120 1.110 1.100

Cachoeirinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campo Bom 2.736 2.793 2.850 2.907 2.964 3.021 3.044 3.067 3.091 3.114 3.137 3.118 3.099 3.080 3.061 3.042 3.000 2.957 2.915 2.873 2.831 2.776 2.720 2.665 2.610 2.555

Canela 3.398 3.452 3.506 3.560 3.613 3.667 3.692 3.716 3.741 3.765 3.790 3.772 3.754 3.736 3.718 3.700 3.668 3.637 3.606 3.574 3.543 3.487 3.430 3.374 3.318 3.261

Canoas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caraá 6.254 6.175 6.095 6.016 5.937 5.857 5.714 5.570 5.427 5.283 5.140 5.046 4.952 4.858 4.764 4.669 4.641 4.612 4.583 4.555 4.526 4.519 4.512 4.506 4.499 4.492

Dois Irmãos 296 304 313 321 330 338 341 344 347 350 353 347 341 335 329 323 316 308 300 292 285 277 270 263 255 248

Estância Velha 1.090 1.119 1.149 1.178 1.207 1.236 1.254 1.271 1.288 1.305 1.323 1.317 1.311 1.306 1.300 1.295 1.271 1.248 1.225 1.201 1.178 1.144 1.110 1.076 1.042 1.008

Esteio 112 114 117 119 122 124 124 123 123 123 122 119 117 114 111 109 105 101 97 93 90 84 78 72 66 60

Glorinha 4.824 4.811 4.798 4.785 4.772 4.759 4.696 4.634 4.572 4.510 4.448 4.370 4.292 4.214 4.137 4.059 4.005 3.951 3.897 3.844 3.790 3.757 3.725 3.693 3.660 3.628

Gramado 3.260 3.047 2.834 2.621 2.408 2.195 2.143 2.091 2.039 1.986 1.934 1.930 1.926 1.922 1.919 1.915 1.919 1.924 1.929 1.934 1.938 1.941 1.944 1.947 1.950 1.953

Igrejinha 1.470 1.488 1.506 1.523 1.541 1.559 1.565 1.571 1.578 1.584 1.590 1.579 1.567 1.556 1.545 1.534 1.509 1.484 1.459 1.435 1.410 1.379 1.348 1.317 1.286 1.255

Nova Hartz 3.077 3.170 3.262 3.355 3.448 3.541 3.602 3.664 3.726 3.788 3.850 3.871 3.893 3.914 3.936 3.957 3.957 3.957 3.957 3.958 3.958 3.930 3.902 3.874 3.846 3.818

Nova Santa Rita 3.241 3.148 3.055 2.963 2.870 2.777 2.793 2.810 2.827 2.843 2.860 2.875 2.891 2.907 2.922 2.938 2.944 2.950 2.956 2.962 2.967 2.965 2.962 2.959 2.956 2.953

Novo Hamburgo 4.142 4.153 4.163 4.174 4.184 4.195 4.199 4.203 4.207 4.211 4.215 4.203 4.191 4.179 4.168 4.156 4.140 4.124 4.109 4.093 4.077 4.057 4.037 4.017 3.997 3.977

Portão 5.644 5.684 5.725 5.765 5.806 5.846 5.814 5.783 5.751 5.720 5.688 5.578 5.468 5.358 5.249 5.139 4.994 4.850 4.706 4.561 4.417 4.271 4.126 3.980 3.834 3.688

Riozinho 1.582 1.591 1.600 1.609 1.619 1.628 1.634 1.639 1.645 1.651 1.657 1.655 1.654 1.653 1.651 1.650 1.646 1.642 1.638 1.634 1.631 1.624 1.617 1.611 1.604 1.598

São Leopoldo 849 871 893 915 937 959 965 971 977 983 989 972 956 939 922 906 877 847 818 788 759 722 685 649 612 575

Sapiranga 2.699 2.595 2.490 2.386 2.281 2.177 2.060 1.944 1.827 1.710 1.594 1.487 1.380 1.272 1.165 1.058 978 898 817 737 657 603 550 496 442 389

Sapucaia do Sul 488 457 426 395 363 332 309 286 263 240 217 201 184 168 152 136 125 115 104 94 83 76 70 63 57 50

Três Coroas 3.302 3.395 3.487 3.580 3.673 3.766 3.823 3.880 3.937 3.994 4.051 4.064 4.078 4.091 4.105 4.119 4.113 4.108 4.102 4.097 4.091 4.057 4.023 3.989 3.955 3.921

Municípios com distritos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Parobé 2.869 2.946 3.024 3.101 3.179 3.256 3.294 3.332 3.370 3.408 3.446 3.434 3.423 3.412 3.401 3.389 3.364 3.339 3.313 3.288 3.262 3.221 3.180 3.139 3.097 3.056

Parobé - sede 1.712 1.796 1.879 1.963 2.047 2.130 2.171 2.211 2.252 2.292 2.332 2.330 2.328 2.325 2.323 2.321 2.307 2.293 2.279 2.265 2.251 2.223 2.196 2.168 2.140 2.113

Poço Fundo 422 403 384 365 346 327 318 308 299 290 281 276 270 265 259 254 250 247 243 240 236 233 230 226 223 220

Santa Cristina 735 748 761 774 787 799 806 812 819 825 832 828 825 822 818 815 807 799 791 784 776 765 755 744 734 723

Rolante 4.175 4.200 4.225 4.250 4.275 4.300 4.305 4.310 4.315 4.321 4.326 4.303 4.280 4.257 4.235 4.212 4.177 4.142 4.107 4.073 4.038 3.995 3.953 3.911 3.868 3.826

Rolante - sede 1.785 1.795 1.805 1.815 1.825 1.835 1.840 1.845 1.849 1.854 1.859 1.854 1.850 1.845 1.840 1.836 1.827 1.818 1.808 1.799 1.790 1.777 1.763 1.750 1.737 1.723

Boa Esperança 210 205 199 194 188 183 179 174 170 166 161 158 155 151 148 145 142 140 137 134 132 130 128 126 125 123

Rolantinho 2.180 2.200 2.221 2.241 2.262 2.282 2.287 2.291 2.296 2.301 2.305 2.290 2.276 2.261 2.246 2.232 2.208 2.185 2.162 2.139 2.116 2.088 2.061 2.034 2.007 1.980

Santo Antônio da Patrulha 11.571 11.260 10.949 10.639 10.328 10.017 9.880 9.743 9.605 9.468 9.331 9.268 9.205 9.142 9.078 9.015 8.967 8.919 8.871 8.822 8.774 8.720 8.665 8.611 8.556 8.502

Santo Antônio da Patrulha - sede 4.670 4.342 4.014 3.685 3.357 3.029 2.933 2.838 2.742 2.646 2.551 2.537 2.524 2.510 2.497 2.484 2.488 2.492 2.496 2.500 2.503 2.508 2.512 2.516 2.520 2.524

Catanduva Grande 1.478 1.474 1.470 1.466 1.462 1.458 1.451 1.445 1.439 1.433 1.426 1.410 1.394 1.378 1.362 1.346 1.327 1.309 1.290 1.272 1.254 1.234 1.215 1.196 1.176 1.157

Chicolomã 795 768 742 715 689 662 646 629 613 596 580 568 556 545 533 521 512 503 494 486 477 470 462 455 448 441

Evaristo 1.813 1.927 2.041 2.155 2.269 2.383 2.384 2.385 2.385 2.386 2.387 2.370 2.353 2.337 2.320 2.304 2.279 2.255 2.230 2.206 2.182 2.151 2.121 2.091 2.061 2.031

Miraguaia 1.883 1.845 1.807 1.770 1.732 1.694 1.681 1.669 1.656 1.644 1.631 1.627 1.623 1.619 1.615 1.611 1.611 1.612 1.612 1.613 1.613 1.614 1.615 1.615 1.616 1.617

Pinheirinhos 932 904 875 847 819 791 784 777 770 763 756 755 754 753 752 751 749 748 747 746 745 743 740 738 735 733

São Francisco de Paula 7.533 7.539 7.546 7.552 7.559 7.565 7.557 7.550 7.542 7.535 7.527 7.484 7.441 7.398 7.355 7.313 7.248 7.184 7.119 7.055 6.990 6.916 6.842 6.768 6.694 6.621

São Francisco de Paula - sede 3.413 3.482 3.552 3.621 3.691 3.760 3.810 3.859 3.909 3.958 4.008 4.017 4.026 4.035 4.044 4.053 4.034 4.014 3.994 3.974 3.954 3.921 3.887 3.854 3.821 3.788

Cazuza Ferreira 988 980 973 965 957 950 937 925 912 900 887 870 852 835 817 800 783 765 748 731 714 698 682 667 651 635

Eletra 716 715 713 712 711 710 703 697 690 684 677 668 658 649 640 630 619 609 598 587 576 565 554 544 533 522

Juá 843 875 906 938 969 1.001 1.017 1.034 1.051 1.068 1.085 1.088 1.091 1.095 1.098 1.101 1.099 1.096 1.094 1.091 1.089 1.083 1.076 1.070 1.064 1.057

Lajeado Grande 605 578 551 524 497 471 451 432 413 394 375 364 352 341 330 318 312 306 299 293 287 283 279 275 271 267

Rincão dos Kroeff 389 363 336 310 283 257 243 229 215 201 187 181 176 170 165 159 157 155 153 151 148 147 146 145 144 143

Tainhas 579 547 514 482 450 417 395 374 352 330 309 297 285 273 262 250 244 239 233 228 222 220 217 214 211 208

Taquara 9.377 9.338 9.300 9.261 9.223 9.184 9.121 9.057 8.994 8.930 8.866 8.770 8.674 8.578 8.483 8.387 8.287 8.188 8.088 7.988 7.889 7.782 7.676 7.569 7.463 7.356

Taquara  - sede 1.752 1.728 1.704 1.680 1.656 1.632 1.599 1.567 1.534 1.501 1.468 1.427 1.385 1.343 1.301 1.260 1.217 1.174 1.130 1.087 1.044 1.003 961 920 879 837

Entrepelado 837 823 808 794 780 765 751 737 723 709 695 682 669 655 642 628 617 606 595 584 573 563 553 543 533 523

Fazenda Fialho 1.618 1.632 1.646 1.659 1.673 1.687 1.685 1.684 1.682 1.681 1.679 1.667 1.655 1.642 1.630 1.618 1.605 1.593 1.581 1.568 1.556 1.546 1.535 1.524 1.514 1.503

Padilha 592 560 528 496 464 433 414 396 378 360 341 331 321 312 302 292 286 281 275 270 265 261 258 255 252 248

Pega Fogo 2.278 2.294 2.309 2.325 2.341 2.356 2.362 2.368 2.374 2.380 2.386 2.380 2.375 2.369 2.363 2.358 2.345 2.332 2.319 2.306 2.294 2.272 2.250 2.228 2.207 2.185

Rio da Ilha 1.309 1.303 1.297 1.291 1.285 1.279 1.270 1.260 1.251 1.241 1.231 1.216 1.201 1.186 1.171 1.156 1.141 1.125 1.109 1.094 1.078 1.060 1.041 1.023 1.004 985

Santa Cruz da Concórdia 991 999 1.007 1.016 1.024 1.032 1.039 1.045 1.052 1.058 1.065 1.067 1.069 1.071 1.073 1.075 1.076 1.077 1.078 1.078 1.079 1.078 1.077 1.076 1.075 1.074
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Quadro 14 - Domicílios total – Projeção 2010/2035 – Municípios Consórcio Pró-Sinos 

 

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Araricá 1.689 1.741 1.793 1.844 1.896 1.948 1.991 2.034 2.078 2.121 2.164 2.190 2.216 2.242 2.268 2.294 2.310 2.325 2.341 2.357 2.372 2.379 2.385 2.392 2.399 2.406

Cachoeirinha 38.867 39.754 40.642 41.529 42.416 43.304 44.099 44.894 45.690 46.485 47.280 47.833 48.385 48.938 49.490 50.043 50.459 50.875 51.292 51.708 52.124 52.394 52.664 52.933 53.203 53.472

Campo Bom 20.008 20.469 20.930 21.391 21.852 22.313 22.724 23.135 23.546 23.957 24.368 24.651 24.935 25.218 25.502 25.785 25.997 26.208 26.420 26.631 26.842 26.977 27.111 27.245 27.379 27.514

Canela 12.923 13.281 13.640 13.998 14.356 14.714 15.031 15.347 15.663 15.979 16.295 16.512 16.729 16.946 17.163 17.380 17.533 17.686 17.839 17.993 18.146 18.236 18.326 18.415 18.505 18.595

Canoas 103.930 105.816 107.702 109.588 111.474 113.361 115.069 116.777 118.485 120.193 121.901 123.076 124.251 125.426 126.601 127.776 128.705 129.633 130.561 131.489 132.417 133.062 133.707 134.351 134.996 135.640

Caraá 2.564 2.625 2.686 2.747 2.808 2.869 2.916 2.964 3.011 3.059 3.106 3.135 3.163 3.192 3.221 3.250 3.270 3.290 3.310 3.330 3.351 3.362 3.373 3.385 3.396 3.408

Dois Irmãos 9.387 9.699 10.011 10.323 10.635 10.947 11.205 11.463 11.721 11.979 12.237 12.398 12.558 12.718 12.879 13.039 13.136 13.233 13.330 13.426 13.523 13.565 13.606 13.648 13.689 13.731

Estância Velha 13.913 14.338 14.763 15.188 15.613 16.038 16.409 16.781 17.152 17.524 17.895 18.146 18.397 18.648 18.899 19.150 19.321 19.493 19.664 19.835 20.006 20.101 20.195 20.289 20.383 20.477

Esteio 26.413 26.787 27.162 27.536 27.910 28.284 28.597 28.910 29.223 29.536 29.849 30.020 30.192 30.363 30.534 30.706 30.813 30.921 31.029 31.137 31.245 31.287 31.329 31.372 31.414 31.457

Glorinha 2.393 2.460 2.527 2.594 2.661 2.727 2.785 2.842 2.900 2.957 3.015 3.052 3.089 3.126 3.163 3.201 3.225 3.249 3.273 3.297 3.321 3.333 3.344 3.356 3.368 3.380

Gramado 11.132 11.397 11.661 11.926 12.191 12.455 12.684 12.913 13.142 13.371 13.600 13.752 13.904 14.056 14.208 14.360 14.467 14.575 14.682 14.790 14.898 14.960 15.023 15.085 15.148 15.211

Igrejinha 10.594 10.889 11.183 11.478 11.772 12.067 12.323 12.580 12.837 13.093 13.350 13.522 13.695 13.867 14.040 14.213 14.332 14.452 14.572 14.691 14.811 14.879 14.946 15.013 15.081 15.148

Nova Hartz 5.915 6.095 6.275 6.455 6.635 6.815 6.973 7.132 7.290 7.448 7.607 7.715 7.823 7.931 8.039 8.148 8.223 8.298 8.373 8.448 8.524 8.566 8.609 8.652 8.694 8.737

Nova Santa Rita 7.226 7.508 7.789 8.071 8.352 8.634 8.855 9.076 9.296 9.517 9.738 9.868 9.998 10.129 10.259 10.389 10.466 10.543 10.620 10.697 10.773 10.808 10.843 10.878 10.913 10.948

Novo Hamburgo 80.777 81.963 83.148 84.334 85.520 86.705 87.660 88.614 89.568 90.522 91.476 91.963 92.450 92.937 93.424 93.911 94.186 94.460 94.735 95.010 95.285 95.355 95.426 95.496 95.567 95.637

Portão 10.138 10.455 10.773 11.090 11.407 11.725 11.997 12.268 12.540 12.812 13.084 13.262 13.441 13.619 13.798 13.976 14.094 14.212 14.330 14.448 14.566 14.628 14.690 14.752 14.814 14.876

Riozinho 1.449 1.480 1.511 1.542 1.572 1.603 1.629 1.655 1.681 1.707 1.733 1.749 1.766 1.782 1.798 1.815 1.826 1.838 1.849 1.861 1.872 1.879 1.886 1.893 1.900 1.907

São Leopoldo 71.233 72.870 74.506 76.143 77.780 79.417 80.879 82.340 83.802 85.264 86.726 87.733 88.741 89.748 90.755 91.762 92.510 93.257 94.005 94.753 95.501 95.974 96.447 96.920 97.393 97.866

Sapiranga 24.484 25.010 25.536 26.061 26.587 27.113 27.585 28.057 28.528 29.000 29.472 29.798 30.125 30.452 30.778 31.105 31.354 31.604 31.853 32.103 32.352 32.518 32.683 32.848 33.014 33.179

Sapucaia do Sul 42.717 43.524 44.332 45.139 45.946 46.754 47.481 48.208 48.936 49.663 50.390 50.890 51.389 51.888 52.387 52.886 53.275 53.664 54.053 54.443 54.832 55.097 55.362 55.627 55.892 56.157

Três Coroas 7.879 8.124 8.368 8.613 8.857 9.102 9.313 9.523 9.734 9.945 10.156 10.296 10.436 10.575 10.715 10.855 10.948 11.041 11.134 11.227 11.320 11.369 11.417 11.466 11.515 11.564

Municípios com distritos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Parobé 16.815 17.260 17.705 18.150 18.595 19.040 19.438 19.837 20.235 20.633 21.032 21.310 21.589 21.868 22.146 22.425 22.629 22.832 23.036 23.240 23.443 23.569 23.694 23.820 23.945 24.070

Parobé - sede 16.044 16.483 16.922 17.361 17.800 18.239 18.629 19.019 19.408 19.798 20.188 20.460 20.732 21.003 21.275 21.547 21.745 21.943 22.141 22.339 22.537 22.659 22.780 22.902 23.023 23.145

Poço Fundo 185 178 171 164 157 150 147 143 140 137 134 133 131 130 128 127 126 126 125 124 124 123 123 122 122 122

Santa Cristina 586 599 612 625 638 651 663 675 686 698 710 718 726 734 743 751 757 764 770 776 783 787 791 795 800 804

Rolante 6.676 6.818 6.961 7.103 7.245 7.388 7.510 7.631 7.753 7.875 7.997 8.077 8.156 8.236 8.315 8.395 8.453 8.510 8.568 8.626 8.684 8.719 8.755 8.790 8.826 8.861

Rolante - sede 5.214 5.321 5.429 5.536 5.643 5.751 5.842 5.934 6.026 6.117 6.209 6.269 6.329 6.389 6.448 6.508 6.553 6.597 6.641 6.685 6.730 6.758 6.786 6.814 6.842 6.870

Boa Esperança 125 122 119 117 114 111 109 106 104 102 100 98 96 94 92 91 90 88 87 86 85 84 83 83 82 81

Rolantinho 1.337 1.375 1.413 1.450 1.488 1.526 1.559 1.591 1.624 1.656 1.689 1.710 1.731 1.753 1.774 1.796 1.810 1.825 1.840 1.854 1.869 1.877 1.885 1.893 1.901 1.910

Santo Antônio da Patrulha 13.787 14.045 14.303 14.562 14.820 15.078 15.299 15.520 15.742 15.963 16.184 16.325 16.465 16.606 16.746 16.887 16.990 17.092 17.195 17.297 17.399 17.462 17.524 17.586 17.648 17.710

Santo Antônio da Patrulha - sede 9.918 10.102 10.285 10.469 10.652 10.836 11.023 11.209 11.396 11.583 11.770 11.892 12.013 12.135 12.257 12.379 12.468 12.557 12.647 12.736 12.825 12.882 12.939 12.995 13.052 13.109

Catanduva Grande 557 559 561 563 565 567 568 570 571 573 574 572 571 569 567 565 562 559 556 553 550 546 542 538 534 530

Chicolomã 470 459 448 437 426 415 410 405 400 395 389 387 385 383 381 378 378 377 376 375 375 374 374 373 372 372

Evaristo 854 921 987 1.054 1.120 1.187 1.200 1.214 1.227 1.241 1.254 1.260 1.266 1.272 1.278 1.284 1.288 1.293 1.297 1.302 1.306 1.308 1.311 1.313 1.315 1.317

Miraguaia 1.628 1.654 1.680 1.706 1.732 1.758 1.784 1.811 1.837 1.864 1.891 1.908 1.924 1.941 1.958 1.975 1.988 2.000 2.012 2.025 2.037 2.045 2.053 2.060 2.068 2.076

Pinheirinhos 360 351 342 333 324 315 314 312 310 308 306 306 306 306 306 305 306 306 306 306 307 307 307 306 306 306

São Francisco de Paula 6.723 6.833 6.943 7.053 7.163 7.273 7.375 7.476 7.578 7.679 7.780 7.847 7.914 7.980 8.047 8.113 8.165 8.216 8.268 8.319 8.371 8.403 8.436 8.468 8.501 8.533

São Francisco de Paula - sede 5.073 5.193 5.313 5.433 5.553 5.672 5.780 5.887 5.994 6.102 6.209 6.284 6.359 6.434 6.509 6.584 6.641 6.698 6.755 6.812 6.869 6.907 6.946 6.984 7.022 7.060

Cazuza Ferreira 417 417 416 416 416 415 414 412 410 409 407 404 400 396 393 389 385 382 378 374 370 367 363 359 355 352

Eletra 266 265 264 262 261 260 259 258 257 256 255 253 251 249 247 245 243 241 239 237 235 233 231 229 227 224

Juá 211 219 227 235 243 251 261 270 279 288 297 304 311 318 325 332 339 346 352 359 366 370 375 379 383 388

Lajeado Grande 292 288 284 279 275 271 267 263 258 254 250 246 242 237 233 229 226 223 220 217 213 211 209 207 204 202

Rincão dos Kroeff 178 173 168 162 157 152 149 145 142 138 135 133 131 128 126 124 123 122 120 119 118 117 116 115 115 114

Tainhas 286 279 272 265 258 251 246 242 237 232 227 223 220 217 213 210 208 206 204 202 200 198 197 196 195 193

Taquara 18.514 18.799 19.085 19.370 19.655 19.941 20.184 20.427 20.670 20.913 21.156 21.300 21.444 21.589 21.733 21.878 21.979 22.080 22.181 22.282 22.384 22.440 22.496 22.552 22.608 22.664

Taquara  - sede 14.780 15.026 15.272 15.519 15.765 16.011 16.225 16.438 16.651 16.865 17.078 17.212 17.346 17.479 17.613 17.747 17.844 17.941 18.038 18.135 18.233 18.291 18.350 18.408 18.467 18.526

Entrepelado 315 311 307 303 299 295 291 287 283 278 274 270 265 261 256 252 248 245 241 237 234 231 228 225 222 219

Fazenda Fialho 975 1.009 1.043 1.077 1.111 1.145 1.172 1.199 1.226 1.252 1.279 1.295 1.310 1.325 1.341 1.356 1.365 1.373 1.381 1.390 1.398 1.401 1.404 1.406 1.409 1.412

Padilha 510 500 490 479 469 459 450 441 432 423 413 406 398 390 383 375 370 364 359 354 348 345 341 337 333 330

Pega Fogo 796 806 816 826 836 846 855 864 873 881 890 896 901 907 912 918 922 926 930 934 938 941 943 946 948 951

Rio da Ilha 489 489 490 490 490 491 490 489 488 487 486 483 480 477 474 471 468 464 460 457 453 449 445 441 437 433

Santa Cruz da Concórdia 649 658 667 676 685 694 702 710 718 726 734 739 744 749 754 759 763 767 771 776 780 782 785 788 791 793
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Quadro 15 - Domicílios urbano – Projeção 2010/2035 - Municípios Consórcio Pró-Sinos 

 

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Araricá 1.395 1.437 1.479 1.521 1.563 1.605 1.639 1.673 1.707 1.740 1.774 1.795 1.816 1.837 1.858 1.879 1.893 1.907 1.921 1.935 1.949 1.958 1.967 1.976 1.985 1.994

Cachoeirinha 38.867 39.754 40.642 41.529 42.416 43.304 44.099 44.894 45.690 46.485 47.280 47.833 48.385 48.938 49.490 50.043 50.459 50.875 51.292 51.708 52.124 52.394 52.664 52.933 53.203 53.472

Campo Bom 19.217 19.657 20.098 20.538 20.978 21.419 21.819 22.218 22.618 23.018 23.417 23.702 23.987 24.272 24.557 24.842 25.063 25.284 25.505 25.725 25.946 26.094 26.243 26.391 26.540 26.688

Canela 11.885 12.221 12.558 12.894 13.230 13.567 13.870 14.173 14.476 14.779 15.082 15.299 15.517 15.734 15.952 16.169 16.328 16.487 16.645 16.804 16.963 17.067 17.172 17.276 17.381 17.485

Canoas 103.930 105.816 107.702 109.588 111.474 113.361 115.069 116.777 118.485 120.193 121.901 123.076 124.251 125.426 126.601 127.776 128.705 129.633 130.561 131.489 132.417 133.062 133.707 134.351 134.996 135.640

Caraá 371 441 511 581 651 721 810 898 986 1.074 1.162 1.219 1.276 1.333 1.390 1.447 1.473 1.500 1.527 1.553 1.580 1.591 1.602 1.613 1.624 1.635

Dois Irmãos 9.293 9.601 9.909 10.218 10.526 10.834 11.090 11.346 11.602 11.859 12.115 12.276 12.438 12.599 12.761 12.923 13.022 13.121 13.220 13.319 13.418 13.462 13.506 13.550 13.593 13.637

Estância Velha 13.565 13.975 14.384 14.794 15.203 15.613 15.974 16.334 16.695 17.055 17.416 17.665 17.915 18.164 18.414 18.663 18.841 19.019 19.197 19.375 19.553 19.659 19.765 19.871 19.977 20.083

Esteio 26.383 26.756 27.130 27.503 27.877 28.250 28.563 28.876 29.189 29.502 29.815 29.986 30.158 30.330 30.502 30.674 30.783 30.892 31.000 31.109 31.218 31.262 31.306 31.350 31.394 31.438

Glorinha 714 775 835 896 957 1.017 1.089 1.160 1.232 1.303 1.374 1.434 1.494 1.553 1.613 1.673 1.713 1.752 1.792 1.832 1.872 1.893 1.913 1.934 1.955 1.976

Gramado 10.018 10.347 10.675 11.004 11.333 11.661 11.904 12.146 12.388 12.630 12.873 13.022 13.172 13.322 13.472 13.622 13.725 13.829 13.932 14.036 14.139 14.199 14.259 14.319 14.379 14.439

Igrejinha 10.054 10.337 10.619 10.902 11.185 11.468 11.719 11.971 12.222 12.474 12.725 12.901 13.077 13.252 13.428 13.604 13.733 13.862 13.991 14.120 14.249 14.329 14.408 14.488 14.568 14.647

Nova Hartz 4.930 5.068 5.206 5.345 5.483 5.621 5.747 5.873 6.000 6.126 6.252 6.343 6.434 6.525 6.616 6.707 6.775 6.842 6.910 6.978 7.045 7.093 7.140 7.188 7.236 7.283

Nova Santa Rita 6.161 6.463 6.766 7.068 7.371 7.673 7.880 8.087 8.293 8.500 8.707 8.825 8.943 9.061 9.179 9.297 9.367 9.436 9.506 9.576 9.645 9.678 9.710 9.743 9.775 9.808

Novo Hamburgo 79.411 80.581 81.751 82.920 84.090 85.260 86.202 87.144 88.086 89.028 89.971 90.453 90.936 91.418 91.900 92.383 92.657 92.931 93.205 93.478 93.752 93.825 93.898 93.971 94.044 94.117

Portão 8.330 8.615 8.901 9.186 9.472 9.757 10.023 10.290 10.556 10.822 11.089 11.294 11.498 11.703 11.908 12.113 12.275 12.437 12.599 12.761 12.923 13.034 13.145 13.255 13.366 13.477

Riozinho 902 923 944 965 986 1.007 1.026 1.045 1.065 1.084 1.103 1.117 1.131 1.145 1.159 1.173 1.185 1.196 1.208 1.219 1.231 1.239 1.248 1.256 1.265 1.273

São Leopoldo 70.979 72.609 74.239 75.869 77.499 79.129 80.585 82.041 83.497 84.952 86.408 87.416 88.424 89.432 90.440 91.447 92.203 92.959 93.714 94.470 95.226 95.711 96.196 96.681 97.166 97.651

Sapiranga 23.642 24.192 24.741 25.291 25.841 26.390 26.895 27.400 27.905 28.410 28.915 29.276 29.638 29.999 30.360 30.721 30.998 31.275 31.552 31.829 32.107 32.291 32.476 32.661 32.846 33.030

Sapucaia do Sul 42.557 43.373 44.190 45.006 45.822 46.639 47.373 48.108 48.843 49.578 50.312 50.817 51.322 51.826 52.331 52.836 53.228 53.621 54.014 54.407 54.800 55.068 55.335 55.603 55.870 56.138

Três Coroas 6.752 6.954 7.156 7.358 7.559 7.761 7.942 8.123 8.304 8.485 8.666 8.794 8.921 9.048 9.175 9.302 9.392 9.481 9.571 9.661 9.750 9.808 9.866 9.924 9.982 10.040

Municípios com distritos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Parobé 15.887 16.300 16.714 17.127 17.541 17.954 18.334 18.713 19.092 19.471 19.851 20.127 20.404 20.681 20.957 21.234 21.442 21.649 21.857 22.065 22.272 22.409 22.545 22.681 22.817 22.953

Parobé - sede 15.504 15.913 16.321 16.730 17.138 17.547 17.920 18.292 18.664 19.037 19.409 19.678 19.947 20.216 20.484 20.753 20.952 21.152 21.351 21.550 21.750 21.878 22.006 22.134 22.263 22.391

Poço Fundo 36 35 33 32 30 29 28 28 27 27 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 34 34

Santa Cristina 347 353 360 366 372 378 386 393 400 408 415 422 430 438 445 453 461 468 476 484 492 499 506 514 521 528

Rolante 5.180 5.301 5.422 5.542 5.663 5.784 5.896 6.008 6.120 6.232 6.344 6.427 6.510 6.594 6.677 6.760 6.829 6.897 6.965 7.033 7.101 7.151 7.201 7.251 7.302 7.352

Rolante - sede 4.554 4.651 4.749 4.846 4.943 5.040 5.127 5.214 5.301 5.388 5.475 5.535 5.596 5.657 5.717 5.778 5.825 5.873 5.920 5.968 6.015 6.048 6.082 6.115 6.148 6.182

Boa Esperança 47 46 45 43 42 41 40 39 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32

Rolantinho 579 604 628 653 678 703 729 755 781 807 832 856 879 902 926 949 970 991 1.012 1.033 1.053 1.070 1.087 1.104 1.121 1.138

Santo Antônio da Patrulha 9.650 9.991 10.332 10.673 11.014 11.354 11.610 11.865 12.121 12.376 12.632 12.786 12.940 13.094 13.248 13.402 13.516 13.630 13.744 13.858 13.972 14.051 14.129 14.208 14.287 14.366

Santo Antônio da Patrulha - sede 8.301 8.591 8.880 9.170 9.460 9.749 9.965 10.181 10.397 10.613 10.829 10.952 11.074 11.197 11.320 11.443 11.527 11.612 11.697 11.781 11.866 11.919 11.972 12.024 12.077 12.130

Catanduva Grande 43 43 43 43 43 43 44 45 46 47 48 50 52 54 56 58 61 63 66 68 70 73 75 78 80 82

Chicolomã 155 154 153 152 152 151 152 153 155 156 158 160 162 165 167 170 173 176 178 181 184 186 189 191 193 196

Evaristo 184 202 220 238 256 274 283 293 302 311 321 331 342 352 363 373 386 399 413 426 439 452 466 480 494 507

Miraguaia 959 993 1.028 1.062 1.096 1.131 1.158 1.186 1.214 1.242 1.270 1.286 1.302 1.318 1.334 1.351 1.361 1.372 1.383 1.393 1.404 1.411 1.417 1.424 1.430 1.437

Pinheirinhos 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 13

São Francisco de Paula 4.277 4.372 4.467 4.561 4.656 4.751 4.838 4.926 5.013 5.100 5.187 5.253 5.319 5.385 5.451 5.517 5.577 5.637 5.698 5.758 5.819 5.868 5.917 5.966 6.015 6.064

São Francisco de Paula - sede 3.944 4.030 4.115 4.201 4.287 4.373 4.453 4.533 4.613 4.693 4.773 4.836 4.900 4.963 5.026 5.089 5.147 5.205 5.263 5.321 5.379 5.425 5.471 5.517 5.563 5.610

Cazuza Ferreira 77 76 76 75 74 74 75 75 76 77 78 79 81 82 84 85 87 89 91 93 94 96 98 100 101 103

Eletra 25 24 23 22 21 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35

Juá 11 11 10 10 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25 27 29 31 33 35

Lajeado Grande 92 96 100 104 108 113 114 116 118 120 121 121 120 119 119 118 117 116 114 113 112 111 110 108 107 106

Rincão dos Kroeff 34 38 42 46 50 53 55 57 58 60 62 62 61 61 61 61 60 60 60 59 59 58 58 58 57 57

Tainhas 94 97 100 104 107 110 112 114 116 118 120 121 121 121 121 122 121 121 121 120 120 120 119 119 118 118

Taquara 15.273 15.555 15.838 16.120 16.403 16.685 16.937 17.190 17.442 17.694 17.947 18.116 18.284 18.453 18.622 18.791 18.921 19.050 19.180 19.310 19.439 19.529 19.618 19.708 19.797 19.887

Taquara  - sede 14.145 14.397 14.648 14.900 15.152 15.403 15.627 15.850 16.074 16.297 16.520 16.668 16.816 16.964 17.113 17.261 17.373 17.486 17.599 17.712 17.825 17.899 17.974 18.048 18.122 18.197

Entrepelado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11

Fazenda Fialho 414 439 463 488 512 537 560 584 608 631 655 672 689 707 724 741 752 764 775 786 797 803 808 814 819 825

Padilha 281 282 284 285 287 288 286 284 282 280 278 274 270 266 262 259 255 252 249 246 243 240 238 235 233 230

Pega Fogo 89 89 90 90 91 91 94 96 98 101 103 106 110 113 116 119 124 128 133 138 142 149 156 163 170 176

Rio da Ilha 37 37 36 36 35 35 35 35 36 36 36 37 37 38 39 39 40 41 42 43 44 46 48 50 52 54

Santa Cruz da Concórdia 307 312 316 321 326 331 335 340 344 348 353 356 359 362 365 369 371 374 377 379 382 384 387 389 391 393
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Quadro 16 - Domicílios rural – Projeção 2010/2035 - Municípios Consórcio Pró-Sinos 

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Araricá 294 304 313 323 333 342 352 362 371 381 390 395 400 406 411 416 417 419 420 422 423 421 419 416 414 412

Cachoeirinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campo Bom 791 812 832 853 874 895 906 917 928 939 951 949 947 946 944 943 933 924 915 906 896 882 868 854 840 826

Canela 1.038 1.060 1.082 1.104 1.126 1.148 1.161 1.174 1.187 1.200 1.213 1.213 1.212 1.212 1.211 1.211 1.205 1.200 1.194 1.189 1.183 1.169 1.154 1.139 1.125 1.110

Canoas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caraá 2.193 2.184 2.175 2.166 2.156 2.147 2.107 2.066 2.025 1.984 1.944 1.916 1.887 1.859 1.831 1.803 1.796 1.790 1.784 1.777 1.771 1.771 1.772 1.772 1.772 1.772

Dois Irmãos 94 98 102 105 109 113 115 117 119 121 123 121 120 119 118 116 114 112 110 108 105 103 101 98 96 94

Estância Velha 348 363 379 394 409 425 436 447 458 468 479 481 482 484 485 487 480 473 467 460 453 441 430 418 406 394

Esteio 30 31 32 33 33 34 34 34 34 35 35 34 33 33 32 32 31 30 29 28 27 25 23 22 20 19

Glorinha 1.679 1.685 1.691 1.698 1.704 1.710 1.696 1.682 1.668 1.654 1.640 1.618 1.595 1.573 1.550 1.528 1.512 1.496 1.481 1.465 1.449 1.440 1.431 1.422 1.413 1.404

Gramado 1.114 1.050 986 922 858 794 781 767 754 741 727 729 732 734 736 738 742 746 750 754 758 761 764 766 769 771

Igrejinha 540 552 564 576 587 599 604 609 614 620 625 621 618 615 612 609 599 590 581 571 562 550 538 525 513 501

Nova Hartz 985 1.027 1.068 1.110 1.152 1.194 1.226 1.258 1.290 1.323 1.355 1.372 1.389 1.406 1.423 1.440 1.448 1.456 1.463 1.471 1.478 1.474 1.469 1.464 1.459 1.454

Nova Santa Rita 1.065 1.044 1.023 1.003 982 961 975 989 1.003 1.017 1.031 1.043 1.055 1.068 1.080 1.092 1.099 1.107 1.114 1.121 1.128 1.131 1.133 1.136 1.138 1.141

Novo Hamburgo 1.366 1.382 1.398 1.414 1.429 1.445 1.457 1.470 1.482 1.494 1.506 1.510 1.515 1.519 1.523 1.528 1.529 1.530 1.531 1.532 1.533 1.530 1.528 1.525 1.523 1.520

Portão 1.808 1.840 1.872 1.904 1.936 1.968 1.973 1.979 1.984 1.990 1.995 1.969 1.942 1.916 1.890 1.863 1.819 1.775 1.731 1.687 1.643 1.595 1.546 1.497 1.448 1.399

Riozinho 547 557 567 577 587 596 603 610 617 623 630 632 635 637 639 641 641 642 642 642 642 640 639 637 635 634

São Leopoldo 254 261 267 274 281 287 293 300 306 312 318 318 317 316 315 315 307 299 291 283 275 263 251 239 227 215

Sapiranga 842 818 794 770 747 723 689 656 623 590 557 522 488 453 419 384 356 329 301 273 246 226 207 187 168 148

Sapucaia do Sul 160 151 142 133 124 115 108 100 93 86 78 73 67 62 56 50 47 43 39 35 32 29 27 24 22 19

Três Coroas 1.127 1.170 1.212 1.255 1.298 1.340 1.370 1.400 1.430 1.460 1.490 1.502 1.515 1.527 1.540 1.552 1.556 1.559 1.563 1.566 1.570 1.561 1.552 1.542 1.533 1.524

Municípios com distritos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Parobé 928 960 991 1.023 1.054 1.086 1.105 1.124 1.143 1.162 1.181 1.183 1.185 1.187 1.189 1.191 1.187 1.183 1.179 1.175 1.171 1.160 1.149 1.138 1.128 1.117

Parobé - sede 540 570 601 631 662 692 709 727 744 761 778 782 785 788 791 794 793 791 790 789 787 781 774 767 760 754

Poço Fundo 149 143 138 132 127 121 118 116 113 110 107 106 104 102 101 99 98 96 95 94 93 92 91 90 88 87

Santa Cristina 239 246 252 259 266 273 277 282 286 290 295 296 296 297 297 298 297 295 294 292 291 288 285 282 279 276

Rolante 1.496 848 859 871 882 1.604 899 904 909 914 1.653 1.649 1.646 1.642 1.638 1.634 1.624 1.614 1.603 1.593 1.583 1.568 1.553 1.539 1.524 1.510

Rolante - sede 660 710 734 733 733 732 731 730 727 724 721 718 715 709 704 699 694 689

Boa Esperança 78 76 75 73 72 70 69 67 66 64 63 62 61 59 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 50 49

Rolantinho 758 771 784 797 810 823 830 837 843 850 856 854 852 851 849 847 841 834 828 822 815 807 798 789 781 772

Santo Antônio da Patrulha 4.137 4.054 3.972 3.889 3.806 3.723 3.689 3.655 3.621 3.587 3.553 3.539 3.526 3.512 3.499 3.486 3.474 3.462 3.451 3.439 3.427 3.411 3.394 3.378 3.361 3.345

Santo Antônio da Patrulha - sede 1.617 1.511 1.405 1.299 1.193 1.086 1.057 1.028 999 970 941 940 939 938 937 936 941 945 950 955 959 963 967 971 975 979

Catanduva Grande 514 516 518 520 522 524 524 525 525 526 526 522 518 514 511 507 501 496 490 485 479 473 467 461 454 448

Chicolomã 315 305 295 285 274 264 258 251 245 238 232 227 223 218 213 208 205 201 198 194 191 188 185 182 179 176

Evaristo 670 719 767 816 865 913 917 921 925 929 933 929 924 920 915 911 902 893 885 876 867 856 844 833 821 810

Miraguaia 669 661 652 644 635 627 626 625 623 622 621 622 622 623 624 625 626 628 630 631 633 634 635 637 638 639

Pinheirinhos 352 343 335 326 317 309 307 305 303 301 299 299 299 299 299 299 299 298 298 298 298 297 296 295 294 293

São Francisco de Paula 2.446 2.461 2.477 2.492 2.507 2.522 2.537 2.551 2.565 2.579 2.593 2.594 2.595 2.595 2.596 2.597 2.588 2.579 2.570 2.561 2.552 2.535 2.519 2.502 2.486 2.469

São Francisco de Paula - sede 1.129 1.163 1.197 1.232 1.266 1.300 1.327 1.354 1.382 1.409 1.436 1.448 1.459 1.471 1.483 1.494 1.493 1.493 1.492 1.491 1.490 1.482 1.474 1.467 1.459 1.451

Cazuza Ferreira 340 340 341 341 341 341 339 337 334 332 329 324 319 314 309 304 298 293 287 282 276 270 265 259 254 248

Eletra 241 241 241 241 240 240 239 238 236 235 234 231 229 227 224 222 219 215 212 209 206 202 199 196 193 189

Juá 200 208 217 225 234 242 251 260 268 277 285 291 297 303 309 315 320 325 330 335 340 343 345 348 350 352

Lajeado Grande 200 192 183 175 167 158 153 147 141 135 129 125 122 118 114 111 109 107 105 103 101 100 99 98 97 96

Rincão dos Kroeff 144 135 126 117 108 99 94 88 83 78 73 71 69 67 65 63 62 61 61 60 59 59 58 58 57 57

Tainhas 192 182 172 162 151 141 134 127 120 114 107 103 99 95 92 88 86 85 83 81 79 79 78 77 76 76

Taquara 3.241 3.244 3.247 3.250 3.253 3.256 3.246 3.237 3.228 3.218 3.209 3.184 3.160 3.136 3.111 3.087 3.058 3.030 3.001 2.973 2.944 2.911 2.878 2.844 2.811 2.778

Taquara  - sede 635 630 624 619 613 608 598 588 578 568 558 544 529 515 500 486 470 455 439 423 407 392 376 360 345 329

Entrepelado 315 311 307 303 299 295 291 286 281 277 272 268 263 258 253 248 244 240 236 232 228 224 220 216 212 209

Fazenda Fialho 561 570 580 589 599 608 612 615 618 621 624 622 621 619 617 615 612 609 607 604 601 598 595 593 590 587

Padilha 229 217 206 194 182 171 164 157 150 143 136 132 128 124 120 116 114 112 110 108 106 104 103 102 101 99

Pega Fogo 707 717 726 736 745 755 761 768 774 781 787 789 792 794 796 799 798 798 797 796 796 792 787 783 779 774

Rio da Ilha 452 453 454 454 455 456 455 454 452 451 450 447 443 439 435 432 427 423 418 414 409 403 397 391 385 379

Santa Cruz da Concórdia 342 346 350 355 359 363 367 370 374 377 381 383 385 387 389 391 392 393 395 396 397 398 399 399 400 400
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Quadro 17 - Resumo - População e Domicílios – Projeção 2010/2035 - Consórcio Pró-Sinos 

 
 

 

POPULAÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
TOTAL 1.720.290 1.740.378 1.760.466 1.780.554 1.800.642 1.820.729 1.837.277 1.853.824 1.870.372 1.886.919 1.903.467 1.911.588 1.919.710 1.927.832 1.935.954 1.944.076 1.948.874 1.953.671 1.958.469 1.963.266 1.968.064 1.969.378 1.970.692 1.972.006 1.973.320 1.974.634

URBANA 1.635.433 1.655.830 1.676.228 1.696.625 1.717.023 1.737.420 1.754.317 1.771.214 1.788.111 1.805.008 1.821.905 1.830.705 1.839.505 1.848.306 1.857.106 1.865.907 1.871.472 1.877.037 1.882.602 1.888.167 1.893.732 1.895.934 1.898.136 1.900.338 1.902.541 1.904.743

RURAL 84.857 84.547 84.238 83.928 83.619 83.309 82.960 82.610 82.261 81.911 81.562 80.884 80.205 79.527 78.848 78.170 77.402 76.635 75.867 75.100 74.332 73.444 72.556 71.668 70.779 69.891

DOMICÍLIOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
TOTAL 1.720.290 1.740.378 1.760.466 1.780.554 1.800.642 1.820.729 1.837.277 1.853.824 1.870.372 1.886.919 1.903.467 1.911.588 1.919.710 1.927.832 1.935.954 1.944.076 1.948.874 1.953.671 1.958.469 1.963.266 1.968.064 1.969.378 1.970.692 1.972.006 1.973.320 1.974.634

URBANO 1.635.433 1.655.830 1.676.228 1.696.625 1.717.023 1.737.420 1.754.317 1.771.214 1.788.111 1.805.008 1.821.905 1.830.705 1.839.505 1.848.306 1.857.106 1.865.907 1.871.472 1.877.037 1.882.602 1.888.167 1.893.732 1.895.934 1.898.136 1.900.338 1.902.541 1.904.743

RURAL 84.857 84.547 84.238 83.928 83.619 83.309 82.960 82.610 82.261 81.911 81.562 80.884 80.205 79.527 78.848 78.170 77.402 76.635 75.867 75.100 74.332 73.444 72.556 71.668 70.779 69.891
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5 PLANEJAMENTO REGIONAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Pelas características dos serviços de saneamento básico, cuja titularidade é municipal2, o 
planejamento regional no que se refere aqueles serviços que ultrapassam as fronteiras 
municipais tem que ser acordado entre as administrações municipais. Ganha relevância, 
neste aspecto, o papel dos consórcios intermunicipais – e neste caso, o do Consórcio Pró-
Sinos, tanto do ponto de vista da coordenação/articulação, como na busca de recursos para 
elaboração e execução dos projetos e ações previstos. 

5.1 SITUAÇÃO ATUAL E RESTRIÇÕES PARA A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS 

Entre os serviços de saneamento prestados nos municípios do Consórcio Pró-Sinos há uma 
forte inter-relação no que se refere ao abastecimento de água, com vários sistemas 
integrados. 

Considerando que o plano de saneamento tem a bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento é relevante conhecer o compartilhamento de bacias ou sub-bacias 
hidrográficas entre os diversos municípios e que merecem atenção no planejamento da 
drenagem (macrodrenagem). 

O cenário atual mostra uma forte interação entre os municípios do Consórcio Pró-Sinos, não 
somente pela distribuição de água potável ser integrada em parte dos municípios, mas 
porque muitos deles compartilham o mesmo manancial. Sendo assim, é mais fácil conseguir 
isolar a distribuição de água, e mesmo a reservação, do que a produção. 

As interfaces existentes entre os sistemas dos municípios também podem ser fatores 
limitantes para a expansão dos serviços, visto que devem ser buscadas soluções integradas 
e não conflitantes para os problemas comuns, o que exige um esforço conjunto das 
administrações municipais envolvidas, tornando o processo mais demorado. 

Salientam-se, também, as interfaces entre os sistemas dentro de um mesmo município que 
igualmente requerem esforço das administrações para o equacionamento dos problemas. 
Como exemplo, pode ser citada a interface do sistema de drenagem urbana com o de 
esgotos sanitários, pois em alguns casos, as redes de drenagem são utilizadas como 
coletoras e condutoras dos efluentes domésticos sem o devido tratamento. O sistema de 
drenagem não concebido para este fim acaba tendo seu funcionamento comprometido em 
função do acúmulo de sedimentos e pode comprometer a vida útil das estruturas pela ação 
físico-química do efluente “in natura”. Tal fato aumenta o custo de operação e manutenção 
do sistema de drenagem, bem como obriga à realização de investimentos em prazos mais 
curtos do que aqueles inicialmente previstos. 

Ainda sobre o sistema de drenagem, observa-se que a maior restrição está ligada a sua 
viabilidade econômico-financeira. A ausência de cobrança direta pela prestação desses 
serviços leva à utilização de verbas oriundas do orçamento municipal, e em algumas vezes, 
de ações conjuntas com o Governo Estadual e/ou Federal. Normalmente, a implantação das 

                                                 

 

 

2 O próprio STF em julgamento de ADIs menciona uma lacuna, do ponto de vista legal, para uma entidade supramunicipal onde 
Estado e municípios compartilhem a titularidade. 
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soluções estruturais é onerosa e os municípios não dispõem de capacidade econômica para 
assumi-las de maneira individual. As soluções não estruturais, apesar de representarem 
valores relativos menores, envolvem a implantação de programas de longo prazo e exigem 
campanhas permanentes que têm os seus respectivos custos a serem absorvidos. 

A associação de municípios, como a do Consórcio Pró-Sinos, em torno de metas comuns 
pode viabilizar a implementação de programas regionais, com otimização de investimentos e 
melhores resultados globais. 

Atualmente se observa que a maioria dos municípios gerencia seus resíduos sólidos 
urbanos individualmente. De maneira geral, e em primeira análise, existe uma tendência 
favorável para a regionalização do tratamento e destinação final. 

Os desafios relativos aos serviços de limpeza urbana estão basicamente associados à 
intensa ocupação de áreas de difícil acesso e áreas de preservação ambiental. Nesse caso 
a universalização depende muito de ações municipais. 

Na questão dos resíduos sólidos, também podem ser apontadas as seguintes restrições 
para a expansão dos serviços: resistência à adoção de novas tecnologias de reciclagem, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos; restrições de uso e ocupação do solo para 
implantação de unidades de tratamento de resíduos; carência de áreas técnicas e 
legalmente viáveis para instalação de centrais de disposição final de RSU; passivos 
ambientais ocasionados pela disposição de RSU em aterros; ausência de mercado 
consumidor para o composto orgânico produzido a partir da fração orgânica dos RSU; entre 
outros. Todas elas de alguma forma restringem a implantação das ações, porém não são 
impeditivas para as mesmas, devendo portanto serem ponderadas na elaboração dos 
projetos específicos das ações regionalizadas propostas. 

Especial atenção deve ser dada às áreas de ocupação irregular e de restrição ambiental que 
são problemas a serem resolvidos, em grande maioria no âmbito municipal, de forma a 
garantir a expansão dos serviços. 

Essa inter-relação com os sistemas dos municípios vizinhos é de particular interesse para o 
planejamento da região como um todo, pois a proximidade e as de dependências mútuas 
são fatores importantes a considerar para viabilizar proposições. 

Na questão do esgotamento sanitário, é importante mencionar que o rápido aumento dos 
percentuais previstos no tratamento de esgoto, a médio prazo, exige atenção para o 
problema decorrente que é a geração de lodos nas ETEs (Estações de Tratamento de 
Esgotos) e a sua destinação final que pode passar por soluções regionais. Ressalte-se que 
estava em processo final de elaboração o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio 
Grande do Sul (PERS-RS) tendo entre as tipologias a relacionada aos resíduos dos serviços 
de saneamento. 

Além desse aspecto, no que se relaciona ao abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, sugere- se que seja tratada, no plano regional, a questão do atendimento rural, 
tendo em vista que nos contratos de programa dos municípios com a CORSAN, essa 
população normalmente não é contemplada e a responsabilidade é do município. Na 
maioria, os contratos com a CORSAN abrangem a área urbana e áreas contíguas sendo 
que em alguns dos contratos celebrados, constam que outras áreas podem ser atendidas 
mediante aditivo contratual.  
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5.2 PRINCIPAIS DESAFIOS AOS MUNICÍPIOS 

A seguir estão relacionadas algumas questões que estão sendo enfrentadas ou que serão 
enfrentadas pelos municípios do Consórcio Pró-Sinos no desafio de universalizar o 
saneamento básico. 

Abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Municípios que podem alavancar um programa de saneamento rural: especialmente Caraá 
e Glorinha, mas também Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula, Santo Antônio da 
Patrulha. 

Os grandes investimentos previstos para o salto no aumento da cobertura de esgotos em 
curto prazo (2018/2019) demandarão ações efetivas de preparo da população para os 
transtornos causados pelas obras de esgoto e para ligações a rede: Parobé, Portão, Santo 
Antônio da Patrulha, Sapucaia do Sul, Campo Bom, Estância Velha, Esteio, entre 
outros. 

Nova Hartz será um exemplo de parceria público-público na qual a CORSAN disponibilizará 
a água e o município distribuirá, dependendo de ações planejadas e conjuntas para 
implementação das obras. 

Araricá é um município que deverá avançar efetivamente na implantação de redes de água 
e de esgotamento sanitário e a questão da obrigatoriedade de ligação às redes 
disponibilizadas é um dos maiores desafios nesse caso específico e de outros municípios 
que têm soluções individuais.  

Parobé é um exemplo de município que enfrenta o problema de reduzido número de 
ligações à rede já disponível de distribuição de água. 

Evitar a descontinuidade de obras em esgotamento sanitário por problemas de renovação 
de licença ambiental para implantação das unidades do sistema, como é o caso de Rolante 
que sofre com a paralisação das obras após ter conseguido os recursos.  

São Francisco de Paula após ter se desvinculado da CORSAN, busca a retomada através 
de contrato de programa que a partir de agora terá o PMSB como balizador. 

Canela e Gramado são municípios que têm buscado conhecer os seus sistemas e assumir 
efetivamente as atividades de planejamento na área de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, associadas ao PMSB. 

Drenagem e manejo de águas pluviais 

Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, Canoas, Cachoeirinha 
(este último na bacia do rio Gravataí): prevenção de enchentes; planejamento e fiscalização 
para prevenção de ocupação urbana de áreas de inundação natural. 

Todos os municípios: cadastro topográfico da rede; elaboração ou atualização (Canoas, 
Esteio, Nova Hartz) de plano diretor de drenagem; regulação; endereço para a gestão do 
saneamento, incluindo a drenagem, no organograma das prefeituras. 

Igrejinha, Três Coroas, Parobé, Nova Hartz, Araricá, Caraá: planejamento do controle de 
enxurradas para prevenção de problemas de erosão e alagamentos. 
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São Francisco de Paula é um exemplo da necessidade de planejamento integrado dos 
recursos hídricos, pois drena para cinco (5) bacias. 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Atendimento das obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Redução do envio da fração orgânica dos resíduos sólidos para aterros sanitários, 
implantação de unidades regionais de tratamento de orgânicos, busca conjunta de solução 
técnica para implantação de unidades adequadas de tratamento da fração orgânica dos 
resíduos sólidos. Consolidar os municípios que sediarão essas unidades de tratamento. 

Desvinculação da cobrança de gestão e manejo de resíduos sólidos urbanos do IPTU em 
valores adequados para atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Implementação efetiva da coleta seletiva. 

Busca da inclusão social das cooperativas e associações de catadores. 

5.3 PROPOSTAS PARA DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

As ações regionais foram propostas com base nas seguintes informações: 

 Diagnóstico e prognóstico regional da prestação de serviços de drenagem urbana e 
manejo das águas pluviais. 

 Dados e informações obtidos junto aos municípios e Consórcio Pró-Sinos. 
 Estudos, projetos e programas existentes. 
 Planos diretores urbanísticos. 
 Visitas à região visando à coleta de informações municipais: 

o Quanto às estruturas institucionais existentes. 
o Da natureza geomorfológica e do escoamento hídrico das águas pluviais. 
o Referentes ao funcionamento dos sistemas de drenagem existentes. 
o Quanto às causas das ocorrências de inundações e alagamentos 

identificados. 
o Quanto à ocorrência de erosão e potenciais deslizamentos. 

 Reuniões setoriais com técnicos das prefeituras, visando ao aprimoramento das 
informações e identificação de prioridades e situações críticas, entre outras.  

Como se trata de um planejamento integrado, os planos municipais e regionais devem 
considerar a premissa referente à unidade de planejamento, que é a bacia hidrográfica. 

Discute-se a atribuição do planejamento em regiões metropolitanas. Para os demais sítios, o 
município detém a responsabilidade pelo planejamento do saneamento nos quatro eixos: 
água, esgoto, resíduos e drenagem. Entretanto é sabido que os limites políticos devem ser 
transcendidos tendo em vista a definição das melhores soluções para os problemas 
relacionados à gestão, fiscalização, regulação e operação dos sistemas de drenagem. 

Tanto no diagnóstico quanto no prognóstico regional foram apontadas as interfaces diretas e 
indiretas existentes entre os municípios e destacada a necessidade de serem consideradas 
estas condicionantes físicas na concepção das proposições de medidas e ações para 
solucionar os problemas de inundações e enchentes existentes. 
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Assim mais do que o atendimento da legislação nacional dos recursos hídricos busca-se 
uma estratégia de viabilidade e otimização de recursos, haja vista a interdependência de 
soluções como:  

 Padronização de critérios de estudos e projetos em drenagem urbana. 
 Estudos de modelagem hidrodinâmica do comportamento dos sistemas de 

macrodrenagem existentes e previstos para o cenário futuro. 
 Monitoramento das condições climatológicas e operação e manutenção de um 

sistema de alerta contra cheias. 
 Soluções de desassoreamento e limpeza da calha dos rios. 
 Zoneamento ambiental e de restrições de uso para as áreas sujeitas a inundações 

sazonais. 
 Recuperação e manejo das APPs, com fiscalização dos usos e ocupação indevida. 
 Planejamento e ocupação urbana e rural, atual e futura, e a integração regional 

necessária em termos de definição de vazões de restrição e infraestrutura associada. 
 Programas de educação ambiental setorizada, incluída nas ações existentes. 

As soluções e prioridades regionais aqui apontadas definem a ordem dos investimentos 
previstos para implementação das ações que visam à universalização dos serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais ao longo dos vinte anos de vigência do Plano 
Regional de Saneamento Básico (PRSB). 

Ratifica-se o caráter facultativo e dinâmico deste planejamento em termos regionais, cuja 
finalidade é construir de maneira integrada as melhores alternativas, visando à otimização 
de recursos e que deve sofrer os devidos reajustamentos ao longo da implementação 
efetiva do PRSB. 

Conforme apresentado pela Figura 1, o Consórcio Pró-Sinos na gestão do saneamento 
ambiental regional aparece como alternativa institucional relevante, cuja centralização 
administrativa o favorece em termos logísticos, em relação aos municípios e aos comitês de 
bacia.  

As comunicações estratégicas entre as partes e a operacionalidade, em termos de gestão 
de um volume significativo de informações existentes e a serem geradas, bem como a 
facilidade para contratação de serviços e estudos integrados, complementa em termos de 
vantagens administrativas a instituição “Consórcio Pró-Sinos” como órgão gerenciador da 
implementação do Plano de Saneamento Regional, bem como apoio municipal quando 
necessário. 
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Figura 1 - O Consórcio Pró-Sinos, o Comitê de Bacia e os Municípios nas questões 

regionais. 
Elaborado por Concremat, 2014. 

O Plano Regional considerou as questões apontadas pelo Plano de Bacia do Rio dos Sinos, 
lançado em junho de 2014, identificando os seguintes programas: 

 Redução de carga poluidora em áreas urbanas - esgotamento sanitário. 
 Redução de poluição em áreas rurais. 
 Redução de poluição no setor industrial. 
 Ações para disposição adequada de resíduos sólidos. 
 Controle sobre o uso de agrotóxicos. 
 Reservação de pequeno porte. 
 Zoneamento de áreas inundáveis. 
 Estabelecimento de diretrizes para a retenção de águas pluviais (zonas rurais e 

urbanas). 
 Ampliação e operação de sistema de alerta contra cheias. 
 Incentivo ao uso de cisternas em lotes urbanos e rurais. 
 Compensação por serviços ambientais. 
 Educação ambiental. 
 Identificação de áreas estratégicas e manutenção das áreas existentes. 
 Identificação, recuperação, conservação e manutenção de banhados, nascentes e 

recarga de aquíferos. 
 Identificação, recuperação, conservação e manutenção de vegetação ciliar em APP. 
 Estimular a institucionalização dos serviços de água e esgotos em todos os 

municípios da bacia. 
 Elaboração de Atlas Ambiental da Bacia do Sinos. 
 Consolidação das ações de fiscalização. 
 Manutenção de calhas fluviais e controle de erosões. 
 Plano de comunicação social permanente. 
 Monitoramento da qualidade da água em afluentes e definição de ações 

emergenciais. 
 Instalação e operação de estações fluviométricas. 
 Identificação de potenciais fontes de financiamento. 
 Implementação de sistema gerencial. 
 Criação e operação de um (SIG) para a bacia. 
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Assim ficam alinhadas as proposições e programas necessários para implementação do 
Plano de Bacia em relação aos novos cenários propostos pelos PMSBs e PRSB. 

Apresentam-se na sequência os programas, projetos e ações regionais sugeridos para 
otimização de recursos, visando à universalização dos serviços da área em escopo. 

5.3.1 Ações Imediatas (2 anos) 

Para os anos de 2014 e 2015 estão previstas as seguintes Metas Regionais: 

1. Capacitação do corpo técnico das administrações municipais para às novas 
exigências da Lei 11.445/2007. 

2. Elaborar um Caderno de Encargos para normatização e padronização dos 
produtos referentes a projetos e obras de infraestrutura e ênfase em drenagem 
urbana. 

3. Realizar o cadastro topográfico da rede de macrodrenagem, sobretudo os canais 
dos cursos d’água principais, como arroios e rios. 

4. Zoneamento de inundações, através de estudos de modelagem matemática dos 
cursos d’água. 

5. Elaborar um Plano Regional de Educação Ambiental visando à inserção do 
saneamento ambiental nos Planos de Educação Ambiental existentes. 

6. Definir e implantar a regulação dos serviços de gestão das águas pluviais. 

Com base nestas metas foram previstos os seguintes Programas, Projetos e Ações: 

1. Criação de um ente regulador supramunicipal para os serviços, ou contratação 
de uma agência reguladora como responsável pela regulação da drenagem 
urbana. 

2. Formalizar cooperação com os Comitês de Bacia para definição das ações 
institucionais compartilhadas, bem como para a criação de instrumentos legais 
que contemplem as decisões tomadas em consenso. 

3. Elaboração de um Caderno de Encargos para normatização e qualificação do 
item saneamento no processo de análise, avaliação e aprovação de 
empreendimentos imobiliários. 

4. Incremento dos programas de educação ambiental existentes. 

5. Elaboração do cadastro informatizado do sistema de macrodrenagem com 
registro topográfico e batimétrico dos principais arroios e rios. 

6. Modelagem matemática do comportamento dos principais cursos d’água que 
compõem a bacia do Rio dos Sinos, para zoneamento das áreas sujeitas a 
inundações para diferentes tempos de recorrência.  
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7. Capacitação do corpo técnico das Prefeituras Municipais para gestão dos 
sistemas de drenagem, com base em sistema de informações geográficas (SIG) 
e registro em banco de dados georreferenciado, atendendo aos quesitos da 
legislação. 

5.3.2 62B62BCurto prazo (4 anos) 

Para o período entre 2016 e 2019 são sugeridas as seguintes Metas Regionais: 

1. Conclusão dos Planos Diretores de Drenagem nas bacias que apresentem interfaces 
intermunicipais e regionais, com adequação dos cenários futuros previstos pelos 
diversos planos urbanísticos. 

2. Aquisição de equipamento e treinamento de pessoal, para operação dos sistemas de 
informações geográficas como ferramenta de gestão. 

3. Detalhamento dos projetos executivos para as áreas críticas. 

Com base nestas metas foram previstos os seguintes Programas, Projetos e Ações: 

1.  Proposta de plano de capacitação e da formação de recursos humanos para gestão 
integrada com base em SIG. 

2. Criação de ferramenta computacional para fiscalização e montagem de equipe e 
treinamento para capacitação técnica, incluindo equipamentos e softwares. 

3. Aprovação dos Planos Diretores de Drenagem como lei municipal, considerando as 
bacias que apresentem interfaces intermunicipais e regionais. 

4. Elaboração dos projetos executivos das bacias que integrem interfaces 
intermunicipais e regionais para as áreas críticas. 

5.3.3 63B63BMédio prazo (8 anos) 

Para o período entre 2020 e 2027 está prevista a manutenção das Metas atingidas em curto 
prazo, bem como: 

1. Implementar de maneira integrada as ações e obras em recursos hídricos com 
municípios vizinhos, otimizando investimentos. 

Com base nesta meta foram previstos os seguintes Programas, Projetos e Ações: 

1. Implementar o SIG/Drenagem contemplando o cadastro da rede, zoneamento e lei de 
uso do solo e suas restrições. 

2. Inserir na atualização do Plano Diretor de Drenagem as medidas de incentivo às 
práticas sustentáveis, como redução de impostos, tarifas de limpeza, drenagem, etc. 
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5.3.4 Longo prazo (20anos) 

Para o período entre 2028 e 2035 estão previstas as seguintes Metas Regionais: 

1. Reduzir o risco de acidentes através da implantação de um sistema de alerta contra 
inundações. 

2. Atingimento das metas de enquadramento do Plano de Bacia. 

3. Conclusão da implementação do Plano de Manejo das APPs e áreas verdes. 

4. Implantação do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e integração 
com medidas de controle de erosão e deslizamentos em bacias com interfaces 
intermunicipais e regionais. 

Com base nestas metas foram previstos os seguintes Programas, Projetos e Ações: 

1. Execução das obras de infraestrutura de macrodrenagem visando ao atendimento 
das condicionantes dos projetos de macrodrenagem com interfaces intermunicipais e 
regionais. 

2. Implantação e operação plena de um sistema de alerta contra inundações. 

3. Detalhamento e conclusão das obras e atividades de recuperação ambiental 
preconizadas pelo Plano de Manejo das APPs e áreas verdes. 

No Quadro 18 são demonstradas as atividades consideradas de cunho regional, cujas 
colunas identificam as seguintes informações: 

 Comp. cursos d’água: Compartilhamento dos cursos d’água. 
 Ocupa. fundovale: Ocupação dos fundos de vale. 
 Ocup. encos.: Ocupação de encostas. 
 Mais de uma Bacia: Localização do município em mais de uma bacia hidrográfica. 
 Deg. APP: Degradação de Áreas de Preservação Permanente. 
 Deg. RSU e SES: Degradação dos cursos d’água pelo lançamento de resíduos 

sólidos e esgotos sanitários sem o devido tratamento. 
 Cad. topog: Cadastro topográfico da rede de drenagem existente. 
 Urban. áreas risco: Urbanização inadequada de áreas de risco de inundação ou 

deslizamento. 
 Fiscal. inefic.: Fiscalização ineficaz. 
 Falta regul.: Falta de regulação da prestação de serviços de manejo das águas 

pluviais. 
 Falta padron: Falta de padronização dos estudos e projetos, pela carência de um 

caderno de encargos. 
 Falta soluç. integrad: Carência de soluções integradas em drenagem urbana, que 

envolvam municípios que compõem o mesmo curso d’água. 
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Quadro 18 - Condicionantes naturais, antrópicas e de planejamento na gestão da drenagem urbana regional 

Município 

Condicionantes naturais Condicionantes antrópicas Planejamento 

Comp.
cursos 
d’água 

Erosão 
Desliza
mento 

Ocup.f
undov

ale 

Ocup.E
ncos. 

Mais 
de uma 
Bacia 

Deg. 
APP 

Deg. 
RSU e 
SES 

Cad. 
topog.

Urban.
áreas 
risco 

Fiscal. 
inefic. 

Falta 
regul. 

Falta 
padro. 

Deg. 
RSU e 
SES 

Falta 
soluç.inte

grad. 

Araricá 
  

Campo Bom 
  

Nova Hartz 
  

Sapiranga 
  

Cachoeirinha 
  

Canela 
  

Glorinha 
  

Gramado 
  

São Fco. Paula 
  

Três Coroas 
  

Estância Velha 
  

Nova Santa Rita 
  

Portão 
  

Esteio 
  

Novo Hamburgo 
  

Igrejinha 
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Município 

Condicionantes naturais Condicionantes antrópicas Planejamento 

Comp.
cursos 
d’água 

Erosão 
Desliza
mento 

Ocup.f
undov

ale 

Ocup.E
ncos. 

Mais 
de uma 
Bacia 

Deg. 
APP 

Deg. 
RSU e 
SES 

Cad. 
topog.

Urban.
áreas 
risco 

Fiscal. 
inefic. 

Falta 
regul. 

Falta 
padro. 

Deg. 
RSU e 
SES 

Falta 
soluç.inte

grad. 

Parobé 
  

Caraá 
  

Riozinho 
  

Rolante 
  

Santo A. Patrulha 
  

São Leopoldo 
  

Sapucaia do Sul 
  

Canoas 
  

Taquara 
               

Dois Irmãos 
  

Obs: Em verde estão identificados os municípios que apresentam o quesito avaliado. Em branco não apresentam. Em cinza em elaboração. 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Por se tratarem de medidas que envolvem decisões político-administrativas, algumas 
questões de caráter intermunicipal apresentam-se de forma facultativa, podendo os 
municípios decidirem por sua implementação de forma autônoma. 

Outras ações exigem a integração com outros municípios, condicionadas pela configuração 
física da bacia de contribuição, como no caso da presença de um curso d’água limítrofe, ou 
ainda quando da descarga direta das águas de escoamento superficial. São as questões 
intermunicipais, cujas ações de planejamento, implementação de obras (medidas 
estruturais) e de fiscalização, operação e manutenção (medidas não estruturais) geram 
comprometimento e necessidade de atuações conjuntas das Municipalidades envolvidas. 

As ações regionais, de espectro mais amplo, impõem a necessidade de serem planejadas, 
executadas e operadas de maneira conjunta, condicionando inclusive as políticas de 
desenvolvimento urbano municipal, devido à sua interdependência funcional, cujo 
cumprimento determina a eficácia das proposições implementadas. (ver Figura 2). Aqui 
entram os conceitos de vazão de restrição, zoneamento de uso, compensações financeiras 
pelo comprometimento de propriedades privadas e públicas, medidas de incentivo fiscal, 
entre outros. 

O Consórcio Pró-Sinos na gestão do saneamento ambiental regional aparece como 
alternativa institucional relevante, cuja centralização administrativa o favorece em termos 
logísticos. 

Entre as Ações Regionais sugeridas estão: 

1. Padronização da metodologia de elaboração de estudos e projetos, com definição 
das chuvas intensas regionais através de um Caderno de Encargos. 

2. Modelagem hidrodinâmica do Rio dos Sinos e afluentes, para delimitação das linhas 
de inundação para diferentes tempos de recorrência e proposição de medidas 
estruturais. 

3. Monitoramento da qualidade e quantidade da água. 

4. Educação ambiental regional, com ênfase no manejo e sustentabilidade das águas 
pluviais urbanas. 

5. Desassoreamento da calha do Rio dos Sinos e afluentes próximos à foz. 

6. Recuperação das APPs, com criação de corredores ecológicos e fiscalização dos 
usos do solo. 

7. Implantação e operação do sistema de alerta contra cheias e deslizamentos. 

8. Ações de fiscalização de obras. 
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Figura 2 - Abrangência das ações intermunicipais e regionais. 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Para as ações regionais propostas e sugeridas foi elaborada uma estimativa de custos para 
implantação e manutenção ao longo do período inicialmente previsto para universalização 
dos serviços, conforme apresentado a seguir. Os valores são apresentados por município, 
condensados em função dos prazos imediato, curto, médio e longo. 

Em caso da contratação dos serviços, sugere-se a elaboração de um termo de referência, 
onde as hipóteses de otimização de recursos e aproveitamento de informações, contidas em 
estudos e projetos existentes, possam ser utilizadas como ponto de partida para alcançar os 
objetivos almejados da definição mais detalhada do escopo e variáveis locais e regionais 
envolvidas. 

Na sequência apresentam-se quadros com os valores dos investimentos regionais sugeridos 
por município, sendo que os custos totais em termos de investimento, operação e 
manutenção atingem os seguintes valores: 

 Araricá: R$ 22.094.500,00. 
 Cachoeirinha: R$ 57.572.750,00. 
 Canela: R$ 28.092.250,00. 
 Caraá: R$ 17.492.000,00. 
 Campo Bom: R$ 35.970.000,00. 
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 Esteio:    R$ 73.076.750,00. 
 Estância Velha:  R$ 31.552.500,00. 
 Glorinha:   R$ 12.970.750,00. 
 Gramado:   R$ 17.880.000,00. 
 Igrejinha:   R$ 28.964.750,00. 
 Novo Hamburgo:  R$ 166.780.000,00 
 Nova Hartz:   R$ 20.440.750,00. 
 Nova Santa Rita:  R$ 70.347.500,00. 
 Parobé:   R$ 51.437.000,00. 
 Portão:   R$ 22.854.750,00. 
 Riozinho:   R$ 11.328.625,00. 
 Rolante:   R$ 19.530.500,00. 
 Santo Antônio da Patrulha: R$ 53.836.500,00. 
 Sapiranga:   R$ 36.502.250,00. 
 São Francisco de Paula: R$ 23.965.750,00. 
 São Leopoldo:  R$ 81.785.750,00. 
 Sapucaia do Sul:  R$ 91.585.250,00. 
 Três Coroas:   R$ 19.708.500,00. 
 Canoas:   R$ 50.009.280,00 
 Dois Irmãos:   R$ 22.854.750,00 
 Taquara:   R$ 36.345.000,00 

Valor total das ações regionais: R$ 1.104.978.405,00 

Quadro 19 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Araricá. 

AÇÃO 
ARARICÁ 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 1.500,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações - - 440.000,00 320.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica - 2.040.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 

Base de custos - 125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem - 170.000,00 200.000,00 300.000,00 

Manejo das APPs - - 365.400,00 417.600,00 

TOTAL 421.500,00 3.296.000,00 9.147.400,00 9.229.600,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 20 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Cachoeirinha. 

AÇÃO 

CACHOEIRINHA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 33.750,00 135.000,00 270.000,00 270.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações - - 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  - 6.780.000,00 20.340.000,00 20.340.000,00 

Base de custos  - 125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem - 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs - - 478.800,00 205.200,00 

TOTAL  453.750,00 8.265.000,00 24.418.800,00 24.435.200,00 
Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 21 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Canela. 

AÇÃO 

CANELA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 4.500,00 15.750,00 36.000,00 36.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 460.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  - 2.700.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 

Base de custos  - 125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem - 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs - - 1.596.000,00 684.000,00 

TOTAL  424.500,00 4.045.750,00 12.142.000,00 11.480.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 22 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Caraá. 

AÇÃO 

CARAÁ 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 2.000,00 8.000,00 16.000,00 16.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 60.000,00 240.000,00 480.000,00 480.000,00 

Alerta inundações - - 460.000,00 480.000,00 

Educação ambiental 10.000,00 320.000,00 640.000,00 640.000,00 

Manutenção periódica  - 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

Base de custos  - 60.000,00 40.000,00 60.000,00 

SIG/Drenagem - 70.000,00 100.000,00 150.000,00 

Manejo das APPs - - 1.564.500,00 670.500,00 

TOTAL 122.000,00 2.273.000,00 7.950.500,00 7.146.500,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 23 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Campo Bom. 

AÇÃO 

CAMPO BOM 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 18.000,00 72.000,00 144.000,00 144.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos 

Capacitação 75.000,00 300.000,00 600.000,00 600.000,00 

Alerta inundações - - 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 900.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  - 4.020.000,00 12.080.000,00 12.080.000,00 

Base de custos  - 125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem - 200.000,00 40.000,00 60.000,00 

Manejo das APPs - - 617.400,00 264.600,00 

TOTAL 393.000,00 5.117.000,00 15.401.400,00 15.058.600,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

  



Propostas do Plano Regional de Saneamento Básico - Resumo  

50 

Quadro 24 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Esteio. 

AÇÃO 

ESTEIO 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 20.750,00 83.000,00 166.000,00 166.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações - - 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  - 15.840.000,00 15.840.000,00 31.680.000,00 

Base de custos  - 125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem - 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs - 112.200,00 448.800,00 - 

TOTAL 440.750,00 17.385.200,00 19.784.800,00 35.466.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 25 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Estância Velha. 

AÇÃO 

ESTÂNCIA VELHA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 12.500,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações - - 800.000,00 640.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  - 3.180.000,00 9.540.000,00 9.540.000,00 

Base de custos  75.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem - 170.000,00 200.000,00 300.000,00 

Manejo das APPs - - 945.000,00 405.000,00 

TOTAL 507.500,00 4.405.000,00 13.595.000,00 13.045.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 26 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Glorinha. 

AÇÃO 

GLORINHA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 750,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 25.000,00 50.000,00 50.000,00 

Capacitação 60.000,00 240.000,00 480.000,00 480.000,00 

Alerta inundações 

Educação ambiental 150.000,00 320.000,00 640.000,00 640.000,00 

Manutenção periódica  - 840.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 

Base de custos  - 105.000,00 60.000,00 90.000,00 

SIG/Drenagem - 150.000,00 200.000,00 300.000,00 

Manejo das APPs - - 1.393.000,00 1.592.000,00 

TOTAL 260.750,00 1.683.000,00 5.349.000,00 5.678.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 27 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Gramado. 

AÇÃO 

GRAMADO 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 10.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  - 2.220.000,00 2.220.000,00 4.440.000,00 

Base de custos  - 125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem - 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs - - 1.365.000,00 585.000,00 

TOTAL 430.000,00 3.610.000,00 6.075.000,00 7.765.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 28 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Igrejinha. 

AÇÃO 

IGREJINHA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 9.750,00 39.000,00 78.000,00 78.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta Inundações - - 920.000,00 960.000,00 

Educação Ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  - 2.700.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 

Base de custos  - 125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem - 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs - - 798.000,00 342.000,00 

TOTAL 429.750,00 4.089.000,00 12.306.000,00 12.140.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 29 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Novo Hamburgo. 

AÇÃO 

NOVO HAMBURGO 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 60.000,00 240.000,00 480.000,00 480.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos - 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 800.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  21.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 590.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs 4.480.000,00 5.120.000,00 

TOTAL 480.000,00 22.910.000,00 71.170.000,00 72.220.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 30 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Nova Hartz. 

AÇÃO 

NOVA HARTZ 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 5.750,00 23.000,00 46.000,00 46.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta Inundações 440.000,00 320.000,00 

Educação Ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 170.000,00 200.000,00 300.000,00 

Manejo das APPs 756.000,00 324.000,00 

TOTAL 425.750,00 5.353.000,00 7.532.000,00 7.130.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 31 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Nova Santa Rita. 

AÇÃO 

NOVA SANTA RITA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 7.500,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 800.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  7.530.000,00 22.590.000,00 22.590.000,00 

Base de custos  75.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs 4.144.000,00 4.736.000,00 

TOTAL 502.500,00 8.835.000,00 30.004.000,00 31.006.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 32 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Parobé. 

AÇÃO 

PAROBÉ 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 15.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  5.964.000,00 17.892.000,00 17.892.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 170.000,00 200.000,00 300.000,00 

Manejo das APPs 877.800,00 376.200,00 

TOTAL 435.000,00 7.274.000,00 22.019.800,00 21.708.200,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 33 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Portão. 

AÇÃO 

PORTÃO 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 9.750,00 39.000,00 78.000,00 78.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 800.000,00 640.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  1.650.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 170.000,00 200.000,00 300.000,00 

Manejo das APPs 1.596.000,00 1.824.000,00 

TOTAL 429.750,00 2.939.000,00 9.634.000,00 9.852.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 34 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Riozinho. 

AÇÃO 

RIOZINHO 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 1.125,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 35.000,00 70.000,00 70.000,00 

Capacitação 60.000,00 240.000,00 480.000,00 480.000,00 

Alerta inundações 345.000,00 360.000,00 

Educação ambiental 80.000,00 240.000,00 480.000,00 480.000,00 

Manutenção periódica  1.410.000,00 2.820.000,00 

Base de custos  50.000,00 40.000,00 60.000,00 

SIG/Drenagem 70.000,00 100.000,00 150.000,00 

Manejo das APPs 2.194.500,00 940.500,00 

TOTAL 191.125,00 639.500,00 5.128.500,00 5.369.500,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 35 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Rolante. 

AÇÃO 

ROLANTE 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 5.500,00 22.000,00 44.000,00 44.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 60.000,00 240.000,00 480.000,00 480.000,00 

Alerta inundações 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  2.820.000,00 2.820.000,00 5.640.000,00 

Base de custos  90.000,00 80.000,00 120.000,00 

SIG/Drenagem 70.000,00 100.000,00 150.000,00 

Manejo das APPs 1.197.000,00 513.000,00 

TOTAL 365.500,00 3.717.000,00 6.591.000,00 8.857.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 36 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Santo Antônio da 
Patrulha. 

AÇÃO 

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 11.500,00 46.000,00 92.000,00 92.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta Inundações 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  6.180.000,00 18.540.000,00 18.540.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 230.000,00 240.000,00 360.000,00 

Manejo das APPs 1.438.500,00 616.500,00 

TOTAL 431.500,00 7.536.000,00 23.240.500,00 22.628.500,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 37 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Sapiranga. 

AÇÃO 

SAPIRANGA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 21.250,00 85.000,00 170.000,00 170.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 880.000,00 640.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  6.150.000,00 6.150.000,00 12.300.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 170.000,00 200.000,00 300.000,00 

Manejo das APPs 2.587.200,00 1.108.800,00 

TOTAL 441.250,00 7.485.000,00 11.997.200,00 16.578.800,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 38 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para São Francisco de 
Paula. 

AÇÃO 

SÃO FRANCISCO DE PAULA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 5.750,00 23.000,00 46.000,00 46.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 

Educação ambiental 200.000,00 320.000,00 640.000,00 640.000,00 

Manutenção periódica  2.460.000,00 2.460.000,00 4.920.000,00 

Base de custos  75.000,00 60.000,00 90.000,00 

SIG/Drenagem 110.000,00 150.000,00 225.000,00 

Manejo das APPs 3.990.000,00 4.560.000,00 

TOTAL 375.750,00 3.543.000,00 8.456.000,00 11.591.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 39 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para São Leopoldo. 

AÇÃO 

SÃO LEOPOLDO 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 63.750,00 255.000,00 510.000,00 510.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  17.340.000,00 17.340.000,00 34.680.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs 473.400,00 1.893.600,00 

TOTAL 483.750,00 19.418.400,00 23.073.600,00 38.810.000,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Quadro 40 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Sapucaia do Sul. 

AÇÃO 

SAPUCAIA DO SUL 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 36.250,00 145.000,00 290.000,00 290.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  11.640.000,00 34.920.000,00 34.920.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs 436.800,00 187.200,00 

TOTAL 456.250,00 13.135.000,00 38.976.800,00 39.017.200,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

Quadro 41 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Três Coroas. 

AÇÃO 

TRÊS COROAS 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 7.500,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 50.000,00 100.000,00 100.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 880.000,00 640.000,00 

Educação Ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  1.470.000,00 4.410.000,00 4.410.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 270.000,00 400.000,00 600.000,00 

Manejo das APPs 718.200,00 307.800,00 

TOTAL 427.500,00 2.825.000,00 8.428.200,00 8.027.800,00 

Elaborado por Concremat, 2014. 

  



Propostas do Plano Regional de Saneamento Básico - Resumo  

59 

Quadro 42 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Canoas. 

AÇÃO 

CANOAS 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 120.000,00 240.000,00 480.000,00 480.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Capacitação 240.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações 500.000,00   

Educação ambiental 490.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Manutenção periódica  2.539.976,00 3.809.964,00 16.669.670,00 16.669.670,00 

Base de custos  200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 

SIG/Drenagem  560.000,00 160.000,00 

Manejo das APPs   

TOTAL 3.889.976,00 5.959.964,00 20.279.670,00 19.879.670,00 

Fonte: Adaptado de PLAMSAB/2012. (Obs.: Valores Preliminares Estimados). 

Quadro 43 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Dois Irmãos. 

AÇÃO 

DOIS IRMÃOS 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 9.750,00 39.000,00 78.000,00 78.000,00 

Comitê 50.000,00 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 120.000,00 480.000,00 960.000,00 960.000,00 

Alerta inundações    

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  1.650.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 

Base de custos  125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem 170.000,00 200.000,00 300.000,00 

Manejo das APPs 1.596.000,00 1.824.000,00 

TOTAL 429.750,00 2.939.000,00 9.634.000,00 9.852.000,00 

Fonte: Valores sugeridos com base em município de população similar (Portão). 
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Quadro 44 - Estimativas de custo dos investimentos regionais para Taquara. 

AÇÃO 

TAQUARA 

Imediato Curto Médio Longo 

Regulação 18.000,00 72.000,00 144.000,00 144.000,00 

Comitê 50.000,00 - - - 

Caderno Encargos 75.000,00 150.000,00 150.000,00 

Capacitação 75.000,00 300.000,00 600.000,00 600.000,00 

Alerta inundações - - 920.000,00 960.000,00 

Educação ambiental 250.000,00 400.000,00 900.000,00 800.000,00 

Manutenção periódica  - 4.020.000,00 12.080.000,00 12.080.000,00 

Base de custos  - 125.000,00 100.000,00 150.000,00 

SIG/Drenagem  - 200.000,00 40.000,00 60.000,00 

Manejo das APPs - - 617.400,00 264.600,00 

TOTAL 393.000,00 5.192.000,00 15.551.400,00 15.208.600,00 

Fonte: Valores sugeridos com base em município de população similar (Campo Bom). 

Obs.: O PMSB de Taquara está em fase inicial de contratação e o de Dois Irmãos não 
apresenta previsão de valores. Assim as tabelas anteriores referentes a estes municípios 
apresentam valores estimados com base nas previsões elaboradas para municípios com 
população similar. 

Para ilustrar os valores de investimentos regionais para cada município, apresentam-se os 
gráficos com o resumo dos valores totais. Na sequência apresentam-se os gráficos com 
comparação entre os municípios, por ação regional proposta. 

 

 

Figura 3 - Ações regionais propostas para Araricá. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 4 - Ações regionais propostas para Cachoeirinha. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 5 - Ações regionaispropostas para Canela. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 6 - Ações regionais propostas para Caraá. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 7 - Ações regionais propostas para Campo Bom. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 8 - Ações regionais propostas para Esteio. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 9 - Ações regionais propostas para Estância Velha. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 10 - Ações regionais propostas para Glorinha. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 11 - Ações regionais propostas para Gramado. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 12 - Ações regionais propostas para Igrejinha. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 13 - Ações regionais propostas para Novo Hamburgo. Elaborado por Concremat, 

2014. 
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Figura 14 - Ações regionais propostas para Nova Hartz. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 15 - Ações regionais propostas para Nova Santa Rita. Elaborado por Concremat, 

2014. 
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Figura 16 - Ações regionais propostas para Parobé. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 17 - Ações regionais propostas para Portão. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 18 - Ações regionais propostas para Riozinho. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 19 - Ações regionais propostas para Rolante. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 20 - Ações regionais propostas para Santo Antônio da Patrulha. 

Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 21 - Ações regionais propostas para Sapiranga. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 22 - Ações regionais propostas para São Leopoldo. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 23 - Ações regionais propostas para Sapucaia do Sul. Elaborado por Concremat, 

2014. 
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Figura 24 - Ações regionais propostas para Três Coroas. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 25 – Investimentos propostos em regulação regional da drenagem urbana. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 
Figura 26 – Investimentos propostos em regulação regional da drenagem urbana. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 27 – Investimentos propostos para elaboração e atualização do Caderno de Encargos regional. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 

 
Figura 28 – Investimentos propostos para elaboração e atualização do Caderno de Encargos regional. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 29 – Investimentos propostos para capacitação regional em saneamento. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 
Figura 30 – Investimentos propostos para capacitação regional em saneamento. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 31 – Investimentos propostos para projeto e implantação de sistema de alerta de inundações e deslizamento. 

Elaborado por Concremat, 2014. 

 
Figura 32 – Investimentos propostos para projeto e implantação de sistema de alerta de inundações e deslizamento. 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 33 – Investimentos propostos em educação ambiental regional relacionada à drenagem urbana. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 
 Figura 34 – Investimentos propostos em educação ambiental regional relacionada à drenagem urbana. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 35 – Investimentos propostos em manutenção periódica preventiva regional de desassoreamento e limpeza de cursos d’água. 

Elaborado por Concremat, 2014. 

 
Figura 36 – Investimentos propostos em manutenção periódica preventiva regional de desassoreamento e limpeza de cursos d’água. 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 37 – Investimentos propostos para implementação de uma base de custos regional. Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 
Figura 38 – Investimentos propostos para implementação de uma base de custos regional. Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 39 – Investimentos propostos para implementação, operação e manutenção de um SIG/Drenagem regional. 

Elaborado por Concremat, 2014. 

 

 
Figura 40 – Investimentos propostos para implementação, operação e manutenção de um SIG/Drenagem regional. 

Elaborado por Concremat, 2014. 
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Figura 41 – Investimentos propostos para projeto e implementação de um Plano de Manejo Regional das APPs. Elaborado por Concremat, 

2014. 

 

 
Figura 42 – Investimentos propostos para projeto e implementação de um Plano de Manejo Regional das APPs. Elaborado por Concremat, 

2014. 
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5.4 PROPOSTAS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 

No ano de 2007 foi lançada a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), através da 
Lei Nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
servindo de base para o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), que foi 
proposto em 2011 e teve sua versão final aprovada no final de 2013. No ano de 2010foi 
lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), através da lei no 12.305/2010, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, e que estabelece o conteúdo mínimo para os 
planos de resíduos sólidos.  

O Plano Nacional de Saneamento Básico e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
estabelecem diretrizes, estratégias e metas para as regiões brasileiras baseadas em um 
diagnóstico da situação atual dos serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos no país, 
e também em um prognóstico que utiliza a ferramenta de cenários de planejamento. 

Como os planos nacionais definem metas para as macrorregiões do país, as metas para 
cada divisão administrativa inseridas em uma macrorregião são definidas 
proporcionalmente, a partir de suas populações residentes. E, consequentemente, as que 
devem ser alcançadas pelas microrregiões e municípios. As versões dos planos nacionais 
consideradas para a elaboração deste Plano foram as seguintes: 

 PLANSAB: Plano Nacional de Saneamento Básico. Versão aprovada, de dezembro de 
2013. 

  PLANARES: Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Versão de agosto de 2013. 

5.4.1 PRINCÍPIOS EPRIORIDADES 

Como princípios, e para a priorização das ações de gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos, foram considerados os estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
nº 12.305/2010), conforme a Figura 43, a seguir. 

 

Figura 43 – Prioridades na gestão e gerenciamento conforme a PNRS. 
Elaborado por Concremat, 2013. 

Os princípios básicos e prioridades que orientam o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pela PNRS e pelo PLANARES implicam: 
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 Proteção da qualidade ambiental e da saúde pública; 

 Fomento e valorização da não geração, da redução, da reutilização, da reciclagem, da 
geração de energia, do tratamento e da disposição ambientalmente correta; 

 Redução do volume e da periculosidade; 

 Geração de benefícios sociais, ambientais e econômicos; 

 Gestão integrada dos resíduos; 

 Estímulo a soluções intermunicipais e regionais para gestão dos resíduos; 

 Estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias; 

 Estímulo ao consumo sustentável. 

As diretrizes adotadas pelo plano objetivam melhorar os aspectos do gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos, controlar e avaliar os serviços e programas relacionados, 
especialmente no que tange à: 

 Educação ambiental; 

 Inclusão de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis secos; 

 Redução da geração de resíduos sólidos urbanos; 

 Qualificação da gestão dos resíduos sólidos urbanos; 

 Logística reversa; 

 Redução dos resíduos sólidos urbanos secos dispostos em aterros sanitários; 

 Redução de resíduos sólidos urbanos úmidos dispostos em aterros sanitários; 

 Disposição final ambientalmente adequada; 

 Tratamento e recuperação de gases em aterros sanitários. 

Destaca-se que as revisões do PLANARES foram planejadas de forma a coincidir com a 
elaboração do Plano Plurianual da União (PPA), que ocorre a cada quatro anos. Essa 
associação de datas permite o aprimoramento dos programas do PPA incorporando as 
diretrizes, estratégias e metas constantes do PLANARES e das suas revisões. 

No atual quadriênio do PPA (2012-2015), o Governo Federal elaborou um conteúdo especial 
com relação ao saneamento básico e aos resíduos sólidos, conforme apresentado a seguir. 

5.4.1.1 65Programa Temático de Saneamento Básico - PTSB 

O PPA contempla também o Programa Temático de Saneamento Básico – PTSB, elaborado 
com base na Lei n° 11.445/2007 e no Decreto n° 7.217/2010, no qual aparece o tema da 
interface existente entre a política pública de saneamento e a de resíduos sólidos. Esse 
programa impacta diretamente as metas fixadas no PLANARES, no que diz respeito à: 

 Desativação de lixões; 

 Implementação do tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, 
preferencialmente em soluções intermunicipais; 

 Recuperação ambiental de áreas degradadas por lixões; 

 Cultura da coleta seletiva. 
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No Quadro 45 são apresentadas as iniciativas desse programa e as ações orçamentárias 
associadas. 

Quadro 45 - Iniciativas e ações orçamentárias do Programa Temático de Saneamento 
Básico 

INICIATIVAS 

(PTSB) 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

(LOA 2012) 

Objetivo 0610: Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas 
urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos 
sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de 
pequeno porte localizados em bolsões de pobreza. 

02DO Ampliar a 
destinação final 
ambientalmente 
adequada dos 
resíduos sólidos 
urbanos com 
prioridade para 
os municípios 
operados 
mediante 
mecanismos de 
gestão 
associada. 

10GG Implantação e melhoria de sistemas públicos de manejo de 
resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, 
exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

10SL Sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios 
das bacias receptoras do Rio São Francisco com até 50.000 
habitantes, exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas 
de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

10RP Implantação, ampliação ou melhoria de sistemas públicos de 
coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos em 
municípios das bacias do São Francisco e Parnaíba. 

116I Apoio a sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos em 
municípios com população superior a 50 mil habitantes ou 
municípios integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões 
Integradas de Desenvolvimento. 

Elaborado por Concremat, 2013. 

5.4.1.2 66B66BPrograma Temático de Resíduos Sólidos - PTRS 

Durante este quadriênio, o PPA 2012-2015 está em vigência, com especial conteúdo, 
objetivos e iniciativas da União relativas ao setor de resíduos sólidos, consolidado no 
Programa Temático de Resíduos Sólidos – PTRS, que busca enfrentar e superar os 
desafios inerentes ao tema. 

O PTRS foi elaborado com base nos princípios e diretrizes da PNRS, visando ao aumento 
dos índices da reciclagem de resíduos sólidos no Brasil, além de fomentar o 
desenvolvimento institucional, em especial no apoio à elaboração dos estudos de 
regionalização e dos planos estaduais, intermunicipais e municipais de gestão integrada de 
resíduos sólidos, buscando fortalecer a gestão local, essencial para o sucesso da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 
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No Quadro 46, a seguir são apresentadas as iniciativas do Programa Temático de Resíduos 
Sólidos – PTRS e as ações orçamentárias da Lei Orçamentária Anual - LOA previstas. 

Quadro 46 - Iniciativas do Programa Temático de Resíduos Sólidos (PTRS) e as ações 
orçamentárias da LOA previstas 

INICIATIVAS - (PTRS 2012-2015) AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (LOA 2012) 

Objetivo0319: Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos de forma 
ambientalmente adequada, induzindo à gestão consorciada dos serviços e à inclusão 
socioeconômica de catadores de materiais recicláveis. 

00ZE Apoio e fomento às associações, 
cooperativas e redes de cooperação de 
catadores de materiais recicláveis por 
meio de formação, assessoria técnica, 
infraestrutura e logística em unidades de 
coleta, triagem, processamento e 
comercialização de resíduos. 

20AM Implementação de projetos de coleta e 
reciclagem de materiais. 

8274 Fomento para a organização e o 
desenvolvimento de cooperativas 
atuantes com resíduos sólidos. 

00ZG Fortalecimento do poder público para a 
gestão regionalizada dos serviços de 
resíduos sólidos urbanos. 

86AA Desenvolvimento institucional para a 
gestão integrada de resíduos sólidos. 

00ZH Implementação de sistemas de coleta 
seletiva de resíduos sólidos urbanos. 

20MG Implementação de planos, projetos, 
obras e equipamentos para a coleta 
seletiva de resíduos sólidos urbanos – 
Plano Brasil sem Miséria. 

Objetivo 0342: Promover a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com ênfase 
na estruturação das cadeias produtivas, na integração das associações, cooperativas e redes de 
cooperação de catadores, na estruturação do planejamento do setor, no gerenciamento de áreas 
contaminadas e na inovação tecnológica respeitando as peculiaridades regionais. 

010G Desenvolver novas tecnologias voltadas 
para atender aos princípios da não 
geração, redução, reutilização, 
reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos. 

  

010H Elaboração, implementação e 
monitoramento da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

2E42 Implementação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

20ME Apoio a projetos de gerenciamento e 
disposição de resíduos industriais e 
perigosos. 

010I Fortalecimento da gestão local dos 
resíduos sólidos. 
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INICIATIVAS - (PTRS 2012-2015) AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (LOA 2012) 

010J Implementação de práticas de produção 
e consumo sustentável. 

  

010L Promoção de monitoramento de áreas 
contaminadas por resíduos e 
recuperação de áreas órfãs 
contaminadas. 

10TT Monitoramento da recuperação 
ambiental da Bacia Carbonífera de 
Santa Catarina. 

20MF Fortalecimento dos órgãos integrantes 
do SISNAMA para o gerenciamento de 
áreas contaminadas. 

Elaborado por Concremat, 2013. 

5.4.2 40B40BPROGRAMAS DE METAS 

Para uma melhor organização, as metas preconizadas pelo presente Plano foram divididas 
em quatro programas de metas, adaptados dos grupos de diretrizes e estratégias utilizados 
pelo PLANARES: 

1. Inclusão social de catadores; 

2. Qualificação da gestão dos resíduos sólidos; 

3. Serviços de limpeza, coletas e tratamentos; 

4. Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 

Visto que as ações de educação ambiental não devem ficar atreladas somente aos resíduos 
sólidos, e sim ao plano de saneamento básico como um todo, este tema é tratado em um 
item específico do Plano Regional de Saneamento Básico. 

Os programas de metas são agrupamentos temáticos de metas, que por sua vez agrupam 
ações. A seguir a Figura 44 apresenta a estrutura básica das propostas do Plano: 
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Figura 44 – Estrutura básica das propostas do Plano. 
Elaborado por Concremat, 2013. 

5.4.2.1 67B67BMetas e prazos 

Os Planos Nacionais de Resíduos Sólidos (PLANARES) e de Saneamento Básico 
(PLANSAB) estabelecem metas com base nas diretrizes e estratégias de suas respectivas 
políticas. O presente Plano Regional de Resíduos Sólidos adota as metas relativas aos 
resíduos sólidos urbanos estabelecidas nos dois planos, propondo também metas 
adicionais, que deverão auxiliar no atendimento às dos planos nacionais, uma vez que 
atingi-las representa um enorme desafio para a gestão pública. 

As metas estabelecidas no PLANARES para o Brasil e Região Sul, são apresentadas no 
Quadro 47, e as metas do PLANSAB no Quadro 48.  

Programas de metas

Metas

Seleção de alternativas

Ações para atendimento 
das metas
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Quadro 47 - Metas do PLANARES para os RSU e qualificação da gestão 

	 #	 META	 UNIDADE	 REGIÃO	 2015	 2019	 2023	 2029	 2031	

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
LI

D
O

S
 U

R
B

A
N

O
S
	

1	 Eliminação total dos lixões até 
2014. 

% 
Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

2	

Áreas de lixões reabilitadas 
(queima pontual, captação de 
gases para geração de energia 
mediante estudo de viabilidade 
técnica e econômica, coleta do 
lixiviado, drenagem pluvial, 
compactação da massa, 
cobertura com solo e cobertura 
vegetal). 

% 

Brasil 5 20 45 65 90 

Sul 10 20 50 75 100 

3	

Redução dos resíduos 
recicláveis secos dispostos em 
aterro, com base na 
caracterização nacional em 
2013. 

% 

Brasil 22 28 34 40 45 

Sul 43 50 53 58 60 

4	

Redução do percentual de 
resíduos úmidos disposto em 
aterros, com base na 
caracterização nacional 
realizada em 2013. 

% 

Brasil 19 28 38 46 53 

Sul 30 40 50 55 60 

5 
Recuperação de gases de 
aterro sanitário – Potencial 
de 300 MW. 

MW 
Brasil 50 100 150 200 250 

Sul - - - - - 

6 
Inclusão e fortalecimento da 
organização de 600.000 
catadores. 

Catadores 
Brasil 

280.00
0 

390.000 440.000 500.000 600.000 

Sul 26.165 36.443 41.115 46.722 56.066 

Q
U

A
LI

F
IC

A
Ç

Ã
O

 D
A

 G
E

S
T

Ã
O

 D
O

S
 R

E
S

ÍD
U

O
S

 
S

Ó
LI

D
O

S
 

1 
Planos estaduais elaborados 
até 2013. 

% 
Brasil      

Sul 100 - - - - 

2 

Municípios com planos 
intermunicipais, microrregionais 
ou municipais elaborados até 
2014. 

% 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

3 
Estudos de regionalização em 
100% dos Estados até 2013. 

% 
Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

4 
Municípios com cobrança por 
serviços de RSU, sem 
vinculação com o IPTU. 

% 
Brasil 35 48 55 68 75 

Sul 48 65 75 85 95 

Elaborado por Concremat, 2013. 
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Quadro 48 - Metas do PLANSAB para os RSU 

  #  META  UNIDADE REGIÃO 2015 2020 2030

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
LI

D
O

S
 U

R
B

A
N

O
S

 

R1 
Percentual de domicílios urbanos atendidos 
por coleta direta de resíduos sólidos. 

% 
Brasil 94 96 100 

Sul 98 100 100 

R2 
Percentual de domicílios rurais atendidos por 
coleta direta e indireta de resíduos sólidos. 

% 
Brasil 39 48 64 

Sul 55 66 85 

R3 
Percentual de municípios com presença de 
lixão/vazadouro de resíduos sólidos. 

% 
Brasil 0 0 0 

Sul 0 0 0 

R4 
% de municípios com coleta seletiva de 
resíduos sólidos domiciliares. 

% 
Brasil 24 30 40 

Sul 43 49 60 

R5 % de municípios que cobram taxa de lixo. % 
Brasil 35 47 72 

Sul 48 61 90 

Elaborado por Concremat, 2013: Adaptado de PLANSAB. 

Nos planos nacionais, a quantificação das metas foi estabelecida para as regiões do país. 
Para os planos municipais foi adotado como critério a proporcionalidade da população do 
município em relação à população total da região Sul, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2010). No presente PRSB, considerou-se a população dos 
municípios em relação à população total da região Sul. 

Considerando o cenário atual da gestão de resíduos sólidos urbanos, para atendimento das 
metas estabelecidas serão necessárias mudanças radicais, que deverão trazer eficiência e 
sustentabilidade aos sistemas de gestão e manejo de resíduos municipais. Estas mudanças 
estão relacionadas a um aporte significativo de recursos financeiros em instalações, 
equipamentos e pessoal técnico, o que, sem dúvida, irá aumentar o custo atual dos serviços 
hoje prestados pelos municípios. Para o alcance das metas estabelecidas, são necessárias 
ações relacionadas à coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos, cuja implantação exige que se busque por alternativas tecnológicas viáveis para 
implantação nos municípios.  

A seguir são descritos os critérios, a justificativa e as tecnologias selecionadas como 
ferramentas para elaboração das ações para o atendimento das metas estabelecidas neste 
Plano. 

5.4.3 12B12BCRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

A seleção de alternativas para gerenciamento e gestão dos RSU foi fortemente embasada 
nas diretrizes e estratégias traçadas em nível nacional, dentro do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, e observada a seguinte ordem de prioridade para a gestão: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. Considerando-se a dificuldade técnica e gerencial 
de municípios de pequeno e médio porte e a necessidade de se obter a sustentabilidade 
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financeira necessária à implantação dos sistemas de tratamento e destinação final de 
resíduos, foram adotadas premissas básicas para a definição do porte e quantificação de 
unidades e equipamentos para o presente Plano: 

Para definição da geração de resíduos: 

Para estimativa de geração futura de resíduos gerados ao longo do Plano, em cada região 
foram utilizadas as projeções da geração de resíduos realizados na etapa de prognóstico. 

Para coleta de resíduos: 

Definição de serviços que auxiliem o atendimento às metas de redução de resíduos secos 
recicláveis e úmidos a serem destinados a aterros conforme estabelecido no PLANARES; 

Para resíduos secos recicláveis: 

Definição de instalações que atendam às metas de redução de resíduos secos recicláveis a 
serem destinados a aterros conforme estabelecido no PLANARES a cada quatro (4) anos 
para a Região Sul; 

Para reciclagem de resíduos úmidos (orgânicos): 

 Definição de instalações que atendam às metas de redução de resíduos orgânicos a 
serem destinados a aterros conforme estabelecido no PLANARES para a Região Sul; 

 As centrais de tratamento de resíduos orgânicos devem ter um porte para 
atendimento de, no mínimo, a geração de resíduos produzida por uma população 
equivalente a 50.000 habitantes. Para a viabilização de porte é previsto o 
compartilhamento de usinas de compostagem entre municípios, podendo estas serem 
operadas por um consórcio ou um agente privado. 

 Implantação de sistemas de tratamento de resíduos orgânicos através de 
compostagem aerada (acelerada), com características definidas a partir da população 
a ser atendida e especificidades locais. 

 Os resíduos sólidos orgânicos devem ser transportados diretamente pelos caminhões 
da coleta para as centrais de tratamento, sem transbordo, por uma distância máxima 
de 25 km. 

Para destinação final de rejeitos: 

 Definição de instalações que atendam às metas de redução de rejeitos a serem 
destinados em aterros conforme estabelecido no PLANARES para a Região Sul; 

 Instalação e operação de aterro sanitário com capacidade mínima para atendimento 
de uma população equivalente a 200.000 habitantes, podendo esse ser operado pelo 
consórcio ou por um agente privado. 

 Para atingir porte mínimo de instalação de um aterro sanitário, os municípios devem 
se consorciar, sendo que a distância máxima de transporte entre um município e o 
aterro deverá ser menor ou igual a 100 km. 

 Quando a distância de transporte de um município até o aterro ultrapassar 25 km, os 
rejeitos deverão antes ser enviados para a uma estação de transbordo; 

A seguir, serão detalhados os critérios utilizados para a seleção das alternativas 
tecnológicas que deverão ser implantadas através das ações regionais. 
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5.4.3.1 41B41BColeta Conteinerizada 

Apesar de não ser prevista pelo PLANARES ou pelo PLANSAB, a coleta conteinerizada dos 
resíduos sólidos pode resultar na diminuição do risco sanitário ao qual são expostos os 
funcionários envolvidos no manejo dos resíduos, e ainda diminuir o risco de proliferação de 
vetores de doenças, contribuindo para a qualificação da gestão dos resíduos sólidos, meta 
estabelecida no PLANARES. Este tipo de coleta contribui em agilidade para o serviço, além 
de proporcionar um local de descarte de resíduos permanente para a população, que pode 
utilizá-lo em qualquer horário ou dia da semana. 

A coleta conteinerizada tem como vantagens principais: 

 Maior comodidade e flexibilidade para a população (coleta 24 h/dia). 

 Redução de mão de obra envolvida na coleta; 

 Eliminação de riscos ergonômicos e de acidentes com funcionários dos serviços de 
coleta; 

 Pode ser associada à coleta porta a porta para otimizar o serviço de coleta em áreas 
densamente povoadas; 

 Maior agilidade de coleta; 

 Redução das distâncias percorridas por veículos coletores; 

 O acondicionamento dos resíduos no contêiner evita o espalhamento dos sacos de 
resíduos, ou que os mesmos sejam rasgados por animais ou arrastados pela chuva, 
entupindo os bueiros e bocas de lobo; 

 Maior controle sobre vetores de transmissão de doenças; 

 Facilitação da separação dos resíduos, o que possibilita a realização da coleta 
diferenciada; 

As suas desvantagens são: 

 Maior custo de operação; 

 Requer veículos adaptados; 

 O sistema requer espaço para disposição dos contêineres na via. 

5.4.3.2 42B42BCentral de comercialização de materiais recicláveis secos 

Unidades de triagem operadas por cooperativas e associações de catadores em municípios 
de pequeno porte não garantem sua sustentabilidade devido a problemas comuns: 

 Quantidade insuficiente de materiais recicláveis para triagem, 

 Ausência de coleta seletiva institucionalizada e/ou adesão do munícipe; 

 Baixa qualidade do material para comercialização; 

 Pequeno volume de material recuperado impossibilitando a venda direta para a 
indústria de recicláveis e a barganha de melhores preços de comercialização; 

 Ausência de local para armazenamento de material recuperado para comercialização; 

 Ausência de pessoal administrativo especializado; 
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 Dificuldades em se obter recursos para melhorias de instalações e de serviços 
prestados; 

 Dificuldades na logística de comercialização de materiais devido a grandes distâncias, 
acessos precários ou inexistência de veículo próprio. 

Para o gerenciamento da comercialização dos resíduos recicláveis é proposta a criação de 
uma central de gerenciamento, armazenamento e comercialização de materiais recicláveis 
recuperados pelas unidades de triagem municipais operadas por associações ou 
cooperativas de catadores. As centrais de comercialização de materiais recicláveis secos 
contribuem para a adequação à meta do PLANARES, de redução de resíduos recicláveis 
secos dispostos em aterros, por promover uma facilitação ao reaproveitamento destes 
materiais. Devido ao fato das centrais de comercialização receberem resíduos de diversas 
unidades de triagem, as centrais apresentam um ganho de escala no volume de materiais 
comercializados, possibilitando que os materiais reciclados tenham melhores valores 
comerciais. 

Dentre as principais vantagens da adoção de uma Central de Comercialização de Materiais 
Recicláveis para a região destacam-se: 

 Padronização de procedimentos administrativos e operacionais; 

 Padronização da qualidade do material triado possibilitando a comercialização direta 
para a indústria recicladora; 

 Adoção de identidade própria e única através de logotipo, uniformes e material de 
divulgação, auxiliando no sentimento de inclusão social dos todos os catadores 
integrantes; 

 Maior facilidade para busca de parcerias; 

 Maior capacidade de apoios públicos nas ações realizadas. 

5.4.3.3 43B43BTratamento de orgânicos 

O PLANARES faz da compostagem um componente importante do processo de tratamento 
da matéria orgânica e, para alcançar as metas de redução de resíduos sólidos urbanos 
úmidos dispostos em aterros sanitários é necessario mudanças radicais no sistema de 
coleta, nas tecnologias e controles de unidades de compostagem seja para a implantação 
ou melhorias ou ampliações de unidades existente. 

A compostagem permite um aumento significativo da vida útil dos locais de destinação final 
(aterros sanitários), já que os resíduos orgânicos correspondem à maior parcela da 
composição dos RSU no Brasil (mais de 50%). As técnicas de compostagem admitem 
alternativas que podem variar de sistemas simples e manuais até sistemas complexos, 
informatizados, onde os parâmetros do processo são monitorados e controlados com 
precisão. Independente da técnica utilizada, é essencial, para se obter um composto de 
qualidade, que os resíduos orgânicos sejam adequadamente segregados (isentos de 
contaminantes como, por exemplo: vidro, metais pesados, pilhas e baterias) e o processo 
biológico ocorra em boas condições. 

Diversas são as tecnologias de compostagem e estas devem ser selecionadas e adaptadas 
ao volume de resíduos orgânicos, às densidades populacionais e às tipologias (rural, 
urbana, população dos municípios) de cada região. A compostagem acelerada ou aerada foi 
a tecnologia selecionada para tratamento dos resíduos orgânicos dos agrupamentos de 
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municípios da região, principalmente por ser uma região que apresenta uma alta taxa de 
urbanização e, portanto, pode não dispor de áreas que seriam necessárias para a 
implantação de unidades de compostagem natural. A compostagem acelerada apresenta 
diversas vantagens em comparação à compostagem natural (Concremat, 2010): 

 Controle de odores; 

 Menor demanda de área e melhor uso da área disponível; 

 Controle do processo de compostagem; 

 Fase de bioestabilização com menor duração; 

 Independência de fatores climáticos; 

 Compostos com boa qualidade; 

 Compostos com qualidade constante; 

 Tempo de processo mais rápido (de 30 a 45 dias). 

Algumas desvantagens são: 

 Maior investimento inicial. 

 Necessidade de domínio de tecnologia para garantir o bom dimensionamento do 
sistema de aeração e controle dos aeradores durante o processo. 

5.4.3.4 44B44BTransbordo 

Os caminhões utilizados na coleta regular dos resíduos não são veículos adequados para o 
transporte a longas distancias. Desta forma, quando a distância entre centro de coleta e as 
instalações de destinação final (tratamento ou disposição final em aterro) for superior a 25 
km normalmente adota-se a operação de unidades de transbordo. A razão principal do uso 
de estações de transbordo é a redução dos custos de transporte dos resíduos até a 
destinação final, permitindo também aumentar o tempo disponível para a coleta e o 
transporte dos resíduos ser mais eficiente, através de veículos adaptados para cada etapa 
do processo (veículo de coleta e veículo maior para o transporte). Além disso, o consumo de 
combustível e os custos de manutenção dos veículos de coleta são reduzidos, assim como 
o tráfego total e as emissões de poluentes e desgaste das estradas (EPA, 2002). 

Ainda que não exista uma meta específica no PLANARES nem no PLANSAB quanto à 
implantação de estações de transbordo, estas instalações contribuem indiretamente para a 
qualificação da gestão de resíduos sólidos, meta prevista no PLANARES. Por promoverem 
uma redução no custo de transporte, a instalação de estações de transbordo também pode 
diminuir o custo total dos serviços de limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos e, 
consequentemente, reduzir a taxa a ser cobrada dos munícipes para o gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos. 

As vantagens desse processo são (USAID et al., 2009): 

 Operação simples; 

 Não requer o uso de equipamento sofisticado: compactador, enfardadeira, por 
exemplo; 

 Flexibilidade; 
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 Não requer muita infraestrutura; 

 Carga útil pequena; 

 Custos de investimento baixos; 

 No caso de descarga na plataforma, há possibilidade de armazenar os resíduos, 
facilitando a gestão dos períodos de pico de entrega de resíduos. 

 Otimização do uso da frota de veículos coletores; 

 Otimização do uso da mão-de-obra de coleta; 

 Redução do consumo de combustível por veículos de coleta e frequência de 
manutenção; 

 Redução do número de veículos circulando em vias urbanas e rodovias; 

 Redução dos custos associados ao transporte dos resíduos, pelo ganho de escala do 
uso de veículos de maior capacidade de transporte. 

As desvantagens são: 

 Carretas de grande volume são requeridas por causa dos resíduos não serem 
compactados anteriormente; 

 Pode requerer grandes áreas para espera se a descarga é feita de maneira direta na 
carreta de transporte. 

 Riscos ligados à queda descontrolada dos resíduos. 

Portanto, as estações de transbordo de resíduos adquirem função estratégica, uma vez que 
a logística e os custos associados ao transporte dos resíduos impactam significativamente 
no modelo. 

5.4.3.5 45B45BDisposição final 

A PNRS prevê a eliminação de todos os lixões e aterros controlados até 2014, sendo o 
único modo de disposição final tolerado o aterro sanitário. Porém, a PNRS estipula que 
antes de encaminhar os resíduos sólidos aos aterros sanitários, deve-se prioritariamente 
minimizar sua geração, reutilizá-los, reciclá-los ou tratá-los a fim de prolongar a vida útil dos 
aterros e torná-los empreendimentos sustentáveis ao longo dos anos. Assim, os resíduos a 
serem encaminhados para a disposição final em aterros sanitários deverão ser unicamente 
os rejeitos: resíduos que não poderiam ser recuperados ou para os quais não tem mercado. 

A adoção de aterros sanitários é indispensável uma vez que mesmo havendo 
conscientização da população por ações de educação ambiental, redução da geração de 
resíduos e implantação de sistemas de coleta e tratamento eficientes, sempre haverá uma 
fração de rejeito a ser destinada adequadamente. A partir de 2014, segundo a PNRS, todos 
os municípios serão obrigados a destinar adequadamente seus resíduos sólidos urbanos. 
Apenas o rejeito deverá ser considerado para destinação adequada em aterros sanitários 
licenciados pelo órgão ambiental.  

Este processo de disposição final apresenta uma série de vantagens: 

 Receber resíduos de diversas naturezas; 

 Recuperar áreas topograficamente inutilizadas; 
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 Controlar a proliferação de vetores; 

 Sua operação não requer pessoal altamente especializado; 

 Pode ser utilizado como reator anaeróbio para aproveitamento energético do biogás; 

 Os custos de instalação e operação são geralmente mais baixos que alternativas de 
tratamento. 

No entanto, apresenta também uma série de desvantagens: 

 Necessidade de grandes áreas para aterro, muitas vezes sendo longe da área 
urbana, acarretando despesas adicionais com transporte;  

 Sofrer interferência da meteorologia na produção de lixiviados, que requisitam 
tratamento adequado;  

 Período pós-fechamento relativamente longo para a estabilização do aterro, incluindo 
os efluentes líquidos e gasosos; 

 Apresenta risco de contaminação do solo e da água subterrânea. 

No Brasil existe uma quantidade importante de aterros sanitários de pequeno porte (aterros 
que podem receber até 20 toneladas por dia de RSU). Nestes casos, a concepção do 
sistema tem sido simplificada, desde que não prejudique as medidas de proteção do meio 
ambiente e da saúde pública. Contudo, este tipo de tecnologia tende a ser eliminada, pois 
na prática, raramente atende a padrões ambientais adequados e, historicamente, em função 
do seu pequeno porte tendem a se transformarem em lixões. 

As metas propostas precisam ser materializadas em ações para seu atendimento nos 
prazos estabelecidos. As proposições das ações visam à: 

 Qualificação da gestão dos serviços de limpeza e manejo de RSU; 

 Redução de resíduos recicláveis dispostos em aterros sanitários, priorizando a 
segregação na fonte, a coleta seletiva, a instalação de ecopontos e galpões de 
triagem em todos os municípios da região; 

 a redução de resíduos orgânicos dispostos em aterros sanitários, por meio da 
instalação de centrais regionais de compostagem, e; 

 a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos por meio da instalação de 
aterros sanitários regionais, com a instalação de estações de transbordo como 
solução para o transporte para distâncias superiores a 25 km. 

Em paralelo, o Plano preconiza o encerramento imediato de aterros controlados e lixões e, 
em médio prazo dos aterros sanitários públicos de pequeno porte. 

Os prazos para o presente Plano foram fortemente baseados pelos prazos previstos no 
PLANARES, com vigência por prazo indeterminado. Entretanto, o horizonte de planejamento 
deste Plano deve ser de 22 anos, portanto adotou-se como prazo final o ano de 2035, 
conforme descrito a seguir: 

 Prazo imediato – Ações a serem implantadas até o final de 2015; 

 Curto prazo – Ações a serem implantadas entre 2016 e 2019; 

 Médio prazo – Ações a serem implantadas entre 2020 e 2023; 

 Longo prazo – Ações a serem implantadas entre 2024 e 2035.  
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O presente Plano tem como foco apenas as ações regionais que se configuram como 
aquelas que apresentam uma expressiva economia de escala, sem conflito com outras 
atividades ou problemas de gestão quando operadas em grande escala.  

5.4.4 13B13BREGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES TECNOLÓGICAS 

Visando implantar de forma regionalizada as ações tecnológicas relacionadas ao tratamento 
de orgânicos, transbordo de resíduos, e destinação final, foram sugeridos grupos de 
municípios respeitando os critérios expostos anteriormente. A seguir serão apresentados 
estes agrupamentos, e como eles se modificam ao longo do horizonte do plano. 

Destaca-se que o local dos empreendimentos a serem a adequados, instalados ou 
ampliados tem por fim apenas ilustrar em quais municípios se localizam as ações propostas. 
A locação dos empreendimentos deve ser definida no contexto do projeto executivo. 

5.4.4.1 46B46BTratamento de orgânicos: compostagem acelerada 

A seguir serão apresentados os mapas referentes à regionalização do tratamento dos 
resíduos orgânicos através de centrais de compostagem acelerada. 

 

Figura 45 – Regionalização da compostagem de resíduos orgânicos – 2015 
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Figura 46 – Regionalização da compostagem de resíduos orgânicos – 2019 
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Figura 47 – Regionalização da compostagem de resíduos orgânicos – 2023. 
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Figura 48 – Regionalização da compostagem de resíduos orgânicos – 2027. 
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Figura 49 – Regionalização da compostagem de resíduos orgânicos – 2031. 
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Figura 50 – Regionalização da compostagem de resíduos orgânicos – 2035. 
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5.4.4.2 47B47BTransbordo e transporte de resíduos 

A seguir serão apresentados os mapas referentes à regionalização do transbordo e 
transporte de RSU para a destinação final. 

 

Figura 51 – Regionalização do transbordo e transporte de resíduos – 2019. 
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Figura 52 – Regionalização do transbordo e transporte de resíduos – 2023-2035. 
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5.4.4.3 48B48BDisposição final 

A seguir serão apresentados os mapas referentes à regionalização da disposição final 
ambientalmente adequada. 

 
Figura 53 – Regionalização da disposição final ambientalmente adequada – 2015 
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Figura 54 – Regionalização da disposição final ambientalmente adequada – 2019 
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Figura 55 – Regionalização da disposição final ambientalmente adequada – 2023-2035 
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5.4.5 14B14BCUSTOS TOTAIS ASSOCIADOS PARA AS AÇÕES REGIONAIS 

O Plano Regional de Resíduos Sólidos, conforme foi apresentado nas etapas precedentes, 
contempla custos para implantação de ações, instalações e equipamentos que competem à 
região formada pelos municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos como um todo. 

Considerando o cenário atual da gestão de resíduos sólidos urbanos, para atendimento das 
metas estabelecidas serão necessárias algumas mudanças, que deverão trazer eficiência e 
sustentabilidade aos sistemas de gestão e manejo de resíduos municipais. Tais mudanças 
estão relacionadas a um aporte significativo de recursos financeiros em instalações, 
equipamentos e pessoal técnico, o que, sem dúvida, irá aumentar o custo atual dos serviços 
hoje contratados pelos municípios. 

O cronograma físico-financeiro para as ações regionais está apresentado no final deste 
item. A primeira coluna apresenta a identificação de cada meta e ação, que são descritos na 
coluna seguinte, seguido da definição de responsabilidades pela implantação da ação. O 
conjunto de colunas "Prazos" apresenta com marcação em azul forte os prazos de 
implantação das ações, e em azul fraco os anos que terão custos de operação. Finalmente 
são apresentados os custos totais de implantação e de operação para cada ação, 
acumulados em cada prazo. 

No quadro resumo a seguir é apresentado em separado o investimento necessário para as 
centrais de comercialização, compostagem acelerada, transbordo, aterros sanitários (obras 
e equipamentos, sem custo de aquisição de terreno) até o ano de 2035. 

Em ANEXO está a memória de cálculo das ações regionais. 
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Quadro 49 - Total de investimentos para obras e equipamentos 

Descrição 2015 2019 2023 2027 2031 2035 

Central de comercialização de materiais 
recicláveis secos 

R$ 0,00 R$ 39.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

0 Unidade 1 Unidade 0 Unidade 0 Unidade 0 Unidade 0 Unidade 

Compostagem acelerada (Instalações, 
adequações e ampliações) 

R$ 80.543.000,00 R$ 27.282.000,00 R$ 26.684.000,00 R$ 7.507.000,00 R$ 2.386.000,00 R$- 

9 Unidades 5 Unidades 7 Unidades 3 Unidades 1 Unidade 0 Unidade 

Transbordo 
R$- R$2.102.000,00 R$- R$- R$- R$- 

0 Unidade 7 Unidades 0 Unidade 0 Unidade 0 Unidade 0 Unidade 

Aterros Sanitários 
R$6.985.000,00 R$20.955.000,00 R$- R$- R$- R$- 

0 Unidade 2 Unidades 0 Unidade 0 Unidade 0 Unidade 0 Unidade 

INVESTIMENTO A CADA QUATRO ANOS R$ 87.528.000,00 R$ 50.378.000,00 R$ 26.684.000,00 R$ 7.507.000,00 R$ 2.386.000,00 R$ 0,00 

TOTAL DE INVESTIMENTO R$ 174.483.000,00 
Elaborado porConcremat, 2014..



# Programas, Metas e Ações  Atividade  Ano 1 (R$)  Ano 2 (R$)  Ano 3 (R$)  Ano 4 (R$)  Ano 5 (R$)  Ano 6 (R$)  Ano 7 (R$)  Ano 8 (R$)  Ano 9 (R$)  Ano 10 (R$)  Ano 11 (R$)  Ano 12 (R$)  Ano 13 (R$)  Ano 14 (R$)  Ano 15 (R$)  Ano 16 (R$)  Ano 17 (R$)  Ano 18 (R$)  Ano 19 (R$)  Ano 20 (R$)  Ano 21 (R$)  Ano 22 (R$) 

Inclusão Social de Catadores (Limpeza, coleta e triagem) Prazos 2019 2023 2027 2031 2035 Custo de 
Implantação (R$)

Custo de Operação 
(média R$/ano)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 Inclusão e fortalecimento da organização de 600.000 catadores no Brasil (PLANARES) Respons
abilidade

Mun. 4.561 6.583 7.588 8.739 10.571 10.571

Implantação                    25.000,00 

Operação                                        -                   235.000,00                 235.000,00                 235.000,00                 235.000,00                235.000,00               235.000,00               235.000,00               235.000,00                 235.000,00                235.000,00                235.000,00                235.000,00                 235.000,00                 235.000,00                 235.000,00                 235.000,00                 235.000,00              235.000,00              235.000,00              235.000,00              235.000,00 

Implantação                  39.000,00 

Operação                                        -                                   -                                   -                                   -                                   -                  323.000,00               323.000,00               323.000,00               323.000,00                 323.000,00                323.000,00                323.000,00                323.000,00                 323.000,00                 323.000,00                 323.000,00                 323.000,00                 323.000,00              323.000,00              323.000,00              323.000,00              323.000,00 

Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos 2015 2019 2023 2027 2031 2035 Custo de 
Implantação (R$)

Custo de Operação 
(média R$/ano)

2 Implementação da Logística reversa no Estado (PNRS) Reg. Mun. - - - - - -
Implantação 157.500,00                      157.500,00                

Operação -                                    -                             

Implantação
Operação

3 Redução da Geração de Resíduos Sólidos Urbanos (PLANARES) Reg. Mun.
Implantação
Operação

4 Estabelecer a sustentabilidade dos sistemas municipais de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, 
mediante cobrança da taxa de lixo sem vinculação com o IPTU (PLANARES)

Reg. Mun. 48% 65% 75% 85% 95% 95%

Implantação
Operação

5 Estabelecer maior controle e fiscalização aos serviços de manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos.

Reg. Mun. - - - - - -

Implantação 178.000,00                

Operação -                                    689.000,00                689.000,00               689.000,00               689.000,00               689.000,00              689.000,00             689.000,00             689.000,00             689.000,00                689.000,00              689.000,00              689.000,00              689.000,00               689.000,00               689.000,00               689.000,00               689.000,00               689.000,00            689.000,00            689.000,00            689.000,00            

Implantação
Operação

Serviços de Limpeza, Coletas e Tratamentos 2015 2019 2023 2027 2031 2035 Custo de 
Implantação (R$)

Custo de Operação 
(média R$/ano)

6 Planejar e otimizar os serviços de limpeza pública, atendendo 100% da área urbana. Reg. Mun. - - - - - -
Implantação
Operação
Implantação
Operação

7 Percentual de domicílios urbanos atendidos por coleta regular com frequência mínima de três vezes por 
semana  (PLANSAB)

Reg. Mun. 98% (1) 99% (1) 100% 100% 100% 100%

Implantação
Operação
Implantação
Operação
Implantação
Operação
Implantação                176.000,00 

Operação                                -   

8 Percentual de domicílios rurais atendidos por coleta regular direta ou indireta (PLANSAB) Reg. Mun. 56% (1) 64% (1) 71% 79% (1) 91% 91%
Implantação
Operação
Implantação
Operação

9 Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro, com base na caracterização nacional em 2012, 
associada à inclusão social dos catadores (PLANARES)

Reg. Mun. 43% 50% 53% 58% 60% 60%

Implantação
Operação
Implantação
Operação
Implantação
Operação

10 Redução do percentual de resíduos úmidos disposto em aterros, com base na caracterização nacional 
(PLANARES)

Reg. Mun. 89.483 t/ano 123.342 t/ano 159.152 t/ano 177.407 t/ano 195.137 t/ano 195.713 t/ano

Implantação            80.543.000,00                                 -                                   -                                   -            27.282.000,00                               -                                 -                                 -              26.684.000,00                                -                                  -                                  -                7.507.000,00                                 -                                   -                                   -                2.386.000,00                              -                                -                                -                                -   

Operação                                        -              20.390.000,00           20.390.000,00           20.390.000,00           20.390.000,00          27.376.000,00         27.376.000,00         27.376.000,00         27.376.000,00            34.480.000,00          34.480.000,00          34.480.000,00          34.480.000,00           36.485.000,00           36.485.000,00           36.485.000,00           36.485.000,00           37.132.000,00        37.132.000,00        37.132.000,00        37.132.000,00        37.132.000,00 

Disposição Final Ambientalmente Adequada de Rejeitos 2015 2019 2023 2027 2031 2035 Custo de 
Implantação (R$)

Custo de Operação 
(média R$/ano)

11 Otimizar o sistema de transporte de resíduos, para viabilizar ações regionais Reg. Mun. - - - - - -
Implantação              2.101.250,00 

Operação                                        -                                   -                                   -                                   -                2.837.000,00            2.837.000,00            2.837.000,00            2.837.000,00            2.837.000,00              2.837.000,00            2.837.000,00            2.837.000,00            2.837.000,00              2.837.000,00              2.837.000,00              2.837.000,00              2.837.000,00              2.837.000,00          2.837.000,00          2.837.000,00          2.837.000,00          2.837.000,00 

Implantação                                        -                                   -                                   -                                   -                2.266.000,00                                -                                 -                                 -                                 -                                   -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                -                                -                                -                                -   

Operação                                        -                                   -                                   -                                   -                1.213.000,00            1.539.000,00            1.539.000,00            1.511.000,00            1.511.000,00              1.511.000,00            1.511.000,00            1.511.000,00            1.483.000,00              1.483.000,00              1.483.000,00              1.483.000,00              1.483.000,00              1.483.000,00          1.483.000,00          1.483.000,00          1.483.000,00          1.483.000,00 

12 Eliminação Total dos Lixões até 2014  (PLANARES) Reg. Mun. 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Implantação
Operação

13 Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos em todos os Municípios (PLANARES) Reg. Mun. 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Implantação                     2.500.000,00 

Operação                                        -   

Implantação              6.985.000,00              6.985.000,00              6.985.000,00              6.985.000,00 

Operação                                        -                                   -                                   -                                   -             20.971.000,00          20.971.000,00         20.971.000,00         20.971.000,00         20.971.000,00            20.971.000,00          20.971.000,00          20.971.000,00          20.971.000,00           20.971.000,00           20.971.000,00           20.971.000,00           20.971.000,00           20.971.000,00        20.971.000,00        20.971.000,00        20.971.000,00        20.971.000,00 

Implantação
Operação
Implantação                 315.000,00 

Operação                                 -   

14 Recuperação de gases de aterro sanitário – Potencial de 250 MW no país  (PLANARES) Reg. Mun.        0,477           0,989           1,516           2,048           2,581           2,581 
Implantação
Operação
Implantação
Operação

15
Áreas de lixões reabilitadas (queima pontual, captação de gases para geração de energia mediante estudo de 
viabilidade técnica e econômica, coleta do chorume, drenagem pluvial, compactação da massa, cobertura com 
solo e cobertura vegetal) (PLANARES)

Reg. Mun. 10% 20% 50% 75% 100% 100%

Implantação
Operação
Implantação
Operação

(1) Os valores indicados são interpolações das metas do PLANSAB, estabelecidas para os anos de 2018, 2023 e 2033.  Implantação                     2.815.000,00            87.731.000,00              6.985.000,00              6.985.000,00           11.352.250,00          27.497.000,00                               -                                 -                                 -              26.999.000,00                                -                                  -                                  -                7.507.000,00                                 -                                   -                                   -                2.386.000,00                              -                                -                                -                                -   

(2) Os salários referentes à operação das usinas de triagem de materiais secos recicláveis serão pagos com o produto da venda dos materiais triados, portanto, não foram considerados como um custo de operação.  Operação                                        -              21.314.000,00           21.314.000,00           21.314.000,00           46.335.000,00          53.970.000,00         53.970.000,00         53.942.000,00         53.942.000,00            61.046.000,00          61.046.000,00          61.046.000,00          61.018.000,00           63.023.000,00           63.023.000,00           63.023.000,00           63.023.000,00           63.670.000,00        63.670.000,00        63.670.000,00        63.670.000,00        63.670.000,00 

(3) Ação necessita de estudo prévio, portanto, não pode ter custos estimados. Total                     2.815.000,00          109.045.000,00           28.299.000,00           28.299.000,00           57.687.250,00          81.467.000,00         53.970.000,00         53.942.000,00         53.942.000,00            88.045.000,00          61.046.000,00          61.046.000,00          61.018.000,00           70.530.000,00           63.023.000,00           63.023.000,00           63.023.000,00           66.056.000,00        63.670.000,00        63.670.000,00        63.670.000,00        63.670.000,00 

a Estabelecer estrutura responsável pelo suporte para formação e manutenção das cooperativas. x x x x x x x  R$              25.000,00  R$              225.000,00 

Responsabilidade Prazos Estimativas de custo

Responsável

x  R$              39.000,00  R$              250.000,00 x x xb Instituir central regional de comercialização de materiais recicláveis. x x

Responsável

a Instituir termos de compromisso setoriais ou de cooperação técnica com o Estado para implantação da 
logística reversa. x x x  R$                             -   

b Implantar ecopontos em áreas urbanas. x x x x x x

x  R$            315.000,00 

x  Ação municipal  Ação municipal 

a Implantar central de comunicação sobre serviços de limpeza urbana e manejo de RSU. x x x x x x  Ação municipal  Ação municipal 

a Instituir taxa de serviços de limpeza e manejo de RSU sem vinculação com IPTU. x x

b Implantar estrutura municipal para controle e fiscalização das ações municipais. x x x x

 Ação municipal 

a Implantar estrutura regional responsável pelo controle e fiscalização das ações regionalizadas. x x x x x

x x x x x  Ação municipal 

x x x  Ação municipal  Ação municipal 

Responsável

x  R$            178.000,00  R$              658.000,00 

x x x x  Ação municipal  Ação municipal 

x

a Qualificar gestão dos serviços de limpeza urbana. x x x

x x x x  Ação municipal  Ação municipal b Qualificar operação dos serviços de limpeza urbana. x x x

x x x x  Ação municipal  Ação municipal a Qualificar coleta diferenciada porta a porta de rejeitos e orgânicos. x x x

x x x x  Ação municipal  Ação municipal b Adequar coletores de resíduos tipo "papeleira" em áreas urbanas. x x x

 Ação municipal  Ação municipal c Realizar estudo de viabilidade para a implantação da coleta diferenciada de orgânicos, secos e rejeitos. x x

 R$            176.000,00  R$                             -   d Realizar estudo de viabilidade para a implantação da coleta conteinerizada intermunicipal. x x x

x x x x  Ação municipal  Ação municipal a Implantar coleta regular indireta (não diferenciada) para atendimento da população rural. x x x

x x x x  Ação municipal  Ação municipal b Implantar ecopontos em áreas rurais. x x x

x x x x  Ação municipal  Ação municipal a Qualificar coleta diferenciada porta a porta de recicláveis secos, com inclusão social de catadores de 
recicláveis através de cooperativas ou associações. x x x

x x x x  Ação municipal  Ação municipal b Adequar PEVs para recicláveis em áreas urbanas. x x x

x x x x  Ação municipal  Ação municipal c Adequar unidades de triagem de resíduos recicláveis secos, com inclusão social de catadores de recicláveis 
através de cooperativas ou associações. (2) x x x

x  R$     144.402.000,00  R$         30.027.000,00 a Adequar unidades regionais de triagem e compostagem de resíduos verdes e orgânicos. x x x

Responsável

a Implantar estações de transbordo. x

x x x

 R$           2.322.000,00 

b Implantar transporte de resíduos do transbordo a destinação final. x x x x x

x x x x x  R$         2.102.000,00 

x  R$         2.266.000,00  R$           1.213.000,00 

x  Ação municipal  Ação municipal 

a Elaborar projeto, EIA/RIMA e licenciamento para ampliações e de implantação de aterros sanitários regionais. x x  R$                             -    R$         2.500.000,00 

a Interditar lixões e aterros controlados existentes (com cercas e vigilâcia). x x x x x x

x  R$       27.940.000,00  R$         17.159.000,00 

c Encerrar e monitorar aterros de pequeno porte (população menor que 100.000 habitantes). x x x x x x x  Ação municipal  Ação municipal 

b Implantar novo aterro regional (incluindo aquisição/desapropriação de terreno). x x x x x x

d Realizar estudo de viabilidade para implantação de unidade de tratamento térmico de rejeitos. x  R$                             -   

a Elaborar plano para recuperação de gases em aterros através de estudos de viabilidade ambiental e técnico-
econômica. x x

x  R$            315.000,00 

 Ação municipal  Ação municipal 

 Não Estimado  Não Estimado 

 Ação municipal 

b Recuperar áreas ocupadas por lixões, aterros controlados e áreas de "bota fora". (3) x x x x x x

 Ação municipal 

x  Não Estimado  Não Estimado 

a Realizar estudo de mapeamento e diagnóstico dos lixões e aterros controlados, priorizando ações de 
recuperação para atendimento das metas. x x

b Implantar a recuperação de gases de aterro de maneira a atingir as metas. (3) x x x x x
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5.5 PROPOSTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Quadro 50 sintetiza ações institucionais e de manutenção previstas para todos os 
municípios. 

Quadro 50 - Ações institucionais e de manutenção previstas 

Objetivo Ação 

Planejamento dos serviços Instituir sistema municipal de planejamento 

Planejamento dos serviços (*) Adequação do Contrato de Concessão 
existente com a CORSAN aos termos da Lei 
11.445/07 (Contrato de Programa) 

Controle social dos serviços Instituir mecanismos participativo da 
sociedade nos moldes da Lei 11.445/07 

Cobertura de água Ampliação de sistemas para a 
universalização 

Cobertura de água Instalação de rede e ligações para expansão 
vegetativa 

Cobertura de esgoto Instalação de sistemas para a 
universalização 

Cobertura de esgoto Instalação de rede e ligações para expansão 
vegetativa 

Quantidade ofertada de água  Ampliação de unidades do sistema 

Perda na distribuição Programa corporativo 

Qualidade dos produtos ofertados Rotina operacional de controle de qualidade 

Qualidade do abastecimento Rotina operacional 

Qualidade de atendimento ao usuário Rotina operacional de atendimento 
comercial e de outros serviços 

Otimização operacional Setorização da rede, melhoria do controle 

Reservação setorial Reservação por setor 

Detecção de ligações factíveis Adesão de novas ligações 

Atendimento da área rural (*) Programa de saneamento rural de âmbito 
regional. 

(*) Quando pertinente. 

Como já foi ressaltado, muitos municípios tem sistemas integrados e o detalhamento das 
obras previstas consta nos PMSBs de cada município. 

Para possibilitar uma visão, do ponto de vista regional, são relacionadas a seguir as 
soluções integradas dos municípios operados pela Companhia Riograndense de 
Saneamento (CORSAN). 
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Sistema de abastecimento de água 

 Canoas/Esteio/Sapucaia do Sul/Cachoeirinha/Gravataí/Alvorada/Viamão 

 Campo Bom/Sapiranga/Estância Velha/Portão 

 Canela/Gramado 

 Dois Irmãos/Morro Reuter 

 Parobé/Taquara/Nova Hartz 

 Três Coroas/Igrejinha 

Sistema de esgotamento sanitário: 

 Esteio/Sapucaia do Sul; 

 Cachoeirinha/Gravataí; 

 Estância Velha/Portão 

Em ANEXO estão resumidas algumas informações e indicadores do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS, 2011) para as áreas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Tais dados dos municípios permitem estabelecer uma primeira 
referência regional tanto em relação a situação do atendimento nos diversos municípios 
como sobre o envio de informações para o banco de dados nacional que não era 
obrigatório. 

Relativamente ao esgotamento sanitário, como estão previstas implantações e/ou e 
expansões dos sistemas, caracterizando uma grande movimentação de obras e novos 
serviços, com problemas comuns a grande número de municípios da região e que 
demandam ações conjuntas - como campanhas institucionais e programas de educação 
sanitária e ambiental3 - são detalhadas as seguir as previsões do Plano de Expansão da 
CORSAN para cada município onde opera na região. 

 

                                                 

 

 

43 que poderão ser articuladas e coordenadas pelo Consórcio Pró-Sinos.. 
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Quadro 51 – Plano de expansão do sistema de esgotamento sanitário – CORSAN. 

 
Fonte: CORSAN, 2013. 

Total Urbana Água

Água

Esgoto e 

Tratamento

(SS)

% 

Existente
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

% 

atendimento 

Final de Plano

PLANSAB SI+SM+SS 83,00% 84,00% 85,00% 86,00% 86,80% 87,60% 88,40% 89,20% 90,00% 90,70% 91,40% 92,10% 92,80% 93,50% 94,20% 94,90% 95,60% 96,30% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00%

PLANSAB Tratam 59,00% 61,66% 64,33% 67,00% 68,40% 69,80% 71,20% 72,60% 74,00% 75,60% 77,20% 78,80% 80,40% 82,00% 83,60% 85,20% 86,80% 88,40% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Cachoeirinha   118278 118278 45634 45634 SI 9,70% 4426 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 1,39% 2,08% 2,63% 3,19% 3,74% 4,30% 4,85% 5,34% 5,82% 6,31% 6,79% 7,28% 7,76% 8,25% 8,73% 9,22% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Cachoeirinha   118278 118278 45634 45634 SM 16,99% 7753 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,21% 2,43% 3,64% 4,61% 5,58% 6,55% 7,52% 8,50% 9,34% 10,19% 11,04% 11,89% 12,74% 13,59% 14,44% 15,29% 16,14% 16,99% 16,99% 16,99% 16,99% 16,99%

Cachoeirinha   118278 118278 45634 45634 20157 SS 73,02% 33320 44,17% 44,17% 44,17% 44,17% 44,17% 44,17% 44,17% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02% 73,02%

Cachoeirinha   118278 118278 45634 45634 20157 Tratam 90,01% 41073 44,17% 44,17% 44,17% 44,17% 44,17% 44,17% 45,38% 75,44% 76,66% 77,63% 78,60% 79,57% 80,54% 81,51% 82,36% 83,21% 84,06% 84,91% 85,76% 86,61% 87,46% 88,31% 89,16% 90,01% 90,01% 90,01% 90,01% 90,01%

Campo Bom 60074 57338 22914 22914 SI 9,70% 2223 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 1,39% 2,08% 2,63% 3,19% 3,74% 4,30% 4,85% 5,34% 5,82% 6,31% 6,79% 7,28% 7,76% 8,25% 8,73% 9,22% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Campo Bom 60074 57338 22914 22914 SM 17,77% 4072 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 2,54% 3,81% 4,82% 5,84% 6,85% 7,87% 8,89% 9,77% 10,66% 11,55% 12,44% 13,33% 14,22% 15,10% 15,99% 16,88% 17,77% 17,77% 17,77% 17,77% 17,77%

Campo Bom 60074 57338 22914 22914 9 SS 82,23% 18842 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23% 82,23%

Campo Bom 60074 57338 22914 22914 9 Tratam 100,00% 22914 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 1,31% 84,77% 86,04% 87,05% 88,07% 89,08% 90,10% 91,12% 92,00% 92,89% 93,78% 94,67% 95,56% 96,45% 97,33% 98,22% 99,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Canela 39229 35831 17696 17696 SI 9,70% 1717 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 1,39% 2,08% 2,63% 3,19% 3,74% 4,30% 4,85% 5,34% 5,82% 6,31% 6,79% 7,28% 7,76% 8,25% 8,73% 9,22% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Canela 39229 35831 17696 17696 SM 19,40% 3433 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 2,77% 4,16% 5,27% 6,37% 7,48% 8,59% 9,70% 10,67% 11,64% 12,61% 13,58% 14,55% 15,52% 16,49% 17,46% 18,43% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40%

Canela 39229 35831 17696 17696 2453 SS 67,90% 12016 13,86% 13,86% 13,86% 26,15% 26,15% 26,15% 29,13% 32,11% 35,10% 37,48% 39,87% 42,25% 44,64% 47,03% 49,11% 51,20% 53,29% 55,38% 57,46% 59,55% 61,64% 63,73% 65,81% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Canela 39229 35831 17696 17696 2453 Tratam 87,30% 15449 13,86% 13,86% 13,86% 26,15% 26,15% 26,15% 30,52% 34,89% 39,25% 42,75% 46,24% 49,74% 53,23% 56,73% 59,78% 62,84% 65,90% 68,96% 72,01% 75,07% 78,13% 81,19% 84,24% 87,30% 87,30% 87,30% 87,30% 87,30%

Estancia Velha 42574 41484 13364 13364 SI 29,10% 3889 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Estancia Velha 42574 41484 13364 13364 SM 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Estancia Velha 42574 41484 13364 13364 497 SS 78,42% 10480 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42%

Estancia Velha 42574 41484 13364 13364 497 Tratam 78,42% 10480 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42% 78,42%

Esteio 80755 80643 31365 31365 SI 9,70% 3042 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 1,39% 2,08% 2,63% 3,19% 3,74% 4,30% 4,85% 5,34% 5,82% 6,31% 6,79% 7,28% 7,76% 8,25% 8,73% 9,22% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Esteio 80755 80643 31365 31365 SM 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Esteio 80755 80643 31365 31365 1369 SS 90,49% 28382 4,36% 4,36% 4,36% 44,91% 44,91% 44,91% 44,91% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49%

Esteio 80755 80643 31365 31365 1369 Tratam 90,49% 28382 4,36% 4,36% 4,36% 44,91% 44,91% 44,91% 44,91% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49% 90,49%

Glorinha 6891 2067 1627 1627 SI 67,90% 1105 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,85% 9,70% 14,55% 18,43% 22,31% 26,19% 30,07% 33,95% 37,35% 40,74% 44,14% 47,53% 50,93% 54,32% 57,72% 61,11% 64,51% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Glorinha 6891 2067 1627 1627 SM 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Glorinha 6891 2067 1627 1627 0 SS 44,99% 732 0,00% 0,00% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99%

Glorinha 6891 2067 1627 1627 0 Tratam 44,99% 732 0,00% 0,00% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99% 44,99%

Gramado 32273 29013 18222 18222 SI 9,70% 1768 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 1,39% 2,08% 2,63% 3,19% 3,74% 4,30% 4,85% 5,34% 5,82% 6,31% 6,79% 7,28% 7,76% 8,25% 8,73% 9,22% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Gramado 32273 29013 18222 18222 SM 19,40% 3535 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 2,77% 4,16% 5,27% 6,37% 7,48% 8,59% 9,70% 10,67% 11,64% 12,61% 13,58% 14,55% 15,52% 16,49% 17,46% 18,43% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40%

Gramado 32273 29013 18222 18222 3950 SS 67,90% 12373 21,68% 21,68% 26,55% 26,55% 26,55% 26,55% 29,50% 32,46% 35,41% 37,77% 40,14% 42,50% 44,86% 47,23% 49,29% 51,36% 53,43% 55,50% 57,56% 59,63% 61,70% 63,77% 65,83% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Gramado 32273 29013 18222 18222 3950 Tratam 87,30% 15908 21,68% 21,68% 26,55% 26,55% 26,55% 26,55% 30,89% 35,23% 39,57% 43,04% 46,51% 49,98% 53,45% 56,93% 59,96% 63,00% 66,04% 69,08% 72,11% 75,15% 78,19% 81,23% 84,26% 87,30% 87,30% 87,30% 87,30% 87,30%

Igrejinha 31660 30190 10491 10491 SI 29,10% 3053 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Igrejinha 31660 30190 10491 10491 SM 29,10% 3053 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Igrejinha 31660 30190 10491 10491 332 SS 38,80% 4071 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 5,71% 8,26% 10,80% 12,84% 14,87% 16,91% 18,95% 20,98% 22,76% 24,55% 26,33% 28,11% 29,89% 31,67% 33,45% 35,24% 37,02% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80%

Igrejinha 31660 30190 10491 10491 332 Tratam 67,90% 7123 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 7,79% 12,41% 17,04% 20,74% 24,43% 28,13% 31,83% 35,53% 38,77% 42,01% 45,24% 48,48% 51,72% 54,95% 58,19% 61,43% 64,66% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Nova santa Rita 22716 19475 3730 3730 SI 29,10% 1085 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Nova santa Rita 22716 19475 3730 3730 SM 29,10% 1085 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Nova santa Rita 22716 19475 3730 3730 0 SS 38,80% 1447 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,71% 33,14% 32,71% 34,01% 34,36% 34,71% 35,06% 35,41% 35,75% 36,06% 36,36% 36,67% 36,97% 37,28% 37,58% 37,89% 38,19% 38,50% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80%

Nova santa Rita 22716 19475 3730 3730 0 Tratam 67,90% 2533 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,71% 35,22% 36,87% 40,25% 42,26% 44,27% 46,28% 48,29% 50,30% 52,06% 53,82% 55,58% 57,34% 59,10% 60,86% 62,62% 64,38% 66,14% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Parobe 51502 48633 10228 10228 SI 29,10% 2976 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Parobe 51502 48633 10228 10228 SM 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parobe 51502 48633 10228 10228 0 SS 72,65% 7431 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65%

Parobe 51502 48633 10228 10228 0 Tratam 72,65% 7431 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65% 72,65%

Portao 3857 1559 5124 5124 SI 29,10% 1491 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Portao 3857 1559 5124 5124 SM 16,57% 849 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 2,37% 3,55% 4,50% 5,44% 6,39% 7,34% 8,28% 9,11% 9,94% 10,77% 11,60% 12,43% 13,25% 14,08% 14,91% 15,74% 16,57% 16,57% 16,57% 16,57% 16,57%

Portao 3857 1559 5124 5124 0 SS 54,33% 2784 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33% 54,33%

Portao 3857 1559 5124 5124 0 Tratam 70,90% 3633 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,33% 55,52% 56,70% 57,88% 58,83% 59,78% 60,72% 61,67% 62,62% 63,44% 64,27% 65,10% 65,93% 66,76% 67,59% 68,41% 69,24% 70,07% 70,90% 70,90% 70,90% 70,90% 70,90%

Riozinho 4330 2748 1016 1016 SI 67,90% 690 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,85% 9,70% 14,55% 18,43% 22,31% 26,19% 30,07% 33,95% 37,35% 40,74% 44,14% 47,53% 50,93% 54,32% 57,72% 61,11% 64,51% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Riozinho 4330 2748 1016 1016 SM 9,70% 99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 1,39% 2,08% 2,63% 3,19% 3,74% 4,30% 4,85% 5,34% 5,82% 6,31% 6,79% 7,28% 7,76% 8,25% 8,73% 9,22% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Riozinho 4330 2748 1016 1016 0 SS 19,40% 197 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 2,77% 4,16% 5,27% 6,37% 7,48% 8,59% 9,70% 10,67% 11,64% 12,61% 13,58% 14,55% 15,52% 16,49% 17,46% 18,43% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40%

Riozinho 4330 2748 1016 1016 0 Tratam 29,10% 296 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Rolante 19485 15310 4746 4746 SI 29,10% 1381 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Rolante 19485 15310 4746 4746 SM 29,10% 1381 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Rolante 19485 15310 4746 4746 0 SS 38,80% 1841 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,77% 5,54% 8,31% 10,53% 12,75% 14,97% 17,18% 19,40% 21,34% 23,28% 25,22% 27,16% 29,10% 31,04% 32,98% 34,92% 36,86% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80%

Rolante 19485 15310 4746 4746 0 Tratam 67,90% 3223 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,85% 9,70% 14,55% 18,43% 22,31% 26,19% 30,07% 33,95% 37,35% 40,74% 44,14% 47,53% 50,93% 54,32% 57,72% 61,11% 64,51% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Santo Antonio da Patrulha 39685 28114 9732 9732 SI 29,10% 2832 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Santo Antonio da Patrulha 39685 28114 9732 9732 SM 3,15% 307 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,45% 0,68% 0,86% 1,04% 1,22% 1,40% 1,58% 1,73% 1,89% 2,05% 2,21% 2,36% 2,52% 2,68% 2,84% 2,99% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15%

Santo Antonio da Patrulha 39685 28114 9732 9732 0 SS 67,75% 6593 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,94% 14,94% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75% 67,75%

Santo Antonio da Patrulha 39685 28114 9732 9732 0 Tratam 70,90% 6900 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,94% 14,94% 67,98% 68,20% 68,43% 68,61% 68,79% 68,97% 69,15% 69,33% 69,48% 69,64% 69,80% 69,96% 70,11% 70,27% 70,43% 70,59% 70,74% 70,90% 70,90% 70,90% 70,90% 70,90%

Sao Francisco de Paula 20537 13004 5217 5217 SI 29,10% 1518 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Sao Francisco de Paula 20537 13004 5217 5217 SM 29,10% 1518 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Sao Francisco de Paula 20537 13004 5217 5217 0 SS 38,80% 2024 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,77% 5,54% 8,31% 10,53% 12,75% 14,97% 17,18% 19,40% 21,34% 23,28% 25,22% 27,16% 29,10% 31,04% 32,98% 34,92% 36,86% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80%

Sao Francisco de Paula 20537 13004 5217 5217 0 Tratam 67,90% 3542 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,85% 9,70% 14,55% 18,43% 22,31% 26,19% 30,07% 33,95% 37,35% 40,74% 44,14% 47,53% 50,93% 54,32% 57,72% 61,11% 64,51% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Sapiranga 74985 72286 22800 22800 SI 9,70% 2212 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 1,39% 2,08% 2,63% 3,19% 3,74% 4,30% 4,85% 5,34% 5,82% 6,31% 6,79% 7,28% 7,76% 8,25% 8,73% 9,22% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Sapiranga 74985 72286 22800 22800 SM 19,40% 4423 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 2,77% 4,16% 5,27% 6,37% 7,48% 8,59% 9,70% 10,67% 11,64% 12,61% 13,58% 14,55% 15,52% 16,49% 17,46% 18,43% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40%

Sapiranga 74985 72286 22800 22800 0 SS 67,90% 15481 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,09% 9,70% 14,55% 18,43% 22,31% 26,19% 30,07% 33,95% 37,35% 40,74% 44,14% 47,53% 50,93% 54,32% 57,72% 61,11% 64,51% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Sapiranga 74985 72286 22800 22800 0 Tratam 87,30% 19904 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,48% 12,47% 18,71% 23,70% 28,68% 33,67% 38,66% 43,65% 48,02% 52,38% 56,75% 61,11% 65,48% 69,84% 74,21% 78,57% 82,94% 87,30% 87,30% 87,30% 87,30% 87,30%

Sapucaia  do Sul 130957 130469 48044 48044 SI 9,70% 4660 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 1,39% 2,08% 2,63% 3,19% 3,74% 4,30% 4,85% 5,34% 5,82% 6,31% 6,79% 7,28% 7,76% 8,25% 8,73% 9,22% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Sapucaia  do Sul 130957 130469 48044 48044 SM 19,40% 9321 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 2,77% 4,16% 5,27% 6,37% 7,48% 8,59% 9,70% 10,67% 11,64% 12,61% 13,58% 14,55% 15,52% 16,49% 17,46% 18,43% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40%

Sapucaia  do Sul 130957 130469 48044 48044 2213 SS 67,90% 32622 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 11,22% 11,22% 47,58% 19,32% 23,37% 26,60% 29,84% 33,08% 36,32% 39,56% 42,39% 45,23% 48,06% 50,90% 53,73% 56,56% 59,40% 62,23% 65,07% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%

Sapucaia  do Sul 130957 130469 48044 48044 2213 Tratam 87,30% 41942 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 11,22% 11,22% 48,97% 22,09% 27,52% 31,87% 36,22% 40,57% 44,91% 49,26% 53,06% 56,87% 60,67% 64,48% 68,28% 72,08% 75,89% 79,69% 83,50% 87,30% 87,30% 87,30% 87,30% 87,30%

Tres Coroas 23848 20546 6874 6874 SI 29,10% 2000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Tres Coroas 23848 20546 6874 6874 SM 29,10% 2000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 4,16% 6,24% 7,90% 9,56% 11,22% 12,89% 14,55% 16,01% 17,46% 18,92% 20,37% 21,83% 23,28% 24,74% 26,19% 27,65% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10% 29,10%

Tres Coroas 23848 20546 6874 6874 0 SS 38,80% 2667 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,96% 29,66% 30,37% 31,07% 31,63% 32,19% 32,76% 33,32% 33,88% 34,37% 34,86% 35,36% 35,85% 36,34% 36,83% 37,32% 37,82% 38,31% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80%

Tres Coroas 23848 20546 6874 6874 0 Tratam 67,90% 4667 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,96% 31,74% 34,52% 37,30% 39,53% 41,75% 43,98% 46,20% 48,43% 50,38% 52,32% 54,27% 56,22% 58,17% 60,11% 62,06% 64,01% 65,95% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90%
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O Quadro 52 apresenta as estimativas de investimentos para cada um dos municípios do 
Consórcio Pró-Sinos nas áreas de abastecimento de água e de esgotamento para o alcance 
das metas propostas e que foram adotadas nas análises de sustentabilidade. 
 

Quadro 52 – Estimativa dos investimentos – água e esgoto 

 
Elaborado por Concremat, 2013. 

  

MUNICIPIO ÁGUA ESGOTO TOTAL

Araricá 838.220,74R$                         8.070.853,79R$                      8.909.074,53R$                      

Cachoeirinha 2.260.000,00R$                      208.000.000,00R$                  210.260.000,00R$                  

Campo Bom 27.020.000,00R$                    78.000.000,00R$                    105.020.000,00R$                  

Canela 2.100.000,00R$                      24.500.000,00R$                    26.600.000,00R$                    

Canoas 34.880.000,00R$                    318.000.000,00R$                  352.880.000,00R$                  

Caraá 1.249.182,86R$                      12.027.824,84R$                    13.277.007,69R$                    

Dois Irmãos 4.764.385,35R$                      26.900.000,00R$                    31.664.385,35R$                    

Estância Velha 7.341.490,56R$                      71.000.000,00R$                    78.341.490,56R$                    

Esteio 13.505.115,60R$                    234.000.000,00R$                  247.505.115,60R$                  

Glorinha 10.100.000,00R$                    8.900.000,00R$                      19.000.000,00R$                    

Gramado 2.100.000,00R$                      318.000.000,00R$                  320.100.000,00R$                  

Igrejinha 5.439.318,42R$                      52.372.772,30R$                    57.812.090,73R$                    

Nova Hartz 3.165.715,27R$                      30.481.261,09R$                    33.646.976,36R$                    

Nova Santa Rita 4.011.035,47R$                      29.700.000,00R$                    33.711.035,47R$                    

Novo Hamburgo 39.979.821,36R$                    384.947.877,37R$                  424.927.698,73R$                  

Parobé 8.809.627,32R$                      42.600.000,00R$                    51.409.627,32R$                    

Portão 8.380.000,00R$                      23.000.000,00R$                    31.380.000,00R$                    

Riozinho 731.083,38R$                         7.039.275,94R$                      7.770.359,32R$                      

Rolante 3.304.316,16R$                      10.000.000,00R$                    13.304.316,16R$                    

Santo Antônio da Patrulha 8.170.000,00R$                      36.320.000,00R$                    44.490.000,00R$                    

São Francisco de Paula 3.454.211,65R$                      33.259.064,09R$                    36.713.275,73R$                    

São Leopoldo 36.387.976,94R$                    350.363.608,61R$                  386.751.585,54R$                  

Sapiranga 5.970.000,00R$                      51.700.000,00R$                    57.670.000,00R$                    

Sapucaia do Sul 4.440.000,00R$                      234.000.000,00R$                  238.440.000,00R$                  

Taquara 9.180.251,58R$                      82.000.000,00R$                    91.180.251,58R$                    

Três Coroas 29.560.000,00R$                    22.900.000,00R$                    52.460.000,00R$                    

TOTAL 277.141.752,63R$                             2.698.082.538,03R$                          2.975.224.290,66R$                         
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6 SANEAMENTO RURAL 

De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico – Lei Federal nº 11.445 - é 
responsabilidade legal do município proporcionar os serviços de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e gestão das águas 
pluviais – os quatro componentes do saneamento básico - nas zonas urbanas e rurais, 
exceto no caso das comunidades tradicionais (reservas extrativistas, áreas indígenas e 
comunidades descendentes de escravos), que estão sob a responsabilidade legal da União. 
O município pode delegar a prestação destes serviços a terceiros através de um contrato de 
concessão. 

6.1 LEGISLAÇÃO 

A Constituição Federal vincula a existência de bons serviços de saneamento a índices de 
saúde pública quando determina, no UU§ 3º do art. 198 UU, os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos 
de saúde. Este parágrafo foi regulamentado pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012. 

Conforme UUart. 3º UU desta Lei Complementar serão consideradas despesas com ações e 
serviços públicos de saúde as referentes a: 

VI – saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja 
aprovada pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação; 

VII – saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos. 

Ao definir as diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico a Lei nº 11.445/2007 
estabelece no art.48 que a União deve garantir 

VII - meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a 
utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais 
peculiares. 

Já nos objetivos (art. 49), destaca-se: 

IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de 
pequenos núcleos urbanos isolados. 

No Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, o Capítulo VI é dedicado 
ao Acesso Difuso à Água para a População de Baixa Renda: 

Art. 68. A União apoiará a população rural dispersa e a população de pequenos núcleos 
urbanos isolados na contenção, reservação e utilização de águas pluviais para o consumo 
humano e para a produção de alimentos destinados ao autoconsumo, mediante programa 
específico que atenda ao seguinte: 

I - utilização de tecnologias sociais tradicionais, originadas das práticas das populações 
interessadas, especialmente na construção de cisternas e de barragens simplificadas; e 
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II - apoio à produção de equipamentos, especialmente cisternas, independentemente da 
situação fundiária da área utilizada pela família beneficiada ou do sítio onde deverá se 
localizar o equipamento. 

§ 1o No caso de a água reservada se destinar a consumo humano, o órgão ou entidade 
federal responsável pelo programa oficiará a autoridade sanitária municipal, comunicando-a 
da existência do equipamento de retenção e reservação de águas pluviais, para que se 
proceda ao controle de sua qualidade, nos termos das normas vigentes no SUS. 

6.2 SANEAMENTO RURAL NOS PROGRAMAS FEDERAIS 

6.2.1 Programa Nacional de Saneamento Rural (em planejamento) 

O Programa visará atender, por ações de saneamento básico, a população rural e as 
comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas e as reservas extrativistas. 
Suas justificativas são o significativo passivo que o País acumula no saneamento para as 
áreas objeto do Programa e as especificidades desses territórios, que requerem abordagem 
própria e distinta da convencionalmente adotada nas áreas urbanas, tanto na dimensão 
tecnológica, quanto na da gestão e da relação com as comunidades. No Programa, 
intervenções no sentido de cobrir o déficit de infraestrutura física necessariamente deverão 
vir acompanhadas de medidas estruturantes, no campo da participação da comunidade, da 
educação ambiental para o saneamento, dos mecanismos de gestão e da capacitação, 
entre outras. 

Uma tarefa inicial na sua formulação será justamente a definição clara do conceito a ser 
adotado para definir a população beneficiada. No caso da população rural, deve-se avançar 
conceitualmente para além da classificação orientada pela definição político-administrativa 
adotada pelo IBGE e considerar aspectos relevantes para a concepção das intervenções em 
saneamento, bem como incorporar reflexões desenvolvidas por autores que têm tratado do 
tema, como a relação com a natureza, adensamento e dependência para com o urbano, 
valorizando o significado da ruralidade nas sociedades contemporâneas.  

Da mesma forma, será indispensável a elaboração de um modelo conceitual para o 
Programa, a partir da tradição do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), 
desenvolvido no final da década de 1980 e início da de 1990, incluindo a concepção de 
matriz tecnológica apropriada à realidade local sob os aspectos sociais, culturais, 
econômicos, ambientais e institucionais, da participação comunitária; das ações 
educacionais e dos modelos de gestão, entre outros aspectos. O Programa dará ênfase 
para iniciativas de integralidade, com um olhar para o território rural e o conjunto das 
necessidades nos componentes do saneamento básico. Deverá, ainda, procurar integração 
com o Programa Territórios da Cidadania, com o Programa de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e com a política pública estabelecida para as populações tradicionais, visando 
maior racionalidade nas intervenções. A elaboração do Programa deverá contar com a 
participação dos movimentos sociais do campo e da floresta e organizações da sociedade 
civil. 

Objetivos 

Financiar, em áreas rurais e de comunidades tradicionais (conforme Decreto 6.040/2007 e a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais), 
medidas de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de provimento de 
banheiros e unidades hidrossanitárias domiciliares e de educação ambiental para o 
saneamento, além de, em função de necessidades ditadas pelo enfoque de saneamento 
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integrado, ações de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de manejo de águas 
pluviais. 

Público-alvo 

Serão beneficiários as administrações municipais, os consórcios e os prestadores de 
serviço, incluindo instâncias de gestão para o saneamento rural, como cooperativas e 
associações comunitárias. 

Fonte de recursos e orçamento 

O Programa será operado principalmente com recursos não-onerosos, não se descartando 
o aporte de recursos onerosos, em valores estimados de R$ 22,7 bilhões, com referência ao 
ano base de 2012, para investimentos nos próximos 20 anos, conforme disponibilidade 
orçamentária. 

Ações 

Para a identificação das ações a comporem o Programa, deverá se desenvolver esforço 
para se encontrarem as especificidades que requeiram recortes adequados, contemplando 
as demandas particulares e diferenciadas de saneamento básico nas áreas rurais. Uma 
possibilidade de organização das ações seria concebê-las segundo a natureza da 
população a ser beneficiada como, programa para a área rural, para áreas indígenas, para 
comunidades quilombolas e para reservas extrativistas, dentre outras, contudo com a 
preocupação de evitar sua fragmentação. Além disso, deverá ser realizada análise 
cuidadosa da integração de iniciativas atuais e da necessidade de particularizá-las em um 
primeiro momento, para evitar riscos de descontinuidade, a exemplo do Projeto Cisternas, 
sob a responsabilidade do MDS, e do Projeto Água Doce, sob a responsabilidade do MMA. 

Eixos estratégicos do programa: 

 Tecnologia:UU Tecnologias de saneamento apropriadas às peculiaridades regionais e 
locais – tecnologias sociais. Saneamento rural ecológico atento aos impactos 
ambientais. 

 Gestão, operação e manutenção dos serviços: Sustentabilidade dos serviços 
implantados – modelos de gestão. 

 Educação e mobilização social: Educação em saúde, participação e controle social 

Educação permanente e participação social na perspectiva da educação popular em 
todas as etapas.  
Participação dos movimentos sociais. 

O programa se destina à população rural dispersa, população rural adensada, população 
residente em localidades de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, 
lugarejos e aldeias, assim definidos pelo IBGE e demais agrupamentos populacionais 
caracterizados como rural, considerando a diversidade de atividades socioeconômicas e 
culturais. 
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6.2.2 Melhorias Sanitárias Domiciliares 

Programa de repasse de recursos não onerosos.  O conceito de melhorias sanitárias está 
relacionado ao saneamento individual do domicílio. No quadro a seguir são apresentados os 
eixos de atuação e exemplos de itens que poderão ser solicitados dentro do programa. 

 

Figura 56 – Eixo de atuação do MDS. 
Fonte: Funasa, 2014. 

Estes itens podem e devem fazer parte da proposta apresentada à Funasa2F2F

4, na medida 
exata da necessidade domiciliar percebida de forma integrada e devem ser combinados de 
acordo com as características da localidade. 

Além das soluções mais usuais de saneamento domiciliar, poderão ser indicadas também 
tecnologias diferenciadas na forma e modelo adequados para cada região e/ ou domicílio. 

O Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares tem os seguintes objetivos:  

 Implantar soluções individuais e coletivas de pequeno porte, com tecnologias 
apropriadas. 

 Contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade provocados pela falta ou 
inadequação das condições de saneamento domiciliar. 

 Dotar os domicílios de melhorias sanitárias, necessárias à proteção das famílias e à 
promoção de hábitos higiênicos.  

 Fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento.  
                                                 

 

 

4A Funasa disponibiliza modelos de projetos técnicos de engenharia para as Melhorias Sanitárias Domiciliares apresentadas 

no Manual de MSD, com os respectivos detalhamentos, especificações técnicas e planilhas orçamentárias. Estes modelos 

poderão ser utilizados pelo proponente a título de exemplo podendo ser alterados conforme a necessidade e característica 

regional. Os documentos e projetos apresentados serão submetidos à análise e aprovação dos técnicos da Funasa. 
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6.3 SANEAMENTO RURAL NOS PROGRAMAS ESTADUAIS 

6.3.1 Rio Grande do Sul 

6.3.1.1 Emater/Ascar 

A Emater/RS-Ascar orienta sobre práticas adequadas e desenvolvimento de atitudes 
educativas, como:  

 Proteção de fontes naturais de abastecimento de água para consumo humano. 
 Implantação de redes de abastecimento de água, individuais ou coletivas, 

beneficiando unidades familiares ou grupos de famílias rurais. 
 Encaminhamento de amostras de água, coletadas para análise laboratorial. 
 Instalação e/ou construção de equipamentos sanitários para tratamento e disposição 

final de esgotos cloacais e águas servidas, gerados nos domicílios rurais. 
 Gestão dos resíduos sólidos nas propriedades rurais: reaproveitamento de resíduos 

e organização para coleta seletiva; reaproveitamento da matéria orgânica – 
compostagem.  

6.3.1.2 Programa Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul 

O programa tem como objetivo estruturar o sistema estadual de saneamento e ampliar o 
acesso aos serviços de saneamento básico. Implanta sistemas de saneamento 
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e manejo de águas 
urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) mediante convênios com prefeituras 
municipais de todo o Estado. 

Podem participar todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 

6.3.1.3 Programa de Saneamento (Prosan)  

Este programa está vinculado à Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde e tem 
como objetivo promover, em parceria com os municípios, ações visando a atender às 
comunidades de baixa renda, em situação de risco epidemiológico devido à falta de 
saneamento básico3F3F

5.O programa possibilita dois tipos de financiamentos: os municípios 
podem solicitar recursos para sistemas simplificados de abastecimento de água, podendo 
ser utilizado para compra da bomba, tratamento, rede de adução, caixa d'água, e rede de 
distribuição ou para a construção de módulos sanitários, destinados a famílias que não 
possuam vaso sanitário e banheiro em suas casas. 

O PROSAN repassa recursos a fundo perdido, diretamente do FES (Fundo Estadual de 
Saúde) para os FMS (Fundos Municipais de Saúde). A responsabilidade da contratação e 
execução da obra é da Prefeitura Municipal. 

                                                 

 

 

5PROSAN/DVAS/CEVS-SES RS - Rua Domingos Crescêncio, 132 - sala 211 - CEP 90650-090 -Porto Alegre – RS - 

Telefone: (51) 3901-1119. E-mail:prosan@saude.rs.gov.br 

 



Propostas do Plano Regional de Saneamento Básico - Resumo  

118 

Em 2014 o município de Caraá foi beneficiado com recursos do Prosan entre os que 
integram o Consórcio Pró-Sinos. 

6.3.2 Minas Gerais 

Minas Gerais desenvolve há três décadas programas sociais em saneamento voltados para 
comunidades rurais, em sua maioria, situadas em municípios de pequeno porte e com baixo 
IDH. 

As fontes de recursos/dotação orçamentária desses programas advêm, prioritariamente, de 
fontes governamentais situadas nos três níveis de governo e são efetivadas por convênios e 
contratos. 

Os projetos elaborados e executados têm como característica comum o emprego de 
tecnologias de baixo custo, a capacitação operacional e o envolvimento do poder público 
municipal e a participação da comunidade local. 

6.3.3 Ceará 

6.3.3.1 SISAR 

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário Rural (SISAR) é 
composto de uma federação de associações comunitárias criadas especificamente com o 
propósito de autogerir os sistemas locais, com o apoio técnico da Companhia de Água e 
Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará (CAGECE).   

A participação dos usuários é fator importante da sustentabilidade do abastecimento de 
água e esgotamento sanitário em zonas rurais. A participação efetiva é considerada como 
um meio para assegurar que as características culturais, econômicas, ambientais e sociais 
de cada comunidade sejam incorporadas no projeto e na forma como um sistema será 
construído e administrado. 

Cada unidade do sistema SISAR é legalmente constituída como uma associação civil de 
direito privado, sem fins lucrativos, que gere o abastecimento de água e esgotamento 
sanitário operados pelas associações comunitárias afiliadas. Encarrega-se de administrar 
seus bens de propriedade exclusiva - recebidos do governo ou de doadores privados - e o 
dinheiro arrecadado através das tarifas que cobram por seus serviços. 

A CAGECE criou uma estrutura paralela, a Coordenação de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário Rural (GESAR), especificamente para gerir suas ações nas zonas 
rurais. Cabe à empresa estadual a responsabilidade de instalar os sistemas mantendo os 
direitos de propriedade sobre eles. O apoio financeiro para a implantação de um sistema é 
proporcionado por programas estatais e federais, e em menor escala pelos governos 
municipais. 

No caso do abastecimento de água em zonas rurais é adotado o sistema de rede domiciliar, 
utilizando água de poços e represas, tratamento da água com cloro em tabletes a filtração 
lenta, análises de confiabilidade da qualidade da água in loco e uso de laboratórios externos 
em situações de controle mais complexo. Também há hidrômetros em 100% das conexões 
domiciliares. 
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Entre as soluções técnicas para esgotamento sanitário estão: sistemas individuais ou rede 
de esgoto e tratamento de águas residuais em lagoas de estabilização. É evitado o uso de 
estações de bombeamento. Cada domicílio conta com módulo sanitário (WC com pia). 

As unidades do SISAR funcionam por meio de acordos tripartites entre o Governo do Estado 
- CAGECE - SISAR e entre o SISAR - Município - Associação, que têm como objetivo 
proporcionar a cooperação técnica, o acesso à subvenção ou empréstimo de uso da 
infraestrutura. Além destes acordos, os principais instrumentos de gestão utilizados pelos 
SISAR são seu Estatuto Social e uma Carta de Acordo entre a Municipalidade e a 
Associação Comunitária, que permite à Associação operar seu sistema. 

6.4 EXPERIÊNCIAS EM ÂMBITO MUNICIPAL 

6.4.1 Caxias do Sul - Projeto Água Limpa 

O Projeto Água Limpa, da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(SMAPA) de Caxias do Sul, tem como objetivo orientar o manejo da propriedade rural, da 
cobertura vegetal e dos recursos hídricos (matas ciliares, nascentes, banhados, arroios e 
rios). Em comunidades com dificuldades de abastecimento são perfurados poços artesianos 
comunitários. O saneamento básico nas propriedades rurais contempla ações para o 
suprimento com água potável, destino adequado das águas servidas, dos dejetos de 
animais, dos resíduos domiciliares e das embalagens de agrotóxicos. 

Na parceria, a SMAPA é a gestora da ação. O setor de Vigilância Ambiental da Secretaria 
da Saúde desenvolve o programa da Vigilância da Qualidade da Água para consumo 
humano, através do sistema Vigiágua, do Ministério da Saúde. Além disso, a Vigilância 
Ambiental realiza pesquisas de campo com as famílias que necessitam recuperar ou tratar a 
água que utilizam onde não existe rede de abastecimento pública. Cabe ao Serviço 
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) destinar pessoal técnico e operacional para 
acompanhamento do projeto, a elaboração de materiais de divulgação e sensibilização nas 
propriedades rurais, organização de palestras e dias de campo, ações específicas nas 
bacias de captação no meio rural e fornecimento de materiais para a execução do 
saneamento básico. Nas pequenas propriedades é estimulado o uso de esterqueiras 4F4F

6 . 

                                                 

 

 

6 É uma construção que permite a fermentação do esterco, urina e água provenientes da criação de animais, diminuindo o 
potencial poluidor e possibilitando o aproveitamento futuro como fertilizante em lavouras e pastagens. Durante o processo de 
curtimento, a elevação da temperatura destrói microorganismos causadores de doenças. 



Propostas do Plano Regional de Saneamento Básico - Resumo  

120 

 

Figura 57 – Cartilha de Saneamento Rural. 
Fonte: PM Caxias do Sul, 2012. 

Entre as ações desenvolvidas estão:  

 Proteger adequadamente as nascentes de água;  
 Tratar adequadamente as águas servidas da cozinha e do esgoto domiciliar, 

destinando-os para a fossa séptica e sumidouro;  
 Construir esterqueiras bem dimensionadas e impermeabilizadas para evitar a 

contaminação do solo e dos mananciais hídricos;  
 Promover e participar da coleta seletiva do lixo domiciliar e das embalagens de 

agrotóxicos. 

6.5 PROPOSTA DE ALTERNATIVA PARA SANEAMENTO RURAL  

Tendo em vista as características das áreas rurais dos 26 municípios e as várias 
experiências citadas é indicada a concepção, pelo Consórcio Pró-Sinos, de um Programa de 
Saneamento Rural adotando as características gerais de gestão do modelo Sisar, no caso 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com apoio da Corsan, Semae, Comusa 
e outras autarquias municipais, conforme a necessidade. Também é indicada a ampliação 
da abrangência para contemplar a gestão dos recursos hídricos e a dos resíduos sólidos, 
tendo por base a experiência do Programa Água Limpa da Prefeitura de Caxias do Sul.  
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7 16B16BEDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Nos municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos estão em andamento várias atividades 
de educação ambiental que devem servir de ponto de partida para um levantamento mais 
completo, sistematização, articulação e avaliação de sua eficácia de modo a potencializar 
seus efeitos e evitar duplicação e/ou pulverização de esforços. 

Nos subprodutos anteriores, referentes à situação institucional de cada município e da 
região que abrange os municípios integrantes do Consórcio, já consta um levantamento 
preliminar das atividades que vem sendo realizadas. 

O desafio é articular as diversas competências e habilidades específicas de organizações 
não governamentais, associações, grupos organizados e outros, em prol de um processo 
integrado de enfrentamento da problemática socioambiental relacionada ao saneamento. 

7.1 PREMISSAS BÁSICAS 

O apoio à qualificação da gestão e da participação da sociedade é fundamental para o 
sucesso no planejamento e na execução de políticas locais de saneamento ambiental na 
medida em que ambas orientam a definição de estratégias e o controle social da prestação 
dos serviços públicos. Nesse sentido, a educação ambiental, ao mobilizar os usuários para o 
exercício do controle social, que inclui sua participação no planejamento e no 
acompanhamento da gestão, constitui um instrumento que ajuda a qualificar o gasto público 
em saneamento e a destinação eficiente dos recursos revertendo em benefícios diretos à 
população, bem como à sustentabilidade dos serviços de saneamento. 

É importante lembrar que o Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a 
Lei Nº 11.445/2007, estabelece, entre outras as seguintes obrigações no que se refere aos 
Planos Municipais de Saneamento: 

Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, de forma a 
garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, 
por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de: 

I - divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 
II - recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e 
III - quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos 
do art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007. 
 
§ 1º A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as 
fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, 
inclusive por meio da rede mundial de computadores - internet e por audiência pública. 

Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser instituído mediante 
adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos: 

I - debates e audiências públicas; 
II - consultas públicas; 
III - conferências das cidades; ou 
IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento 
básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 
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§ 1º As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se realizar de modo a 
possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma regionalizada. 

§ 2º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer do povo, 
independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões a propostas do Poder Público, 
devendo tais consultas ser adequadamente respondidas. 

§ 6º Será vedado, a partir do exercício financeiro de 2014, acesso aos recursos federais ou aos 
geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços de 
saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, 
por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do 
inciso IV do caput. 

O recente Decreto Federal 8.211, de 21/03/2014 5F5F

7,que prorrogou o prazo de obrigatoriedade 
de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) até 2015, manteve a 
redação e o prazo previsto no § 6º do art. 34 para a instituição do organismo de controle 
social por legislação específica. 

7.2 DEMANDAS 

Um volume substancial de recursos é investido em educação ambiental como parte dos 
financiamentos e dos convênios firmados pelo Governo Federal com estados e municípios 
para ações de saneamento. A educação ambiental representa um instrumento da gestão 
dos mais importantes dos programas e investimentos na área. Segundo o Sistema Nacional 
de Informação em Saneamento (SNIS), a Educação Ambiental está presente, de forma 
pulverizada, em todos os programas do saneamento, com destinação de 3% dos recursos 
nos convênios da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e em torno de 1% nos 
financiamentos com recursos do FGTS. Nos financiamentos com recursos federais há 
obrigatoriedade de execução de um projeto técnico relativo ao trabalho socioambiental, 
especialmente em implantações de sistemas de esgotamento sanitário. As operadoras 
(CORSAN, COMUSA, SEMAE e outras) disponibilizam recursos para estas ações que 
devem ser articuladas com as atividades de educação ambiental. 

No abastecimento de água as ações são destinadas à conscientização sobre a preservação 
dos mananciais bem como para o uso racional da água potável, prevenção e recuperação 
de perdas e adequado uso e manutenção das instalações e equipamentos públicos e 
domiciliares que compõem o sistema. 

No que se refere ao esgotamento sanitário existe a necessidade de ações de educação 
ambiental para que no menor prazo possível seja alcançada a universalização do 
atendimento com conexões domiciliares onde já existe rede coletora disponível. Esta área 
também se conecta com a de resíduos sólidos e de drenagem urbana no que diz respeito à 
participação da população para a conservação da limpeza das ruas e áreas de drenagem e 
de preservação permanente, como as zonas de banhados. 

                                                 

 

 

7Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico. 
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A viabilização e a ampliação da coleta seletiva estão estreitamente ligadas a uma maior 
participação da população fazendo a sua parte na separação dos materiais recicláveis e até 
mesmo na entrega voluntária em pontos específicos. 

7.3 INTEGRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE AÇÕES PREVISTAS NO ÂMBITO 
REGIONAL 

7.3.1 68B68BAções previstas no Plano de Bacia - Comitesinos 

Conforme mostra o Quadro 53, já existem no Plano de Bacia ações priorizadas para a área 
de Educação Ambiental, inclusive com recursos previstos. A implementação dessas ações 
demanda participação das prefeituras municipais da região.  

Quadro 53 – Resumo das ações, prazos e custos – Plano de Bacia 

Programa Ações Prazo Custo da 
ação (R$) 

Custo do 
Programa (R$) 

 

Educação, 
mobilização e 
comunicação 

Educação 
ambiental 

20 anos 2.200.000,00  

4.400.000,00 

Plano de 
Comunicação 

Social 

20 anos 2.200.000,00 

Fonte: Plano de Bacia, Comitesinos. 

Embora o principal objetivo da proposta de educação ambiental do Plano de Bacia6F6F

8– mais 
voltada para o universo escolar das redes públicas - seja “a formação crítica para a atuação 
no gerenciamento dos recursos hídricos” também é buscada a ampliação das redes de 
cooperação, envolvendo os diferentes segmentos com atuação na área da Bacia do Sinos, 
para o desenvolvimento de ações integradas capazes de contribuir com a melhoria da 
qualidade e quantidade das águas.  

Entre os resultados esperados, que se coadunam com o dos PMSBs, estão: 

 Qualificação continuada dos promotores da educação ambiental para a atuação 
competente no gerenciamento dos recursos hídricos e difusão de seus fundamentos. 

 Desenvolvimento da capacidade de articulação e de mobilização dos diferentes 
setores estabelecidos nas comunidades (municípios) para as atividades que 

                                                 

 

 

8 O Programa reúne atualmente representantes de treze municípios integrantes da Bacia - Caraá, Santo Antônio da Patrulha, 
Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Esteio e 
Canoas, oriundos das Secretarias Municipais de Educação, intitulados como coordenadores do projeto Dourado, que são 
responsáveis pelas articulações na instância municipal para promover a mobilização e a participação das comunidades nos 
diversos eventos e atividades planejadas. Há, no entanto, esforços para envolver e comprometer os demais municípios da 
Bacia para a ação coletiva de educação ambiental. 
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resultem na aplicação das ferramentas de gestão e de comprometimento com o uso 
racional dos recursos hídricos. 

7.3.2 69B69BAções previstas no Plano de Educação Ambiental – Consórcio Pró-Sinos 

O Programa de “Educação Ambiental voltada à preservação e recuperação da Bacia do Rio 
dos Sinos” (PEA/Pró-Sinos 7F7F

9), visa a alertar a comunidade acerca da problemática ambiental 
visando aumentar a compreensão sobre a natureza complexa do meio ambiente natural 
como de tudo que é criado pelo ser humano, resultante da integração de seus aspectos 
biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais. Busca incentivar à adoção de novos 
hábitos que permitam à comunidade participar responsável e eficazmente da preservação e 
da solução dos problemas ambientais. 

Uma das principais atuações do PEA/Pró-Sinos é por meio dos Coletivos Educadores, que 
são referência nos municípios. Durante o processo de elaboração dos PMSBs e do Plano 
Regional foram realizadas várias atividades de mobilização com foco no saneamento 
voltadas para a comunidade escolar da Bacia do Sinos, por meio do PEA/Pró-Sinos. 

Em muitas das oficinas, capacitações e reuniões realizadas nos municípios foi sugerida a 
ampliação da atuação e abrangência do Programa com a incorporação do componente 
saneamento e diversificação do público a ser atendido. 

7.4 PROPOSTAS PARA OS PLANOS MUNICIPAIS E REGIONAL 

Como já mencionado, em cada um dos municípios do Consórcio Pró-Sinos há vários 
programas de educação ambiental e mobilização social em andamento e que devem ser 
potencializados e ampliados visando a abranger os conceitos, materiais e conteúdos já 
disponibilizados ao longo da elaboração dos PMSBs. É fundamental que esses programas 
incorporem as temáticas relativas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e gestão das águas pluviais. 

A seguir, no   

                                                 

 

 

9 Atualmente o programa atende a todos os municípios consorciados  
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Quadro 54, são descritos os objetivos e as ações concebidas. 
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Quadro 54 – Objetivos e ações propostas – PMSB e PRSB 

Objetivos Ação 

I. Ampliar o conhecimento sobre a 
percepção da população a respeito do 
saneamento. 

Realizar pesquisa qualiquantitativa sobre 
saneamento e meio ambiente. Essa 
atividade está incluída no Plano Regional e 
deve ser realizada pelo Consórcio. 

I. Melhorar a eficácia dos programas de EA. 

II. Evitar desperdício de recursos, pessoal e 
infraestrutura. 

III. Capacitar melhor o corpo docente das 
escolas do município. 

 Relacionar, sistematizar e avaliar os 
programas de educação ambiental 
existentes. 

 Relacionar, sistematizar e avaliar os 
programas e/ou projetos de capacitação de 
professores sobre temas ambientais e de 
saneamento. 

 Fazer a adequação de modo a incluir as 
diretrizes e fundamentos do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

I. Obter o apoio dos meios de comunicação 
para a divulgação do PMSB. 

II. Ampliar o espectro de difusão de ideias e 
conceitos sobre saneamento. 

Fazer um levantamento a respeito de 
espaços fixos e eventuais na imprensa local 
e regional para publicação de matérias 
relacionadas ao saneamento, meio 
ambiente, educação ambiental. 

I. Ampliar o conhecimento da população a 
respeito dos serviços de saneamento. 

II. Esclarecer sobre a importância da 
participação do usuário para a melhoria 
dos serviços de água, esgoto, drenagem 
e resíduos. 

Operacionalizar a recomendação de incluir o 
componente de educação 
ambiental/comunicação e mobilização em 
todas as alternativas propostas. 

I. Incentivar o exercício da cidadania. 
Definir forma permanente de informação à 
população do andamento do PMSB. 

Elaborado por Concremat, 2013. 

A pesquisa é o ponto de partida para avaliar a percepção da população sobre saneamento e 
poder planejar ações. Precisa ser feita no início de execução do Plano por isto é indicada 
como emergencial. 

As ações de curto prazo se referem apenas a adequações e inclusão do tema saneamento 
em programas já existentes e podem ser realizadas em um horizonte de até quatro anos. 
Outras foram estimadas para todo o horizonte do Plano. 

Na análise de sustentabilidade que contempla os investimentos previstos para cada um dos 
quatro segmentos - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos e drenagem e gestão das águas pluviais, também são 
considerados os valores para mobilização social e educação ambiental que devem ser 
investidos.  
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8 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

8.1 REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB): “O alinhamento à 
legislação nacional que atualmente regulamenta o setor de saneamento básico no Brasil confere a 
existência do PMSB um dos principais procedimentos para organizar a gestão dos serviços. Além 
disto, estabelece que as atividades de regulação e os contratos de prestação dos serviços observem, 
necessariamente, o disposto no plano”.  

O PLANSAB prevê no “Programa 3 – Saneamento Estruturante”, ações de apoio à gestão, 
entre essas (ii) a implementação e o aperfeiçoamento da regulação e das atividades de 
fiscalização, por meio de assistência técnica e incluindo a capacitação dos agentes 
reguladores.  

Os modelos de regulação autorizados pela Lei nº 11.445/07 são a regulação por entes 
estaduais, por entes municipais e por consórcios de regulação. A seguir são transcritas do 
PLANSAB algumas considerações sobre tais modalidades. 

“A principal vantagem do modelo regulatório estadual está na maior propensão a ganhos de escala e 
de escopo. Os ganhos de escala são decorrentes da amplitude de atuação do ente regulador dentro 
de um mesmo serviço público, enquanto os ganhos de escopo se referem à pluralidade de serviços 
regulados pelo mesmo ente. Certos serviços federais, como é o caso do fornecimento de energia 
elétrica (normalmente na etapa de distribuição), serviços estaduais de competência do ente federativo 
ao qual está subordinado, bem como serviços de um grande número de municípios, podem ser 
regulados por entes estaduais. 

Em consequência, o modelo estadual permite, de um lado, a redução dos custos da regulação por 
serviço público e a existência de órgão colegiado de dirigentes, bem como a possibilidade de 
vencimentos compatíveis para o quadro técnico, sem forte impacto no valor das tarifas, e, de outro 
lado, a troca de expertise adquirida entre os serviços públicos regulados para obtenção de resultados 
mais eficientes e céleres. Por outro lado, o distanciamento dos entes estaduais em relação ao serviço 
público e aos usuários acarreta a necessidade de previsão de mecanismos mais eficientes para 
garantir, para o primeiro, a eficiência e celeridade da regulação, e, para o segundo, o acesso à 
regulação pela sociedade. Nesse sentido, e voltado para o setor de saneamento básico, o ente 
regulador pode dividir sua competência fiscalizadora com o Poder Executivo Municipal, deixando para 
este a inspeção direta e constante dos serviços (fiscalização direta), enquanto o ente ficará incumbido 
da fiscalização indireta e aplicação de penalidades. 

Também poderá ser dividida a competência de resolução de conflitos, quando os municípios poderão 
receber as solicitações de ouvidoria (reclamações, consultas, etc.) e encaminhá-las ao ente 
regulador. Para tanto, é necessário prever a criação de canal de comunicação específico entre o 
município e o ente regulador, a fim de receber as manifestações dos usuários e eventuais 
irregularidades constatadas na fiscalização direta, bem como de um sistema de informações, para 
que esta possa monitorar remotamente os níveis de adequação dos serviços. Por fim, é preciso tomar 
os devidos cuidados em relação à independência, considerando o risco de influência do chefe do 
Poder Executivo Estadual sobre serviços que não seriam de sua titularidade. 

As vantagens do modelo regulatório municipal, se comparadas ao estadual, são as proximidades com 
o serviço público, a facilidade de fiscalização constante e a participação dos usuários no controle 
social. Em contrapartida, no que tange aos aspectos econômico-financeiro e técnico, a falta de escala 
e de escopo pode conduzir à inviabilidade da regulação. Ademais, baixos salários levam à baixa 
qualidade técnica da atividade da regulação, pela falta de interesse por parte do pessoal qualificado e 
pela forte influência do prestador de serviços. Com efeito, tal situação pode também se reproduzir no 
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âmbito das entidades reguladoras estaduais. Em razão disso, é natural que os entes municipais 
venham a ser dirigidos por apenas um indivíduo, o que vai de encontro ao desenho regulatório já 
traçado, facilitando a captura e podendo configurar a gestão personalista, com efeitos na estabilidade 
do serviço. Assim, o ente regulador municipal poderia buscar formas de reduzir ou diluir os custos da 
regulação. Com efeito, ele pode valer-se da delegação de outros serviços públicos de municípios 
vizinhos (ganhos de escala), bem como outros serviços de titularidade municipal (ganhos de escopo). 
Cabe apenas observar os devidos cuidados para evitar a perda da proximidade com o serviço e com 
os usuários, que é sua principal vantagem, e a ingerência política de um município sobre serviços de 
outros municípios. 

O consórcio público regulador é a inovação trazida pela Lei nº 11.445/2007, em matéria de arranjo 
institucional da regulação, e está previsto no capítulo referente à prestação regionalizada. Essa 
modalidade de gestão associada, ao lado da celebração de convênios de cooperação, está prevista 
constitucionalmente no art. 241, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, e 
recentemente disciplinada na Lei Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto nº 6.017/2007. O modelo 
consorciado para a regulação tem propensão a trazer as vantagens dos dois modelos já vistos, 
minimizando as desvantagens de cada um com uma forma intermediária de atuação. É necessário, 
nesse sentido, fazer projeção do tamanho do ente regulador, da área a ser abrangida, do escopo da 
regulação e dos custos incorridos. As possíveis desvantagens do modelo estão na sua própria 
natureza, mas são passíveis de superação com o novo ambiente político-institucional e aparato legal 
que ancoram o setor do saneamento no Brasil. É inegável que se trata de modelo recente, ainda com 
uma única experiência no País, em processo de institucionalização. O consórcio público, para ser 
instituído, necessita da edição de um grande número de documentos, entre eles as leis de criação 
dos entes a se consorciarem e os contratos de rateio, que disciplinarão os repasses financeiros para 
a entidade consorciada. Outros entraves previsíveis encontram-se na forma de escolha do quadro 
dirigente e do processo de decisões, que poderá gerar conflitos de caráter político, e na insegurança 
da continuidade do consórcio quando da ocorrência de mudanças de governo, em razão de seu 
caráter pactuado. 

Cumpre destacar a situação em que o consórcio público regulador combina suas funções com as 
funções de prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Deve se avaliar se, quando não é 
criado exclusivamente para exercer as atividades de regulação e fiscalização, tenha sua 
independência decisória violada no próprio ato de criação do consórcio, devido à falta de isenção de 
ânimo na atividade decisória, que deve sempre estar voltada para o interesse público. 

Por fim, permanece ainda o desafio de se desenvolverem as bases para modelos regulatórios 
específicos para os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, guardando 
consonância com tudo que foi detalhado no PNRS, bem como para manejo das águas pluviais 
urbanas, uma vez que toda a tradição da regulação concentra-se nos serviços de abastecimento de 
água potável e de esgotamento sanitário”. 

Atente-se, também, para o Decreto nº 8.211 de 21/03/14, que altera o Decreto 7.217/10 no 
que se refere aos prazos legais do PMSB e da instituição do controle social, como segue: 

“Art. 26. ........................................................................ 

§ 2º Após 31 de dezembro de 2015, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo 
titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de 
financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, 
quando destinados a serviços de saneamento básico. (NR) 

Art. 34. ........................................................................ 

§ 6º Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos geridos ou 
administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, 
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àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de 
legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV do 
caput. (NR)” 

Durante as audiências de apresentação dos PMSBs em cada um dos municípios este tema 
do prazo para o estabelecimento do mecanismo de controle social foi amplamente debatido 
e os municípios já estão mobilizados para a instituição e/ou remodelação de Conselhos 
existentes, visando ao cumprimento do prazo. 

Alguns dos municípios, especialmente os que não têm contrato de programa com a 
Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, sugerem a alternativa do 
estabelecimento de agência que regule e fiscalize os serviços em toda a Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos, a qual deverá contar com independência e autonomia decisória, técnica, 
orçamentária, financeira e operacional.  

8.2 AGENDA INSTITUCIONAL PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS 

A efetivação e sustentabilidade dos PMSBs e do PRSB dependem fundamentalmente de 
uma agenda institucional, com objetivos relacionados à consolidação dos instrumentos de 
planejamento, regulação, controle social e prestação dos serviços.  

Esta é a parte do plano que mais necessita de ações e decisão política, tornando-se, 
portanto, o ponto mais delicado no arranjo institucional e na viabilidade de concretização dos 
PMSBs e do PRSB..  

As ações que constituem a agenda institucional estão todas inseridas como metas 
imediatas. Os prazos sugeridos terão como marco inicial a vigência dos Planos após sua 
aprovação/publicação como instrumento legal do município, no caso dos PMSBs, e pela 
assembleia do Consórcio, no que se refere ao PRSB. 

O Quadro 55 apresenta as ações para implantação do sistema de planejamento. 

Quadro 55 – Agenda para Institucionalização do Planejamento – Metas Imediatas 

Objeto Prazo 

Alternativa de Grupo Executivo Municipal 

Instituir por portaria o sistema municipal de planejamento. Dois meses.

Alternativa de vinculação a Consórcio de Planejamento Existente 

Elaborar o Protocolo de intenções para adesão ao consórcio. Um mês. 

Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao consórcio. Três meses.

Alternativa de vinculação a Consórcio de Planejamento a ser criado 

Articulação para formação do consórcio. Seis meses.

Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao consórcio. Três meses.

Assembleia estatuinte do consórcio. Três meses.



Propostas do Plano Regional de Saneamento Básico - Resumo  

130 

O Quadro 56 apresenta as ações para implantação da regulação. 

Quadro 56 – Agenda para Institucionalização da Regulação – Metas imediatas 

Objeto Prazo 

Alternativa de Agência Municipal 

Elaborar os instrumentos jurídicos para criação da agência. Quatro meses.

Aprovação legislativa de criação da agência. Três meses. 

Instituição da agência. Um mês. 

Alternativa de vinculação a Agência Reguladora Estadual 

Aprovação legislativa do Convênio de Cooperação. Três meses. 

Alternativa de vinculação a Consórcio Regulador existente 

Protocolo de intenções para adesão ao consórcio. Um mês. 

Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao Consórcio. Três meses. 

Alternativa de vinculação a Consórcio Regulador a ser criado 

Articulação para formação do consórcio. Seis meses. 

Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao consórcio. Três meses. 

Assembleia estatuinte do consórcio. Três meses. 

O   
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Quadro 57 apresenta a agenda para institucionalização do controle social. Observa-se que 
dentre as sugestões apresentadas foram indicadas as alternativas de Conselhos no âmbito 
municipal e no âmbito regional, vinculado a Consórcio, seja de regulação seja de 
planejamento. 
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Quadro 57 – Agenda para Institucionalização do Controle Social – Metas Imediatas 

Objeto Prazo 

Alternativa de Conselho no âmbito municipal   

Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do Conselho. Dois meses. 

Aprovação legislativa de criação do Conselho. Três meses. 

Instituição do Conselho e indicação/eleição de seus membros. Três meses. 

Alternativa de Conselho no âmbito de Consórcio Regional   

Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do Conselho. Três meses. 

Indicação/eleição de seus membros. Três meses. 
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9 INDICADORES 

O plano regional deve considerar, tanto quanto possível, os objetivos e metas dos planos 
municipais, da mesma forma que os planos locais também devem observar as diretrizes das 
políticas estaduais, de meio ambiente, de resíduos sólidos e, especialmente, as do plano 
regional de recursos hídricos.  

Essa integração vem ocorrendo desde o início dos trabalhos de elaboração dos planos 
municipais, ocasião em que foram sugeridos indicadores como instrumentos de avaliação 
sistemática dos serviços prestados. 

No caso deste Plano Regional de Saneamento Básico, julgou-se adequado também 
considerar como referência os indicadores no Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PLANSAB, 2013) por possibilitarem o alinhamento com as metas estabelecidas para os 
quatro serviços para a Região Sul. No referido documento, constam 23 indicadores 
selecionados, contemplando os quatro componentes do saneamento básico, além de 
aspectos de gestão, conforme detalhado no Quadro 58. 

Sugere-se que os indicadores, juntamente com a regulação, estejam entre as questões a 
serem aprofundadas nos grupos temáticos propostos para discussões no âmbito do 
Consórcio Pró-Sinos. 
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Quadro 58 – Indicadores selecionados para as metas do PLANSAB 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

Para esses indicadores foram estabelecidas metas progressivas de expansão e qualidade 
dos serviços, para as cinco macrorregiões e para o País, conforme Quadro 59. Essas metas 
serão instrumentos fundamentais para o acompanhamento da execução da política ao longo 
dos próximos 20 anos, por meio do monitoramento e avaliação, tendo em vista a 
implementação dos programas e ações previstos no PLANSAB e os correspondentes 
esforços dos governos federal, estaduais e municipais. 

Conforme o PLANSAB, para a maior parte dos indicadores de cobertura de acesso (A1, A2, 
A3, E1, E2, E3, E5, R1 E R2), os valores iniciais foram estimados com base nas 
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informações do Censo Demográfico de 2010. Para as metas de cobertura dos serviços 
(exceto para os indicadores A4 e D1), de curto, médio e longo prazos (2018, 2023 e 2033, 
respectivamente), foi assumida função tendência linear entre o ponto de partida e a meta de 
longo prazo resultante da pesquisa com especialistas (ano 2030), que foi considerada a 
mais conveniente interpolação e extrapolação dos valores, inclusive proporcionando 
razoabilidade na alocação dos investimentos. 

Quadro 59 – Metas para saneamento básico nas macrorregiões e no País (em %) 
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Fonte: PLANSAB, 2013. 
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10 ANÁLISE DISTRIBUTIVA DO PLANO 

O que se pode observar no desenvolvimento dos planos de saneamento dos municípios do 
Consórcio Pró-Sinos é que para a consecução do maior objetivo, a universalização do 
atendimento dos serviços de saneamento básico, deve ser buscado o menor prazo possível, 
período em que deverá ocorrer a maior concentração dos investimentos. 

É importante frisar que nos valores previstos estão considerados os investimentos de 
caráter estruturante (obras civis, materiais e equipamentos etc..) e custos de operação e 
manutenção. Não estão contemplados os programas educacionais, recursos para regulação 
e fiscalização. 

O que é interessante analisar é que de um total de R$ 9,5 bilhões previstos para os quatro 
segmentos, 43,8% é destinado ao sistema de drenagem, 24,9% para resíduos sólidos, 
27,1% para esgotamento sanitário e 4,2% para abastecimento de água, o que é 
compreensível na medida em que a quase totalidade dos municípios já possuem 100% do 
atendimento de abastecimento de água. 

Os municípios que terão maior participação nos custos são exatamente os mais populosos, 
onde se destacam Novo Hamburgo com 16,3%; São Leopoldo com 9,57%; Sapucaia do Sul 
com 7,64% e Cachoeirinha com 7,22%.  

Apesar de ser o mais populoso entre os municípios do Consórcio Pró-Sinos, Canoas deve 
participar com apenas 6,83%. Isto decorre do fato de que o município é limítrofe com a 
Capital e tem recebido atenção especial nestes serviços básicos de saneamento nos últimos 
anos. 

Em termos de benefício se identifica que há uma população de 1,751 milhão de habitantes 
diretamente beneficiados, o que representa aproximadamente 16% do total do Estado. 

Os resultados mostram também que em termos per capita/mês a população beneficiada 
responderá por R$ 22,69 durante os 20 anos e, em termos de domicílio, o valor médio é 
estimado em R$ 59,10/mês, conforme se pode visualizar no Quadro 60. 

No Quadro 61 é proposta uma simulação onde são descartados os custos em 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, na medida em que na grande maioria dos 
municípios esses serviços são concedidos a empresas públicas na esfera estadual ou 
municipal e já há cobrança de tarifa por estes ser pelos serviços. 

Com isto o valor médio por domicílio passa para R$ 40,6/mês, o que representa uma 
redução de 31,2%. 

Os municípios que resultam em maior impacto financeiro para a sociedade são Araricá, com 
R$ 286,3/domicílio/mês, Riozinho, com R$ 178,3, Nova Hartz, com R$ 139,3 e Caraá, com 
R$ 115,9. São municípios que deverão merecer atenção especial para obtenção de recursos 
públicos, principalmente a fundo perdido, prioritariamente para o abastecimento de água. 

Certamente o equacionamento do financiamento do plano de saneamento não passa por 
uma política de sustentabilidade com a busca de recursos da sociedade no longo prazo. O 
que precisa é dar a alavancagem e instalar a estrutura necessária para atingir a 
universalização no curto prazo. E, no longo prazo, buscar o equilíbrio econômico-financeiro, 
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considerando os indicadores apresentados como parâmetros para estabelecer uma 
participação social, porém com justiça social, ou seja, participação segundo a renda. 
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Quadro 60 - Custos totais do plano de saneamento - Consórcio Pró-Sinos - 2015-2035 - (R$.10³/Dez.2012) 

 

  

ARARICÁ 3.702.320       13.856.389        26.458.370         100.265.750             144.282.829      5.152 1.400,36        116,70               1.844              326,0

CACHOEIRINHA 2.260.000       208.000.000      166.701.520       311.455.375             688.416.895      122.845 280,20           23,35                 41.529            69,1

C. BOM 27.020.000     78.000.000        96.107.443         133.480.000             334.607.443      62.558 267,44           22,29                 21.391            65,2

CANELA 2.100.000       24.500.000        83.097.970         90.244.000               199.941.970      41.277 242,19           20,18                 13.998            59,5

CANOAS 34.880.000     318.000.000      248.566.958       50.009.280,00          651.456.238      339.979 95,81             7,98                   103.930          26,1

CARAA 9.905.074       21.193.678        26.070.600         50.320.500               107.489.852      7.659 701,69           58,47                 2.747              163,0

DOIS IRMÃOS 4.764.385       26.900.000        19.001.381         22.854.750               73.520.517        29.862 123,10           10,26                 9.387              32,6

ESTÂNCIA VELHA 7.341.491       71.000.000        71.898.480         71.898.480               222.138.451      7.659 1.450,11        120,84               15.188            60,9

ESTEIO 13.505.116     163.800.000      105.563.260       366.724.575             649.592.951      81.980 396,19           33,02                 27.536            98,3

GLORINHA 10.100.000     8.900.000          28.026.850         34.543.875               81.570.725        7.305 558,30           46,53                 2.594              131,0

GRAMADO 2.100.000       159.000.000      69.651.530         73.225.000               303.976.530      33.720 450,73           37,56                 11.926            106,2

IGREJINHA 5.439.318       52.372.772        58.659.410         88.320.875               204.792.376      33.405 306,53           25,54                 11.478            74,3

NOVO HAMBURGO 91.352.000     683.332.613      277.321.580       506.571.500             1.558.577.693   242.763 321,01           26,75                 84.334            77,0

NOVA HARTZ 16.782.396     53.863.408        37.998.440         177.741.375             286.385.619      19.464 735,70           61,31                 6.455              184,9

NOVA SANTA RITA 4.011.035       29.700.000        59.101.140         342.710.750             435.522.925      24.730 880,56           73,38                 84.334            21,5

PAROBÉ 8.809.627       42.600.000        85.713.000         167.176.100             304.298.727      54.032 281,59           23,47                 18.150            69,9

PORTÃO 8.380.000       23.000.000        55.700.280         93.086.075               180.166.355      32.977 273,17           22,76                 11.090            67,7

RIOZINHO 731.083          7.039.276          24.114.420         41.872.063               73.756.842        4.460 826,80           68,90                 1.542              199,4

ROLANTE 3.304.316       10.000.000        38.640.880         75.642.750               127.587.946      20.202 315,78           26,32                 7.103              74,8

S. FCO. DE PAULA 3.454.212       33.259.064        35.827.530         77.017.875               149.558.681      21.036 355,48           29,62                 7.053              88,4

SÃO LEOPOLDO 81.720.000     127.500.000      272.952.270       430.748.000             912.920.270      222.662 205,00           17,08                 76.143            50,0

SAPIRANGA 5.970.000       51.700.000        164.408.790       267.907.625             489.986.415      77.608 315,68           26,31                 26.061            78,3

SAPUCAIA DO SUL 4.440.000       234.000.000      175.493.730       314.599.125             728.532.855      135.005 269,82           22,48                 45.139            67,2

SANTO ANT. DA PATRULHA 8.170.000       36.320.000        63.095.830         171.911.750             279.497.580      40.957 341,20           28,43                 14.562            80,0

TAQUARA 9.180.252       82.000.000        40.875.282         36.345.000               168.400.534      57.072 147,53           12,29                 18.514            37,9

TRES COROAS 29.560.000     22.900.000        47.481.690         83.401.750               183.343.440      25.339 361,78           30,15                 8.613              88,7

SOMA
398.982.625   2.582.737.200   2.378.528.634    4.180.074.198          9.540.322.657   1.751.709,34   272,31 22,69                 672.639,76     59,1

DOMICILIOS -
2013 (Nº)

INVESTIMENTO 
POR DOMICILIO 

(R$/Mês)ÁGUA ESGOTO RESÍDUOS 
SÓLIDOS

DRENAGEM SOMA 

PLANO DE 20 ANOS : INVESTIMENTOS E CUSTOS DE OAM - (R$Dez./2012)
MUNICÍPIOS

POPULAÇÃO 
2013 (HAB.)

CUSTO PER 
CAPITA 

(R$/ANO)

CUSTO PER 
CAPITA 
(R$/Mês)
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Quadro 61 - Custos para resíduos sólidos e drenagem do plano de saneamento - Consórcio Pró-Sinos - 2015-2035 (R$.10³/dez.2012) 

 

ARARICÁ 26.458.370         100.265.750             126.724.120      5.152 1.229,94        102,50               1.844              286,3

CACHOEIRINHA 166.701.520       311.455.375             478.156.895      122.845 194,62           16,22                 41.529            48,0

C. BOM 96.107.443         133.480.000             229.587.443      62.558 183,50           15,29                 21.391            44,7

CANELA 83.097.970         90.244.000               173.341.970      41.277 209,97           17,50                 13.998            51,6

CANOAS 248.566.958       50.009.280,00          298.576.238      339.979 43,91             3,66                   103.930          12,0

CARAA 26.070.600         50.320.500               76.391.100        7.659 498,68           41,56                 2.747              115,9

DOIS IRMÃOS 19.001.381         22.854.750               41.856.131        29.862 70,08             5,84                   9.387              18,6

ESTÂNCIA VELHA 71.898.480         71.898.480               143.796.960      7.659 938,70           78,22                 15.188            39,4

ESTEIO 105.563.260       366.724.575             472.287.835      81.980 288,05           24,00                 27.536            71,5

GLORINHA 28.026.850         34.543.875               62.570.725        7.305 428,26           35,69                 2.594              100,5

GRAMADO 69.651.530         73.225.000               142.876.530      33.720 211,86           17,65                 11.926            49,9

IGREJINHA 58.659.410         88.320.875               146.980.285      33.405 220,00           18,33                 11.478            53,4

NOVO HAMBURGO 277.321.580       506.571.500             783.893.080      242.763 161,45           13,45                 84.334            38,7

NOVA HARTZ 37.998.440         177.741.375             215.739.815      19.464 554,21           46,18                 6.455              139,3

NOVA SANTA RITA 59.101.140         342.710.750             401.811.890      24.730 812,40           67,70                 84.334            19,9

PAROBÉ 85.713.000         167.176.100             252.889.100      54.032 234,02           19,50                 18.150            58,1

PORTÃO 55.700.280         93.086.075               148.786.355      32.977 225,59           18,80                 11.090            55,9

RIOZINHO 24.114.420         41.872.063               65.986.483        4.460 739,70           61,64                 1.542              178,3

ROLANTE 38.640.880         75.642.750               114.283.630      20.202 282,86           23,57                 7.103              67,0

S. FCO. DE PAULA 35.827.530         77.017.875               112.845.405      21.036 268,22           22,35                 7.053              66,7

SÃO LEOPOLDO 272.952.270       430.748.000             703.700.270      222.662 158,02           13,17                 76.143            38,5

SAPIRANGA 164.408.790       267.907.625             432.316.415      77.608 278,52           23,21                 26.061            69,1

SAPUCAIA DO SUL 175.493.730       314.599.125             490.092.855      135.005 181,51           15,13                 45.139            45,2

SANTO ANT. DA PATRULHA 63.095.830         171.911.750             235.007.580      40.957 286,89           23,91                 14.562            67,2

TAQUARA 40.875.282         36.345.000               77.220.282        57.072 67,65             5,64                   18.514            17,4

TRES COROAS 47.481.690         83.401.750               130.883.440      25.339 258,27           21,52                 8.613              63,3

SOMA
2.378.528.634    4.180.074.198          6.558.602.832   1.751.709,34   187,21 15,60                 672.639,76     40,6

MUNICÍPIOS

PLANO DE 20 ANOS : INVESTIMENTOS E CUSTOS DE 
OAM - (R$Dez./2012) POPULAÇÃO 

2013 (HAB.)

CUSTO PER 
CAPITA 

(R$/ANO)

CUSTO PER 
CAPITA 
(R$/Mês)

DOMICILIOS -
2013 (Nº)

INVESTIMENTO 
POR DOMICILIO 

(R$/Mês)
RESÍDUOS 
SÓLIDOS

DRENAGEM SOMA 
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11 19B19BMECANISMOS DE FINANCIAMENTO 

Na última década as questões relacionadas ao saneamento ganharam novas estruturas 
legais, como a Lei nº 11.445/2007, que estabeleceu o marco regulatório, representando não 
somente um novo ordenamento jurídico, mas, sobretudo estabelecendo as bases para uma 
verdadeira mudança cultural no setor. Três anos depois viria a Lei nº 12.305/2010, 
estabelecendo as diretrizes para uma nova política de gestão dos resíduos sólidos. E mais 
recentemente foram elaborados os Planos Nacionais de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Plano 
Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). 

Mas se por um lado o aspecto legal e vinculante da obrigatoriedade do planejamento nas 
três esferas fez avançar o debate e a circulação de informações sobre o setor, por outro 
deixou à mostra a fragilidade institucional. A começar pelos órgãos federais, que carecem 
de instituições, quadros e recursos indo para os estados e municípios, onde na maioria dos 
quais o saneamento não tem nem mesmo um lugar, por menor que seja, no organograma 
administrativo. O certo é que em relação aos órgãos públicos federais e estaduais ainda vão 
ser necessários muitos esforços para que os programas relacionados ao saneamento 
tenham a transversalidade recomendada para maior eficácia das ações. 

Como consta no próprio PLANSAB ao abordar o tema da intersetorialidade: 

 “A gestão fragmentada de seus componentes e desarticulada de outros campos de ação 
pública tende a dificultar a resposta aos reptos do desenvolvimento social. Dessa forma, a 
introdução da transversalidade para promover a articulação matricial das estruturas setoriais 
e a intersetorialidade, com o compartilhamento e o diálogo entre tecnologias e práticas 
setoriais, são estratégias que visam a preparar o Estado para o processo de metamorfose 
das instituições. A lógica vigente, de restringir tomadas de decisão que afetam uma gama 
tão ampla de interesses e serviços públicos, como é o saneamento básico, apenas à 
prestação dos serviços, sem considerar todas as inter-relações com a gestão ambiental, a 
gestão dos recursos hídricos e o uso e ocupação do solo, entre outras interfaces, gera 
distorções. Essas conexões estão vivas nos territórios, mas têm pouca acolhida nas 
estruturas setorializadas de sua gestão, embora já comecem a ser acolhidas nos 
instrumentos legais do País relacionados ao setor. Uma prática intersetorial suporia vincular 
análises, planos, programas, decisões e ações a territórios, onde todas as questões se 
vivificam e mostram suas interdependências”. 

A experiência pioneira dos consórcios para a área de Saneamento, como a do Pró-Sinos, 
pode representar avanço importante na superação das dificuldades dos estados brasileiros 
de executar políticas públicas para regiões tão diversas, com megacidades e suas gritantes 
deficiências de infraestrutura e pequenos municípios, com menos de 5.000 habitantes, e 
ainda expressivos contingentes de populações rurais. Como é o caso de municípios 
associados ao Consórcio Pró-Sinos. 

Neste PRSB estão previstas ações regionalizadas as quais caberá ao Consórcio Pró-Sinos 
alavancar de forma que possam contemplar não somente a emergência mas também, e 
principalmente, a prevenção. 

Este item foi elaborado com vistas a oferecer algumas informações sobre linhas de 
financiamento disponíveis, tanto no âmbito estadual quando federal, e que podem ser 
acessadas por municípios ou grupos de municípios, de acordo com as características e 
objeto que contemplam. Cabe lembrar que em alguns deles a atuação consorciada tem 
prioridade para acesso aos recursos. 
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BANRISUL 

Modalidade de crédito para desenvolvimento sustentável 

Informações: 

UUhttp://www.banrisul.com.br/bob/download/Banrisul_GestaoSocioambiental_Ambiental_vrs01
072013.pdf?secao_id=28 UU 

Rural 

Adubação verde, adoção de práticas conservacionistas de solo, implantação, conservação e 
expansão de sistemas de tratamento de efluentes e de projetos de adequação ambiental, 
implantação de florestas de espécies nativas e exóticas, recomposição e manutenção de 
áreas de preservação e reserva florestal legal, sistemas orgânicos de produção, atividades 
relacionadas com o turismo rural, implantação, utilização e/ou recuperação de: tecnologias 
de energia renovável, tecnologias ambientais, armazenamento hídrico e pequenos 
aproveitamentos hidroenergéticos. 

Saneamento Básico  

Projetos de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos industriais, comerciais, 
domiciliares e hospitalares. 

Projetos inseridos nos programas de comitês de Bacias Hidrográficas  

Voltados à implantação de redes coletoras com designação final adequada e de sistemas de 
tratamento de esgotos sanitários. 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo  

Estudo de viabilidade, custos de elaboração do projeto. Documento de Concepção de 
Projeto (PDD) e demais custos relativos ao processo de validação e registro. 

Eficiência Energética  

Projetos que contribuam para a economia de energia e aumentem a eficiência global do 
sistema energético ou promovam a substituição de combustíveis de origem fóssil por fontes 
renováveis. 

Programa Coletor de Pilhas Banrisul 

Desde a sua implantação em 2008, já recolheu 5 toneladas de pilhas, número considerável, 
tendo em vista que este material é composto de metais, tais como, mercúrio, chumbo, 
cobre, zinco, considerados perigosos, tanto para o homem quanto para a natureza, onde o 
seu modo errôneo de descarte causa diversos danos, entre eles alguns tipos de câncer. O 
Display Coletor de Pilhas foi produzido, conforme regramento ambiental. A ação coordenada 
pelo Banrisul mantém parceria de alguns órgãos públicos, tais como: Ministério Público 
Estadual, Poder Judiciário, Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre (SMAM) e 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM).  
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A logística é da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com coletas semanais, 
e destinação a empresa Suzaquim Indústrias Químicas Ltda. para reprocessamento e 
destinação final dos resíduos. 

Programa Reciclar 

O Banrisul lançou em 2001, o Programa Reciclar Banrisul. A iniciativa estimula e promove a 
coleta e a reciclagem de resíduos em todas as unidades e agências da Instituição, bem 
como a correta destinação desses materiais. Além disso, há uma crescente preocupação 
com a redução do consumo e reaproveitamentos.  

Nas comunidades, o Programa colabora com a inclusão social e geração de trabalho e de 
renda, através da doação de resíduos, compartilhando espaços, na troca de conhecimentos 
e experiências com educação ambiental e ações com parceiros. Esses parceiros contribuem 
para o comprometimento e a transformação de comportamentos, através de uma rede de 
ações e alternativas de sustentabilidade. 

De 2001 a 2011 houve a reciclagem de 4.554 toneladas de papel, equivalendo a 72.864 mil 
árvores poupadas. O gerenciamento dos resíduos, através da adequação do consumo, 
reaproveitamento e venda, gerou uma economia considerável. Sendo que, estes valores 
não são apenas referências de eficiência econômica, mas o reflexo de um programa que 
vem trazendo resultados positivos. 

Na instituição, o objetivo é estruturar a Gestão Ambiental, fortalecendo a articulação interna 
gerada pelos colaboradores envolvidos nos programas ambientais desenvolvidos pelo 
Banco. Pois o limite dos recursos naturais, a preocupação com o futuro da espécie humana 
e do planeta são características que exigem a adaptação do mundo empresarial. 

Economicamente viável, ambientalmente correto, socialmente justo. 

Programa Sementes 

Criado em comemoração aos 80 anos do Banrisul, com o objetivo de contribuir no processo 
de construção paradigmática para orientar estilos de agricultura de base ecológica e 
estratégias de desenvolvimento rural sustentável, tomando-se como referência a 
sustentabilidade e sua relação com a preservação de recursos naturais.  

Desde a sua criação, a iniciativa distribuiu, aproximadamente, 68 milhões de mudas e 
sementes de árvores nativas (adaptadas a cada região biogeográfica do RS) crioulas e de 
horticultura agroecológica, a produtores rurais, escolas, associações e cooperativas de 
agricultores ecológicos, grupos de estudantes, feiras agroecológicas e eventos ambientais 
ligados à agroecologia, etc. Acreditamos que produzindo de modo sustentável, nossos 
clientes e parceiros institucionais poderão tornar-se agentes de proteção ambiental.  

A ação demonstra a responsabilidade do banco com o Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo 
em que insere, na sociedade, um movimento virtuoso de construção da cidadania ecológica 
planetária. 

Protocolo Verde  

O Banrisul adere ao Protocolo Verde, que é uma carta de intenções na qual os bancos 
signatários se comprometem a empreender esforços de maneira conjunta para a criação de 
políticas e práticas bancárias que estejam em sintonia com o objetivo de promover o 
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desenvolvimento de forma sustentável. Dentre os seus cinco princípios norteadores, figuram 
o financiamento por meio de linhas de crédito e programas que atendam a qualidade de vida 
da população, o uso sustentável dos recursos naturais, bem como dos materiais deles 
derivados (visando à racionalização de processos internos) e a sensibilização e 
engajamento das partes interessadas (público interno e externo). A consideração dos 
impactos e custos socioambientais na gestão de seus ativos e na análise de risco de 
clientes e de projetos de investimento também são contemplados. 

METROPLAN 

Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da METROPLAN, participou do 
processo de seleção em 2012 e foi contemplado com recursos do Ministério das Cidades, 
no âmbito do PAC2 - Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres 
Naturais, para investimentos em prevenção de inundações no Estado. 

Foram previstos investimentos na Região Metropolitana de Porto Alegre para controle de 
inundações com repasse do Orçamento Geral da União (OGU). 

Os estudos do PAC da Prevenção de Inundações RS em desenvolvimento pela 
METROPLAN relativamente às bacias do Sinos e do Gravataí são: 

80BEstudos de Alternativas e Projetos para Minimização do efeito de Cheias na Bacia do Rio 
dos Sinos: 

 Nº do termo de compromisso : 0402.532 - 34 / 2012 
 Valor do Contrato: R$ 10.000.000,00 
 Contrato dividido em duas etapas: 

1ª Etapa - Estudos de Concepção; 
2ª Etapa - Estudos Ambientais. 

Estudos de Alternativas e Projetos para minimização do efeito das Cheias e Estiagem na 
Bacia do Rio Gravataí: 

 Nº. do termo de compromisso: 0402.526-57 / 2012 - RS 
 Valor do Contrato: R$ 15.000.000,00 
 Contrato dividido em duas etapas: 

1ª Etapa - Estudos de Concepção; 
2ª Etapa - Estudos Ambientais. 

STATUS dos Projetos do PAC da Prevenção de Inundações RS: 

Termos de Referência dos dois contratos (1ª etapa) APROVADOS na Caixa Econômica 
Federal em 30/06/2014 com a liberação Síntese do Projeto Aprovado (SPA). Documentação 
em andamento para dar entrada na Celic (Processo Licitação). 

Informações: 

UUhttp://www.metroplan.rs.gov.br/lista/672/PAC_da_Preven%C3%A7%C3%A3o UU 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA) 

58B58BPrograma produtor de água 

O Produtor de Água é uma iniciativa da ANA que tem como objetivo a redução da erosão e 
assoreamento dos mananciais nas áreas rurais. O programa, de adesão voluntária, prevê o 
apoio técnico e financeiro à execução de ações de conservação da água e do solo, como, 
por exemplo, a construção de terraços e bacias de infiltração, a readequação de estradas 
vicinais, a recuperação e proteção de nascentes, o reflorestamento de áreas de proteção 
permanente e reserva legal, o saneamento ambiental, etc. Prevê também o pagamento de 
incentivos (ou uma espécie de compensação financeira) aos produtores rurais que, 
comprovadamente contribuem para a proteção e recuperação de mananciais, gerando 
benefícios para a bacia e a população. 

A concessão dos incentivos ocorre somente após a implantação, parcial ou total, das ações 
e práticas conservacionistas previamente contratadas e os valores a serem pagos são 
calculados de acordo com os resultados: abatimento da erosão e da sedimentação, redução 
da poluição difusa e aumento da infiltração de água no solo. 

Até 20 de outubro de 2014, a Agência Nacional de Águas (ANA) receberá propostas de 
projetos de pagamento por serviços ambientais (PSA) que se interessam em participar do 
Programa Produtor de Água, iniciativa que estimula práticas conservacionistas para água e 
solo em propriedades rurais para revitalizar bacias hidrográficas. 

 As inscrições devem ser realizadas pelo site do Sistema de Convênios do Governo Federal 
(SICONV), UUwww.convenios.gov.br U. Estão previstos R$ 5,6 milhões em recursos, com limite 
máximo de R$ 700 mil por projeto. 

A ANA selecionará trabalhos em duas modalidades: para apoio técnico e financeiro ou para 
capacitação e apoio técnico. Os recursos repassados pela Agência deverão ser utilizados 
em ações de conservação de água e solo, como: construção de barraginhas (bacias de 
captação e infiltração de água da chuva), plantio de mudas de espécies nativas, construção 
de terraços de nível, cercamento de áreas de interesse para conservação ambiental, 
adequação de estradas rurais, entre outras medidas. Os recursos da ANA não poderão ser 
disponibilizados para o PSA, o que é realizado por outras instituições parceiras, como, por 
exemplo, comitês de bacias. 

Podem participar da seleção órgãos e entidades da administração direta e indireta dos 
municípios, estados, Distrito Federal e consórcios públicos. Os projetos devem garantir o 
pagamento por serviços ambientais para produtores rurais obedecendo às condições do 
Programa Produtor de Água, contidas no edital do processo seletivo. Caso os R$ 5,6 
milhões disponíveis não sejam totalmente utilizados na primeira etapa da seleção, será 
aberta uma segunda etapa de inscrições entre 20 e 30 de novembro. 

Os resultados da primeira fase serão divulgados até 19 de novembro no site do Programa 
Produtor de Água: UUhttp://produtordeagua.ana.gov.br/ UU. Em caso de segunda etapa, a 
divulgação será até 16 de dezembro. 

59B59BPRODES - Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas  

Criado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em março de 2001, o Programa Despoluição 
de Bacias Hidrográficas (Prodes), também conhecido como “programa de compra de esgoto 
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tratado”, é uma iniciativa inovadora: não financia obras ou equipamentos, paga pelos 
resultados alcançados, ou seja, pelo esgoto efetivamente tratado. 

O Prodes consiste na concessão de estímulo financeiro pela União, na forma de pagamento 
pelo esgoto tratado, a Prestadores de Serviço de Saneamento que investirem na 
implantação e operação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), desde que 
cumpridas as condições previstas em contrato.  

Menos de 20% do esgoto urbano recebe algum tipo de tratamento, o restante é lançado nos 
corpos d água “in natura", colocando em risco a saúde do ecossistema e da população local. 
O incremento da carga orgânica poluidora nos corpos d’ água leva à escassez de água com 
boa qualidade, fato já verificado em algumas regiões do país. 

Informações: 

UUhttp://www.ana.gov.br/prodes/default.asp UU 

FUNASA 

60B60BCritérios e Procedimentos para Aplicações de Recursos Financeiros 

a) Promoção do fortalecimento dos dispositivos da Lei Nº 11.445/07, de 05 de janeiro de 
2007, que estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e para a 
Política Federal de Saneamento Básico e da Lei Nº 11.107/05, de 06 de abril de 2005, 
que dispõe sobre normais gerais para a contratação de consórcios públicos e dá outras 
providências; 

b) Desenvolvimento de ações e propostas que contemplem sistemas integrados de 
saneamento básico, prevendo desde a captação de água até a solução adequada para 
o tratamento e destino final dos efluentes dos sistemas de esgotamento sanitário; 

c) Elaboração de propostas e projetos técnicos que promovam a universalização, a 
equidade, a intersetorialidade, a sustentabilidade e controle social dos serviços coletivos 
de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos junto aos 
municípios com população total até 50 mil habitantes; 

d) Desenvolvimento de propostas voltadas para a sustentabilidade ambiental, social, de 
governança e econômica das ações de saneamento implantadas, garantindo que os 
recursos aplicados tragam, continuamente, os benefícios esperados para a população; 

e) Promoção de ações de educação em saúde e de mobilização social durante as fases de 
planejamento, implantação e operação das obras e serviços de engenharia visando 
estimular a democratização da gestão dos serviços, com a construção de relações entre 
cidadania, governança e o controle e a participação social; 

f) Planejamento, implementação e avaliação das ações de saneamento levando em 
consideração os dados e indicadores de saúde pública. 

61B6Ações 

82B82BSaneamento em Municípios com População Total até 50.000 habitantes 
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Construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água para controle de 
agravos 

Objetivo: Fomentar a implantação, ampliação e melhorias de sistemas de abastecimento de 
água para controle de doenças e outros agravos com a finalidade de contribuir para a 
redução da morbimortalidade provocada por doenças de veiculação hídrica e para o 
aumento da expectativa de vida e da produtividade da população. 

Critérios de elegibilidade: Serão elegíveis os municípios que apresentem população total 
de até 50 mil habitantes, conforme dados do Censo 2010/IBGE, com exceção daqueles 
integrantes das 12 regiões metropolitanas prioritárias (Porto Alegre – RS, Curitiba – PR, São 
Paulo – SP, Campinas – SP, Baixada Santista – SP, Rio de Janeiro – RJ, Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE/DF, Salvador – BA, Belo Horizonte – MG, 
Fortaleza – CE, Recife – PE e Belém – PA). 

Critérios de priorização: Na definição das propostas dos municípios serão levados em 
consideração os seguintes critérios de priorização: 

a) Municípios que contam com projetos básicos de engenharia devidamente elaborados e 
com plena condição de viabilização da obra; 

b) Municípios que contam com gestão estruturada em serviços públicos de saneamento 
básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista, consórcio público) e concessão regularizada, nos casos em que 
couber; 

c) Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC 1; 

d) Empreendimentos que promovam a universalização dos serviços de abastecimento de 
água; 

e) Municípios com elevado risco de transmissão de doenças relacionadas à falta ou 
inadequação das condições de saneamento, em especial, esquistossomose, tracoma e 
dengue, conforme classificação do Ministério da Saúde; 

f) Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH); 
g) Municípios com os menores índices de cobertura dos serviços de abastecimento de 

água; 
h) Municípios com as maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados do 

Ministério da Saúde; 
i) Municípios inseridos nos Bolsões de Pobreza identificados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS; 
j) Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em 

elaboração, nos moldes da Lei Nº 11.445/2007; 
k) Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS/2009. 

Condições Específicas: 

a) São financiáveis implantações e/ou ampliações de sistemas de abastecimento de água 
com uso de tecnologias adequadas; 
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b) Os projetos de abastecimento de água deverão seguir as orientações contidas no 
“Manual de Orientações Técnicas para Elaboração de Projetos de Abastecimento de 
Água”, disponível na página da FUNASA na Internet ( UUwww.funasa.gov.br UU); 

c) Não serão passíveis de financiamento os sistemas de abastecimento de água dos 
municípios cujas gestões estejam sob contrato de prestação de serviço com entidades 
privadas com fins lucrativos, exceção às entidades integrantes da administração pública 
dos Estados e Municípios. Nesta situação será observado o contrato de concessão para 
verificar a identidade do objeto proposto com o objeto da concessão. Caso se verifique 
a identidade, a concessionária deverá garantir a compensação dos investimentos 
realizados com recursos federais deste Programa; 

d) É exigido que o proponente apresente documento de aval da entidade pública 
concessionária do serviço de abastecimento de água, aquiescendo com o 
empreendimento proposto, bem como termo de compromisso para operar e manter as 
obras e os serviços implantados; 

e) Os projetos devem incluir programas que visem à sustentabilidade dos sistemas 
implantados e contemplem os aspectos administrativos, tecnológicos, financeiros e de 
participação da comunidade; 

f) A proposta, caso selecionada, deverá conter documento de licenciamento ambiental ou 
a sua dispensa, quando for o caso, em conformidade com a legislação específica sobre 
a matéria. 

g) Os proponentes deverão promover ações de educação em saúde e de mobilização 
social voltadas à democratização da gestão dos serviços durante as fases de 
planejamento, implantação e operação das obras e serviços de engenharia como uma 
estratégia integrada para alcançar os indicadores de impacto correspondentes, de modo 
a estimular o controle social e a participação da comunidade beneficiada. 

Construção e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário para controle de 
agravos 

Objetivo: Fomentar a implantação, ampliação e melhorias de sistemas de coleta, 
tratamento e destino final de esgotamento sanitário visando o controle das doenças e outros 
agravos, assim como contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Critérios de elegibilidade: Serão elegíveis os municípios que apresentem população total 
de até 50 mil habitantes, conforme dados do Censo 2010/IBGE, com exceção daqueles 
integrantes das 12 regiões metropolitanas prioritárias (Porto Alegre – RS, Curitiba – PR, São 
Paulo – SP, Campinas – SP, Baixada Santista – SP, Rio de Janeiro – RJ, Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE/DF, Salvador – BA, Belo Horizonte – MG, 
Fortaleza – CE, Recife – PE e Belém – PA). 

Critérios de priorização: Na definição dos pleitos dos municípios serão levados em 
consideração os seguintes critérios de priorização: 

a) Municípios que contam com projetos básicos de engenharia devidamente elaborados e 
com plena condição de viabilização da obra; 

b) Municípios que contam com gestão estruturada em serviços públicos de saneamento 
básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa pública, sociedade de 
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economia mista, consórcio público) e concessão regularizada, nos casos em que 
couber. 
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ANEXO I: LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MEMÓRIA 
DE CÁLCULO DAS AÇÕES REGIONAIS 
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1. INTRODUÇÃO 

Em um plano de resíduos sólidos, além de serem estabelecidas metas, prazos e 
responsabilidades, é necessário também definir os recursos necessários à sua implantação. 
Considerando-se as metas estabelecidas, e as ações propostas para atingi-las, realizou-se 
a estimativa de ordem de grandeza dos recursos necessários em investimentos e seus 
impactos nos custos operacionais.  

Estes foram definidos a partir de capacidades médias estimadas de implantações relativas à 
coleta, tratamento e de disposição final, que foram definidos com base na quantidade de 
resíduos gerados no município, nas metas estabelecidas para o presente Plano, e na 
experiência dos consultores quanto à capacidade mínima de processamento necessária 
para a viabilidade de cada tipo de tecnologia, buscando estabelecer soluções que tenham 
sustentabilidade técnica e econômica. Neste sentido, é importante destacar que: 

• Para informações sobre a situação atual de gestão e manejo dos resíduos sólidos 
urbanos foram utilizadas as informações da etapa de diagnóstico.  

• Os portes das instalações e custos são estimados, por faixas de população e têm 
como objetivo, conforme já exposto, definir ordem de grandeza dos investimentos 
para implantação e operação; 

• Os portes e investimentos deverão ser revistos no momento da elaboração de 
projetos executivos. 

• As rotas tecnológicas, tecnologias, portes e agrupamentos propostos são definições 
orientativas e que deverão se avaliadas, consolidadas ou revisadas quando 
realizados os projetos executivos. 

Segundo a PNRS a operação dos sistemas propostos podem e devem apoiar o processo de 
organização dos catadores em associações ou cooperativas devidamente legalizadas, 
considerando a aplicação do disposto no art. 24, inciso XXVII, da Lei Federal 8.666, de 21-6-
1993, para dispensa de licitação na contratação das organizações de catadores de materiais 
recicláveis  

A seguir são apresentadas as descrições das ações relativas às instalações, as 
capacidades e os custos estimados de implantação e operação das ações propostas. As 
ações estão agrupadas conforme os programas de metas definidos anteriormente. 
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2. INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES (LIMPEZA, COLETA E TRIAGEM) 

A seguir serão apresentadas as ações relacionadas ao programa de inclusão social dos 
catadores, que contempla ações voltadas à inclusão e fortalecimento da organização de 
catadores. 

Ação 1A: Estabelecer estrutura responsável pelo suporte para formação e 
manutenção das cooperativas 

Frequentemente organizações como cooperativas de recicladores necessitam de apoio 
técnico externo, tanto para a sua formação quanto para a manutenção, e quando não o tem, 
acabam por perder articulação, e a cooperativa é desativada.  Portanto, uma estrutura que 
pode promover treinamento, capacitações e outras ações que fortaleçam a inclusão e 
organização dos catadores são essenciais para que se mantenham estas iniciativas que 
promove a inclusão social dos catadores.  A estrutura poderá ser administrada diretamente 
pelo Consórcio Pró-Sinos ou pode ser criada na forma de pessoa jurídica específica que 
agregue as cooperativas de catadores atuantes nos municípios da região. Dentre as 
atribuições que esta central pode desempenhar, destaca-se:  

• Cadastro de catadores informais e de entidades nos municípios,  

• Auxílio direto na formalização e gestão de associações e cooperativas de catadores 
existentes na região; 

• Cadastro de unidades de triagem; 

• Promoção de cursos de capacitação; 

• Auxílio psicossocial; 

• Auxílio na busca de financiamentos para ampliações; 

• Aquisições de equipamentos e veículos; 

• Atenção à saúde e bem estar dos trabalhadores através da inserção em programas 
federais, estaduais e municipais de inclusão social; entre outros. 

Para o cálculo dos custos de implantação desta ação, considerou-se o investimento no 
estabelecimento de um escritório de trabalho, com os móveis e equipamentos necessários 
para execução do serviço. Para os custos de operação, foram considerados os funcionários 
fixos, aluguel de sala, gastos com material de escritório e com serviços como telefonia, e 
fornecimento de energia elétrica, entre outros. 

Ação 1B: Instituir central regional de comercialização de materiais recicláveis 

A Central Regional de Comercialização poderá ser administrada diretamente pelo Consórcio 
Pró-Sinos ou ser criada na forma de pessoa jurídica específica, que agregue as associações 
e cooperativas de catadores atuantes nos municípios da região. 

Dentre as atribuições desta central, pode-se destacar: 

• Cadastro de empresas e indústrias compradoras de materiais recicláveis da região; 
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• Organização do transporte de materiais recuperados para venda; 

• Comercialização direta de materiais recuperados à indústria; 

• Promoção de cursos de capacitação para associados/ cooperados; 

• Auxílio na busca de financiamentos para ampliações, aquisições de equipamentos e 
veículos, cursos de capacitação ou outras ações; 

A região da Bacia do Rio dos Sinos tem uma economia bastante estruturada no setor 
industrial, o que é um fator de suma importância, que facilita o escoamento dos materiais 
recicláveis triados. Assim, a Central de Comercialização poderá ainda abrigar uma unidade 
de beneficiamento de materiais como plásticos ou óleos, a ser definida pelos municípios do 
consórcio diante da analise das maiores demandas e indústrias de transformação instaladas 
na região.  

Para a implantação desta ação é necessário o uso de uma sala, equipada com materiais e  
equipamentos de escritório. A operação exige a contratação de profissionais de nível 
superior e médio, e a contratação de serviços como o de energia elétrica, internet e 
telefonia. Não é necessária a disponibilização de uma área de armazenagem, pois os 
resíduos, antes de serem comercializados, podem ser armazenados nas próprias unidades 
de triagem. O transporte dos resíduos até o comprador devem ser organizados pela central, 
mas realizados pelos caminhões das próprias unidades de triagem. Portanto, não foram 
estimados custos de investimento em veículos de transporte. 

2. QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A seguir serão apresentadas as ações relacionadas ao programa de qualificação da gestão 
dos resíduos sólidos, que comtempla ações voltadas à logística reversa, e à forma de 
cobrança, controle e fiscalização dos serviços. 

Ação 2A: Instituir termos de compromisso setoriais ou de cooperação técnica com o 
Estado para implantação da logística reversa 

A logística reversa é definida na PNRS, através da Lei n° 12.305/2010. Ela é um instrumento 
de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação final ambientalmente adequada. Dessa forma, os custos com o 
gerenciamento adequado dos resíduos são de alguma forma, assumidos pelos setores 
produtivos, o que tende a fomentar o desenvolvimento de processos, produtos e 
especialmente embalagens que contribuam para redução da geração de resíduos, 
garantindo a sustentabilidade empresarial. 

A PNRS institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Ela tem por objetivo 
compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais, promover o 
aproveitamento de resíduos sólidos na cadeia produtiva; reduzir a geração de resíduos 
sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais; e incentivos às boas 
práticas de responsabilidade socioambiental. 

A proposta de acordo setorial, neste contexto, seria uma ferramenta de natureza contratual 
firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, 
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tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto. Destaca-se que os acordos firmados no âmbito nacional têm prevalência sobre os 
firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal ou 
intermunicipal. Portanto, este sistema deverá ser implantado e operacionalizado mediante 
compromissos entre as três esferas do Poder Público, o setor privado e o terceiro setor, 
formalizados em acordos setoriais ou termos de compromisso, ou mediante regulamento 
específico. Deve-se traçar um compromisso com objetivos e investimentos a serem 
atingidos por cada setor, conforme, onde são apresentados os setores onde a logística 
reversa é aplicável, por ordem de priorização e suas especificações. 

O MMA já realizou chamamento para acordo setorial da logística reversa para 
medicamentos; eletroeletrônicos; embalagens em geral; lâmpadas fluorescentes, de vapor 
de sódio e mercúrio e de luz mista; e embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos. No 
momento, apenas o acordo setorial para a implementação de sistema de logística reversa 
de embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes está assinado, a seguir são 
apresentadas alguns aspectos dos editais lançados pelo MMA. 

• Medicamentos 

o Edital n° 02/3013. Chamamento público de fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de medicamentos para a elaboração de 
proposta de acordo setorial visando à implantação de sistema de logística 
reversa de abrangência nacional.  

o Este edital contempla os medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso, 
após o descarte pelo consumidor, correspondendo aos medicamentos de uso 
humano, industrializados e manipulados e suas embalagens, exceto os 
medicamentos descartados pelos prestadores de serviços de saúde públicos 
e privados. 

• Eletroeletrônicos 

o Edital n° 01/2013. Chamamento para Logística Reversa de Produtos 
Eletroeletrônicos e seus Componentes. 

o Estão inclusos desse edital resíduos oriundos de produtos eletroeletrônicos 
de uso doméstico e seus componentes cujo adequado funcionamento 
depende de correntes elétricas com tensão nominal não superior a 220 volts. 

• Embalagens em geral 

o Edital nº 02/2012. Chamamento para Logística Reversa de Embalagens. 
o O edital contempla as embalagens que compõem a fração seca dos resíduos 

sólidos urbanos ou equiparáveis, exceto aquelas classificadas como 
perigosas pela legislação brasileira; e não serão objeto deste acordo setorial 
as embalagens de óleos lubrificantes, de produtos agrotóxicos e 
medicamentos.  

o Propostas de acordo já foram entregues ao MMA, mas o acordo ainda não foi 
assinado. 

• Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista 

o Edital nº 01/2012. Chamamento para logística reversa de lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista.  
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o Em outubro deste ano, entidades do setor de iluminação, juntamente com o 
Ministério do Meio Ambiente, estavam em discussão e realizando ajustes do 
acordo setorial para Logística Reversa de Lâmpadas.  

• Embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos 

o Edital nº 01/2011. Chamamento para a elaboração de acordo setorial para a 
implementação de sistema de logística reversa de embalagens plásticas 
usadas de óleos lubrificantes. 

o O acordo setorial para a implantação de sistema de logística reversa de 
embalagens plásticas usadas de lubrificantes foi assinado em dezembro de 
2012, são signatários deste Acordo: I – O Sindicato Nacional das Empresas 
Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM. 

Os custos relacionados a esta ação são baseados na estimativa das horas dos profissionais 
envolvidos na elaboração do termo de compromisso ou do termo de cooperação técnica, e 
também nos custos estimados de serviços que podem ser necessários, como impressões, 
aquisição de materiais de escritórios, entre outros.  

Ação 5A: Implantar estrutura regional responsável pelo controle e fiscalização das 
ações regionalizadas 

Para o controle e a fiscalização das ações regionais relativas ao Plano, é de extrema 
importância o estabelecimento de um mecanismo regional com estas atribuições.  Esta é 
uma ação estruturadora, condição para a correta implantação e continuidade das outras 
ações do Plano.  Esta mecanismo poderá sistematizar dados dos serviços públicos e 
privados de resíduos sólidos apoiando o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da 
eficiência da gestão e gerenciamento, inclusive dos sistemas de logística reversa, 
fornecendo informações ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
Sólidos – SINIR. Este mecanismo pode se envolver em questões tais como:  

• A elaboração da agenda de implementação e acompanhamento do cumprimento dos 
objetivos definidos no PRSB; 

• A observância dos dispositivos legais aplicáveis à gestão dos resíduos sólidos; 

• A identificação dos pontos fortes e fracos do plano elaborado e das oportunidades e 
entraves à sua implementação; 

• A efetividade da implementação do Plano por meio da aferição das metas 
estabelecidas; 

• A implementação de indicadores de desempenho operacional, ambiental e do grau 
de satisfação dos usuários dos serviços públicos; 

• Os meios para controle, monitoramento e fiscalização das atividades que garantirão 
a qualidade da gestão. 

• Proposição de adequações e demais ajustes necessários.  

• Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de resíduos, 
exigindo os Planos de Gerenciamento quando cabível; 
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• Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando tecnologia da 
informação (rastreamento eletrônico de veículos, fiscalização por análise de imagens 
aéreas); 

• Formalizar a presença dos catadores organizados no processo de coleta de 
resíduos, promovendo sua inclusão, a remuneração do seu trabalho público e a sua 
capacitação;  

• Tornar obrigatória a adesão aos compromissos da A3P (Agenda Ambiental na 
Administração Pública), incluído o processo de compras sustentáveis, para todos os 
órgãos da administração pública local; 

• Valorizar a educação ambiental como ação prioritária; 

• Incentivar a implantação de econegócios por meio de cooperativas, indústrias ou 
atividades processadoras de resíduos. 

As exigências da nova legislação impõem um salto de qualidade na capacidade gerencial 
municipal e/ou regional sem o qual dificilmente serão atingidos os objetivos determinados. O 
Plano de Gestão precisa definir as diretrizes, estratégias, metas e ações para a construção 
de uma capacidade efetiva de gestão e esta efetividade será atingida de forma mais rápida 
e estável com a adesão à prestação regionalizada dos serviços públicos por meio de 
consórcio público. Uma equipe estabilizada e tecnicamente capacitada, na dimensão 
requerida pelas peculiaridades locais é condição imprescindível para o sucesso das missões 
colocadas para o ente da administração pública responsável pelos resíduos: prestar o 
serviço público em sua plenitude e exercer a função pública sobre os processos privados, 
com a extensão prevista na lei. 

A equipe gerencial para um consórcio público, apesar de aparentemente ser numerosa, 
provavelmente significará uma taxa de funcionários por município menor do que a 
observada no diagnóstico. E tem a vantagem de, na gestão associada, não haver uma 
repetição de equipes insuficientes, mas sim a agregação de competências diversas. Os 
municípios, mesmo os de menor porte, podem dividir o esforço para a construção da 
instituição que assuma a gestão em uma escala mais adequada. Algumas novas funções 
precisam ser previstas: 

• A ouvidoria, enquanto uma central de diálogo entre o Poder Público e a população; é 
o setor que permite identificar as demandas da população e as possíveis falhas nos 
procedimentos dos serviços públicos; 

• A instância que responda pela capacitação técnica permanente dos trabalhadores, 
aprofundando os temas que integram a rotina de trabalho; 

• A instância que assuma a comunicação, além das imprescindíveis tarefas de 
educação ambiental e mobilização, inclusive em prol da inclusão social dos 
catadores. 

A estrutura apontada não inclui instâncias responsáveis por trabalho operacional, mas pode 
ser prescindível a presença da Câmara de Regulação e seus funcionários se as tarefas de 
regulação exigidas pela Lei 11.445/2007 forem exercidas por um ente externo ao Consórcio 
Público. No caso da definição de uma estrutura adequada à gestão isolada, por um único 
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município, a estrutura é basicamente a mesma que a sugerida, ajustando-a a esta situação 
peculiar. 

Para o cálculo dos custos de implantação desta ação, considerou-se o investimento na 
estruturação de um escritório de trabalho, com os móveis e equipamentos necessários para 
execução do serviço além da aquisição de veículos. Para os custos de operação, foram 
considerados os funcionários fixos, aluguel de sala, gastos com material de escritório e com 
serviços como telefonia, e fornecimento de energia elétrica, entre outros.  

3. SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A seguir serão apresentadas as ações relacionadas ao programa de serviços de limpeza, 
coleta e tratamento de resíduos sólidos, que contempla ações sobre serviços de limpeza 
urbana, estudos de viabilidade, entre outros. 

Ação 7D: Realizar estudo de viabilidade para a implantação da coleta conteinerizada 
intermunicipal 

A coleta conteinerizada mecanizada envolve o uso de contêineres de coleta especializados 
e caminhões de coleta com elevadores hidráulicos para içamento e descarga desses 
contêineres. Para ser mais eficiente, a coleta conteinerizada deve dispor de contêineres 
específicos para separação dos resíduos secos recicláveis, orgânicos e rejeitos. 

Na Região Metropolitana, em Porto Alegre (RS), a coleta regular conteinerizada foi 
implantada em 2011, através de um projeto piloto, atingindo 10 % da população do 
município, em zona central e bairros próximos (zona de maior geração de resíduos per 
capita do município). A coleta mecanizada é realizada por meio de contêineres para aporte 
de resíduos orgânicos, distribuídos regularmente com no máximo 100 m distantes um do 
outro, disponíveis 24 horas, todos os dias da semana, como mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 03 - Coleta conteinerizada em Porto Alegre 

Fonte: PMPA, 2013. 

 

Segundo as informações do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre – 
DMLU, o custo por tonelada coletada pela coleta regular é de R$ 75/tonelada coletada, 
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enquanto o custo de coleta mecanizada é R$ 158 / tonelada coletada. Existem ainda 
modelos onde a coleta indiferenciada e a seletiva são realizadas ao mesmo tempo, através 
de contêineres específicos coletados mecanicamente, como ocorre no município de Canoas 
(RS), que também possui coleta conteinerizada. Em Canoas o projeto foi implantado em 
janeiro de 2013 na zona central e no bairro Jardim do Lago. Na primeira fase serão 
distribuídos 430 contêineres sendo destes 215 para resíduos recicláveis e 215 para resíduos 
orgânicos. Os dois contêineres serão identificados por cores. Cor laranja para resíduos 
recicláveis e cor verde para resíduos orgânicos. Os usuários terão que se deslocar no 
máximo 50 metros para chegar aos contêineres, que estarão disponíveis 24 horas, todos os 
dias da semana, como mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Coleta conteinerizada em Canoas 

Fonte: SECOM da Prefeitura Municipal de Canoas, 2013. 

O Município de Caxias do Sul (RS) opera um sistema semelhante ao de Canoas, 
conforme ilustrado na Figura 2 e Figura 3.  

 

Figura 2 - Coleta seletiva de contêineres no Município de Caxias do Sul, RS. 

Fonte: CODECA, 2012. 
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Figura 3 - Contêineres da coleta mecanizada: resíduos recicláveis (amarelo) e 
resíduos comuns (verde), no Município de Caxias do Sul, RS. 

Engebio, 2012. 

 

Para o cálculo do custo de investimento para o estudo de viabilidade da coleta diferenciada 
de orgânicos, secos e rejeitos foram consideradas as horas dos profissionais envolvidos no 
desenvolvimento do estudo e com material de escritório e com serviços como telefonia. 

Ação 10A: Adequar unidades regionais de triagem e compostagem de resíduos 
verdes e orgânicos 

O PLANARES estabelece “Diretrizes e estratégias estabelecidas relativas à redução de 
resíduos sólidos urbanos úmidos dispostos em aterros sanitários e tratamento e 
recuperação de gases em aterros sanitários. Tendo como Diretriz principal “Induzir a 
compostagem, o aproveitamento energético do biogás gerado ou em biodigestores ou em 
aterros sanitários, e o desenvolvimento de outras tecnologias visando à geração de energia 
a partir da parcela úmida de RSU coletados, com a elaboração de estudos prévios de 
avaliação técnico-econômica e ambiental, observada primeiramente a ordem de prioridade”. 

A compostagem consiste em um processo natural de decomposição de materiais orgânicos 
de origem animal e vegetal, através da ação de microrganismos. Para que o processo 
ocorra não é necessária a adição de qualquer componente físico ou químico à massa dos 
resíduos. (IBAM, 2001). O produto final da compostagem é um composto que pode ser 
utilizado como condicionador de solo, sem ocasionar riscos para o meio ambiente. As 
técnicas de compostagem admitem alternativas que podem variar de sistemas simples e 
manuais até sistemas complexos, informatizados, onde os parâmetros do processo são 
monitorados e controlados com precisão. Independente da técnica utilizada, é essencial, 
para se obter um composto de qualidade, que os resíduos orgânicos sejam adequadamente 
segregados (isentos de contaminantes como, por exemplo: vidro, metais pesados, pilhas e 
baterias) e o processo biológico ocorra em boas condições. O tratamento biológico dos 
resíduos orgânicos pode ocorrer em condições aeróbias (com presença de oxigênio) ou 
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anaeróbias (em ausência de oxigênio), gerando composto orgânico que pode ser 
empregado como fertilizante do solo com fins agrícolas ou paisagísticos. No caso do 
tratamento anaeróbio ocorre ainda a geração de biogás que pode ser recuperado e 
empregado na geração de energia. O uso de tecnologias de compostagem é amplamente 
difundido entre os países mais desenvolvidos. Nos países que compõem a União Europeia, 
os índices de tratamento biológico são variáveis. Na média, 15% dos resíduos são tratados 
por meio da compostagem (aeróbia ou anaeróbia) (Eurostat, 2013). De maneira geral, os 
países com sistemas de tratamento mais avançados tendem a desenvolver mais o processo 
de compostagem. 

A compostagem ainda é uma tecnologia pouco utilizada no Brasil, mas dentre as unidades 
em operação, a maioria utiliza o sistema de leiras a céu aberto com reviramento manual ou 
mecânico. As usinas de compostagem têm como maiores dificuldades: a origem dos 
resíduos processados (orgânicos contaminados), a falta de controle e monitoramento 
adequados da tecnologia e, por consequência, a geração de composto orgânico que não 
atende a padrões estabelecidos em legislação vigente impossibilitando a obtenção de 
registro para comercialização. Importante observar que para a produção, venda, cessão, 
empréstimo ou permuta do composto produzido em unidades de tratamento de resíduos 
orgânicos, deve-se atender ao disposto no Decreto nº. 4.954/2004, que regulamenta a Lei 
nº. 6.894/1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados à agricultura e, mais 
recentemente, à Instrução Normativa nº. 25, de 23 de julho de 2009, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aprova as normas sobre as especificações e as 
garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos 
simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura. 

Essa Instrução Normativa estabelece que devem ser avaliados, especificados e garantidos 
pelo produtor os parâmetros de natureza física, como por exemplo, granulometria para 
produtos sólidos, concentração de macronutrientes primários com solubilidade dos 
nutrientes indicadas como percentagem mássica, macronutrientes secundários e 
micronutrientes, se for o caso. Para os produtos com macronutrientes primários e 
micronutrientes, são ainda estabelecidas as garantias mínimas de concentrações. 

A tecnologia de compostagem aeróbia acelerada em câmaras fechadas permite o controle e 
monitoramento da fermentação, estabilização da mistura, eliminação de agentes 
patogênicos, controle da qualidade e rastreabilidade do composto produzido. A tecnologia 
funciona em módulos, e o número de módulos é proposto em função da quantidade de 
resíduo a ser tratada. Cada módulo é composto por uma câmara, onde uma corrente de ar é 
injetada pela base na massa de resíduos. Usualmente a capacidade média de tratamento de 
um módulo é de até 20.000 toneladas de resíduos por ano. É uma instalação industrial que 
permite a gestão otimizada dos fluxos de resíduos, caracterizada por áreas limpas e sujas 
claramente identificadas, redução de possíveis contaminações, assim como manutenção de 
um alto nível de controle na composição e higienização no composto final. As câmaras de 
cada módulo podem ter cerca de 30 metros de comprimento, com 6 de largura e 6 de altura. 
As dimensões das maturações no interior dos túneis são normalmente de um comprimento 
médio de 25 metros, largura de 5,5 metros e altura de 4,0 metros. Neste sistema, mais 
complexo, os resíduos são colocados dentro de áreas cobertas, em baias separadas ou em 
túneis fechados com tubulações na base, conectadas ao sistema de aeração. A aeração 
necessária é fornecida por um soprador, onde ocorre a injeção de ar sob pressão ou por 
sucção. Nesta etapa de fermentação ocorrem as reações de oxidação da matéria orgânica. 
Na Figura 4 é representada uma unidade de compostagem com aeração forçada. 
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Figura 4 - Compostagem em túnel com aeração forçada 

Fonte: EPEM S.A. 

Este processo requer a instalação de um sistema de controle da concentração em oxigênio. 
A aeração e o sistema de controle devem ser dimensionados para satisfazer às demandas 
de oxigênio do processo de biodegradação aeróbia, remover o excesso de umidade e de 
calor para manter a temperatura em torno de 60°C. A temperatura é um fator importante no 
controle do processo, devendo ser monitorada periodicamente, porque, como ela se eleva 
com o andamento da compostagem, a necessidade de aeração para manter a temperatura 
em um valor desejado é muito superior do que aquela para satisfazer a demanda de 
oxigenação do processo de biodegradação. Após a fermentação, os resíduos são colocados 
em leiras cobertas ou não, para a fase de maturação, na qual o composto se estabiliza. 
Nesta fase, a aeração se torna desnecessária. 

O modelo de triagem e compostagem regional foi definido a partir das seguintes premissas: 

• Atendimento regional dos municípios; 

• Triagem de orgânicos e recicláveis; 

• Porte mínimo com capacidade de tratamento de uma quantidade de resíduos 
equivalente a geração de aproximadamente 50.000 habitantes. 

O uso de esteiras mecânicas para triagem de resíduos orgânicos foi adotado por permitir 
que se estabeleça um fluxo contínuo de resíduos, contribuindo com a organização e limpeza 
do local e especialmente evitando o acumulo excessivo de resíduos em torno dos 
funcionários/cooperativados da triagem. Normalmente as unidades de triagens mecanizadas 
são implantadas dentro de um galpão com infraestrutura e cobertura adequada, onde estão 
localizadas as esteiras de separação mecanizadas, movidas por motores elétricos a 
velocidades programadas.  
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Os sistemas de triagem existentes no Brasil são geralmente aplicados a triagem de 
recicláveis secos somente, onde após o descarregamento dos resíduos no pátio de 
descarga, os resíduos sólidos são encaminhados por meio de uma carregadeira sobre rodas 
ou uma retro escavadeira para uma moega que alimenta as esteiras de separação. Após os 
resíduos serem descarregados nas esteiras de separação e movimentados mecanicamente 
com velocidade controlada, cada funcionário/cooperativado deve realizar a separação 
manual dos resíduos recicláveis secos e orgânicos, colocando-os dentro de um recipiente 
(bags ou tonéis), que quando cheio, será enviado para a unidade de triagem de recicláveis, 
no caso de materiais recicláveis, ou para o tratamento via compostagem acelerada, no caso 
de resíduos orgânicos. Os rejeitos, que sobram no fim da esteira, devem ser encaminhados 
para a destinação final adequada. Neste tipo de unidade é necessário o uso de 
empilhadeiras manuais ou mecanizadas, balança plataforma para controle de pesagem, um 
bom controle de entrada e saída de materiais reciclados e um controle financeiro, tornando 
esta unidade bem gerenciada e eficaz. A limpeza das unidades de triagem é primordial, pois 
os resíduos úmidos tendem a se acumular na esteira e próximo a ela, e iniciar rapidamente 
o processo de decomposição. Para eliminar este risco, deve-se realizar limpeza do galpão 
diariamente. 

Para o PRSB foram concebidas unidades de triagem e compostagem com uma capacidade 
de tratamento suficiente para atender grandes demandas, como a de um município de 
grande porte, ou um grupo de municípios de menor porte. Cada galpão deve ser equipado 
com: 

• Esteiras rolantes de comprimento variável, conforme capacidade de cada unidade; 

• Sistemas de exaustão localizada; 

• Balança; 

• Carrinhos de transporte; 

• Empilhadeira simples; 

• Contêineres e bags para armazenamento dos resíduos. 

Para o atendimento das metas progressivas deste Plano, propões a instalação de 11 
unidades regionais de triagem e compostagem de resíduos verdes e orgânicos, conforme a  

Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 - Capacidade de tratamento de orgânicos instalada conforme os prazos do Plano 

Sede Outros municípios 
participantes 

2015 2019 2023 2027 2031 2035 
Capacid. 
instalada 

(t/dia) 

Capacid. 
instalada 

(t/dia) 

Capacid. 
instalada 

(t/dia) 

Capacid. 
instalada 

(t/dia) 

Capacid. 
instalada 

(t/dia) 

Capacid. 
instalada 

(t/dia) 

Canoas - 128 
(Implant.) 176 (Ampli.) 224 (Ampli.) 256 (Ampli.) 256 256 

Sapucaia do Sul  Esteio, Nova Santa Rita e 
Cachoeirinha (até 2019) 144 

(Implant.) 
144 183 (Ampli.) 183 183 183 

Cachoeirinha - 80 (Implant.) 80 103 (Ampli.) 103 103 

Novo Hamburgo - 128 
(Implant.) 128 176 (Ampli.) 176 176 176 

São Leopoldo Portão e Estância Velha 
(até 2019) 128 

(Implant.) 
128 160 (Ampli.) 160 183 

(Ampli.) 183 

Estância Velha - 64 (Implant.) 64 64 64 64 

Campo Bom Sapiranga, Dois Irmãos, 
Nova Hartz e Araricá 77 (Implant.) 115 (Ampli.) 154 (Ampli.) 154 154 154 

Rolante Taquara e Riozinho 48 
(Implant.) 48 64 (Ampli.) 64 64 64 

Igrejinha Parobé, Três Coroas e 
São Francisco de Paula 64 (Implant.) 64 103 (Ampli.) 103 103 103 

Gramado Canela 38 (Implant.) 77 (Ampli.) 77 96 (Ampli.) 96 96 
Santo Antônio da 
Patrulha Glorinha e Caraá 38 (Implant.) 38 38 38 38 38 

Fonte: Concremat, 2014. 
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Destaca-se que o Município de Cachoeirinha deve destinar para a usina de Sapucaia do Sul 
até a implantação de sua própria unidade. Já o Município de São Leopoldo deve destinar 
para a usina de Estância Velha até a implantação de sua própria unidade. Das 11 unidades 
previstas, 9 tem implantação prevista até 2015, e 2 tem implantação prevista até 2019.  

A área total necessária para a edificação de cada unidade foi definida a partir da capacidade 
diária de tratamento, e é apresentada no Quadro 2, juntamente com o número de 
funcionários/cooperativados estimado para cada unidades no horizonte do plano. 

Quadro 2 - Estimativa de áreas necessárias e número de funcionários/cooperativados 
para as unidades de tratamento de orgânicos no final do plano. 

Sede 
Capacidade 

final estimada 
(t/dia) 

Área 
operacional final 

estimada (m²) 

Número total de 
funcio./coop. 

estimado 
Cachoeirinha 103 16.000 115 

Campo Bom 154 24.000 170 

Canoas 256 40.000 285 

Estância Velha 64 10.000 70 

Gramado 96 15.000 110 

Igrejinha 103 16.000 115 

Novo Hamburgo 176 27.000 195 

Rolante 64 10.000 70 

São Leopoldo 183 28.000 200 

Sapucaia do Sul 183 28.000 200 

Santo Antônio da Patrulha 38 6.000 45 
Fonte: Concremat, 2014. 

Os custos de investimento consideram a compra de equipamentos, materiais e móveis para 
escritório, além de móveis e equipamentos para instalação de uma cozinha. Os custos com 
operação consideram a contratação de serviços telefonia e energia elétrica, uniformes, 
pagamento de pessoal (portaria, administrativo, vigilância), além de custo com manutenção 
de equipamentos. Os valores apresentados não incluem os custos com aquisição e 
preparação de terreno. A quantidade de composto produzida depende da composição dos 
resíduos processados e da sua umidade. Para cálculo do rendimento do processo 
considerou-se que a quantidade de composto produzida corresponde a 50% da quantidade 
de resíduos processada. 

 

4. DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE REJEITOS 

A seguir serão apresentadas as ações relacionadas ao programa de disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos, que contempla ações sobre transporte, transbordo, 
aterros sanitários, encerramento de aterros de pequeno porte, entre outros. 

Ação 11A: Implantar estações de transbordo 

As estações de transbordo consistem em uma área de transferência em desnível coberta, 
área de manobras e áreas comuns como refeitórios e sanitários. A plataforma de 
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transferência conta com paredes laterais em alvenaria, cobertura, piso impermeável 
inclinado e sistema de drenagem de líquidos percolados. A área de manobras deve ser 
pavimentada com sistema de drenagem de águas pluviais. Toda a área deve ser cercada 
para evitar o acesso de pessoas estranhas aos resíduos temporariamente armazenados. Na 
estação de transbordo, os resíduos são transferidos entre o veículo de coleta, cujas 
características são adaptadas à circulação dentro da cidade e à coleta de resíduos, e o 
veículo de transporte, o qual poderá percorrer distancias maiores e mais rapidamente, para 
levar os resíduos até o local de destinação final dos resíduos. 

Existem duas alternativas comumente adotadas no Brasil para o transbordo de resíduos: (1) 
os resíduos são simplesmente descarregados do veículo coletor na carreta do veículo de 
transporte; (2) o descarregamento é realizado na plataforma de descarga, o que permite a 
inspeção dos resíduos e posteriormente carregados na carreta. Este caso exige maior 
capacidade de instalações. Na Figura 5 são ilustradas as duas alternativas de transbordo. 

 

Figura 5 - Alternativas de carregamento de resíduos em transbordo. 

Fonte: EPA, 2002. 

A seleção dos modelos de estações de transbordo adotados nos planos de ações do PRSB 
considerou a simplicidade e eficácia das unidades de transferência direta, sempre que a 
quantidade de resíduos a ser transferida apresente compatibilidade com a capacidade dos 
veículos de transporte. 

Atualmente no Brasil, em função do desenvolvimento de aterros de grande porte que 
recebem resíduos de diversos municípios localizados a distancias que exigem o transbordo, 
ocorreu a implantação de uma quantidade significativa destas unidades, porém, sem que os 
estados e municípios tenham estabelecido um processo de licenciamento e fiscalização 
adequado. Este processo, da forma que tem ocorrido, tem gerado problemas secundários 
como, por exemplo: 

• Localização em áreas inadequadas; 

• Falta de vigilância e por consequência, vulneráveis a coleta informal pela população; 

• Instalações inadequadas quanto à higiene e segurança; 

• Falta de licenciamento ambiental 

• Transbordos realizados em terreno aberto, sem cobertura, entre outros. 

Portanto, a atuação de agentes de fiscalização e controle dessas obras é essencial para o 
desenvolvimento adequado da ação proposta. As capacidades que atendem as demandas 
da região foram definidas a partir da geração dos diversos tipos de resíduos e das metas do 
Plano. O Quadro 3, a seguir, apresenta as capacidades e os modelos relacionados. 
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Quadro 3 - Modelos e capacidades das unidades de transbordo. 

Modelo Capacidade 

A 07 a 12 t/dia 
B 20 a 30 t/dia 
C 30 a 50 t/dia 
D 50 a 70 t/dia 
E 150 a 200 t/dia 
Fonte: Concremat, 2014. 

Para atingir as metas do presente Plano, são propostas 7 unidades de transbordo de 
resíduos, conforme Quadro 4. Em alguns casos a gestão e operação da unidade de 
transbordo serão intermunicipais. É o caso das unidades a serem instaladas em Gramado 
(recebendo os resíduos de Canela), Rolante (recebendo os resíduos de Riozinho) e Santo 
Antônio da Patrulha (recebendo os resíduos de Glorinha e Caraá). 

Quadro 4 - Resumo da ação 11A  

Município 
Outros 

municípios 
participantes 

População 
atendida Modelo 

Área 
operacional 

estimada (m2) 
Cachoeirinha - 118.278 D 2.000 
Campo Bom - 60.074 C 1.100 
Canoas - 323.827 E 3.000 
Gramado Canela 71.502 D 2.000 
Rolante Riozinho 23.815 A 750 
Santo Antônio da 
Patrulha 

Glorinha e 
Caraá 53.888 B 900 

São Francisco de 
Paula - 20.537 A 750 

Fonte: Concremat, 2014. 

Nos modelos de A, B, C e D os RSU serão transbordados para caçambas estacionária do 
tipo roll-on roll-off com capacidade de armazenamento de 30 m³ cada. Já no modelo E os 
resíduos serão continuamente descarregados, a partir dos veículos de coleta, no piso da 
área de armazenamento localizada no nível superior da plataforma. A transferência dos 
RSU será executada com uma máquina carregadeira para o veículo que transportará os 
resíduos para a destinação final. 

A rotina de transporte dos resíduos deverá ser estabelecida em função do volume de rejeito 
recebidos na estação, do tempo de deslocamento e retorno do veículo até a destinação final 
e do número de estações de transbordo atendidas pelo mesmo veículo de transporte. A 
seguir, na Figura 6 é apresentado o leiaute típico dos modelos. 
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Figura 6 - Estação de Transbordo típica 

Fonte: Concremat, 2013 

A implantação das unidades regionais de transbordo de resíduos depende diretamente da 
implantação de aterros regionais, portanto, sua implantação é prevista apenas para 2019, 
ano a partir do qual terá um custo de operação fixo. Os custos de investimento levam em 
consideração a instalação da infraestrutura necessária, como a base em concreto, as 
rampas, cobertura e drenagem. Os custos de operação levam em conta serviços de energia 
e telefonia e também a remuneração dos funcionários/cooperativados necessários para a 
operação. Os valores apresentados não incluem os custos com aquisição e preparação de 
terreno. 

Ação 11B: Implantar transporte de resíduos do transbordo a destinação final 

Os caminhões utilizados na coleta regular dos resíduos não são veículos adequados para o 
transporte a longas distancias. Desta forma, quando a distância entre centro de coleta e as 
instalações de destinação final (tratamento ou disposição final em aterro) for superior a 25 
km normalmente adota-se a operação de unidades de transbordo, que operam o transporte 
do transbordo até a destinação final através de caminhões com caçambas maiores (até 
45m3), o que acarreta na redução dos custos de transporte dos resíduos até a destinação 
final, permitindo também aumentar o tempo disponível para a coleta e o transporte dos 
resíduos. Esta ação tem como objetivo complementar a ação 11A. 

Para o calculo dos custos de investimento e operação foram considerados a aquisição dos 
caminhões de transporte, das caçambas roll-on roll-off, e o fornecimento de uniformes para 
os trabalhadores. Já o cálculo de operação levou em consideração os custos de 
manutenção e depreciação da frota, o fornecimento de uniformes, combustível para os 
veículos, e a remuneração e treinamento dos trabalhadores responsáveis pela operação. 
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Ação 13A: Elaborar projeto, EIA/RIMA e licenciamento para ampliações e de 
implantação de aterros sanitários regionais 

Para a obtenção do licenciamento são necessários alguns procedimentos, como por 
exemplo, a obtenção de licença prévia, elaboração do EIA/RIMA, audiências públicas, 
elaboração do projeto executivo, licença de operação, entre outros. O EIA/RIMA é um dos 
instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente e foi instituído pelo CONAMA. 
Atividades utilizadoras de Recursos Ambientais consideradas de significativo potencial de 
degradação ou poluição dependerão do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para seu licenciamento ambiental. Neste 
caso o licenciamento ambiental apresenta uma série de procedimentos específicos, 
inclusive realização de audiência pública, e envolve diversos segmentos da população 
interessada ou afetada pelo empreendimento. O projeto executivo deve ser elaborado com o 
objetivo de maximizar o período de atividade do aterro, que deve ser de, pelo menos, 20 
anos.  Ele deve atender integralmente as normas da ABNT e a legislação ambiental em 
vigor.  

Para atendimento da demanda de todos os municípios do Consórcio Pró-Sinos foram 
propostos dois aterros sanitários, um no Município de Taquara e outro no Município de 
Portão. Um aterro sanitário privado deverá ser mantido no município de São Leopoldo, visto 
que seu período de atividade abrange o horizonte do plano. A estimativa dos custos 
considerou investimento nos projetos, EIA/RIMA e licenciamentos dos aterros previstos. 

Ação 13B: Implantar novos aterros regionais 

O Aterro Sanitário é o único local ambiental e legalmente adequado para disposição final de 
rejeitos provenientes dos resíduos sólidos urbanos. Para a seleção de um local e 
implantação de um aterro há que se levar em consideração fatores como: os parâmetros 
técnicos das normas e diretrizes federais, estaduais e municipais, os aspectos legais das 
três instâncias governamentais, planos diretores dos municípios envolvidos, polos de 
desenvolvimento locais e regionais, distâncias de transporte dos centros de geração, vias de 
acesso, áreas de proteção ambiental e os aspectos político-sociais. O projeto executivo do 
aterro sanitário deve ser desenvolvido tendo como objetivo maximizar a vida útil da área 
disponível, assegurando um período mínimo de atividade de 20 (vinte) anos. Segundo a 
norma brasileira NBR 15.256:2010, os aterros sanitários consistem em uma instalação para 
a disposição de resíduos sólidos no solo, localizada, concebida, implantada e monitorada 
segundo princípios de engenharia e prescrições normalizadas de modo a maximizar a 
quantidade de resíduos disposta e minimizar impactos ao meio ambiente e à saúde pública. 
O Aterro Sanitário pode também ser entendido como um tipo de tratamento de resíduos, 
visto que nele ocorre um conjunto de processos físicos, químicos e microbiológicos, sob a 
forma de um reator anaeróbio, que tem como resultado uma massa de resíduos mais 
estáveis química e biologicamente (BNDES, 2012). 

Cada unidade, independente do porte, deve contar com células para recebimento do 
resíduo, com impermeabilização de fundo e superior, sistema de coleta e tratamento de 
lixiviados, sistema de coleta e queima ou beneficiamento do biogás, sistema de drenagem e 
afastamento das águas pluviais, sistemas de monitoramento ambiental, topográfico e 
geotécnico e pátio de estocagem de materiais. É necessário também um cercamento e 
cortinamento vegetal, além de estruturas de apoio como estradas de acesso e de serviço, 
balança rodoviária, guarita, prédio administrativo, oficina e borracharia. A concepção de 
cada um desses elementos depende do tipo de aterro, das características dos resíduos, do 
terreno, etc., que tem a função de garantir a segurança do aterro, o controle de efluentes 
líquidos, emissões gasosas e a qualidade de vida e saúde da população. A tecnologia de 
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aterros sanitário no Brasil é dominada e amplamente empregada. A título de ilustração, na 
Figura 7 é ilustrado o esquema de um aterro sanitário. 

 

Figura 7 - Esquema de um aterro sanitário 

Fonte: Concremat, 2012. 

No aterro sanitário, o tratamento de lixiviados deve ser feito e as técnicas normalmente 
empregadas incluem: lagoa de estabilização, processos físico-químicos, recirculação e 
tratamento em estações de tratamento de esgoto, junto com esgotos sanitários. O biogás 
produzido nos aterros sanitários deve ser drenado para o exterior de forma a evitar 
formação de bolsões internos, acarretando riscos de explosão ou incêndios.  

A implantação de novos aterros sanitários ou ampliações de aterros existentes considerou 
uma capacidade instalada mínima para disposição de rejeitos gerados por uma população 
equivalente mínima de 100.000 habitantes, implantando-se estações de transbordo para 
distancias de transporte superior a 25 km. Dessa forma será necessário o encerramento e 
remediação das áreas de aterros controlados e lixões, bem como o encerramento de aterros 
de pequeno porte, a adequação e a ampliação de alguns aterros sanitários existentes e a 
instalação de novas unidades a fim de atender toda a população dos municípios 
participantes do Consórcio Pró-Sinos de forma regionalizada. Para os lixões e aterros 
controlados existentes foi previsto o encerramento de suas atividades em 2014, e estimados 
recursos apenas para sua interdição e o seu isolamento (cercamento e vigilância). Para os 
aterros de pequeno porte foi previsto a sua desativação e encerramento em prazos 
estabelecidos para cada região em função da entrada de operação de aterros de grande 
porte regionalizados. 
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A estimativa de custos de implantação e operação dos aterros foi realizada a partir de 
índices (valores unitários) definidos a partir de dados apresentados estudo realizado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV (2010), contemplando: 

• Implantação: investimento para instalação ou ampliação de um aterro sanitário com 
vida útil prevista de 20 anos, considerando-se: 

o Infraestrutura geral (Projetos, mobilização, canteiro, topografia, cercamento e 
instalações elétricas), 

o Células de disposição (terraplanagem, drenagem, impermeabilização de 
base), 

o Sistema de coletas e tratamento de percolados, 
o Instalações de apoio (portaria, guarita, laboratório, administração). 

• Operação: custo anual médio de operação (materias, equipamentos e pessoal) 
encerramento e pós-encerramento, considerando-se: 

o Disposição de resíduos (Preparo, espalhamento, compactação, cobertura), 
o  Sistema de drenagem e tratamento de lixiviados e percolados e gases 

(drenos, flare, etc.), 
o Monitoramento ambiental, 
o  Equipe de operação e administração. 

O Quadro 5 apresenta um resumo da ação.  

Quadro 5 - Resumo da ação 13B 

Município de 
implantação 

Municípios 
atendidos 

População 
atendida (hab.) 

Capacidade média 
anual (t/dia)  

Taquara 16 489.664 270 

Portão 9 1.016.717 580 

Fonte: Concremat,2014. 

Os custos de implantação e operação de aterros sanitários foram calculados multiplicando-
se os valores unitários pela capacidade projetada para o aterro sanitário, sendo que a 
capacidade projetada corresponde à quantidade média diária de rejeitos a ser disposta no 
aterro e, portanto deve ser expressa em t/dia. Importante destacar que o Plano não prevê a 
micro localização dos aterros. As definições deste Plano são definições orientativas e que 
deverão se avaliadas, consolidadas ou revisadas quando da consolidação das ações e da 
elaboração do plano individual para cada região. 

Ação 13D: Realizar estudo de viabilidade para implantação de unidade de tratamento 
térmico de rejeitos 
 

Como alternativa para a disposição final dos rejeitos de maneira a reduzir o volume 
destinado a aterros sanitário a alternativa de uma unidade de tratamento de rejeitos através 
de sua queima com a geração de energia pode ser avaliada, sempre seguindo as 
prioridades estabelecidas na PNRS, Art. 9º de não geração, redução, reutilização, 
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reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos.  

A incineração é um processo de combustão controlada, que tem como princípio básico a 
reação do oxigênio com os componentes combustíveis presentes no resíduo (como 
carbono, hidrogênio e enxofre), em temperatura superior a 800 °C, convertendo sua energia 
química em calor. São gerados como produtos da combustão, além de vapor d’água, CO2 e 
SOx, HCl, HF, CO, NOx, material particulado, metais e substâncias orgânicas (como 
dioxinas). Também são gerados rejeitos (cinzas volantes e escórias) de materiais 
inorgânicos nos RSU que não participam das reações de combustão. A incineração, como 
outros tipos de combustão, é fonte de emissão de gases de efeito estufa, sendo o mais 
relevante o CO2 (FEAM, 2012). Na Figura 8 é representado o esquema básico de uma 
unidade de tratamento térmico. 

 

Figura 8 - Processo de incineração de RSU. 

Fonte: Secretaria de energia <www.energia.sp.gov.br> 

Normalmente, os rejeitos são previamente misturados para facilitar a queima. Antigamente, 
as unidades de incineração eram projetadas com o único objetivo de processar os rejeitos e 
reduzir os volumes, mas hoje elas são projetadas também para recuperar a energia na 
forma de vapor, água quente ou eletricidade, sendo comum na Europa sua utilização em 
sistemas de aquecimento distrital. Os gases da combustão são enviados para os sistemas 
de tratamento de gases para remoção dos gases ácidos, material particulado, dioxinas, 
furanos e eventuais metais pesados. Os resíduos do processo são compostos da fração 
inorgânica, a cinza de fundo. A forma mais simples e mais comum é a queima em grelha. 

As cinzas e escórias devem ser tratadas ou, se comprovada sua inertização, dispostas em 
aterro sanitário licenciado. Os efluentes são neutralizados e enviados para uma estação de 
tratamento. Para remoção de partículas em suspensão nos gases, as técnicas mais 
eficientes são precipitadores eletrostáticos e filtros de manga que removem entre 99% e 
99,9% dos sólidos em suspensão. 

De forma geral, as vantagens da incineração são: 

• Redução dos volumes de rejeitos encaminhados a aterros; 
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• Possibilidade de geração de energia a partir de rejeitos (Waste-To-Energy) com 
potencial superior a aterros; 

• Redução da emissão de metano; 

• Destruição completa da maioria dos rejeitos orgânicos perigosos; 

• Destruição da maior parte da matéria orgânica (99,9%); 

• Pouca área requerida para a instalação; 

• Redução na emissão de odores e ruídos. 

Porém o processo apresenta diversas desvantagens: 

• Produção de gases poluentes; 

• Custos de instalação, operação e manutenção elevados; 

• Rendimento energético não suficiente para compensar os investimentos iniciais; 

• Inviabilização da tecnologia no caso de pequenos municípios por causa dos custos 
elevados; 

• Necessidade de mão de obra qualificada e especializada para todo o sistema de 
operação de forma a garantir a qualidade da operação da planta e atender aos 
padrões de emissões de poluentes;  

• Inviabilidade de produção em caso de rejeitos com umidade excessiva, baixo poder 
calorífico ou clorados; 

• Possibilidade de concentração de metais pesados nas cinzas; 

• Má aceitação pela sociedade por causa dos riscos à saúde devido às emissões de 
dioxinas, em relação a outras tecnologias. 

Para o estudo de viabilidade para implantação de uma unidade de tratamento de rejeitos 
através de sua queima com a geração de energia foram consideradas as horas dos 
profissionais envolvidos no desenvolvimento do estudo.  

Ação 14B: Implantar a recuperação de gases de aterro de maneira a atingir as metas 

A metodologia a ser implantada para a recuperação e possível aproveitamento do biogás de 
aterro variam conforme as características específicas do aterro, como a composição do 
material disposto, a forma de disposição, o tipo de isolamento utilizado, entre outros. 
Portanto, a implantação e recuperação de gases de aterro, de maneira a atingir as metas do 
presente Plano, é necessário realizar um estudo específico, que deve analisar todas as 
variáveis que indicarão se é possível ou não a implantação desta ação em um aterro 
específico. Portanto, o custo para implantação e operação somente poderá ser estimado 
após este estudo de diagnóstico. 
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ANEXO II: INFORMAÇÕES E INDICADORES DO SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS 2011) 



Araricá Cachoeirinha Campo Bom Canela Caraá Estância Velha

Dado - Abastecimento de água Unidade Valor Valor Valor Valor Valor Valor

População atendida total (AG001) habitante - 119.101 57.758 36.220 5.450 42.025
População atendida urbana (AG026) habitante - 104.586 48.074 36.220 1.060 31.475
Ligações ativas (AG002) ligação - 28.814 12.406 10.785 1.909 9.632
Economias ativas (AG003) economia - 38.091 18.163 16.559 1.909 11.693
Economias residenciais ativas (AG013) economia - 34.524 16.315 14.923 1.789 10.509
Extensão de rede (AG005) km - 296,9 225,422 193,7 63,0 146
Volume tratado em ETA (AG007) 1.000 m3/ano - 22.307,80 10.566 7.470,7 0 0
Volume tratado por simples desinfecção (AG015) 1.000 m3/ano - 0 0 0 300,0 0
Volume tratado importado (AG018) 1.000 m3/ano - 32,4 579,5 0 0,0 2.192,10
Volume tratado exportado (AG019) 1.000 m3/ano - 11.161,40 6.836,0 0 0 11,1
Volume consumido (AG010) 1.000 m3/ano - 17.771,30 9.864,3 6.094,3 300,0 1.634,40
Volume faturado (AG011) 1.000 m3/ano - 16.836,50 9.182,2 5.974,0 300,0 1.445,50
Consumo médio per capita de água (IN022) l/hab.dia - 34.430 158,0 154,0 151,0 123,7
Índice de atendimento total de água (IN055) % - 100 95,4 91,3 73,8 97,4
Índice de atendimento urbano de água (IN023) % - 87,8 83,2 100,0 99,3 74,9
Índice de hidrometração (IN009) % - 97 94,4 96,6 42,1 94,3
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058) kWh/m3 - 0,71 0,64 1,25 0,1
Extensão de rede de água por ligação (IN020) m/ligação - 9,2 15,4 18,0 29,7 14,6
Índice de perdas de faturamento (IN013) % - 24,6 17,6 20,0 17,1 34,1
Índice de perdas na distribuição (IN049) % - 20,4 11,5 18,4 17,1 25,4
Dado - Esgotamento sanitário Unidade Valor Valor Valor Valor Valor Valor

População atendida total (E001) habitante - 48.130 26 4.681 - 1.363
População atendida urbana (E026) habitante - 48.130 26 4.681 - 1.363
Extensão da rede de esgoto (ES004) km - 176,3 3 32,7 - 7,2
Quantidade de ligações ativas de esgoto (ES002) ligação - 13.514 9 933 - 426
Quantidade de economias ativas de esgoto (ES003) economia - 16.900 9 2.333 - 459
Economias residenciais ativas (ES008) economia - 15.985 9 1.812 - 451
Extensão da rede de esgoto por ligação (IN021) m/ligação - 12,9 615,4 35,2 - 15,4
Volume coletado (E005) 1.000 m3/ano - 3.216,00 1 322 - 61
Volume tratado (E006) 1.000 m3/ano - 3.216,00 0 322 - 61
Volume faturado (E007) 1.000 m3/ano - 1.985,00 1 236 - 66
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059) kWh/m3 - 0,26 0 0,06 - 0,54
Índice de atendimento total com esgotamento sanitário (IN047) % - 40,4 0 12,9 - 3,2
Índice de coleta de esgoto (IN015) % - 0 0 15,4 - 9,9
Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046) % - 48,7 0 100 - 9,9

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES /SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL  - 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS  - Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgotos - 2011             



Dado - Abastecimento de água

População atendida total (AG001)

População atendida urbana (AG026)

Ligações ativas (AG002)

Economias ativas (AG003)

Economias residenciais ativas (AG013)

Extensão de rede (AG005)

Volume tratado em ETA (AG007)

Volume tratado por simples desinfecção (AG015)

Volume tratado importado (AG018)

Volume tratado exportado (AG019)

Volume consumido (AG010)

Volume faturado (AG011)

Consumo médio per capita de água (IN022)

Índice de atendimento total de água (IN055)

Índice de atendimento urbano de água (IN023)

Índice de hidrometração (IN009)

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058)

Extensão de rede de água por ligação (IN020)

Índice de perdas de faturamento (IN013)

Índice de perdas na distribuição (IN049)

Dado - Esgotamento sanitário

População atendida total (E001)

População atendida urbana (E026)

Extensão da rede de esgoto (ES004)

Quantidade de ligações ativas de esgoto (ES002)

Quantidade de economias ativas de esgoto (ES003)

Economias residenciais ativas (ES008)

Extensão da rede de esgoto por ligação (IN021)

Volume coletado (E005)

Volume tratado (E006)

Volume faturado (E007)

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059)

Índice de atendimento total com esgotamento sanitário (IN047)

Índice de coleta de esgoto (IN015)

Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046)

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES /SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL  - 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS  - Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgotos - 2011             

Esteio Glorinha Gramado Igrejinha Nova Hartz Nova Santa 
Rita

Novo 
Hamburgo

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

80.810 2.139 29.593 30.538 - 20.176 199.827

79.283 2.095 29.267 23.409 - 7.982 199.827

19.140 1.335 8.893 6.947 - 2.569 51.067

28.862 1.395 17.373 9.263 - 2.924 77.134

26.086 1.272 14.918 8.091 - 2.680 67.282

174 34,4 132,3 107,2 - 85,6 792,0

28.888,40 219,40 0 0 - 519,4 22.221

0 0 0 400,1 - 0 0

0 0 3.999,7 1.997,9 - 0 579,5

21.500,50 0,00 656,5 0 - 0 802,4

25.606,50 216,30 2.780,5 1.234,8 - 452,6 10.941,8

25.250,60 188,20 2.786,0 1.120,6 - 356,3 10.106,1

141,9 243,5 192,1 126,9 - 90,8 129,2

100 30,6 90,9 95,3 - 0,41 83,6

98,2 100 100,0 76,6 - 40 85,0

96,5 96,4 96,8 98,0 - 95 97,6

0,25 0,59 0,03 0,15 - 0,41 0,73

8,5 24,9 14,8 14,6 - 27,5 12,3

12,6 14,1 30,4 53,3 - 30,4 51,3

11,4 1,2 30,5 48,5 - 11,6 47,3
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

4.037 - 7.517 874 - - 4.692

4.037 - 7.517 874 - - 4.692

1,3 - 16,3 2,8 - - 14,4

63 - 843 260 - - 323

1.361 - 3.541 322 - - 1.576

1.331 - 2.611 307 - - 1.564

16,5 - 19,7 11,0 - - 43,1

231 - 531 30,0 - - 172,5

231 - 531 0,0 - - 172,5

148 - 403 39,0 - - 110,6

0,06 - 0,01 0,00 - - 1,19

5 - 25,7 2,9 - - 2

5,6 - 25 2,4 - - 1,7

5,6 - 25 0,0 - - 1,7



Dado - Abastecimento de água

População atendida total (AG001)

População atendida urbana (AG026)

Ligações ativas (AG002)

Economias ativas (AG003)

Economias residenciais ativas (AG013)

Extensão de rede (AG005)

Volume tratado em ETA (AG007)

Volume tratado por simples desinfecção (AG015)

Volume tratado importado (AG018)

Volume tratado exportado (AG019)

Volume consumido (AG010)

Volume faturado (AG011)

Consumo médio per capita de água (IN022)

Índice de atendimento total de água (IN055)

Índice de atendimento urbano de água (IN023)

Índice de hidrometração (IN009)

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058)

Extensão de rede de água por ligação (IN020)

Índice de perdas de faturamento (IN013)

Índice de perdas na distribuição (IN049)

Dado - Esgotamento sanitário

População atendida total (E001)

População atendida urbana (E026)

Extensão da rede de esgoto (ES004)

Quantidade de ligações ativas de esgoto (ES002)

Quantidade de economias ativas de esgoto (ES003)

Economias residenciais ativas (ES008)

Extensão da rede de esgoto por ligação (IN021)

Volume coletado (E005)

Volume tratado (E006)

Volume faturado (E007)

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059)

Índice de atendimento total com esgotamento sanitário (IN047)

Índice de coleta de esgoto (IN015)

Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046)

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES /SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL  - 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS  - Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgotos - 2011             

Parobé Portão Riozinho Rolante Sto Antônio da 
Patrulha

São Francisco 
de Paula

São Leopoldo

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

52.019 31.401 2.776 15.433 28.588 13.089 212.496

49.121 25.669 2.063 9.645 19.939 13.044 212.496

8.121 3.988 820 3.529 7.371 4.849 56.637

8.676 3.871 904 4.030 8.682 5.707 74.747

7.735 3.411 798 3.526 7.513 0 70.597

89,8 68,1 23,4 49,5 94,5 85,7 732,0

2.833,30 0 0 957 565,9 595 26.673,2

0 0 153,1 0,0 1.008,70 0 0

0 802,1 0 0 0 0 0

989,9 0 0 0 0 0 0

2.242,60 802,1 100,4 557,8 1.230,90 408,4 11.950,9

2.242,60 412 85,0 482,4 1.103,10 392,5 15.271,4

92,1 110,1 114,4 123,4 141,2 88,0 155,7

10,9 100 63,8 78,7 0,72 63,5 98,5

100 100 74,7 62,6 94,9 100,0 98,9

95,8 91,9 95,6 97,4 97 45,5 92,0

0,65 0,09 0,76 0,45 0,72 0,89 0,47

93 18,1 24,9 13,0 12,1 16,9 13,0

60,3 48,6 44,5 49,6 29,9 35,3 42,1

59,9 0 34,4 41,7 21,8 32,7 54,7
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

- - - 15.409 - - 58.773

- - - 15.409 - - 58.773

- - - 45,5 - - 99,0

- - - 6.000 - - 11.921

- - - 6.600 - - 21.152

- - - 6.600 - - 19.526

- - - 7,6 - - 8,1

- - - 688 - - 5.000

- - - 0 - - 5.000

- - - 0 - - 2.266

- - - - - 0,39

- - - 100,0 - - 27,4

- - - - - 41,8

- - - - - 41,8



Dado - Abastecimento de água

População atendida total (AG001)

População atendida urbana (AG026)

Ligações ativas (AG002)

Economias ativas (AG003)

Economias residenciais ativas (AG013)

Extensão de rede (AG005)

Volume tratado em ETA (AG007)

Volume tratado por simples desinfecção (AG015)

Volume tratado importado (AG018)

Volume tratado exportado (AG019)

Volume consumido (AG010)

Volume faturado (AG011)

Consumo médio per capita de água (IN022)

Índice de atendimento total de água (IN055)

Índice de atendimento urbano de água (IN023)

Índice de hidrometração (IN009)

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058)

Extensão de rede de água por ligação (IN020)

Índice de perdas de faturamento (IN013)

Índice de perdas na distribuição (IN049)

Dado - Esgotamento sanitário

População atendida total (E001)

População atendida urbana (E026)

Extensão da rede de esgoto (ES004)

Quantidade de ligações ativas de esgoto (ES002)

Quantidade de economias ativas de esgoto (ES003)

Economias residenciais ativas (ES008)

Extensão da rede de esgoto por ligação (IN021)

Volume coletado (E005)

Volume tratado (E006)

Volume faturado (E007)

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059)

Índice de atendimento total com esgotamento sanitário (IN047)

Índice de coleta de esgoto (IN015)

Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046)

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES /SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL  - 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS  - Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgotos - 2011             

Sapiranga Sapucaia do 
Sul

Três Coroas

Valor Valor Valor

72.835 131.366 20.794

49.365 121.732 15.839

12.942 30.695 4.725

18.522 43.511 6.273

16.469 40.066 5.445

259,9 253,6 92,7

0 0 1.945

0 0 143

4.075,50 12108 0

0 0 1.011

2.788,40 6410,2 1.877,5

2.274,50 5894,8 1.803,6

126,8 140,3 131,3

96,6 99,8 86,0

67,9 92,9 76,0

96,4 94,2 98,0

0,18 0,07 0,35

16,4 7,8 17,4

44,2 51,3 13,6

31,6 47,1 10,1
Valor Valor Valor

- 6615 -

- 6615 -

- 2 -

- 159 -

- 2213 -

- 2185 -

- 12,5 -

- 411 -

- 411 -

- 254 -

- 0,42 -

- 5,1 -

- 6,4 -

- 6,4 -
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Dia 02/12/2013 

O Seminário foi aberto às 9h pelo presidente do 
Consórcio Pró-Sinos, prefeito Anibal Moacir da 
Silva, que fez uma saudação aos participantes e 
ressaltou a importância do evento  para  a tarefa 
conjunta de elaboração dos Planos Municipais e 
do Plano Regional de Saneamento Básico dos 
municípios que integram o Consórcio. 
A diretora executiva do Pró-Sinos, Viviane Diogo, 

fez a apresentação do palestrante internacional, engenheiro industrial e doutorando Alberto 
Palombo, da Venezuela, que 
abordou o tema: Segurança 
Hídrica. Os tópicos abordados 
foram: 

• Mudanças de paradigmas  

• O desafio – Entender a crise para 

agir adequadamente  

• Recursos hídricos na América 

La�na  

• Mudanças climá�cas – principais 

dados e implicações para a 

região  

• Segurança hídrica– dimensões e lineamentos de polí�ca  

• Segurança hídrica e o saneamento  

• Uma agenda para a região  
 

Ao mencionar a situação dos recursos hídricos e saneamento na América Latina Palombo 
referiu que há três bacias hidrográficas principais: Vale do México, Atlântico Sul e Prata, 
ocupam 25 % do território , servem a 40% da população  e têm menos de 10% da água 
disponível. 

• 150 dos 510 milhões de pessoas não têm acesso a água segura (qualidade ; 

• Cerca de 250 milhões não têm  acesso a serviços de esgotamento sanitário; 

• Apenas 13% das águas  residuárias são tratadas antes de serem despejadas nos corpos d’água. 

 

Desigualdades:  
 

• Os pobres sofrem os maiores impactos econômicos e da saúde pela falta de água e saneamento;  

• No meio rural (25% da população), coberturas baixas de serviços e enormes desafios da pobreza; 

• Rápida degradação dos ecossistemas aquá�cos pela falta de saneamento;  

• Prá�cas agrícolas ineficientes; 
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• Perdas dos solos; 

• Perda dos 

ecossistemas costeiros 

e das zonas úmidas.  
 

Principais 
prioridades 
 

• Reduzir a pobreza;  

• Ampliar a cobertura de saneamento;  

• Atualizar a avaliação dos recursos hídricos;  

• Melhorar as capacidades ins�tucionais 

(governança da água para a gestão integrada), 

par�cularmente nas bacias transfronteiriças ; 

• Implementar arranjos ins�tucionais eficazes 

para o fornecimento equita�vo dos serviços 

de água e saneamento;  

• Melhorar os padrões de eficiência e consumo 

d á́gua em usos produ�vos (especialmente, 

agricultura); 

• Melhorar a coordenação e cooperação entre 

as esferas do governo e a sociedade;  

• Proteger eficazmente os ecossistemas 

aquá�cos; 

• Fortalecer a resiliência e preparação da região 

frente aos eventos climá�cos extremos. 

Aquecimento na região 
 

• Incrementos da temperatura entre 1° e 4°C  

• Projeções de precipitação complexas e 

heterogêneas  

• Mudanças dos padrões de precipitação 

• Mudanças da vazão   

• Maiores incrementos projetados para a região 

leste da Argen�na e o sul do Brasil.  

 

Região Sul do Brasil:  

�Costas ameaçadas pelo aumento do nível do mar; 

�Aumento das precipitações;  

�Biodiversidade ameaçada;  

�Extensão da malária. 
 

Segurança hídrica e saneamento  
 

• Acesso à água potável segura e em quan�dade 

suficiente, a preço acessível, que sa�sfaça as 

necessidades básicas, incluindo saneamento e 

higiene, e que proteja a saúde e garanta um nível 

de bem-estar;  

• Proteção dos meios de subsistência, dos direitos 

humanos e de valores culturais e recrea�vos;  

• Preservação e proteção de ecossistemas na 

alocação de água e em sistemas de gestão, para 

que se preserve sua capacidade de proporcionar 

e garan�r o funcionamento de serviços de 

ecossistemas essenciais;  

• Abastecimento de água para o desenvolvimento 

e a�vidades socioeconômicas (como energia, 

transporte, indústria, turismo); 

• Coleta e tratamento de águas servidas de modo 

a proteger a vida humana e o meio ambiente da 

poluição. 

Segurança hídrica é definida como a capacidade dos cidadãos para salvaguardar o 
acesso à quantidade adequada de água com qualidade aceitável para a 

subsistência sustentável, bem-estar humano e o desenvolvimento socioeconômico; 

para garantir a proteção contra a poluição hídrica e desastres relacionados com a 
água, e para a preservação dos ecossistemas num clima de paz e estabilidade 

política. 
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Dia 02/12/2013 

O seminário teve continuidade com a participação da engenheira Deisy 

Maria Andrade Batista, coordenadora  para a elaboração dos PMSBs e 

do PRSB do Consórcio Pró-Sinos pela empresa consultora Concremat. 

Ela fez uma apresentação sobre o andamento dos trabalhos e explicou 

as próximas etapas. 

O engenheiro agrícola 

Ricardo Dal Farra, da 

equipe da consultora, apresentou um  

panorama da drenagem e gestão das águas 

pluviais nos 23 municípios cujos Planos 

estão sendo elaborados e  abordou os 

principais temas que deverão ser tratados 

pelo Plano Regional que inclui também os municípios de Taquara, Canoas e Dois irmãos.  O 

quadro a seguir exemplifica a abordagem: 

 

SPCC — Sistema de Proteção  Contra as Cheias. 
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Dia 02/12/2013 

Foi apresentado ao final um modelo de prognóstico para o município de Novo Hamburgo com 
exemplo de objetivos e metas: imediatas, de curto, médio e longo prazos. 

 

 

 

 

Seguiu-se o debate com os seguintes questionamentos: 

1. Representante de Portão: Causa das recentes inundações na BR 116? 

O consultor explicou que foram duas causas principais: externas: elevação dos níveis do 
Delta do Jacui e precipitação intensa e locais: os problemas causados pela má conservação 
ou insuficiência das estruturas de drenagem. 

2. Representante de São Leopoldo: Quem será responsável pela execução das ações 

do Plano Regional e onde serão obtidos os recursos? 

A diretora executiva do Pró-Sinos, Viviane Diogo, respondeu que o Consórcio vai pleitear 
recursos. “Há vontade do governo federal para melhorar o saneamento” afirmou. “O 
Consórcio quer efetivar as ações”, reiterou. 

3. Representante da Defesa Civil de Portão:  O município de Portão efetuou a limpeza 

dos arroios e não sofreu com as últimas chuvas mas foi multado pela SEMA. 

O consultor explica que para fazer desassoreamento é necessária  licença ambiental e que é 
preciso melhorar o relacionamento com os órgãos ambientais do Estado. Viviane Diogo 
acrescentou que o Consórcio pode 
atuar nesta interface. 

4. Representante de São Leopoldo 

pergunta se as grandes obras 

programadas para a região, como 

o novo aeroporto, estão sendo 

levadas em conta nos 

prognósticos do Plano Regional. 

 

O consultor explica que estão sendo 
analisadas ações previstas.  O 
painel foi encerrado às 10h30min. 
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Dia 02/12/2013 

Os trabalhos foram retomados à tarde para análise do tema dos indicadores. O primeiro 

palestrante foi André San Martin, do Departamento de Articulação Institucional do Sistema 

Nacional de Informações em 

Saneamento (SNIS). Explicou que 

entre os objetivos do SNIS estão: 

• Planejamento e execução de 

políticas públicas; 

• Orientação da aplicação de 

recursos; 

• Avaliação de desempenho dos 

serviços; 

• Aperfeiçoamento da gestão, 

elevando os níveis de eficiência e eficácia; 

• Orientação de atividades regulatórias; e 

• Guia de referência para medição de desempenho. 

Entres as características do SNIS citou que os dados são atualizados anualmente sendo 

obrigatório o fornecimento para acesso a recursos do Ministério das Cidades (SISTEMÁTICA 

iniciada em 2009 e fortalecida nos anos seguintes – Atestado de Regularidade). Os prestadores ou 

municípios fornecem os dados por meio de um programa especificamente preparado para este fim 

(snisweb), que inclui análise crítica automática dos dados. Este incluem informações de caráter 

institucional, administrativo, financeiro, de balanço contábil, operacional e de qualidade dos 

serviços, além de pesquisa sobre sistemas alternativos e questões sobre planos municipais de 

saneamento e consórcios públicos; 

Os indicadores são calculados pelo SNIS, a partir de fórmulas que, ao relacionar entre si as 

informações, permitem apresentar parâmetros capazes de descrever com elevado grau de 

objetividade determinado aspecto da prestação de serviços, referente ao próprio prestador ou ao 

município, estado, região. No governo federal as informações auxiliam na priorização de 

financiamentos.Informou também que estão sendo incluídas informações sobre os PMSBs e 

consórcios. Entre as lições aprendidas, enumerou: 

• Apesar da construção ser coletiva, é necessária uma liderança e coordenação; 

• Mesmo com o fornecimento voluntário dos dados funcionando relativamente bem, incentivos 

e obrigações para melhorar a responsabilidade e a precisão dos dados são importantes; 

• As informações devem ser de domínio público para quaisquer usos e análises; 
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Dia 02/12/2013 

• Outros sistemas (financeiros, regulação, cidades) usam o SNIS, ou seja, os sistemas se 

complementam; 

•  O sistema tem se 

tornado, naturalmente e 

de fato, o guia de medição 

do desempenho do setor 

no Brasil; 

•  O SNIS permite ao 

Brasil ter seu próprio 

benchmarking no nível 

regional e internacional. 

 

 

 

A apresentação seguinte esteve a cargo  de Sandro Adriani Camargo, coordenador geral da CTIDSA 

– Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental da Associação 

Brasileira de 

Engenharia Sanitária 

e Ambiental (ABES). 

Ele falou sobre os 

indicadores utilizados 

no Programa 

Nacional de 

Qualidade em 

Saneamento 

(PNQS). O 

palestrante falou 

sobre os 86 

indicadores utilizados 

para a medição de desempenho e como é desenvolvido o sistema de avaliação. Ressaltou a 

importância dos indicadores lembrando que “boas informações geram boas decisões”. 
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Dia 02/12/2013 

Ao finalizar a apresentação  Sandro Camargo 

disse que guardadas as diferenças (regionais, 

porte, nível de gestão, etc) o setor tem muitos 

indicadores para atender um mesmo propósito. 

“O desafio é a correta interpretação das 

definições dos dados que compõem um indicador 

e a correta coleta e uso desses dados”.  Destacou 

que os Planos Municipais de Saneamento e a 

regulação  do Setor poderão auxiliar na geração 

de informações mais confiáveis (cultura de avaliação, 

transparência). “O ideal seria demandar maior qualidade 

ao invés de maior quantidade de informações das 

empresas”.  

Como próximo passos do PNQS mencionou a busca de 

um sistema de indicadores que permita a medição do 

desempenho para organizações em qualquer nível de 

gestão. Uma das metas é ampliar o uso pelas 

organizações do saneamento ambiental e buscar o alinhamento às iniciativas internacionais de medição 

de desempenho no saneamento para ampliar a comparação e a 

melhoria das organizações brasileiras. 

 O terceiro palestrante a falar sobre indicadores foi Pedro Dall 

Acqua, do Departamento de Saneamento - DESAN, da 

Secretaria de Habitação e Saneamento do Rio Grande do Sul. 

Ele falou inicialmente sobre o Lei Estadual nº 12.037/03, que 

criou a Política e a obrigatoriedade de elaboração do Plano 

Estadual de Saneamento citando os Instrumentos de formulação e 

implantação da Política Estadual de Saneamento: 

 
I - o Sistema Estadual de Saneamento 

II - o Plano Estadual de Saneamento 

II - o Fundo Estadual de Saneamento 

IV - o Código Estadual de Saneamento 

    

 
V - o Programa Permanente de Controle de 

Qualidade dos Serviços de Saneamento 
VI o Sistema de Informações Gerenciais em 

Saneamento – SIGS 
VII - os Planos Municipais e Regionais de 

Saneamento. 
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Dia 02/12/2013 

Falou sobre Art. 23 que estabelece o relatório sobre a Situação 

da Salubridade Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul. 

Tendo como base o conjunto de relatórios sobre a “Situação de 

Salubridade Ambiental nas Bacias Hidrográficas deve conter, no 

mínimo: 

I - avaliação da salubridade ambiental; 

II - avaliação do cumprimento dos programas previstos nos 

vários planos regionais e no Estado;  

III - proposição de eventuais ajustes dos programas, 

cronogramas de obras e serviços  das necessidades financeiras previstas no Plano Estadual 

de Saneamento, contemplando demandas emergenciais. 

Também foi mencionado o Sistema Estadual de Informações em Saneamento, que segundo a 

Lei Estadual de Saneamento deve realizar a coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre saneamento e fatores intervenientes em sua gestão, tendo como objetivos, 

reunir, dar consistência e divulgar dados sobre a situação qualitativa e quantitativa dos serviços 

prestados em abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, 

sólidos e gasosos, drenagem urbana e controle de vetores de doenças transmissíveis. 

No que refere aos indicadores a serem utilizados na elaboração do relatório de salubridade 

ambiental será feita uma experiência com foco nas informações do domicílio e incluindo dados de 

recursos hídricos, meio ambiente e SUS. Os indicadores a serem utilizados são os seguintes: 
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Dia 02/12/2013 

Seguiram-se debates sobre a questão dos indicadores com os palestrantes que abordaram o 

tema. O que ficou claro é que  o país está começando a dar importância a este assunto e como foi 

ressaltado em todas as palestras é preciso avaliar a eficácia das medidas que estão sendo tomadas 

na área de saneamento e o impacto delas nos índices de saúde da população. Sobre a questão da 

necessidade de avançar na cobertura de esgotamento sanitário Pedro comentou uma pesquisa 

realizada pela Corsan em que os participantes responderam como importante ou muito importante a 

expansão da cobertura  mas na questão do pagamento da tarifa relativa a este serviço 75% não 

mostraram disposição a pagar. Alberto Palombo, que havia sido palestrante no primeiro dia, 

comentou que os indicadores ainda estão muito focados na infraestrutura (75%) e somente 25% 

analisam a questão da gestão. Foi feita uma pergunta sobre o indicador da leptospirose  e a 

justificativa dada é que os números têm aumentado muito na região, assim como casos de dengue e 

diarreias no Rio Grande do Sul. 

Após o intervalo 
foram retomados os 
trabalhos com a palestra  

O tratamento dos  
Esgotos Domésticos e a 
Atuação do Ministério 
Público, a cargo da 
promotora de Justiça Ana 
Maria Moreira Marchesan. 
Ela iniciou fazendo comentários gerais sobre a 
situação da água no mundo e sua importância 
para todas as atividades. A promotora citou 
dispositivos legais que regram a questão da 
ligação das redes domiciliares aos coletores 
da rede pública. Entre estes o artigo 45 da Lei 

Federal nº 11.445/07 (dispõe sobre a política 

nacional de saneamento básico) prevendo que 
"toda edificação permanente urbana será 
conectada às redes públicas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário 
disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas 
e de outros preços públicos decorrentes da 
conexão e do uso desses serviços". 

Outro dispositivo mencionado foi o Art. 

137 da Lei Estadual nº 11.520/00 (Código 

Estadual do Meio 
Ambiente) que obriga 
ao tratamento prévio 
a todos os esgotos, 
impondo a todos os 
prédios situados em 
logradouros que 
disponham de redes 
coletoras de esgotos 

sanitários o dever de ligação a elas, às 
expensas dos proprietários, excetuando-se 
dessa obrigatoriedade apenas as situações de 
impossibilidade técnica, que deverão ser 
justificadas perante os órgãos competentes. 

Lembrou a Lei Estadual nº 6.503, artigo 
18: “É obrigatória a ligação de toda construção 
considerada habitável à rede pública de 
abastecimento de água e aos coletores públicos 
de esgoto. E o § 2° - É obrigação do proprietário 
do imóvel a execução de adequadas instalações 
domiciliares de abastecimento de água potável 
e de remoção de dejetos, cabendo ao ocupante 
do imóvel a necessária conservação de tais 
instalações”.  



3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SANEAMENTO 
1ª CONFERÊNCIA  REGIONAL DOS PLANOS DE SANEAMENTO 

DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013 — FEEVALE — NOVO HAMBURGO — RS 

 18 

 

 

Também pode ser utilizado o Decreto Estadual nº 
23.430, de 24 de outubro de 1974  que em seu artigo 
104 impõe: “Todos os prédios com frente para 
logradouros dotados de coletor de esgoto sanitário 
devem ser ligados ao referido coletor. 

Parágrafo único – Quando a instalação predial não 
puder ter esgotamento dos despejos por gravidade 
para o coletor público, deve ser instalada caixa 

coletora e dispositivo de recalque ou adotado o 
sistema de tratamento por fossa séptica”. 

Em seguida explicou que as razões da 
obrigatoriedade estão fundamentadas  na questão 
da saúde pública, ambiental, no rompimento do 
subsídio cruzado e no enriquecimento ilícito do que 
deixa de pagar a tarifa. 

A promotora disse também que podem ser 
usadas as leis ambientais, pois o lançamento de 
efluentes domésticos, sem prévio tratamento, 
caracteriza poluição ambiental para os fins do art. 3°, inc. III, da Lei Federal n. 6.938/81. Se houver 
rede disponível defronte à economia e o morador deixar de se ligar a ela, poderá incorrer nas penas 
do art. 68 da Lei nº 9.605/98 - deixa de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental - pena: 
detenção de 1 a 3 anos e multa. 

Ao final da apresentação a promotora mostrou dados do inquérito civil em andamento 
instaurado em 04/06/08, uma das primeiras decisões da Rede de Promotorias da Bacia do Rio 
Gravataí  tendo como objeto: a não ligação das economias à rede do Pró-Guaíba.Em abril/09, o 
Prefeito de Cachoeirinha, através da Portaria n.º 940/2009, constituiu um Grupo de Trabalho com 
vistas à elaboração de estudos sobre o sistema de saneamento do município. Em 25/10/2010,  o 
Município informou que estava com um GT permanente junto com a CORSAN para avaliação 
periódica do assunto. A CORSAN realizou mais de 1.500 visitas a residências notificando os 
proprietários para ligação. Casos não adimplidos foram encaminhados ao MP, que expediu 1.622 
notificações.  

Iniciado o debate, o assessor técnico do Pró-Sinos, Maurício Prass, fez referência ao Pacto do 
Sinos e à atuação do Consórcio relacionado ao tema abordado informando ser o atual contrato de 
elaboração dos Planos o maior em execução por um consórcio. Foi feita uma pergunta sobre a 
importância de os municípios terem também leis municipais obrigando à ligação do esgoto. A 
promotora informou ser muito importante e se houver previsão de multas é melhor ainda. Seguiram-
se outras perguntas sobre o mesmo tema e a sugestão de que se promova a inauguração das 
conexões e não da ETE. Foi destacado também o papel dos meios de Comunicação na difusão 
destas informações. 

“Educação 
ambiental é 

primordial mas é 
um processo 

lento.  
É preciso medida 

impositiva”.  

Dia 02/12/2013 
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Dia 03/12/2013 

Na abertura dos trabalhos do segundo dia do Seminário a coordenadora do 

contrato pela Concremat engenheira Deisy Maria de Andrade Batista 

apresentou um breve resumo do diagnóstico da situação institucional dos 

municípios que engloba os seguintes temas: 

• Organograma do município 

• Legislação municipal vigente no campo do saneamento básico, desenvolvimento urbano, saúde e meio 

ambiente 

• Planejamento dos serviços 

• Fiscalização e regulação dos serviços 

• Par�cipação e controle social 

• Educação sanitária e ambiental 

Mostrou como exemplo alguns dos dados levantados referentes à situação institucional como 
exemplificado na tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencionou as etapas seguintes e explicou que o plano de metas contempla: 

•  a agenda institucional, com objetivos relacionados à concretização dos instrumentos de 
planejamento, prestação e regulação dos serviços; 

•  as metas quantitativas, como cobertura, quantidades e indicadores de eficiência; 
•  as metas qualitativas, que se traduzem por um conjunto de regras de qualidade dos produtos, 

dos serviços e do atendimento ao usuário; 

•  as metas de eficiência operacional, que visam a ganhos operacionais e maior confiabilidade e 
segurança operacional dos sistemas. 

Explicou também sobre a projeção populacional adotada informando ter sido feita por um demógrafo. 
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A apresentação seguinte foi do diagnóstico e 

prognóstico  dos resíduos solídos, que teve como 

palestrante o engenheiro Guilherme Duarte, consultor 

da Concremat. A palestra englobou os seguintes 

tópicos:  

• Diagnóstico - Consolidação de informações 

municipais; 

• Planilha de levantamento de dados; 

• Prognóstico; 

• Projeção da população, geração 

per capita e composição dos 

RSU, etc.. 

• Definição de Metas x Metas para 

Região Sul (PLANARES); 

• Proposição de Ações Municipais 

x Ações Associadas;  

• Tratamento de resíduos 

orgânicos, destinação final de 

rejeitos. 

 

 

Disse que  as metas devem estar em 

consonância com as do Plano 

Nacional como exemplificado na 

tabela acima: 

Em seguida foram apresentados os 

dados da região  como exemplificado 

à esquerda sobre: 

• Coleta seletiva; 
• Triagem de recicláveis; 
• Tratamento de orgânicos; 
• Disposição final; 
• Projeção da população. 
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Explicou que para o prognóstico foram adotados os seguintes parâmetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listou entre as propostas de ações consorciadas : 

• Educação ambiental; 
• Regulamentação e fiscalização dos serviços de saneamento; 
• Contratação de serviços e aquisição de equipamentos e veículos; 
• Centrais comercialização de materiais recicláveis; 
• Centrais de tratamento de resíduos orgânicos; 
• Transbordo de rejeitos; 
• Destinação final de rejeitos; 
• Diagnóstico de passivos ambientais. 

No que se refere a ações em cada município um exemplo das proposições está  na tabela abaixo: 

 

Vantagens das ações associadas 
ou consorciadas: 

 
• Ganho de escala, viabilizando 

tecnologias; 
• Redução dos custos de 

implantação e de operação; 
• Melhor planejamento e 

gerenciamento dos RSU; 
• Redução de áreas impactadas. 
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Na sequência foram apresentadas as soluções 

compartilhadas em  abastecimento de água e esgotamento 

sanitário para a região, com  o engenheiro Gerson Cavassola, 

da CORSAN. Ele mostrou os sistemas integrados conforme o 

exemplo abaixo: 

SAA: 

•  Canoas/Esteio/Sapucaia do Sul/
Cachoeirinha/Gravataí/Alvorada/

Viamão 
•  Campo Bom/Sapiranga/

Estância Velha/Portão/Ivoti/Novo 

Hamburgo 
•  Canela/Gramado 
•  Dois Irmãos/Morro Reuter 

• Parobé/Taquara/Nova Hartz 
• Três Coroas/Igrejinha 

 

 
Foram apresentados alguns dos 
projetos previstos para estes 

sistemas como exemplificado ao 
lado, para Campo Bom/Sapiranga/
Estância Velha e Portão: 

 
 
 

 
 
 

 
 

Para inclusão de Nova Hartz no sistema Três Coroas/Igrejinha e Parobé o projeto propõe a 

interligação do sistema de abastecimento de água do município de Parobé através de seu 
reservatório R-4, possibilitando o atendimento de 100% da população atual de Nova Hartz. A 
elevatória de água tratada se faz necessária para vencer o desnível geométrico existente entre os 

dois municípios. A adutora de água tratada foi projetada no diâmetro de 300 mm. no valor de R$ 
5.150.000,00. 
Foram detalhados também os esquemas para Dois Irmãos/Morro Reuter e Canela/Gramado. 
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A segunda parte da palestra abordou os sistemas integrados de esgotamento 

sanitário, começando pelo de Cachoeirinha e Gravataí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindo a seguir o de Esteio 

e Sapucaia do Sul e 

Portão e Estância Velha. 

 

Relatou algumas 

dificuldades do ponto de 

vista das políticas 

municipais que dificultam a 

adoção de soluções 

integradas. 

 

 

Soluções compartilhadas proporcionam: 

• Segurança operacional (diversas fontes de produção) ; 
• Qualidade do produto (melhor ponto de captação de água 

bruta) ; 
• Investimentos otimizados (execução, operação); 
• Viabilidade na obtenção de recursos; 

• Ponto de lançamento (um único ponto de controle). 
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A última apresentação da manhã foi feita pelo 

presidente do Comitesinos, Arno Kayser. Ele iniciou 

saudando esta oportunidade histórica de a região ter 

dois planos em elaboração: Plano de Bacia & Plano de 

Saneamento, com sintonia das suas entidades 

responsáveis, Comitesinos   e     Consórcio Pró-Sinos. A 

seguir fez uma breve explanação sobre o funcionamento 

e composição do Comitesinos e passou a explicar 

como está sendo elaborado o Plano de Bacia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos e Responsabilidades para o 
Enquadramento 

Para realizar o processo de Enquadramento temos 
que: 

• definir meta/objetivo de qualidade da água que decorre dos usos predominantes pretendidos 
ou da situação de referência; 

• definir a segmentação dos cursos de água; 
• definir a vazão de referência; 
• cabe ao Comitê  definir o Enquadramento na Bacia e encaminhá-lo para oficialização junto ao 

CRH/RS (após análise técnica do DRH e FEPAM). 

Plano de Bacia e Plano de Saneamento —  Desafios comuns 

• As metas e prioridades de ambos os planos devem estar em sinergia, visando o máximo de 
implementação de ambos; 

• Importante que as prioridades do Plano de Saneamento sejam levadas nos debates no Plano 
de Ações do Plano de Bacia; 

• O Plano de Saneamento deve nutrir-se das informações que fundamentam o Plano de Bacia. 
 

 Ambos os Planos devem funcionar como um eixo que anda em sincronia, porque os 

objetivos de melhoria da qualidade de vida são comuns a ambos. 

ENQUADRAMENTO 

Segundo a Resolução CONAMA Nº 
357/2005, Enquadramento é: 
“o estabelecimento da meta ou objetivo de 
qualidade da água (classe) a ser, 
obrigatoriamente, alcançado ou mantido em 
um segmento de corpo de água, de acordo 
com os usos predominantes pretendidos, ao 
longo do tempo”. 
O Enquadramento trará implicações para : 
•  os Licenciamentos (Estado e Municípios) 
•  as Outorgas de Uso da Água 
•  a Cobrança de Uso da Água 
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Seguiu-se uma fase de debates e a primeira pergunta foi sobre as estimativas populacionais e se 

foram contempladas as expectativas de que as populações de Nova Santa Rita e Portão poderiam 

dobrar, em oito anos, com a construção do novo aeroporto. Deisy Batista explicou que as projeções 

seguem dados científicos e contemplam os investimentos programados e a população flutuante. 

Outra pergunta foi sobre o impacto destas novas obras sobre os banhados do Sinos. O presidente do 

Comitesinos ressaltou que eles são extremamente importantes para a manutenção da vazão da bacia 

e que é preciso criar instrumentos legais  para dar proteção e ver que tipo de desenvolvimento vem e 

que o Comitê está atento também para analisar propostas de 

diques ou outras intervenções. 

Os trabalhos foram retomados após o almoço com a 

apresentação sobre Saneamento Rural e pequenas 

comunidades, a cargo da representante convidada da 

Companhia de Saneamento do Ceará (CAGECE), Joana 

Marinho e Silva, supervisora de Capacitação Social da Gerência 

de Saneamento Rural.  A palestra iniciou com informações sobre o perfil populacional do Ceará 

informando que tem 25% de sua população na área rural e que a experiência foi iniciada em 1991, 

conforme cronograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joana 
explicou que a  Gerência de Saneamento  Rural – GESAR tem por missão desenvolver diretrizes e 

monitorar a implementação de políticas de saneamento rural e sua gestão autossustentável através 
do SISAR e contribuir com a CAGECE no âmbito das concessões, proporcionando uma ampliação no 
atendimento aos municípios. Além de implantar sistemas de abastecimento de água tratada e 

hidrometrada em comunidades da zona rural do Estado do Ceará. 
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A CAGECE, através da Gerência de Saneamento Rural – GESAR, monitora a implantação de 
sistemas de abastecimento de água, tendo como foco a gestão dos mesmos. Esses sistemas são 
implantados a partir de diversas fontes de recurso financeiro. As principais são: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios básicos para implantação de projetos de Sociedades de Abastecimento de Água 
(SAA) 
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A especialista da CAGECE explicou que são três elos que se unem para viabilizar o SISAR – Sistema 
Integrado de Saneamento Rural 
 

• Concessionária Estadual de Saneamento ou  SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto; 
• Prefeitura Municipal; 
• Comunidade organizada. 

O SISAR é uma federação de associações  

As associações operam o sistema e emitem as contas de água. O SISAR faz a manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fundamentos legais são: 

• Estatuto Social do SISAR; 
•  Regimento interno; 
•  Resoluções do Conselho de Administração 

A estrutura inicial fornecida pela CAGECE contempla: 

1 Sala dentro das Unidades de Negócio 
CAGECE 
1 Veículo 
1 Computador 
3 funcionários 
 
Atualmente: 
1 Sala dentro das Unidades de Negócio 
CAGECE ou externo. 
6 Veículos 
8 Computadores 
14 funcionários 
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Foi firmado um convênio entre os SISARS e a CAGECE para análises de água. Os parâmetros 
analisados, são: cor, turbidez, pH, cloro residual, coliformes totais e E. Coli. Há também um convênio 
para recuperação de hidrômetros. 

Modelo de filiação 
1. Associação encaminha solicitação de filiação ao CONAD, com os seguintes documentos: 

• Ata da Assembleia aprovando filiação; 

• Ata de fundação; 

• Estatuto social; 

• Ata da atual diretoria; 

• CNPJ; 

• Ata de definição de operador e ajuda de custo; 

• Ata do valor da taxa administra�va. 

2.   SISAR 
•  Elabora relatório técnico sobre o SAA; 

• Elabora parecer social sobre a legalidade, legi�midade e organização da associação e seu envolvimento 

com o projeto; 

• Aprova a filiação através do 

Conselho de Administração. 

 

Dos 184 municípios do Ceará o 

SISAR atua em 71% atendendo 

19% da população rural. 

A CAGECE criou um Comitê para 
acompanhar a elaboração dos 
Planos Municipais de Saneamento 
Básico. 

Foi firmado convênio com a 
Secretaria das Cidades, CAGECE, 
ARCE, APRECE e prefeituras para 
auxiliar na elaboração dos planos 
em municípios com menos de 
20.000 habitantes. 
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Durante os debates foram feitas várias perguntas sobre o funcionamento do SISAR. A primeira foi: 

Como começar?  A resposta de Joana foi de que o primeiro passo é o município fazer o 

cadastramento das associações.  O engenheiro Alberto Palombo fez um comentário lembrando que o 

bom funcionamento do SISAR ajuda a conter o êxodo rural. Joana acrescentou que está sendo 

estudada a criação de uma OS (Organização Social)  para poder receber recursos para investimento. 

Sobre regulação e indicadores Joana informou que está sendo estudado com a agência reguiadora 

uma fórmula para a área rural. Para os novos SISARs  está sendo prevista uma pesquisa situacional 

antes da implantação para poder ver depois que avanços vão sendo obtidos nas condições de saúde 

e socioeconômicas.  

Respondeu também que a tarifa é diferenciada da praticada na área urbana. Informou que o aporte 

da CAGECE para o Programa é de cerca de R$ 4 milhões ao ano. 

 

O último tema a ser abordado foi o da Regulação, com três intervenções:  

1. AGERGS  -  Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 

Grande do Sul  

Após a intervenção do Conselheiro presidente Carlos Martins que fez uma apresentação inicial sobre 
as características da Agência foi dada continuidade com a participação de Cláudia Coronas, da 

Ouvidoria da AGERGS. 
 A  AGERGS foi criada pela Lei nº 10.931/97 com o objetivo de: 

I - assegurar a prestação de serviços adequados 
II - garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e dos 
delegatários prestadores de serviços públicos; 
III - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos 
delegados. 
As áreas de atuação são: 

• Direta: transporte intermunicipal de passageiros (rodoviário, hidroviário e terminais); rodovias 
concedidas; 

• Convênio: energia elétrica; 
saneamento. 

O Conselho Superior da AGERGS é 
composto de 7 membros: 

* 3 por indicação do Governador do Estado; 
*1 por indicação Sistema Estadual de 

Defesa do Consumidor; 
*1 por indicação dos COREDES; 
*1 por indicação  do quadro funcional da 

AGERGS.*1 por indicação dos 
delegatários . 
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Aprovados pela Assembleia Legislativa. Mandato de 4 anos. 

Saneamento  

A AGERGS  tem convênio de regulação com 257 municípios. O prazo de vigência – duração 
concomitante com a vigência do contrato celebrado com a prestadora dos serviços. 

Recursos – Taxa de Fiscalização e Controle (TAFIC)  

AGERGS  - Convênios de Regulação com 18 municípios do Consórcio Pró-Sinos 

Cachoeirinha; Campo Bom; Canoas; Dois Irmãos; Estância Velha; Esteio; Glorinha; Igrejinha; Nova 
Santa Rita; Parobé; Portão; Riozinho; Rolante; Santo Antônio da Patrulha; Sapiranga; Sapucaia do 
Sul; Taquara; Três Coroas. 

Atuação 

Regulamento de Prestação dos Serviços – homologado em 2009 – atualmente em revisão; 

Reajuste tarifário - definida fórmula paramétrica com utilização de índices setoriais; 

Revisão tarifária – 2009 – 2014; 

Fiscalização Comercial e Técnica; 

Indicadores do Contrato de Programa e Indicadores de Qualidade. 

Ouvidoria  
12.800 registros; 

11.300 informações; 

1.500 reclamações; 

5.000 Usuários Voluntários. 

Dia 03/12/2013 



3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SANEAMENTO 
1ª CONFERÊNCIA  REGIONAL DOS PLANOS DE SANEAMENTO 

DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013 — FEEVALE — NOVO HAMBURGO — RS 

 32 

 

 
 

 

2. ARIS — Agência Intermunicipal Reguladora de 
Saneamento (SC) 

A apresentação de um modelo de agência regional de 
regulação foi feita pelo diretor geral da ARIS, admin. Adir 
Faccio. 

Criada legalmente em dezembro/2009 (9 municípios). Operacionalizada em setembro/2010. É um 

Consórcio de direito público. Natureza de autarquia intermunicipal. Tem 164 municípios consorciados 

(com leis publicadas). Autonomia administrativa, financeira e orçamentária e independência decisória.  

Transparência nas decisões e documentos. 

MISSÃO e VALORES 

“Regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico dos municípios de Santa Catarina.”  

• Independência decisória: Decisão sem interferência externa. 

• Equilíbrio entre as partes: Harmonia na prestação dos serviços. 

• Respeito aos municípios: Preservar os interesses do poder público municipal e seus cidadãos. 

• Credibilidade: Equipe técnica qualificada. 

• Transparência: Divulgação de todas as informações e atos da ARIS. 

Objeto: regulação do saneamento básico (água, esgoto, resíduos e drenagem pluvial); composição: 

somente municípios catarinenses – 164; filosofia: unidade central administrativa e unidades 

operacionais regionalizadas  integradas à geografia das Associações de Municípios. 

Importância: a Lei n. 11.445/07 e o Decreto n. 7.212/10 exigem a regulação como condição de 

validade dos contratos e para a obtenção de recursos públicos. 

Principais atividades: 

• Fiscalização  dos  serviços  prestados por  concessionários,  autarquias  e  DAEs; 

• Fixação  e aprovação das  tarifas  cobradas pelos  concessionários, bem como suas revisões, 

realinhamentos  e adequações;  

• Definição  de  regras  para  a  prestação  dos  serviços;  

• Supervisão  do  cumprimento  dos contratos  celebrados com os prestadores  e  

concessionários; 

• Receber  reclamações dos usuários, quando não atendidas pelo  prestador (www.aris.sc.gov.br) 
ir em ouvidoria;. 

Custos cobrados do prestador: Taxa s/ água (R$ 0,12 p/ habitante) ; Taxa s/ transbordo e transporte 

RSU (R$ 0,01) ; Taxa s/ coleta do RSU (R$ 0,03); Taxa s/ tratamento e dest. final RSU (R$ 0,03); 

Taxa s/ Varrição e Limp. Urbana (R$ 0,02) ;Taxa s/ Drenagem Pluvial (R$ 0,02). 
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A ARIS acompanha a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento dos municípios regulados. 
 

APÓS APROVAÇÃO DO PMSB NOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE CONSTRUÇÃO 

 
 
APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 

DE REGULAMENTAÇÃO DO 
PMSB 

 
IMPLANTAÇÃO DO PMSB 

 
TRANSFORMA-SE NUMA POLÍTICA PÚBLICA PARA O GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

 

Está sendo implantado o SISARIS - Sistema de Informações sobre Saneamento 

 Módulo PMSB: 

• Ferramenta de acompanhamento de metas traçadas; 

• Apoio aos municípios na execução dos PMSBs.  

CONTRATO DE PROGRAMA E CONDIÇÕES PARA ATUAÇÃO DA ARIS NA REGULAÇÃO 

• Condição inicial – ter Plano Municipal de Saneamento Básico aprovado por lei municipal;  
• O PMSB deve conter detalhadamente um programa de metas, ano a ano, e os respectivos 

investimentos necessários;  
• O Contrato de Programa deve retratar fielmente o programa de metas e investimentos 

constantes do PMSB;  
• Os prazos do Contrato de Programa devem ser os mesmos do PMSB;  
• A ARIS somente poderá exercer sua ação fiscalizatória a partir do Contrato de Programa 

formalizado. 
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Encerrando a fase das palestras foi feita a apresentação do Futuro da Regulação, a cargo da 
Associação Brasileira das Agências Reguladoras, representada por Alberto Bovo.  
Dados gerais sobre a ABAR: 
Finalidade : Associar as Agências de Regulação 
Objetivo : Contribuir para o avanço e consolidação das associadas 
Associadas 
49 Agências de Regulação (Federal - Estadual – Intermunicipal – Municipal) (associadas) 
28 Agências de Regulação de saneamento (associadas) 
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II – Papel das Agências 

   A) Lei n º 11.445/2007 e Decreto n º 7.217/2010: - Titularidade e  Contrato - Regular e Fiscalizar; 

 B) Lei n º 12.305/2010 e Decreto n º 7.404/2010 

- Não geração – redução – reutilização – reciclagem – rejeitos; 
- Reciclagem – logística reversa; 
- Educação ambiental. 

 Perspectivas das Agências 
 - Planos Municipais de Saneamento Básico (exercício 2014). 
 - Iniciar regulação em Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Planos Estaduais e Municipais – 
agosto/2012 - Concessões – Aterro Sanitário – cobrança. 
 - Estudar como e o que regular – cobrança, drenagem urbana, transporte de águas pluviais, 
detenção e retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias, tratamento 
e disposição final de águas pluviais urbanas. 

- Uso Racional da Água (Lei n º 12.862/2013). 

- Foi instituído Grupo de Trabalho para acompanhar PNSB (Decreto n º 8.141/2013). 

 
Debates 

Entre as perguntas feitas os temas que mais se 
destacaram foram: 
1. Drenagem  - foi informado que o tema está 

sendo estudado e que a Arsesp, de São 
Paulo já está elaborando um manual.  

2. Diferença entre PMSB e Contrato de 
Programa. Neste as metas são exequíveis. 
Importância da viabilidade econômica nos 
Planos. A coordenadora Deisy Andrade 
Batista ressaltou que a equipe da Concremat 
tem dois economistas  encarregados de estudar a viabilidade econômica das ações 
propostas. 

3. Capacitação de reguladores: ARIS informa que está em conversação para um curso de 
pós-graduação. Fiocruz já tem um pós-graduação. Universidade de São Carlos (SP) 
estuda implantação de um curso em convênio com uma universidade da Califórnia 
(EUA). AGERGS informa que há um MBA na UFRGS sobre o tema.  

4. Qual o país que pode fornecer benchmarking para o Brasil? Portugal. 

Dia 03/12/2013 
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02/12 

Manhã 

Dia 
02/12 
Tarde 

Dia 
03/12 

Manhã 

Dia 
03/12 
Tarde 

1.  ADIR FACCIO PALESTRANTE  ARIS - Agência Municipal 
Reguladora de Saneamento 

0 1 1 0 

2. ADOLFO KLEIN Novo Hamburgo Comitesinos 0 0 1 0 

3. ADRIANA BERGOLD Novo Hamburgo EMEI Pica-Pau Amarelo 1 1 0 0 

4. AIRTON CORRÊA 
SCHUCH 

Novo Hamburgo Instituto São Leopoldo 2024 1 1 1 1 

5. ALBERTO BOVO PALESTRANTE ABAR - Associação Brasileira 
das Agências Reguladoras 

0 0 0 1 

6. ALBERTO PALOMBO PALESTRANTE  RIRH - Rede Interamericana de 
Recursos Hídricos 

1 1 1 1 

7. ALINE FACHINI Sapucaia do Sul  Prefeitura Municipal  1 1 1 1 

8.  ÁLVARO DIEFENTHALER Portão  Secretaria  de Agricultura e 
Meio Ambiente 

1 1 1 1 

9. AMANDA WAJNBERG 
FADEL 

Porto Alegre CONCREMAT 1 1 1 1 

10. ANA BEATRIS W. 
SCHAEFER 

Novo Hamburgo Parque Henrique Luis Roessler  0 0 1 1 

11. ANA MARIA MOREIRA 
MARCHESAN 

PALESTRANTE Ministério Público RS 0 1 0 0 

12. ANDRÉ FURTADO Porto Alegre AGERGS - Agência Estadual 
de Regulação do RS 

0 0 0 1 

13.  ANDRE PEIXOTO SAN 
MARTIN 

PALESTRANTE SNSA - Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental 

1 1 1 0 

14. ANDREA DIANA 
OBERHERR 

Sapiranga Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

15. ANDREI MORAES 
NIEKRACHEVICZ 

Santo Antonio 
da Patrulha 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social  

1 1 0 0 

16.  ANDRISE TAIQUIARA 
FRANÇA DE LIMA 

Novo Hamburgo Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente 

1 1 1 1 

17. ANIBAL MOACIR DA 
SILVA 

São Leopoldo Consórcio Pró-Sinos 1 0 0 0 

18. ANILDO LEAL 
MATSDORF 

Novo Hamburgo UAC - União das Associações 
Comunitárias 

0 0 1 0 
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Dia 
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Dia 
03/12 
Tarde 

19.  ANTONINHA BITELO 
DA SILVA 

Portão EMEF Rosalino Rodrigues 
Coelho Portão 

1 1 1 1 

20. ARNO KAISER PALESTRANTE Comitesinos 0 0 1 0 

21. BIANCA BALLIN Esteio Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

232. BRUNA KRISTEL 
KAYSER DA SILVA 

Novo Hamburgo Fundação Desenvolvimento 
Ambiental - Fundamental 

0 0 1 1 

23. CAETANO COELHO 
SILVA FRAGA 

Porto Alegre CONCREMAT 1 1 1 1 

24. CARLA STEFFENS Bom Princípio Universidade Feevale 1 1 1 1 

25. CARLOS MARTINS Porto Alegre AGERGS -  0 0 0 1 

26. CARLOS ROBERTO 
ROVIRA ALAGIA 

Estância Velha Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

27. CECY OLIVEIRA Porto Alegre CONCREMAT 1 1 1 1 

28. CELSO ANDERSON 
LEMES 

Feliz  Universidade Feevale 1 1 1 1 

29. CINTIA JUNG 
BONENBERGER 

Novo Hamburgo  Colégio Santa Catarina 1 1 0 0 

30. CIRCE TERESINHA 
KAYSER 

Parobé  Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

1 1 1 1 

31  CLAUDI HENNRICHS 
STREB 

Estância Velha Estação Ecologia 1 0 1 1 

32. CLAÚDIA MARIA 
MINEIRO 

Portão Escola Municipal de Educação 
Infantil - EMEI Meu Cantinho 

1 0 1 1 

33. CLAUDIA VIEIRA 
CORONAS 

Porto Alegre AGERGS - Agência Estadual 
de Regulação do RS 

x 0 1 1 

34. CLÉU FONTOURA São Leopoldo Prefeitura Municipal 0 1 0 0 

35. CRISTIANE 
HERMANN 

Campo Bom Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente   

1 0 0 0 

36. CRISTINA BEATRIZ 
COLMAN 

São Leopoldo Secretaria Municipal de 
Educação  

1 0 1 1 
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Tarde 

37. DAIANDRA MARIA 
BROCKER 

Portão  Departamento de Meio 
Ambiente 

1 1 0 0 

38. DANIELA FABIANA 
THIESEN BAUM 

Novo Hamburgo Novo Hamburgo 1 1 1 1 

39. DANIELA POTT Novo Hamburgo Escola Municipal de 
Educação Infantil - 

EMEI Pica-Pau Amarelo 

0 0 1 1 

40. DANILO DA COSTA 
DUARTE 

São Leopoldo SEMAE - Serviço 
Municipal de Água e 

Esgotos 

0 1 1 0 

41. DAVID CAFRUNI FERREIRA Cachoeirinha Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

0 1 0 0 

42. DEBORA CRISTINA DA 
SILVA 

São Leopoldo Comitesinos 0 0 1 0 

43. DEISI CRISTINA STELLA São Leopoldo Consórcio Pró-Sinos 1 1 0 0 

44. DEISY MARIA ANDRADE 
BATISTA 

Porto Alegre CONCREMAT 1 1 0 0 

45. DENISE CRISTIANA 
BORGES 

Campo Bom Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

1 0 0 0 

46. DIOGO ARNS São Leopoldo Defesa Civil   0 1 1 1 

47. DIOGO JOSÉ SCHUSTER Ivoti Universidade Feevale 1 0 0 0 

48. EDMAR DOS SANTOS 
PEREIRA  

Três Coroas Três Coroas 0 0 1 0 

49. EDUARDO DOS SANTOS 
SCHULTZ 

Nova Santa Rita Prefeitura Municipal  1 1 1 1 

50 EDUARDO TADEU 
NICOLODI 

Porto Alegre CONCREMAT 1 1 1 0 

51. ELSON GERALDO DE SENA 
COSTA 

Nova Santa Rita Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio 
Ambiente 

1 1 1 1 

52. ELUTÉRIO MÜLLER HUFF Novo Hamburgo Vigilância Sanitária 1 1 1 1 
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03/12 
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53. EMILIO ROBERTO 
WILD 

São Leopoldo SEMAE - Serviço Municipal 
de Água e Esgotos 

1 1 1 1 

54. EVANDRO DÜRR Caraá Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

55. FABIANA ANDRÉA 
GARCIA DE 
MAGALHÃES 

Estância Velha Estância Velha 0 0 1 0 

56. FERNANDA ANZILIERO 
GONÇALVES 

Canoas CORSAN - Companhia 
Riograndense de 
Saneamento 

1 1 1 1 

57. FERNANDO GIORGI 
VON MUHLEN 

Nova Hartz Prefeitura Municipal 0 0 1 1 

58. FERNANDO JUNGES Rolante Universidade Feevale 1 1 1 1 

59. FERNANDO SOARES Três Coroas Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 

1 1 1 0 

60. FRANCISCO ANTÔNIO 
COSTA DE OLIVEIRA 

Porto Alegre CONCREMAT 1 1 1 1 

61. GENÉSIO HUGO DE 
SOUZA 

São Leopoldo SEMAE - Serviço Municipal 
de Água e Esgotos 

0 0 1 1 

62.  GERSON CAVASSOLA PALESTRANTE CORSAN - Companhia 
Riograndense de 

Saneamento 

0 0 1 0 

63. GILCEANE NUNES 
MARMITT 

Estância Velha Estação Ecologia 1 1 1 1 

64. GISELA MARIA DE 
SOUZA 

Campo Bom Consórcio Pró-Sinos 1 1 0 1 

65. GUILHERME AUGUSTO 
KILPP 

Porto Alegre FEE - Fundação de 
Economia e Estatística RS 

1 1 1 0 

66. GUILHERME DUARTE Porto Alegre CONCREMAT 1 0 0 0 

67. GUILHERME VELTEN Ivoti CONCREMAT 1 1 0 0 

68. GUNTHER GEHLEN Ivoti Universidade Feevale 1 0 0 0 

69. HELIO PEDRA HERVE 
FILHO 

Santo Antonio da 
Patrulha 

Prefeitura Municipal 1 0 0 0 

70. IEDA MARIA DE AVILA 
BILHALVA 

Nova Santa Rita Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente 

1 1 0 1 
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Manhã 

Dia 
03/12 
Tarde 

71. IONA SOUZA 
LEMMERTZ 

Novo Hamburgo Estudante 1 1 1 0 

72. IRENE APARECIDA 
SILVEIRA DE SOUZA 

Parobé Secretaria de Meio 
Ambiente 

1 1 1 1 

73. IVANA SOLIGO 
COLLET 

Dois Irmãos Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura 

1 0 1 0 

74. IVONETE A. RIBEIRO Novo Hamburgo EMEI Pica-Pau 
Amarelo 

1 1 0 0 

75. JAIR DE FRAGA 
BROCH 

Estância Velha Estação Ecologia 1 1 1 1 

76. JÉSSICA FRANCINE 
FELAPPI 

Canela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - 

bióloga 

1 1 0 0 

77. JÉSSICA TAÍS 
LEIDECKER KROETZ 

Estância Velha Estudante 1 1 1 1 

78. JOANA MARINHO E 
SILVA 

Palestrante CAGECE - Companhia 
de Água e Esgoto do 

Ceará 

1 1 1 1 

JOÃO LUIS DA CUNHA Caraá Câmara de Vereadores 1 1 1 1 

JORGE MAGNUS 
JUNIOR 

Gramado Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente   

1 1 1 1 

JOSÉ ALFREDO ORTH Campo Bom Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente   

1 0 0 0 

JOSIANE DORNELES Glorinha Secretaria de Governo 0 0 1 1 

JULIANA ALVES DOS 
SANTOS 

Canoas Consórcio Pró-Sinos 1 1 1 1 

JULIANA CONTE 
ZANOTELLI 

Canoas CORSAN - Companhia 
Riograndense de 

Saneamento 

1 1 1 1 

JULIANA MICHELE 
SILVANO CABRERA 

Sapiranga Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

JULIANO PEDROSO Nova Hartz Prefeitura Municipal 0 0 0 1 

JULYANA STHEFANIE 
SIMÕES MATOS 

Novo Hamburgo Vigilância Sanitária 1 1 1 1 

JUNIOR DORNELLES Gramado Prefeitura Municipal 0 1 0 0 
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03/12 
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KAREN NUBIA OLIVEIRA Gramado Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

KAREN ROMANO 
KRAUSE 

Estância Velha Prefeitura Municipal 1 1 0 0 

KÁTIA ELIZANGELA 
OCANHA DORNELES 

Portão Colégio Sinodal 1 1 1 1 

KÁTIA SUELY BRANDT Canela Secretaria do Meio 
Ambiente 

0 0 1 0 

LAURO OLIVEIRA Glorinha Secretaria do Meio 
Ambiente 

0 0 1 1 

LEONARDO MARTINS 
DOS SANTOS 

Nova Santa Rita Secretaria de 
Agricultura e Meio 

Ambiente 

1 1 1 1 

LEONARDO 
SANCHOTENE 
QUINTELA 

Porto Alegre Engebio Engenharia 0 0 1 0 

LÍVIA BENTO ALVES Novo Hamburgo Estação Ecologia 1 1 1 1 

LUCIANA COSTA 
OSORIO 

Nova Santa Rita Secretaria de 
Agricultura e Meio 

Ambiente 

1 1 1 1 

LUCIANE MARIA Novo Hamburgo Prefeitura Municipal  1 1 1 0 

LUCINDA MARIA 
BARBIERI 

Portão LMB Assessoria 1 0 0 0 

LUIS CLAUDIO DOS 
SANTOS GOMES 

Esteio Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

LUÍS FELIPE SÁ 
SCHEMES 

Porto Alegre CONCREMAT 1 1 1 1 

LUIZ ANTONIO CASTRO 
DOS SANTOS 

São Leopoldo Consórcio Pró-Sinos 1 1 1 1 

LUIZ GUSTAVO ALIEVI 
DA SILVA 

Novo Hamburgo COMUSA - Serviços 
de Água e Esgoto 

1 1 0 0 

MAGALI SCHMITT São Leopoldo Prefeitura Municipal 1 0 0 0 

MARA BETÂNIA 
BRIZOLA CASSANEGO 

São Leopoldo Universidade Feevale 1 1 1 1 
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MARCELO RAFAEL PETRY Novo Hamburgo Prefeitura Municipal  1 1 1 1 

MARCIA CRISTINA ALVES Porto Alegre FEE - Fundação de 
Economia e Estatística 

0 1 0 1 

MÁRCIA MARIA OLIVEIRA DOS 
SANTOS 

Santo Antonio da 
Patrulha 

Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

MÁRCIA SILVANA ZIMMER 
SCHERER 

São Leopoldo Secretaria Municipal de 
Educação 

1 0 0 0 

MARCIO HISAYUKI SASAMORI Portão Universidade Feevale 1 1 1 1 

MARCO MÜLLER Portão Defesa  Civil 1 1 1 1 

MARCOS EDUARDO STRACK São Leopoldo Defesa Civil 0 1 1 1 

MARCOS TAKESHI MIYABE Dois Irmãos Estação Ecologia 1 1 1 1 

MARIA APARECIDA MENDES Canoas Prefeitura Municipal  1 1 1 1 

MARIA GENESI MEIRELLES Novo Hamburgo Universidade Feevale 1 1 1 1 

MARIA ROSANE SILVEIRA 
RUTSATZ 

Canoas Prefeitura Municipal  0 0 1 1 

MARINÊS DE MOURA FELL Estância Velha Estação Ecologia 1 1 1 1 

MARION J. MATTES Portão Departamento de Meio 
Ambiente 

1 1 1 1 

MARISA BRAGA Portão Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

MAURÍCIO PRASS São Leopoldo Consórcio Pró-Sinos 1 1 1 1 

MELISSA KAORI IZAWA Porto Alegre CONCREMAT 1 0 0 0 

MILTON RODRIGO DE 
OLIVEIRA 

Esteio CORSAN -  1 1 0 1 

NATALIA ROLETO MUNIZ Caraá Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

ORIDES FRANCISCO 
FERREIRA DE OLIVEIRA 

Esteio Prefeitura Municipal 1 1 1 1 
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03/12 
Tarde 

OTÁVIO PEREIRA Porto Alegre CONCREMAT 1 0 0 0 

PAULO ROBERTO DA SILVA São Leopoldo Tchello 
Empreendimentos - 

Divisão de Engenharia 

1 1 1 1 

PEDRO ANTONIO DALL 
ACQUA 

PALESTRANTE SEHABS - Secretaria 
Estadual de Habitação 

e Saneamento 

0 1 0 0 

RAFAEL ZANETI Porto Alegre SEHABS - Secretaria 
Estadual de Habitação 
e Saneamento 

0 1 0 0 

RAMON MATTE LUCENA Canela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

0 0 1 0 

REGINA PORTAL DA SILVA Caraá Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

REJANE MARIA ATZ JUVER Dois Irmãos Departamento de Meio 
Ambiente 

1 0 1 0 

RICARDO ANGELO DAL 
FARRA 

Porto Alegre CONCREMAT 1 1 0 1 

RICARDO DE MAGALHÃES 
SANTIAGO 

Porto Alegre CONCREMAT 1 0 0 0 

RITA CRISTINA RAUBER Santo Antonio da 
Patrulha 

Prefeitura Municipal  1 1 1 1 

RITA DE CÁSSIA IDEARTE 
DE MELLO ALVES 

Lindolfo Collor Prefeitura Municipal 1 1 1 1 

RITA GABRIELE GREGORY Sapucaia do Sul Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

1 1 1 1 

ROBERTO ANGELO SENGER Nova Hartz Prefeitura Municipal 1 0 0 0 

RODRIGO SILVA DO 
NASCIMENTO 

Porto Alegre AGERGS  1 1 1 1 

ROGER SCHOMMER Estância Velha Prefeitura Municipal 1 1 0 0 

RONALDO DEBIASI Porto Alegre AGERGS — Agência 
de Regulação (RS) 

1 1 1 1 

ROSEMARI DE LIMA E SILVA Novo Hamburgo Prefeitura Municipal - 
Parcão - Parque 

Henrique Luis Roessler  

0 0 1 1 

SABRINA DINORA SANTOS 
DO AMARAL 

Taquara Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e 

Esportes 

1 1 1 1 
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SABRINA FLORES Portão LMB Assessoria 1 0 0 0 

SANDRA MAXIMO 
CARDOSO 

Glorinha Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Indústria 

e Comércio 

1 1 1 1 

SANDRO CAMARGO PALESTRANTE ABES - Associação 
Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental 

0 1 0 0 

SILVANA VARGAS DO 
AMARAL 

Portão Unisinos 1 1 1 1 

SOLANGE MANICA Novo Hamburgo Secretaria Municipal de 
Educação 

0 1 1 1 

STHEFONIA HANDLER Porto Alegre SEHABS - Secretaria 
Estadual de Habitação e 

Saneamento 

0 1 0 0 

TAFAEL VANCETTA Novo Hamburgo Universidade Feevale 0 1 0 1 

TATIELI SILVEIRA Campo Bom Universidade Feevale 1 1 0 1 

THÁBIA OTTÍLIA 
HOFSTETTER PADOIN 

Novo Hamburgo Universidade Feevale 1 1 1 1 

TIAGO FOPPA Porto Alegre AGERGS - Agência 
Regulação do RS 

1 1 1 1 

TIAGO ROCHA DE SOUZA Campo Bom Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

1 0 0 0 

UBIRATAN DA CUNHA 
GUILHERME 

Canoas CORSAN - Companhia 
Riograndense de 

Saneamento - SURSIN 

1 1 1 0 

UITÃ DUTRA STUMPF São Leopoldo Prefeitura Municipal  1 1 1 1 

VANESSA GRAEFF Novo Hamburgo Universidade Feevale 0 0 1 1 

VANESSA SCHWEITZER 
DOS SANTOS 

Novo Hamburgo Escola Municipal de 
Ensino Fundamental - 

EMEF Boa Saúde 

0 1 0 0 

VERA BEATRIZ RAMBO Novo Hamburgo Prefeitura Municipal  1 1 0 0 

VERA ROSANE MADEIRA Canela Prefeitura Municipal 0 1 0 0 
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Lista de presença 

Observações: 

1. Os eventos tiveram 162 inscritos, conforme lista reproduzida, com registros da participação em 
cada turno. Todos os municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos estiveram representados. 

2. O conteúdo das apresentações será disponibilizado no site do Consórcio Pró-Sinos e faz parte 
do material informativo dos PMSBs  e Regional  como um componente da mobilização. 

3. No encerramento do Seminário/Conferência a diretora executiva do Pró-Sinos, Viviane Diogo, 
destacou que  as contribuições /sugestões para os PMSBs e o Plano Regional poderiam ser 
encaminhadas por escritos ou através de e-mail. 

NOME MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO Dia 
02/12 

Manhã 

Dia 
02/12 
Tarde 

Dia 
03/12 

Manhã 

Dia 
03/12 
Tarde 

VIVIANE NABINGER São Leopoldo Comitesinos 0 0 1 0 

VIVIANE DIOGO São Leopoldo Consórcio Pró-Sinos 1 1 1 1 

WILLIAM PAPI Esteio Prefeitura Municipal 0 0 1 1 

Total por turno 118 113 110 99 
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04/12/2013 

Cidades reunidas por plano de saneamento 

 
Municípios trabalham por um projeto regional 

  A programação do 3° Seminário Internacional de Saneamento e 1° Conferência 

Regional de Planos de Saneamento encerrou na tarde de ontem, no câmpus 2 

da Feevale. O último dia do evento esteve voltado para o debate de temas 

relacionados ao plano regional de saneamento. A engenheira civil e coordenadora de 

contratos da Concremat, Deisy Maria Andrade Batista, representante da empresa 

responsável pela elaboração do projeto, destaca os benefícios do plano regional. "O 

documento em formato sucinto e consistente vai apresentar a importância de ações 

planejadas para a bacia como um todo", revelou Deisy. 

De acordo com a diretora executiva do Consórcio Pró-Sinos, Viviane Diogo, a maioria 

das cidades estão com seus planos municipais quase concluídos. "Estamos 

terminando o diagnóstico dos municípios, ambos estão quase na mesma fase, sendo 

que devem ser concluídos praticamente juntos" disse. O prazo final encerra em 

janeiro do próximo ano.  
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1

Nova Hamburgo, RS – 2/3 Dezembro 2013

Alberto J. Palombo
Rede Interamericana de Recursos Hídricos

2

(In)Segurança Hídrica:
Fator (ou ameaça) 

de Sobrevivência Mundial
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Síntese

1. Mudanças de paradigmas

2. O desafio – Entender a crise para 
agir adequadamente

3. Recursos hídricos na América 
Latina

4. Mudanças climáticas – principais 
dados e implicações para a região

5. Segurança hídrica– dimensões e 
lineamentos de política

6. Segurança hídrica e o 
saneamento

7. Uma agenda para a região

•••••••••••••••••••••••••••
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� Nesta apresentação debateremos se a 
segurança hídrica é uma condição para o 
desenvolvimento sustentável e a 
sobrevivência mundial… É entender que a 
(in)segurança hídrica é uma ameaça,  e está 
relacionada com a complexidade do mundo 
que decidimos construir… Por tanto, 
necessitamos mudanças de paradigmas para 
abordá-la!

5

•••••••••••••••••••••••••••
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Necessidade vs. 
Disponibilidade

Oferta vs. 
Demanda

7

Era 
industrial

Era do 
conhecimento

8

• Intelecto
• Know-how
• Relações

• Terra
• Trabalho
• Capital
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Era 
industrial

Era do 
conhecimento

• Terra
• Trabalho
• Capital

• Intelecto
• Know-how
• Relações
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250 anos 15 anos
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Era da 
Colaboração
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16
Fonte: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/metroclima
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17
Fonte: http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/08/passa-de-9-mil-o-numero-de-atingidos ...-

2013

� Em situações normais

� Em situações extremas

18

Resiliência
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É assim que pensamos…

19

� A velocidade de conectar 
ideias e perspectivas no 
processo do aprendizado, 
seja individual ou coletivo, 
ocorre mais rapidamente 
que a capacidade de instituí-
la nas organizações formais.

e assim organizamos as nossas ideias…

20

� A capacidade de explicar o que sabemos, 
entendemos ou inferimos geralmente toma 
uma representação mais simples e carente dos 
detalhes e conexões...
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� Se não medimos, não podemos 
administrar.
–Também não poderemos calibrar, 

validar ou melhorar modelos
� Se não conversamos não temos 

como comparar umas medições com 
outras.
–Também não saberemos se estamos 

fazendo o trabalho eficientemente.

21

Como “música de fundo”, quase todos 
os problemas da agua tem um 
denominador comum… 

Os problemas que existem não são 
primordialmente de escassez física ou 
excesso de água, más da gestão 
ineficiente, pela falta de 
entendimento da COMPLEXIDADE que 
implica uma abordagem SISTÊMICA.

22



A. J. Palombo - AGUA, CONOCIMIENTO Y 
REDES

Cátedra UNESCO-IMTA - Seminario 2009 -
Ciudad de México, 11-12 noviembre de 
2009 12

Desenvolvimento do conhecimento

Organização do conhecimento

Divulgação do conhecimento

Adoção do conhecimento através de 
práticas por parte dos usuários, afetados 
e interessados

23

•••••••••••••••••••••••••••
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Tempo
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Disponibilidade reduzida 
pela contaminação

GIRH (mitigação + controle
+ gestão da demanda)

Controle da 
contaminação

Consumo sob gestão 
da demanda

Zona de 
Crise

Revolução 
Industrial -1750

EPA, 1970

Força manual

Água em 
Crise

Até o Século XVIII

25

IBM PC, 1981

Força motriz

Força computacional

Disponibilidade Natural

Tempo

D
is
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o
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o
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e 

ág
u

a

Disponibilidade Natural

Disponibilidade reduzida 
pela contaminação

GIRH (mitigação + controle
+ gestão da demanda)

Controle da 
contaminação

Consumo sob gestão 
da demanda

Água em 
Crise

26

Disponibilidade natural afetada 
pelas mudanças climáticas

...é também

Ética e 
cultural
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Disponibilidade Natural

Disponibilidade reduzida 
pela contaminação

GIRH (mitigação + controle
+ gestão da demanda)

Controle da 
contaminação

Consumo sob gestão 
da demanda

Água em 
Crise
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Disponibilidade natural afetada 
pelas mudanças climáticas

qualidade

Segurança Hídrica

Tempo
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Disponibilidade Natural

Disponibilidade reduzida 
pela contaminação

GIRH (mitigação + controle
+ gestão da demanda)

Controle da 
contaminação

Consumo sob gestão 
da demanda

Água em 
Crise

28

Disponibilidade natural afetada 
pelas mudanças climáticas

Segurança Hídrica

Disponibilidade de quantidade e 
qualidade de água suficiente para 
suprir as necessidades da 
sociedade e dos ecossistemas 
resilientes no contexto das 
mudanças globais atuais e futuras.

Scott, 2013 
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Disponibilidade Natural

Disponibilidade reduzida 
pela contaminação

GIRH (mitigação + controle
+ gestão da demanda)

Controle da 
contaminação

Consumo sob gestão 
da demanda

Água em 
Crise

29

Disponibilidade natural afetada 
pelas mudanças climáticas

Segurança Hídrica

Disponibilidade de uma quantidade 
e qualidade aceitável de água para 
saúde, meios de vida, ecossistemas 
e produção, associados a um nível 
aceitável de riscos relacionados 
com a água para as pessoas, 
economias e meio ambiente

Grey et Sadoff, 2007 (GWP, 2012) 

30
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Recursos hídricos na América Latina

� 30% dos recursos hídricos do mundo

� 3 bacias hidrográficas – Vale do 
México, Atlântico Sul e Prata– …

– Ocupam 25 % do território

– Tem 40% da população

– Tem menos de 10% da água 
disponível

� 150 dos 510 milhões de pessoas não 
tem acesso a água segura (qualidade)

� Cerca de 250 milhões não tem esgotos

� Apenas 13% das águas são tratadas 
antes de ser despejadas nos corpos 
d´água
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Recursos hídricos na América Latina

� Problemas críticos:

– Ilhas do Caribe

– Aquíferos mexicanos

– Vulnerabilidade da América Central 
frente aos furacões 

– Brasil, escassez na região do Nordeste, 
contaminação nas regiões urbanas

� Recursos naturais:

– 47%  da região coberta pelas florestas 
(95% floresta tropical)

– Amazônia, a maior floresta do planeta

– Recifes de coral caribenhos, 12% dos 
recifes do mundo

– Riqueza pesqueira nas costas da 
América do Sul ( ex. Corrente 
Humboldt)

Gestão hídrica na América Latina –
Desafios e oportunidades

� Desigualdade: 

– 5% mais pobres apenas tem 40% da cobertura de agua potável

– 5% más rico, tem 100%

� 70% da população pobre mora em assentamentos urbanos

� Os pobres sofrem os maiores impactos econômicos e da saúde 
pela falta de água e saneamento

� No meio rural (25% da população), coberturas baixas de serviços e 
enormes desafios da pobreza

� Rápida degradação dos ecossistemas aquáticos pela falta de 
saneamento

� Práticas agrícolas ineficientes

� Perdas dos solos

� Perda dos ecossistemas costeiros e das zonas úmidas

Desafios 
associados à 
pobreza e a 

desigualdade
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Gestão hídrica na América Latina –
Principais prioridades

� Reduzir a pobreza

� Ampliar a cobertura de saneamento

� Atualizar a avaliação dos recursos hídricos

� Melhorar as capacidades institucionais (governança da água para 
a gestão integrada), particularmente nas bacias transfronteiriças

� Implementar arranjos institucionais eficazes para o fornecimento 
equitativo dos serviços de água e saneamento

� Melhorar os padrões de eficiência e consumo d´água em usos 
produtivos (especialmente, agricultura)

� Melhorar a coordenação e cooperação entre as esferas do 
governo e a sociedade

� Proteger eficazmente os ecossistemas aquáticos

� Fortalecer a resiliência e preparação da região frente aos eventos 
climáticos extremos

•••••••••••••••••••••••••••
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Aquecimento na região

� Prognósticos 
heterogéneos, 
dependendo do cenário

� Incrementos da 
temperatura entre 1° e 
4°C

� Projeções de 
precipitação complexas 
e heterogéneas

Mudanças dos padrões de precipitação
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Mudanças da vazão 

� Induzidas pelas mudanças 
na precipitação e as 
temperaturas (mantendo 
consistências com tais 
mudanças)

� Maiores incrementos 
projetados para a região 
leste de Argentina e o sul 
do Brasil 

� Maiores reduções 
previstas para o México, 
América Central e Chile

� Efeitos mais aguçados nas 
zonas áridas

Redução dos glaciais tropicais (andinos)

� Evidencias de redução dos 
glaciais na Venezuela, 
Colômbia, Equador e Chile

� Maior impacto no Peru e 
Bolívia

Aprox. 70% das fontes de 

água potável nas principais 
regiões metropolitanas 

desses países são glaciais 
andinos.
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Maior impacto da frequência 
e intensidade dos furacões

� Na Região Mesoamericana e do Caribe

– 1980’s: 9 furacões 

– 1990’s: 15 furacões 

– 2000’s: 36 furacões 

� Crescente impacto dos extremos climáticos

– Tempestades

– Enchentes

– Incêndios florestais

– Secas

Furacões na região da Mesoamérica e do Caribe
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Danos crescentes ocasionados pelos 
fenómenos meteorológicos

Em 2004, o furacão Catarina 
atingiu os Estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina.

Danos crescentes ocasionados pelos 
fenómenos meteorológicos
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Níveis de risco para as regiões metropolitanas

POA
6M pessoas

O nível de risco 
representa uma escala 
cumulativa baseada no 
risco de ciclones, 
enchentes, sismos e 
secas.

Impacto estimado
(2050)

Região Sul do Brasil:

� Costas ameaçadas pelo 
aumento do nível do mar

� Aumento das precipitações 
� Biodiversidade ameaçada
� Extensão da malária 
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Síntese – impacto das 
mudanças climáticas na região

Região Sul do Brasil:

� Aumento da precipitação
� Maior frequência de extremos 

de precipitação 
� Redução da precipitação
� Maior frequência de ondas de 

calor

•••••••••••••••••••••••••••
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Dimensões da segurança hídrica

� Disponibilidade 
sustentável
(longo prazo)

– Consumo humano

– Atividades 
económicas

– Ecossistemas

� Gestão de eventos 
extremos

– Enchentes

– Escassez e secas

� Água segura e 
suficiente para beber

� Preservar a vida e os 
bens das pessoas

� Preservar os 
ecossistemas

Dimensões para a preparação

Áreas de 
preparação

Ambiente 
Natural

Institucional

Econômico-
financeira

Humana

Física

Sociocultural
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Ambiente Natural

� “Infraestrutura 
verde”: restauração e 
preservação de bacias

� Analisar, definir e 
restaurar a 
capacidade hidráulica 
de vazões e corpos 
d´água em pontos 
estratégicos.

Institucional

� Melhores mecanismos 
de gestão

� Fortalecer a aplicação da 
lei para proteger as 
zonas sujeitas a 
enchentes, zonas 
úmidas e áreas sob risco

� Melhorar a governança 
como resposta à 
crescente 
complexidade
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Econômico-financeira

� Garantir recursos 
suficientes para a 
prevenção e adaptação

� Implementar 
mecanismos 
financeiros inovadores 
(seguros, tarifas, cotas)

� Alocar eficientemente 
os recursos à cobertura 
de riscos sociais

Humana

� Formação continua e 
permanente de 
capacidades

� Educação ambiental

� Inclusão dos temas 
associados à água e as 
mudanças climáticas no 
currículo escolar

� Gestão do 
conhecimento
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Física

� Revisar os parâmetros de 
desenho da infraestrutura 
existente à luz dos novos 
dados do clima

� Restaurar as capacidades 
dos sistemas e 
equipamentos

� Ampliar a cobertura da 
infraestrutura para 
serviços, agricultura, 
energia e regulação

� Melhorar o desenho 
urbano e das moradias

Sociocultural

� Estabelecer esquemas de 
comunicação bidirecional 
efetivos (governo – sociedade), 
incluindo componentes de 
comunicação nos programas e 
projetos. 

� Melhorar os valores cívicos e a 
coordenação

� Promover esquemas de 
colaboração do setor privado e 
utilizar mecanismos 
regulados de mercado
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A situação do saneamento no mundo

ONU (2010, 2013) informa que: 

� Cada pessoa precisa de 20 a 50 litros de água por dia para 
garantir necessidades básicas: beber, cozinhar e limpar. 

� Grande parte da água doce disponível encontra-se em 
avançado estado de degradação o que torna o bem comum 
da humanidade, um recurso inadequado e escasso para as 
utilizações pretendidas. 

� Entre 80% e 90% de todas as águas servidas nos países em 
desenvolvimento são lançados sem tratamento nos corpos 
de água.

� 900 milhões de pessoas não tem acesso à água de qualidade 
e cerca de 2,6 bilhões de pessoas não têm sequer 
saneamento básico.

� 27% da população urbana no mundo em desenvolvimento 
não têm água encanada em sua casa.
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A situação do saneamento no mundo

ONU (2010, 2013) informa que: 

� Até 2025, cerca de dois terços da população mundial 
estarão carentes de recursos hídricos, sendo que cerca de 
1,8 bilhão enfrentarão severa escassez de água. 

� Na metade do século, quando já seremos 9 bilhões de 
habitantes do mundo, 7 bilhões enfrentarão a falta do 
recurso em 60 países.

� Países em desenvolvimento perdem, anualmente, entre 3% 
e 7% do PIB devido a saneamento impróprio.

� O saneamento básico é hoje considerado a meta ODM mais 
destoante, dado que perto de 40% da população mundial 
não têm acesso a instalações sanitárias adequadas. 

1 em cada 6 pessoas do mundo - 783
milhões - não tem acesso a fontes
seguras de água.

Fatores de sucesso para a segurança hídrica, 
desde a perspectiva do saneamento

� Acesso à água potável segura e em quantidade suficiente, a preço 
acessível, que satisfaça as necessidades básicas, incluindo 
saneamento e higiene, e que proteja a saúde e garanta um nível 
de bem-estar;

� Proteção dos meios de subsistência, dos direitos humanos e de 
valores culturais e recreativos;

� Preservação e proteção de ecossistemas na alocação de água e 
em sistemas de gestão, para que se preserve sua capacidade de 
proporcionar e garantir o funcionamento de serviços de 
ecossistemas essenciais;

� Abastecimento de água para o desenvolvimento e atividades 
socioeconômicas (como energia, transporte, indústria, turismo);

� Coleta e tratamento de águas servidas de modo a proteger a vida 
humana e o meio ambiente da poluição;
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Fatores de sucesso para a segurança hídrica, 
desde a perspectiva do saneamento

� Atitudes colaborativas na gestão de recursos 
hídricos transfronteiriços no âmbito de cada 
país e entre eles, para que se promova a 
sustentabilidade e a cooperação pela água;

� Competência para lidar com incertezas e riscos das ameaças 
relativas à água, como inundações, secas e poluição, entre outras;

� Boas práticas de governança e cobrança de resultados, bem como a 
devida consideração dos interesses de todos os envolvidos, por 
meio de sistemas jurídicos adequados e efetivos; instituições 
transparentes, participativas e com definição de responsabilidades; 
infraestrutura com planejamento, operações e manutenção 
condizentes; e expansão de capacidade.

•••••••••••••••••••••••••••
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Cenários desenvolvidos pelo WWAP

63

• O Programa Mundial de Avaliação da Água (WWAP) desenvolveu 
"Cinco cenários estilizados" (Gallopin, 2012) para explorar a forma 
como os sistemas de água mundiais podem evoluir nos próximos 20 
e 40 anos. 

• Principais forças motrizes que definem e continuarão definindo 
tendências futuras (por exemplo, demografia, economia, tecnologia, 
mudanças climáticas, etc.) 

• Estes cenários constituem um quadro analítico útil que transmite a 
urgência de alcançar a segurança hídrica, especialmente nos países 
que já estão sob stress hídrico ("inseguros hidricamente").

• Em 2013, o projeto "Futuro da Água e Soluções: Cenários Mundiais 
da Água", apoiado pela UN-Water, entrou na sua nova fase de 5 
anos. Esta nova fase vai se concentrar no desenvolvimento de 
cenários plausíveis e as opções de teste para resolver o desafios para 
a sustentabilidade. Cenários a serem presentados no 7WWF – 2015.

Melhorar as capacidades e 
políticas nacionais

� Inovar nas políticas de gestão hídrica no longo prazo
– Melhorar o monitoramento e medição

– Melhorar a administração das outorgas e direitos de uso 
(esquemas flexíveis, aplicação efetiva da lei)

– Financiamento e políticas – plurianuais

– Reforçar e otimizar o financiamento para reduzir as lacunas de 
cobertura

� Investir na “infraestrutura verde” ou natural

� Cumprimento equilibrado dos direitos humanos: acesso 
à água, alimentação, ao meio ambiente sadio

� Gestão eficaz do nexo água-energia-território

� Fortalecimento do capital humano do sector

� Desenvolvimento da inteligência coletiva para lidar com 
a complexidade crescente do entorno
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Prevenção de enchentes

� Reavaliação da variabilidade hidrológica e dos riscos

� Melhorar a capacidade de prognóstico e gestão das 
enchentes

– Reforçar os aspectos técnicos e científicos

– O desafio: coordenar-se e colaborar com base na 
clareza de papéis e responsabilidades legais
• Protocolos operacionais

• Vias de comunicação

• Preparação e organização

� Estabelecer canais permanentes entre áreas de 
governo, instituições académicas, usuários e 
sociedade civil organizada
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Segurança Hídrica (UN-Water)

69

� Segurança hídrica é definida como a 
capacidade dos cidadãos para salvaguardar o 
acesso sustentável a quantidade adequada de 
água com qualidade aceitável para a 
subsistência sustentável, bem-estar humano e 
o desenvolvimento socioeconômico, para 
garantir a proteção contra a poluição hídrica e 
desastres relacionados com a água, e para a 
preservação dos ecossistemas num clima de 
paz e estabilidade política.

Preparação no setor de água potável 
e saneamento

� Impacto crescente das mudanças climáticas no 
fornecimento sustentável de água potável:

– Variabilidade em quantidade e qualidade

– Menor diluição nos corpos receptores durante as secas

– Maior turbidez causadas pelas tormentas e enchentes

– Maior concorrência com a agricultura

– Intrusão salina nas regiões costeiras

– Falta de capacidade em drenagem combinada

� É urgente reduzir as lacunas de capacidade existentes

– Eficiência energética (medidas de mitigação)

– Eficiência física e financeira

– Monitoramento

– Participação na preservação das bacias

– Organização cidadã e outras esferas de governo

� É necessário avaliar a vulnerabilidade de cada sistema
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Preparação no setor de água potável 
e saneamento

� A segurança hídrica 
deve fazer parte do 
processo de 
planejamento em 
todos os setores –
especialmente, no 
saneamento.
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¡Gracias! 
Obrigado!

apalombo@infohydro.com
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Elaboração dos Planos Municipais e Regional de Saneamento 
Básico dos municípios do Consórcio Pró-Sinos

Contratante: Consórcio Pró-Sinos

Abrangência: 

� abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de 

águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

� 26 municípios (Canoas, Taquara e Dois Irmãos - só regional)

� população inicial: 1.720.730 hab (IBGE, 2010)

Contrato vigente - abrangência

Contrato vigente - informações

Concorrência: nº 01/2011

Contrato: nº 06/2012 (18/julho/2012)

Ordem de Serviço: nº 003/2012  (início - 02/agosto/2012)

Prazo: 18 meses (fim - 31/janeiro/2014)
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Construção do plano de saneamento

PASADO

�Capacitações - Municípios/CTS Pró-Sinos - Alinhamento

� Reuniões temáticas - Municípios/CTS Pró-Sinos - Informação

� Rodadas de visitas/Contatos - Municípios/CTS Pró-Sinos –
Contribuições

� Encontros regionais – Apresentação/Discussão

� Consulta pública/Audiência pública – Produto final

FUTUR

Acompanhamento do plano de saneamento
Município

Comitê de coordenação

Comitê executivo

Concremat
Equipe técnica

Coordenador técnico/operacional

Especialista abastecimento de água

Especialista esgotamento sanitário

Especialista drenagem urbana

Especialista resíduos sólidos

Especialista comunicação social/ 

educação ambiental

Economista

Demógrafo

Sociólogo

Outros

Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos / CTS Pró-Sinos
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Realizado
�Oficinas de capacitação (12, 18 e 19/set/2012) – municípios 
(apresentação da Concremat; conceitos PMSB/PRSB/mobilização social; 
plano de trabalho)
� Oficina de capacitação (25/fev/2013) - CTS/municípios (retomada dos 
trabalhos após as eleições municipais; conceitos PMSB/PRSB/ 
mobilização social; coleta de dados)
�Oficina de capacitação (19/09/2013) - CTS/municípios (objetivos e 
metas dos PMSB/PRSB)
�Reunião de trabalho PMSB (mai e jun/2013) - 23 municípios 
(informações sobre o trabalho; esclarecimentos sobre: ficha de coleta de 
dados;  comitês coordenação/executivo; mobilização social; foco na 
DRENAGEM )
�Reunião de trabalho - CORSAN/COMUSA/SEMAE (situação dos 
municípios; dados disponíveis)

Realizado

�Estruturação e atualização do sistema de colaboração on line
“autodoc” – interlocutores de todos os municípios; CTS; Pró-Sinos; 
Concremat (troca de informações; acesso aos produtos em 
desenvolvimento)
�Contatos diretos da equipe com os interlocutores dos muncípios e 
outros órgãos sobre temas específicos (desenvolvimento urbano, 
habitação, resíduos sólidos, drenagem, água, esgoto, educação 
ambiental, ...)
�Projeções populacionais
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Realizado
�Produto 1 – Plano de Mobilização Social (base para mobilização dos 
municípios)
�Cartilha – Planos de saneamento (apoio à mobilização)
�Release de reuniões realizadas nos municípios e outras (apoio à 
divulgação)
�Clipping de notícias (divulgação de notícias de interesse para os 
PMSBs; divulgação de ações dos municípios relacionadas aos PMSBs)
�Base cartográfica (atualização a partir de informações fornecidas pelos 
municípios – foco na UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO)

Realizado

ETAPA - DIAGNÓSTICO

�Subproduto 2.1 - Coleta de dados (diretrizes, modelos instituição dos 
comitês, fichas de referência, interlocutores, registros de atividades, 
cronograma)
�Subproduto 2.2 - Caracterização geral dos municípios (fontes 
secundárias; atualizações recentes – SNIS/IDH)
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Realizado/Andamento

2.3   - Situação institucional
2.4   - Situação econômico-financeira
2.5   - Situação do abastecimento de água (área urbana e rural)
2.6   - Situação do esgotamento sanitário (área urbana e rural)
2.7   - Situação dos resíduos sólidos
2.8   - Situação da drenagem
2.9   - Situação do desenvolvimento
2.10 - Situação da habitação
2.11 - Situação dos recursos hídricos
2.12 – Situação da saúde

Próxima etapa

Consolidação do Produto 2 – DIAGNÓSTICO DE CADA 
MUNICÍPIO E DA REGIÃO QUE INTEGRA OS 26 

MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO PRÓ-SINOS
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O que diz a Lei Federal nº 11.445/07

ART. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que 
poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, NO MÍNIMO:

I - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, 
apontando as causas das deficiências detectadas

II – OBJETIVOS E METAS de curto, médio e longo prazos para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais 
planos setoriais

III – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 
modo compatível com os respectivos planos plurianuais, indicando possíveis fontes de 
financiamento

IV- ações para EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

V- mecanismos e procedimentos para AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA da eficiência e eficácia das 
ações programadas

PMSB/PRSB - ETAPA 3

PASADO

ETAPA 1
Plano de mobilização social.

ETAPA 2
Diagnóstico da situação da 

prestação dos serviços.

ETAPA 3
Prognóstico e alternativas.

Objetivos e metas.

ETAPA 4
Programas, projetos e ações.

Ações para emergência e 

contingência.

ETAPA 5
Mecanismo e procedimentos 

para monitoramento e 

avaliação

ETAPA 6
PMSB/PRSB
Relatório final

FUTUROPASSADO
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Próxima etapa
ETAPA 3
PROGNÓSTICO/ALTERNATIVAS/OBJETIVOS E METAS 

Comitês instituídos??????

PRAZOS!!!!!!

Próxima etapa

�Questões regionais dos planos de saneamento
- diagnóstico
- prognóstico
- objetivos e metas
- indicadores
- arranjos institucionais
- outros (saneamento rural, regulação, ...)

SEMINÁRIO/CONFERÊNCIA
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CONTATOS
COORDENAÇÃO GERAL

Engª Deisy Maria Andrade Batista: (51) 3083 9654 - (51) 7811 7763  
deisy.batista@concremat.com.br

ÁGUA/ESGOTO
Engº Caetano Fraga: (51) 3083 9658 - caetano.fraga@concremat.com.br

RESÍDUOS SÓLIDOS
Biól. Melissa Isawa: (51) 3333 6005 – melissa.isawa@engebio.net

DRENAGEM
Engº Ricardo Dal Farra: (48) 9623 8854 - ricardoadalfarra@gmail.com

MOBILIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Jorn. Cecy Oliveira: (51) 9954 9747 - planosdesaneamento@gmail.com

APOIO
Amanda Fadel: (51) 3083 9660 - amanda.fadel@concremat.com.br
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3º Seminário Internacional de Saneamento e 1ª Conferência 
Regional dos Planos de Saneamento do Consórcio Pró-Sinos

Plano de Saneamento Regional e Municipais

FEEVALE – Novo Hamburgo

02 e 03/12/2013

� Diagnóstico - Consolidação de informações municipais 

� Planilha de levantamento de dados.

� Prognóstico

� Projeção da população, geração per capita e composição dos RSU, etc.

� Definição de Metas x Metas para Região Sul (PLANARES)

� Proposição de Ações Municipais x Ações Associadas 

� Tratamento de resíduos orgânicos, destinação final de rejeitos, etc.

Resíduos Sólidos Urbanos – Tópicos
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Metas para Região Sul – Plano Nacional (Agosto/2012)

PASADO

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2029 2031

R
ES

ÍD
U

O
S 

SÓ
LI

D
O

S 
U

R
B

A
N

O
S

Eliminação total dos lixões até 2014 %
Brasil 100 100 100 100 100

Sul 100 100 100 100 100

Áreas de lixões reabilitadas %
Brasil 5 20 45 65 90

Sul 10 20 50 75 100

Redução dos resíduos recicláveis secos 

dispostos em aterro
%

Brasil 22 28 34 40 45

Sul 43 50 53 58 60

Redução do percentual de resíduos úmidos 

disposto em aterros
%

Brasil 19 28 38 46 53

Sul 30 40 50 55 60

Recuperação de gases de aterro sanitário –

Potencial de 300 MW
MW

Brasil 50 100 150 200 250

Sul - - - - -

Inclusão e fortalecimento da organização de 

600.000 catadores
Catadores

Brasil 280.000 390.000 440.000 500.000 600.000

Sul 26.165 36.443 41.115 46.722 56.066

Municípios com cobrança por serviços de 

RSU, sem vinculação com o IPTU
%

Brasil 35 48 55 68 75

Sul 48 65 75 85 95

Metas para Região Sul - PLANSAB

PASADO

Meta Unidade Região 2015 2020 2030

R
ES

ÍD
U

O
S 

SÓ
LI

D
O

S 
U

R
B

A
N

O
S

Percentual de domicílios urbanos atendidos 

por coleta direta de resíduos sólidos
%

Brasil 94 96 100

Sul 98 100 100

Percentual de domicílios rurais atendidos por 

coleta direta e indireta de resíduos sólidos
%

Brasil 39 48 64

Sul 55 66 85

Percentual de municípios com presença de 

lixão/vazadouro de resíduos sólidos
%

Brasil 0 0 0

Sul 0 0 0

% de municípios com coleta seletiva de 

resíduos sólidos domiciliares
%

Brasil 24 30 40

Sul 43 49 60

% de municípios que cobram taxa de lixo %
Brasil 35 47 72

Sul 48 61 90
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PASADO

Diagnóstico preliminar – Coleta seletiva

MAPAS 
DIAGNOSTICO

PASADO

Diagnóstico preliminar – Triagem de recicláveis

MAPAS 
DIAGNOSTICO



4

PASADO

Diagnóstico preliminar – Tratamento de orgânicos

MAPAS 
DIAGNOSTICO

PASADO

Diagnóstico preliminar – Disposição final

MAPAS 
DIAGNOSTICO
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PASADO

Diagnóstico preliminar – Disposição final

Município Nome da Unidade
Município de 

disposição final

Distância 
rodoviária da 

sede (km)
Situação do aterro Propriedade

Araricá Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 147 Licença de operação Privado
Cachoeirinha REVITA São Leopoldo 33,4 Licença de operação Privado
Campo Bom Aterro municipal Campo Bom - Licença de operação Municipal
Canela Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 200 Licença de operação Privado
Canoas REVITA São Leopoldo 21,7 Licença de operação Privado
Caraá BRISA Tramandaí 53,6 Licença de operação Privado
Dois Irmãos Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 135 Licença de operação Privado
Estâncias Velha Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 126 Licença de operação Privado
Esteio - - - Sem informações -
Glorinha BRISA Tramandaí 71,8 Licença de operação Privado
Gramado Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 194 Licença de operação Privado
Igrejinha Aterro municipal Igrejinha - Licença de operação Municipal
Nova Hartz Aterro municipal Nova Hartz - Licença de operação Municipal
Nova Santa Rita Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 107 Licença de operação Privado
Novo Hamburgo Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 119 Licença de operação Privado
Parobé Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 155 Licença de operação Privado
Portão Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 125 Licença de operação Privado
Riozinho BRISA Tramandaí 94,3 Licença de operação Privado
Rolante Aterro municipal Rolante - Licença de operação Municipal
Santo Antônio da Patrulha BRISA Tramandaí 82 Licença de operação Privado
São Francisco de Paula Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 190 Licença de operação Privado
São Leopoldo REVITA São Leopoldo - Licença de operação Privado
Sapiranga Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 137 Licença de operação Privado
Sapucaia do Sul Aterro Sanitário Municipal de Sapucaia do Sul Sapucaia do Sul - Licença suspensa Municipal
Taquara Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 150 Licença de operação Privado
Três Coroas Central de Resíduos Recreio Minas do Leão 170 Licença de operação Privado

Prognóstico

PASADO

� Projeção da população

Municípios 2010 2015 2019 2023 2027 2031

ARARICÁ 4.864 5.343 5.656 5.865 6.002 6.084 

CACHOEIRINHA 118.278 125.889 131.096 134.589 137.043 138.771 

CAMPO BOM 60.074 64.214 67.043 68.960 70.309 71.252 

CANELA 39.229 42.643 44.923 46.475 47.534 48.219 

CANOAS 323.827 339.305 349.716 356.028 360.101 362.795 

CARAÁ 7.312 7.891 8.283 8.550 8.736 8.862 

DOIS IRMÃOS 27.572 30.456 32.305 33.526 34.307 34.754 

ESTÂNCIA VELHA 42.574 46.834 49.598 51.442 52.644 53.357 

ESTEIO 80.755 82.797 83.965 84.200 83.969 83.494 

GLORINHA 6.891 7.581 8.029 8.328 8.523 8.638 

GRAMADO 32.273 34.685 36.325 37.444 38.228 38.766 

IGREJINHA 31.660 34.568 36.493 37.795 38.669 39.219 

NOVA HARTZ 18.346 20.209 21.413 22.214 22.732 23.037 

NOVA SANTA RITA 22.716 26.073 27.909 28.959 29.480 29.644 

NOVO HAMBURGO 238.940 245.312 249.035 249.990 249.558 248.398 

PAROBÉ 51.502 55.718 58.559 60.499 61.841 62.733 

PORTÃO 30.920 34.348 36.507 37.910 38.781 39.253 

RIOZINHO 4.330 4.547 4.694 4.785 4.846 4.887 

ROLANTE 19.485 20.680 21.497 22.039 22.419 22.686 

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 39.685 41.806 43.248 44.166 44.790 45.222 

SÃO FRANCISCO DE PAULA 20.537 21.369 21.915 22.211 22.376 22.466 

SÃO LEOPOLDO 214.087 228.378 238.150 244.745 249.386 252.644 

SAPIRANGA 74.985 79.357 82.343 84.302 85.661 86.617 

SAPUCAIA DO SUL 130.957 137.704 142.277 145.149 147.071 148.390 

TAQUARA 54.643 56.690 58.012 58.680 59.008 59.145 

TRÊS COROAS 23.848 26.333 27.928 28.982 29.657 30.045 
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Prognóstico

Parâmetros adotados

PASADO

� Geração

� Composição

Faixa populacional (hab.) Taxa de Geração (kg/hab.dia)

Menos de 50 mil 0,65

50 mil a 500 mil 0,8

Faixa populacional (hab.) Matéria Orgânica Recicláveis Rejeitos/ Outros

<35.000 65% 20% 15%

35.000 - 100.000 60% 25% 15%

>100.000 55% 30% 15%

Ações Municipais x Ações Associadas

PASADO

� Vantagens das ações associadas ou consorciadas:

�Ganho de escala, viabilizando tecnologias;

�Redução dos custos de implantação e de operação;

�Melhor planejamento e gerenciamento dos RSU;

�Redução de áreas impactadas.
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Proposta de ações consorciadas

PASADO

� Educação ambiental;

� Regulamentação e fiscalização dos serviços de saneamento;

� Contratação de serviços e aquisição de equipamentos e veículos;

� Centrais comercialização de materiais recicláveis;

� Centrais de tratamento de resíduos orgânicos;

� Transbordo de rejeitos;

� Destinação final de rejeitos;

� Diagnóstico de passivos ambientais;

Educação Ambiental

PASADO

� Propostas

�Promover a educação ambiental, atendendo as demandas dos 
municípios e os princípios básicos da PNSB e a PNRS;

�Divulgar, promover e informar sobre a Logística Reversa;

�Promover a redução, reutilização, a reciclagem (3Rs);

�Criar programa regional de educação ambiental e saneamento nas 
escolas da rede pública e privada;

�Criar programas de sensibilização e promoção das atividades 
realizadas pelos serviços de limpeza pública e coleta de RS;

�Garantir em orçamento verba anual específica para programas de 
educação ambiental nos municípios, em valor igual a 2% sobre o 
valor total de despesas com serviços relacionados aos RS.
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Regulamentação e fiscalização dos serviços de saneamento

PASADO

� Propostas

�Criação de uma agência reguladora para as atividades de 
saneamento básico na bacia do Sinos:

�Controle de tarifas;

�Universalização dos serviços;

�Estabelecimento de padrões e normas para a prestação dos serviços;

�Fomento da competitividade;

�Controle de qualidade;

�Arbitramento dos conflitos, entre outros.

Regulamentação e fiscalização dos serviços de saneamento

PASADO

�Aspectos vantajosos

� Equilíbrio: Tende a buscar um equilíbrio entre os interesses 
privados e as metas do setor público.

� Especialistas: Os responsáveis pela atividade regulatória devem ser 
conhecedores da atividade, garantindo eficiência regulatória.

�Neutralidade política: Tendem a atuar mais distantes dos interesses 
econômicos e políticos, atuando de acordo com critérios técnicos.
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Contratação de serviços e aquisição de equipamentos e veículos

PASADO

� Propostas

� Estudo da contratação conjunta de serviços como:
�Varrição, poda, capina, etc;

�Coleta domiciliar indiferenciada (regular) ou diferenciada (seletiva);

�Tratamento de resíduos;

�Disposição final de RSU.

� Aspectos vantajosos
�Redução de custos unitários;

�Padronização de procedimentos;

�Redução de áreas impactadas ambientalmente (passivos ambientais);

�Melhor fiscalização de contratos e serviços;

�Possibilidade de melhores tecnologias para a execução dos serviços 
(Exemplo: Coleta mecanizada conteinerizada).

Comercialização de materiais recicláveis

� Propostas

�Criação de uma central de gerenciamento, armazenamento e 
comercialização de materiais recicláveis

�Padronização de procedimentos administrativos e operacionais;

�Comercialização direta para a indústria recicladora (melhor aceitação);

�Criação de identidade própria e única;

�Promoção de capacitação;

�Maior facilidade para busca de parcerias;

�Maior capacidade de apoios públicos nas ações realizadas;
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Tratamento de resíduos orgânicos

PASADO

� Proposta de ações

�Coleta seletiva de orgânicos;

�Agrupamento de municípios para tratamento;

� Implantação de unidades regionais de compostagem acelerada.

Distância máxima percorrida entre o centro de 
massa do município e a unidade de compostagem

25 km

Tecnologia adotada Compostagem acelerada

Capacidade instalada 25% superior a meta

Porte mínimo Equivalente a 50.000 hab.

� Especificações

Tratamento de resíduos orgânicos

PASADO
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Tratamento de resíduos orgânicos

PASADO

� Proposições

Município Gp Ação Cap. Inst. (t/ano) Ação Cap. Inst. (t/ano) Ação Cap. Inst. (t/ano) Ação Cap. Inst. (t/ano) Ação Cap. Inst. (t/ano)

CANOAS 1 Instalação 24.000 Ampliação 36.000 Ampliação 48.000 48.000 48.000

CACHOEIRINHA 2 Instalação 10.000 Ampliação 15.000 Ampliação 20.000 20.000

SAPUCAIA DO SUL 3 Instalação 26.000 26.000 26.000 Ampliação 39.000 39.000

ESTEIO 3

NOVA SANTA RITA 3

NOVO HAMBURGO 4 Instalação 20.000 20.000 Ampliação 30.000 30.000 30.000

SÃO LEOPOLDO 5 Instalação 20.000 20.000 Ampliação 30.000 30.000 30.000

ESTÂNCIA VELHA 6 Instalação 10.000 10.000 10.000 10.000

PORTÃO 6

CAMPO BOM 7 Adequação 20.000 20.000 Ampliação 30.000 30.000 30.000

SAPIRANGA 7

DOIS IRMÃOS 7

NOVA HARTZ 8

ARARICÁ 8

PAROBÉ 8

TAQUARA 8

ROLANTE 9 Adequação 7.500 7.500 Ampliação 10.000 10.000 Ampliação 12.500

RIOZINHO 9

IGREJINHA 9 Instalação 10.000 Ampliação 15.000 15.000 Ampliação 20.000 20.000

TRÊS COROAS 10

GRAMADO 10 Adequação 7.500 7.500 7.500 Ampliação 15.000 15.000

CANELA 11

SÃO FRANCISCO DE PAULA 11

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 12 Instalação 5.000 5.000 5.000 5.000 Ampliação 7.500

GLORINHA 12

CARAÁ 12

Adequação 3 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades

Instalação 6 Unidades 2 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades

Ampliação 0 Unidades 2 Unidades 6 Unidades 4 Unidades 2 Unidades

2015 2019 2023 2027 2031

Tratamento de resíduos orgânicos

PASADO
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Tratamento de resíduos orgânicos

PASADO

Tratamento de resíduos orgânicos

PASADO
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Tratamento de resíduos orgânicos

PASADO

Tratamento de resíduos orgânicos

PASADO
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Destinação Final

� Especificações

� Proposições

Localização Portão e Taquara

Tipo de resíduos Rejeitos

Porte mínimo Equivalente a 200.000 habitantes

Tecnologia empregada Aterro Sanitário

Distância máxima entre centro de geração e 
unidade de disposição final

100 km

Instalações de Aterros 
Sanitários

Capacidade dos aterros a serem instalados (t/dia)

2015 2019 2023 2027 2031

Portão 691 635 585 546 513

Taquara 317 294 269 254 239

Obs: Aterro Sanitário da - Companhia Riograndense de Valorizacao de Residuos S/A em São Leopoldo, 
será mantido devido a um contrato já estabelecido.

Destinação Final – Áreas disponíveis

PASADO
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PASADO

Tratamento de resíduos orgânicos

MAPAS

Transbordo

PASADO

� Especificações

� Proposições

Tipo de resíduos Rejeito

Especificações
Empregado quando distância entre centro de geração e unidade 
de disposição final têm distância rodoviária maior que 25km

Implantação

2019

Cachoeirinha, Canoas, Campo Bom, Gramado, Rolante, São 
Francisco de Paula e Santo Antônio da Patrulha
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PASADO

Tratamento de resíduos orgânicos

MAPAS

PASADO

Biól. Melissa K. Izawa melissa.izawa@engebio.net

Eng. Quím. Guilherme A. Duarte guilherme.duarte@engebio.net



1

3º Seminário Internacional de Saneamento e 1ª Conferência 
Regional dos Planos de Saneamento do Consórcio Pró-Sinos

Plano de Saneamento Regional e Municipais

FEEVALE – Novo Hamburgo

02 e 03/12/2013

�Diagnóstico e Prognóstico:

� Condicionantes Naturais;

� Condicionantes Antrópicas;

� Planejamento

�Operação e Fiscalização

�Definição de Metas

Manejo das Águas Pluviais – Tópicos Municipais
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CONDICIONANTES NATURAIS

ELEVAÇÕES DO TERRENO

Fonte: Comitê Sinos – Set/2013
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TERRAS ALTAS
MÉDIAS
E BAIXAS

Fonte: Adaptado de ProSinos

SÃO FRANCISCO DE PAULA
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GRAMADO

CARAA



5

RIOZINHO

ROLANTE



6

IGREJINHA

IGREJINHA

Valente –
CNPQ/CEPSRM -

2012



7

TRÊS COROAS

Valente –
CNPQ/CEPSRM -

2012

NOVA HARTZ

Possui Plano Diretor de Drenagem



8

SAPIRANGA

ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES

Fonte: Metroplan / 1999
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SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS

Fonte: Metroplan / 1999

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS

São Leopoldo

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Fonte: Atlas Socioambiental
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NOVO HAMBURGO
A Companhia de Abastecimento de Novo Hamburgo (COMUSA) teve de suspender o 
fornecimento de água, pois o Rio dos Sinos está cheio demais, e a vazão é muito 
grande onde fica a bomba de captação. A cidade ficará sem água até domingo.
CLICRBS – 27/08/2013

SÃO LEOPOLDO
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SÃO 
LEOPOLDO

Município
Declivi
dade

Cotas 
baixas

Compart de 
cursos dágua

Erosão
Desliza
mento

Ocupação de 
fundo de vale

Ocupação de 
encosta

Mais de uma 
Bacia

Araricá
Campo Bom
Nova Hartz
Sapiranga
Cachoeirinha
Canela
Glorinha
Gramado
São F Paula
Três Coroas
Estância Velha
Nova Sta Rita
Portão
Esteio
Novo Hambur
Igrejinha
Parobé
Caraá
Riozinho
Rolante
Santo A Patru
São Leopoldo
Sapucaia Sul
Canoas
Taquara
Dois Irmãos
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CONDICIONANTES ANTRÓPICAS

Município SPCC
Urbanizaç
acentuada 

Degradaç
APP

Degradação  
(RSU -SES)

Cadastro 
Topográf

Urbanizaç
áreas risco

Fiscaliz
Ineficaz

Falta  
Regulação

Araricá
Campo Bom
Nova Hartz
Sapiranga
Cachoeirinha
Canela
Glorinha
Gramado
São Fr Paula
Três Coroas
Estância Velha
Nova Sta Rita
Portão
Esteio
Novo Hambur
Igrejinha
Parobé
Caraá
Riozinho
Rolante
Santo A Patrul
São Leopoldo
Sapucaia Sul
Canoas
Taquara
Dois Irmãos
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PLANEJAMENTO - PROGNÓSTICO

Município
Gestão 

Dispersa
Projetos e Obras 
sem Plano Diretor 

Falta
Padronização

Plano Diretor 
de Drenagem

Degradação  
(RSU e SES)

SPCC sem 
Geraç Energia

Falta soluções 
integradas

Araricá N.A.
Campo Bom N.A.
Nova Hartz N.A.
Sapiranga N.A.
Cachoeirinha
Canela N.A.
Glorinha N.A.
Gramado N.A.
São F Paula N.A.
Três Coroas N.A.
Estância Velha N.A.
Nova Sta Rita N.A.
Portão N.A.
Esteio N.A.
Novo Hamb
Igrejinha N.A.
Parobé N.A.
Caraá N.A.
Riozinho N.A.
Rolante N.A.
Santo A Patrul N.A.
São Leopoldo
Sapucaia Sul N.A.
Canoas
Taquara N.A.
Dois Irmãos N.A.
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PROGNÓSTICO – (CASO NOVO HAMBURGO) 

Quesitos Problema Objetivo Metas Abrangência

Interface com 
Municípios Vizinhos 
pelo Rio dos Sinos

Recebimento Rio dos Sinos de
Campo Bom, Araricá, Taquara,
Sapiranga e Parobé e descarga
em São Leopoldo

Garantir aderência dos 
investimentos a longo prazo e 
viabilizar alternativas técnicas 

integradas

Planejar Integrada as 
Ações em RH, 

otimizando 
investimentos

Regional

Interface com 
Municípios Vizinhos 
por cursos d’água 

internos

Arroio Luiz Rau recebe
contribuição de Dois Irmãos,
Ivoti e Estância Velha; Arroio
Pampa recebe de Campo Bom.

Otimizar recursos e viabilizar 
alternativas técnicas 

integradas

Planejar Integrada as 
Ações em RH, 

otimizando 
investimentos

Regional

Planejamento do 
sistema de  drenagem 

integrado com 
urbanístico

Implantação de obras de
drenagem urbana sem o devido
planejamento, ocupação efetiva
atual e futura prevista pelo
Plano Diretor Urbanístico

Garantir aderência dos 
investimentos a longo prazo 

em relação ao plano de 
ocupação futura previsto pelo 

Plano Diretor Urbanístico

Elaborar Planejamento 
em Drenagem Urbana 
vinculado ao cenário 
futuro previsto pelo 
Plano Urbanístico

Local

Interface com Novo 
Hamburgo em áreas 
sujeitas a enchentes

Eventual perda de recursos pela
falta de planejamento e ações
conjuntas de operação e
manutenção do sistema

Otimizar recursos e viabilizar 
alternativas técnicas 

integradas

Planejar Integrada as 
Ações em RH, 

otimizando 
investimentos

Regional

Planejamento do 
sistema de  drenagem

Desatualização e falta de
padronização dos estudos de
planejamento para a Drenagem
Urbana

Padronizar os estudos e 
projetos referentes à gestão 

das águas pluviais

Elaborar Plano de 
Drenagem. Bacia como 

unidade de 
planejamento

Local

Ausência de Cadastro 
topográfico e estrutural 

da Rede de Micro e 
Macrodrenagem

Carência de obtenção de
informações atualizadas e em
tempo adequado sobre o
sistema de drenagem existente

Identificar a natureza e o 
estado de conservação do 

sistema de drenagem 
existente

Identificar a natureza e 
conservação do 

sistema de drenagem 
existente

Local

1/4
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PROGNÓSTICO – (CASO NOVO HAMBURGO) 
2/4

Quesitos Problema Objetivo Metas Abrangência
Ausência de 

planejamento de 
drenagem integrado 

com urbanístico

Ações de manutenção e limpeza
corretiva dos canais sem uma
análise estatística das
intervenções

Obter informações fidedignas 
referentes aos investimentos 
em manutenção, limpeza e 

desassoreamento do sistema

Elaborar Plano de 
Drenagem Urbana 

tendo um SIG como 
ferramenta de gestão

Local

Ausência de um 
sistema de alerta e 

procedimento 
operacional

Inexistência de sistema de alerta
de cheias com ação da Defesa
Civil.

Aumentar a garantia e a 
segurança do sistema de 

drenagem

Reduzir o risco com um 
Sistema de Alerta

Local

Extrema precipit concomitante a
elevação do Rio dos Sinos e
colapso do sistema existente.

Reduzir o risco de colapso do 
sistema pela falta de energia 

elétrica

Reduzir o risco com 
Sistema de Geração de 

Energia
Local

Interface com o SES
Comprom da qualidade da água
e das estruturas do sistema de
drenagem.

Melhorar a qualidade das 
águas pluviais

Implantar o sistema de 
esgotamento tipo 

"Separador Absoluto"
Local

Interface com o 
sistema de coleta e 

tratamento de 
resíduos sólidos

Comprometimento da qualidade
da água e das estruturas do
sistema

Melhorar as condições de 
trabalho

Aquisição de 
equipamento e 

treinamento
Local

Desconhecimento do volume de
sedimentos e sua frequência
nos canais

Obter informações fidedignas 
referentes a manut. limpeza e 
desassoreamento do sistema

Elaborar Plano de 
Drenagem tendo SIG 

para gestão
Local

Lançamento de resíduos sólidos
na rede de canais.

Melhorar a qualidade das 
águas pluviais

Elaborar Plano de 
Educação Ambiental

Local

Assoreamento dos canais com
sedimentos, areia e lodo.

Melhorar a qualidade das 
águas pluviais

Plano de Manejo das 
APPs e áreas verdes; 

Legislação  uso do solo
Regional

PROGNÓSTICO – (CASO NOVO HAMBURGO) 
3/4

Quesitos Problema Objetivo Metas Abrangência

Aumento da 
densidade na área 

urbana

Falta de fiscalização das taxas de
ocupação dos imóveis em relação ao
zoneamento proposto.

Evitar a sobrecarga do 
sistema de drenagem 

existente

Sens.Remoto 
aplicativos melhorar 

Fiscalização
Local

Falta de interesse da população no
cumprimento das proposições
restritivas quanto a taxa de ocupação
do imóvel.

Incentivar a implantação 
de medidas individuais e 

locais de controle da 
vazão na fonte 

Legislação visando 
implantação de controle 
na fonte e redução de 

IPTU

Local

Alagamentos

Alagamentos B. Canudos na V. Get.
Vargas, B. Lomba Grande no Lot.
Integração, Ba. Sto Afonso e V. Kroeff,
Lot. Novo Nações e V. Palmeira

Melhorar as condições de 
escoamento do sistema 

existente

Elaborar Plano de 
Drenagem e projetos 
para as áreas críticas

Local

Problemas pontuais de alagamentos
Melhorar as condições de 
escoamento do sistema

Elaborar Plano de 
Drenagem  e projetos

Local

Habitações sub-
normais, irregulares 
com infraestrutura 

precária

Habitações subnormais e em situação
de precariedade. Falta de
regularização dos loteamentos

Melhorar a qualidade de 
vida e reduzir inundações 

e deslizamentos

Implantação do PLHIS 
e integração com o 

Plano Diretor
Local

Áreas sujeitas a 
inundações

Problemas estruturais e de
revestimento dos canais de
macrodrenagem

Melhorar as condições 
estruturais do sistema 

existente

Cadastro estrutural das 
obras de arte, canais, 
travessias existentes e 
elaboração de projeto

Local

Fiscalização e 
Regulação da 

Drenagem Urbana

Inexistência de um parâmetro de
eficiência e eficácia na prestação de
serviços de drenagem urbana

Atender a legislação e 
viabilizar a regulação dos 
serviços de gestão das 

águas pluviais

Definir a regulação dos 
serviços de gestão das 

águas pluviais

Local / 
Regional
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Quesitos Problema Objetivo Metas Abrangência
Estudos e Projetos 

sem devido 
planejamento

Perda de investimentos e
implantação de estruturas
desalinhadas do planejamento

Otimizar recursos e 
viabilizar alternativas 
técnicas integradas

Elaborar Plano de 
Drenagem. SIG como 
ferramenta de gestão

Local

Áreas sujeitas a 
inundações protegidas 

por Pôlders

Perda da capacidade de
escoamento por esclerose do
sistema de drenagem.

Obter informações dos 
investimentos em manut., 

limpeza e desassoreamento 

Elaborar Plano de 
Drenagem. SIG como 
ferramenta de gestão

Local

Obras em andamento

Perda de investimentos e
implantação de obras
desalinhadas do planejamento
integrado.

Otimizar a aplicação de 
recursos com base em 

planejamento integrado de 
longo prazo

Elaborar Plano de 
Drenagem. SIG como 
ferramenta de gestão

Local

Sistema de Proteção 
Contra Cheias 

operando 
satisfatoriamente

Eventual colapso em regime de
falta de energia. Risco pela falta
de manutenção preventiva das
Comportas tipo Flap.

Aumentar a garantia e a 
segurança do sistema de 
proteção contra cheias

Implantação de Geração 
de Energia e manutenção 

comportas
Local

Projetos
Falta de banco de projetos que 
contemplem estudo integrado 

das bacias de drenagem

Fornecer informações 
detalhadas quanto aos 

investimentos para 
universalização

Elaboração de projetos 
executivos com base no 

Plano Diretor de 
Drenagem

Local

Erosão e 
Deslizamentos

Ocorrência de queda de 
barreiras e desmoronamento 
nos Bairro Rondônia, Vila das 

Flores, São Jorge - Vila 
Kremmer, Rua Taubaté, Bairro 

São José – Kephas, Bairro 
Redentora e São José Pedreira

Aumentar a garantia e a 
segurança do sistema 

contra ocorrência de erosão 
e deslizamentos

Implantação do PLHIS e 
integração com medidas 
de controle de erosão e 

deslizamentos

Local

PROGNÓSTICO – (CASO NOVO HAMBURGO) 
4/4

Considerações Finais

PASADO

Obrigado!

Ricardo Dal Farra
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Novo Hamburgo, 03 de Dezembro de 2013
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Araricá, Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, 

Canoas, Capela de Santana, Caraá, Dois Irmãos, 

Estância velha, Esteio, Glorinha, Gramado, 

Gravataí, Igrejinha, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa 

Rita, Novo Hamburgo, Osório, Parobé, Portão, 

Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, Santo 

Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São 

Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, 

Sapucaia do Sul, Taquara, Três Coroas
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Soluções Integradas – água / esgoto sanitário

SAA: 

• Canoas/Esteio/Sapucaia do 

Sul/Cachoeirinha/Gravataí/Alvorada/Viamão

• Campo Bom/Sapiranga/Estância 

Velha/Portão/Ivoti/Novo Hamburgo

• Canela/Gramado

• Dois Irmãos/Morro Reuter

•Parobé/Taquara/Nova Hartz

•Três Coroas/Igrejinha

SAA – SICES, SIAV e SIGRAC
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SAA – SICES, SIAV e SIGRAC

MODELO MATEMÁTICO 

ÁGUA TRATADA SICES

SAA – SICES, SIAV e SIGRAC
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MODELO MATEMÁTICO 

ÁGUA TRATADA SIAV

SAA – SICES, SIAV e SIGRAC

MODELO MATEMÁTICO 

ÁGUA TRATADA SIGRAC 

SAA – SICES, SIAV e SIGRAC
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SAA – Campo Bom/Sapiranga/Estância 

Velha e Portão

SAA – Campo Bom/Sapiranga/Estância 

Velha e Portão

Estação de Tratamento de Água

R$ 27.021.270,00



7

SAA – Três Coroas/Igrejinha/Parobé

Ampliação do sistema de
produção de água – captação,
adução e tratamento. R$
29.569.290,00

SAA – Três Coroas/Igrejinha/Parobé
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SAA – NOVA HARTZ

Projeto da Interligação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Parobé para Nova Hartz.

Não é possível exibir esta imagem no momento.

O projeto propõe a interligação do sistema de

abastecimento de água do município de Parobé

através de seu reservatório R-4, possibilitando o

atendimento de 100% da população atual de Nova

Hartz. A elevatória de água tratada se faz necessária

para vencer o desnível geométrico existente entre os

dois municípios. A adutora de água tratada foi

projetada no diâmetro de 300 mm. R$ 5.150.000,00

SAA – Três Coroas/Igrejinha/Parobé

Interligação com Nova Hartz
SAA – Dois irmãos/Morro Reuter
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SAA – Canela/Gramado

Soluções Integradas – água / esgoto sanitário

SES: 

• Esteio/Sapucaia do Sul

•Cachoeirinha/Gravataí

•Alvorada/Viamão

•Estância Velha/Portão
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SES – Cachoeirinha/Gravataí

GravataíCachoeirinha

SES – Cachoeirinha/Gravataí
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ETE

Q = 200 l/s

SES – Cachoeirinha/Gravataí

Sapucaia do Sul

Esteio

SES – Esteio/Sapucaia do Sul
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ETE Esteio/Sapucaia do Sul

SES – Esteio/Sapucaia do Sul SES – Alvorada/Viamão

Viamão

Alvorada
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SES – Estância Velha/Portão

Estância Velha

Portão

Problemas comuns:

•Político
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Soluções compartilhadas:

•Segurança Operacional (diversas fontes de produção)

•Qualidade do produto (melhor ponto de captação de água bruta)

•Investimentos otimizados (execução, operação)

•Viabilidade na obtenção de recursos

•Ponto de Lançamento (um único ponto de controle)
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Novo Hamburgo, 03 de Dezembro de 2013

Modelo de gestão 
SISAR

DADOS POPULACIONAIS

Total            

População Rural      

População Total            
190.755.799 hab.

População Urbana  
84,35%

160.914.804 hab.

População Rural      
15,63%

29.829.995 hab.

Brasil Ceará

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2010)

Total            

População Urbana    

População Rural      

População Total            
8.452.381 hab.

População Urbana    
75,08%

6.346.557 hab.

População Rural      
24,91%

2.105.824 hab.
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HISTÓRICO DO SANEAMENTO RURAL  NO CEARÁ/ CAGECE

Implantação do 
Programa KfW 
I pela CAGECE Fundação do 

SISAR de 
Sobral

Criação da 
Gerência de 
Saneamento 
Rural -
GESAR/CAGECE

Execução 
do Projeto 
São José 
pela 
CAGECE

Replicação do 
modelo de 
gestão SISAR 
em todo estado 
do Ceará

32 sistemas implantados

HISTÓRICO DO SANEAMENTO RURAL  NO CEARÁ/CAGECE

Implantação do 
Programa 
Alvorada Implantação 

do Programa 
KfW II

Criação de gerências 
especificas para cada 
investimento do 
saneamento rural do 
estado pela CAGECE

Implantação 
do 
Programa 
KfW III;

“Água para 
Todos”

2013

Junção 
das 
Gerências
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Gerência de Saneamento  Rural – GESAR

Desenvolver diretrizes e monitorar a implementação 
de políticas de saneamento rural e sua gestão auto-
sustentável através do SISAR.

Contribuir com a Cagece no âmbito das concessões, 
proporcionando uma ampliação no atendimento dos 
municípios.

Implantar sistemas de abastecimento de água 
tratada e hidrometrada em comunidades da zona 
rural do Estado do Ceará.

CAGECE E O SANEAMENTO RURAL

CAGECE E O SANEAMENTO RURAL
� Especialista em Saneamento Básico;

� Tecnologia;

� Oficina de hidrômetro;

� Laboratórios de análises de água;

� Atua em todo Estado;

� Faz a gestão por bacia hidrográfica através de 

suas Unidades de Negócios;

�Concessões em 82% dos municípios.
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IMPLANTAÇÃO DE SAA
A CAGECE, através da Gerência de Saneamento Rural – GESAR,
monitora a implantação de sistemas de abastecimento de água, tendo
como foco a gestão dos mesmos. Esses sistemas são implantados a
partir de diversas fontes de recurso financeiro. As principais são:

PrefeiturasPrefeituras

Banco Alemão 

CRITÉRIOS BÁSICOS PARA IMPLANTAÇÃO
PROJETOS DE SAA’S
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Adutora -
conforme 

normas da 
ABNT.

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO 
PROJETOS DE SAA’S

Manancial 
Poços, açudes, 

rios, fontes, 
canais... etc 

(vazão suficiente)

Reservatório
– Capacidade 

suficiente

ETA - Qualidade 
da água, 

conforme portaria 
MS 2.914 12-12-

2011;

Rede de 
distribuição -

com macromedidor

Ligações  -
100% 

hidrometradas.

NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO
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MODELO DE GESTÃO - ALTERNATIVA

� Concessionária Estadual de Saneamento

� SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto

� Prefeitura Municipal

� Comunidade organizada

� SISAR – Sistema Integrado de Saneamento Rural

SOLUÇÃO



25/09/2014

7

O SISAR é uma 

federação de 

Associações

Manutenção

Conta de Água

Operação do 
sistema

Operação do 
sistema

Manutenção do
sistema e 

capacitação 
social

Manutenção do
sistema e 

capacitação 
social

O SISAR surgiu com apoio da CAGECE, do Governo do 
Estado, do Banco KfW, das Prefeituras e comunidades

O QUE É O SISAR?

Piauí: Sisar 
Picos

Abril 2004

Bahia: Central 
Jacobina

Agosto 1998

Bahia: Central 
Seabra

Abril 1995

Ceará: Sisar 
Ceará

Janeiro 1996

•Seabra •Jacobina

•Picos

SISAR NO BRASIL

Replicação do Modelo
2001 e 2002
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Itapipoca
SISAR-BAC

Fundação - 27/01/96

Sobral SISAR-BME

Fundação - 29/06/01

Fortaleza

SISAR-BBJ

Fundação - 07/02/02

Russas

SISAR-BPA

Fundação - 02/08/01

Crateús

SISAR-BAJ

Fundação - 09/10/01

Acopiara

SISAR-BSA

Fundação - 25/10/01

Juazeiro

SISAR-BBA

Fundação - 31/08/01

Quixadá

SISAR-BCL

Fundação - 07/03/02

SISAR NO CEARÁ

ORGANIZAÇÃO

Assessoria

Auxiliar de 
Serviços Gerais



25/09/2014

9

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Comunidade Comunidade

Comunidade
Comunidade SDA

CAGECE

SRH

Prefeituras

Vice-Presidente
Presidente

2º Secretário

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Comunidade

Comunidade

Efetivo

Suplente
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FUNDAMENTOS LEGAIS

� Estatuto Social do Sisar;

� Regimento interno;

� Resoluções do Conselho de Administração

COMO FUNCIONA?

• Associação de 
moradores
(operador
local)

Quem realiza 
manutenção, 

capacitação e 
gestão 

comercial?

Quem 
gerencia e 
opera?
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RESPONSABILIDADES

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO
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MONITORAMENTO NA GESTÃO

MONITORAMENTO SOCIAL NA GESTÃO 

Treinamento de operadores 
SISAR/Juazeiro

Assembléia G.Ordinária 
SISAR/Fortaleza

Reunião na comunidade 
SISAR/Acopiara

Treinamento de conselheiros
SISAR/Sobral
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ESTRUTURA INICIAL DO SISAR FORNECIDA PELA CAGECE 

1 Veículo 1 Computador 3 funcionários

1 Sala dentro das Unidades de Negócio Cagece

ESTRUTURA DO SISAR ATUAL 

6 Veículos 8 Computadores 14 funcionários

1 Sala dentro das Unidades de Negócio Cagece 
ou externo.

Média por SISAR
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SISAR E O SANEAMENTO RURAL

ESTRUTURA 1996 (criação) 2001 – 2002 
(replicação)

2013 (hoje)

Veículos 1 7 51

Pessoal de 
apoio

4 14 59

Pessoal de 
campo

3 7 39

Estagiários 0 0 15

Total de 
Pessoal

7 21 113

PARCERIA COM CAGECE
Foi firmado um convênio entre os Sisar’s e a Cagece
para análises de água. Os parâmetros analisados,
são: cor, turbidez, pH, cloro residual, coliformes
totais e E. Coli.

CUSTO MENSALCUSTO ANUAL CUSTO MENSAL CUSTO ANUAL
40.080,00R$      480.960,00R$  80.160,00R$          961.920,00R$    
7.682,00R$        92.184,00R$    15.364,00R$          184.368,00R$    

32.398,00R$      388.776,00R$  64.796,00R$          777.552,00R$    

2014

SEM CONVENIO
COM CONVENIO

BENEFÍCIO DA PARCERIA

CONDIÇÕES
2013

Convênio para recuperação de hidrômetros onde o
SISAR assume apenas a reposição das peças.

2.914/2011
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MODELO DE COBRANÇA
• Conta de água faturada por comunidade;

• Agente arrecadador;

• Cobrança progressiva com taxa mínima de 10m³;

Associação Comunitária de Mangabeira
Consumo de água(10m³)              R$ 7,10
Operador                                                                        R$ 3,00
Energia                                                                           R$ 2,00 
Taxa Administrativa                                                        R$ 1,00 

Total R$ 13,10

MODELO DE FATURA E AVISO DE DÉBITO
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PROCESSO DE FILIAÇÃO
1. Associação encaminha solicitação de filiação ao CONAD, 

com os seguintes documentos:
1.1. Ata da Assembléia aprovando filiação;
1.2. Ata de fundação;
1.3. Estatuto social;
1.4. Ata da atual diretoria;
1.5. CNPJ;
1.6. Ata de definição de operador e ajuda de custo;
1.7. Ata do valor da taxa administrativa.

2.   SISAR
2.1 Elabora relatório técnico sobre o SAA;
2.2 Elabora parecer social sobre a legalidade, legitimidade e 
organização da associação e seu envolvimento com o projeto;
2.3 Aprova a filiação através do Conselho de Administração.

QUADRO RESUMO

Taxa de ocupação – meio rural 3,78

Mês de referência  Out / 2013 Dos 184 municípios do Ce o Sisar atua em 71%.

Dos 2.105.824 habitantes rurais do Ceará,  
o Sisar abastece 19% dessa população

SISAR MUNICÍPIOS SISTEMAS LOC. FILIADAS LOC. ATENDIDAS REDE
LIG. 

TOTAIS
POPULAÇÃO LIG. ATIVAS

% LIG 
ATIVAS

LIG. ATIVAS/ 
LOCALIDADE

Sobral 27 92 102 127 243.772 20.713 78.295 18.787 91% 184

Acopiara 15 92 90 143 209.141 11.958 45.201 10.337 86% 115

Quixadá 19 100 101 140 379.840 14.580 55.112 12.185 84% 121

Russas 9 31 35 79 134.186 6.072 22.952 5.354 88% 153

Itapipoca 17 70 69 102 211.652 9.259 34.999 8.112 88% 118

Fortaleza 13 44 51 60 122.484
7.130

26.951 6.133 86% 120

Crateús 16 129 135 195 460.343 18.316 69.234 16.572 90% 123

Juazeiro 20 123 122 166 389.128 16.768 63.383 14.861 89% 122

GESAR 130 681 705 1.012 2.150.546 104.796 396.129 92.231 88% 131
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SANEAMENTO RURAL  - INVESTIMENTO

Governo Federal:
�AGUA PARA TODOS: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
�FUNASA : MINISTÉRIO DA SAÚDE
�OGU : UNIÃO
�PAC :  UNIÃO

Governo Estadual:
�PROJETO SÃO JOSÉ I, II e III : BIRD 
�PROGRAMA CEARÁ I, II e III : KFW
�PRODETUR : BID

FINANCIAMENTO
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INFORMES

A CAGECE criou um Comitê para acompanhar a
elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico.

Foi firmado convênio com a Secretaria das Cidades,
CAGECE, ARCE, APRECE e Prefeituras para auxiliar na
elaboração dos planos em municípios com menos de
20.000 habitantes.

O SISAR colabora com o comitê informando as
comunidades assistidas por ele com número de população
e perfil técnico do SAA’s existentes.

Obrigada

Joana Marinho e Silva
Coordenadoria de Gestão do Saneamento Rural – CAGECE

joana.marinho@cagece.com.br
Fone: 85 - 3496.1686
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Comitê de Gerenciamento da 

Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Sinos

COMITESINOS

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

Oportunidade histórica de termos dois planos 

em elaboração:

Plano de Bacia     &      Plano de Saneamento

Com sintonia das suas entidades responsáveis 

COMITESINOS        &      PRO-SINOS
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Localização da bacia hidrográfica do Rio 
dos Sinos

32 municípios

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

Conceito de bacia hidrográfica

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013
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Conceito de bacia hidrográfica

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

A malha hídrica: 3.471m 
de extensão

Rio dos Sinos: aprox. 
190km

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos
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Águas de muitos usos: elemento mais 
importante do desenvolvimento regional

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

Tensões e conflitos pelo uso 
compartilhado da água – elemento escasso 

(qualidade e quantidade)

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013
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O COMITESINOS

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

Considerações sobre o COMITESINOS:
- organismos oficial com competências legais na política de recursos
hídricos

40%

40%

20%

Instituído em 1988 e adequado à Lei 10.350/94, que 
instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013
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Considerações sobre o COMITESINOS:
- organismos oficial com competências legais na política de recursos
hídricos

40%

20%

Instituído em 1988 e adequado à Lei 10.350/94, que 
instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

Abastecimento Público
Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos
Drenagem Urbana
Indústria
Produção Rural
Mineração
Geração de Energia 
Lazer e Turismo 40%

Considerações sobre o COMITESINOS:
- organismos oficial com competências legais na política de recursos
hídricos

40%

20%

Instituído em 1988 e adequado à Lei 10.350/94, que 
instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

Legislativos Estadual e Municipais
ONG’s Ambientalistas
Clubes de Serviço
Associações Comunitárias
Instituições de ensino e pesquisa
Associações Técnico-Científica
Sindicatos Profissionais

40%
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Considerações sobre o COMITESINOS:
- organismos oficial com competências legais na política de recursos
hídricos

40%

40%

Instituído em 1988 e adequado à Lei 10.350/94, que 
instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

Secretarias de Estado:
Meio Ambiente

Agricultura
Saúde

Obras Públicas
...

20%

No COMITESINOS 
=DEFINIÇÃO DE ACORDOS

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013
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O que é Enquadramento?

Segundo a Resolução CONAMA Nº 357/2005, 
Enquadramento é:

“o estabelecimento da meta ou objetivo de 
qualidade da água (classe) a ser, 

obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um 
segmento de corpo de água, de acordo com os 
usos predominantes pretendidos, ao longo do 

tempo”.
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Passos e Responsabilidades para o Enquadramento

Para realizar o processo de Enquadramento temos que:

�definir meta/objetivo de qualidade da água que decorre dos usos 
predominantes pretendidos ou da situação de referência.

�definir a segmentação dos cursos de água.

�definir a vazão de referência.

�cabe ao Comitê  definir o Enquadramento na Bacia e encaminhá-lo para 
oficialização junto ao CRH/RS (após análise técnica do DRH e FEPAM). 

O Enquadramento trará implicações para :
� os Licenciamentos (Estado e Municípios)
� as Outorgas de Uso da Água
� a Cobrança de Uso da Água
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Comitesinos

0

500

1000

1500

2000

1 2 3

N
°

to
ta

l 
d

o
s 

Im
p

ac
to

s

Severidade dos Impactos

Distribução de tipo de Impacto e Severidade

Mata Ciliar Escoamento Alteraçao Leito Captaçao H2O Condicioes Anormais

Canos Expostos Erosão Deposito Lixo Deposito LixoErosãoCano ExpostoBarreira Peixes
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Plano de Bacia e Plano de Saneamento

- Desafios comuns;

- As metas e prioridades de ambos os planos

devem estar em sinergia, visando o máximo de

implementação de ambos;

- Importante que as prioridades do Plano de

Saneamento sejam levadas nos debates no Plano

de Ações do Plano de Bacia;

- O Plano de Saneamento deve nutrir-se das

informações que fundamentam o Plano de Bacia

Ambos os Planos devem funcionar como um 

eixo que anda em sincronia, porque os 

objetivos de melhoria da qualidade de vida 

são comuns a ambos
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COMITESINOS

Sitio  Eletrônico: www.comitesinos.com.br

Endereço Eletrônico cmtsinos@unisinos.br

Fone: 51 3590.8508*

OBRIGADO

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013
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3° Seminário Internacional de Saneamento
1° Conferência Regional dos Planos de 

Saneamento

INDICADORES - Guia Referencial para a 
Medição do Desempenho - GRMD

Sandro Adriani Camargo
Coordenador Geral CTIDSA – Câmara Temática de 
Indicadores de Desempenho para o Saneamento 

Ambiental ABES

Missão da CTIDSA

Manter um sistema de indicadores de 
desempenho alinhado às melhores práticas 
de gestão do saneamento ambiental no Brasil 

e no Mundo.

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA
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Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

CTIDSA (criada em 2011) CNQA/GT GRMD 2003

Organizações:

• Companhias Estaduais de Saneamento

• Autarquias e Companhias Municipais de Saneamento

• Universidades

• Outras Câmaras Temáticas ABES

• Seções Estaduais da ABES

• Empresas de Saneamento

• Agências Reguladoras

CTIDSA (criada em 2011) CNQA

Exemplos de organizações que participam da Câmara:

SABESP, DESO, SANEPAR, CAERN, CASAL, COPASA,
CAESB, CAGECE, CESAN, CORSAN, EMBASA,
SANESUL, Águas de Joinville, SEMAE São Leopoldo,
Foz Cachoeiro, Foz SANEATINS.
CNQA, Hoperações, ARSESP, Universidade de São
Paulo – USP, Universidade Federal Mato Grosso.
Câmaras Temáticas da ABES de Regulação e de
Resíduos Sólidos.

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA
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1.O que é o GRMD?

2.Por que contribui para o Setor e para os Planos de 
Saneamento?

3.Como é revisado e atualizado? 

4.Como os resultados dos indicadores são conferidos?

5.Considerações finais.

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

S U M A R I O

Guia de Referência para Medição do Desempenho – GRMD

Um diferencial do Prêmio Nacional da Qualidade em 
Saneamento (PNQS) – ABES, que  assegura a 

implantação efetiva de um sistema de medição de 
desempenho aplicável a todas as organizações de 

saneamento, iniciantes ou não.

“Um sistema de indicadores para as organizações que 
atuam no Saneamento”

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

1 – O que é o GRMD
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1. Guia de Referência para Medição do Desempenho – GRMD
• Até 2008:

Perfil 
1.“A” Água
2.“E” Esgotamento Sanitário

• 2009 em diante:
Perfil - inclusão de indicadores das outras áreas do
saneamento ambiental – alinhamento à Lei 11.445
1.“R” Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos
2.“M” Manejo de Águas Pluviais
3.“I” Efluentes industriais
4.AMD – Acordo de Melhoria de Desempenho do Prog. 
Saneamento p Todos (fixa indicadores e metas de 
desempenho Prestador de Serviço/Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental Min. Cidades)    

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

1. Perspectivas Indicadores GRMD

GERAÇÃO DE VALOR
“Stakeholders”

15 Resultados relativos aos clientes

15 Resultados econômico-financeiros

13 Resultados relativos às pessoas

8 Resultados relativos à sociedade

29 Resultados relativos a processos

6 Resultados relativos aos fornecedores

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

Total 86 Indicadores de Resultados
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8.a ou 8.1 Indicadores econômico-financeiros
B I II III IV Cód Nome do Indicador

O O O O O IFn01 Índice de desempenho financeiro
S O O O O IFn02 Indicador de águas não faturadas por volume
S O O O O IFn03 Despesas totais com os serviços por m3
S S O O O IFn04 Indicador de execução orçamentária dos investimentos
S S O O O IFn05 Margem líquida com depreciação
S S S O O IFn06 Indicador do nível de investimentos
S O O O O IFn07 Dias de faturamento comprometidos c/ contas a receber
O O O O O IFn08 Despesa per capita com manejo de resíduos sólidos urbanos
O O O O O IFn09 Autossuficiência com a coleta de águas pluviais
O O O O O IFn10 Autossuficiência com manejo de resíduos sólidos urbanos
O O O O O IFn11 Despesa per capita com a coleta de águas pluviais
S S S S O IFn12 Indicador de receita da coleta de resíduos sólidos por imóvel
S S S S O IFn13 Indicador de receita arrecadada com taxa drenagem pluvial p/ imóvel
O O O O O IFn15 Índice de evasão de receita
S S S S S IFn16 Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

Lista de Indicadores do GRMD

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

8.4    NÍVEL
GRM

D

PROPÓSI

TO

NOME DO 

INDICADOR
FÓRMULA

UNIDAD

E

SEN

TID

O

PERFIL ASPECTOS IMPORTANTES A 

VERIFICAR
B I II III IV A E R M I

S O O O O IPe01

Sistema de 
trabalho 

Produtivida
de

Índice de 
produtividade da 
força de trabalho

para os 
sistemas de 

água e esgotos 

ligações/
emprega

do
���� A E

(i) quantidade de empregados
próprios(ii) controle de empregados
terceirizados
(iii) incidência de empregados
terceirizados não sujeitos a
coordenação direta do sistema
gerencial da organização

(iv) Leis e regulamentos
Lei 11.445/07
Obs: Força da Trabalho conforme
descrito no Perfil

PE01

SP71  SP01 +

8.d ou 8.4 Resultados relativos às pessoas

Tabela Detalhada de Indicadores do GRMD
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Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

2 – Por que contribui para o Setor e Planos de Saneamento ?

Conjunto de indicadores organizados de forma lógica e sistêmica. 

Características:

• Continuidade – anualmente, desde 2001.

• Amplitude de uso – cerca de 500 organizações participantes,
do Básico ao Nível IV

• Comparabilidade – planilha com os resultados das vencedoras
PNQS

• Tempestividade – resultados disponibilizados anualmente

• Confiabilidade – Banca Examinadora e validação

Objetivo:

Apoiar a tomada de decisão nas organizações e nas 
diversas instâncias do Setor

“Transformar informações em decisões!”

“Não basta medir, é preciso medir bem!”

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

2 – Por que contribui para o Setor e Planos de Saneamento ?
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Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

2 – Por que contribui para o Setor e Planos de Saneamento ?

Grupo Técnico GRMD          CTIDSA

• Discussões à distância e Oficinas Presenciais Anuais (2 ou mais) 
• Desde 2006 pesquisas bienais sobre o uso dos indicadores  nas 
Organizações participantes do PNQS

• Alinhamento ao MEG PNQS 
• Necessidades dos Stakeholders
• Soluções desenvolvidas a partir do conhecimento dos integrantes
• Pesquisa e intercâmbio de informações, como: EBC, IWA, ERSAR 
• Aprovação no CNQA 

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

3 – Como é revisado e atualizado? Aprendizado
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Processo PNQS
Banca Examinadora
Inovação - Validação Resultados
Conferência na visita

Objetivo: Comparabilidade
Geração de uma tabela com resultados das 
premiadas PNQS

Permite a comparação visando a melhoria do 
desempenho

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

4 – Como os resultados dos indicadores são conferidos ? 
Confiabilidade

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

5 – Considerações finais:

• Guardadas as diferenças (regionais, porte, nível de gestão,
etc) o setor tem muitos indicadores para atender um mesmo
propósito.

• Desafio da correta interpretação das definições dos dados que
compõem um indicador e a da correta coleta e uso desses
dados.

• Planos Municipais de Saneamento e Regulação do Setor
poderão auxiliar na geração de informações mais confiáveis
(cultura de avaliação, transparência).

• O ideal seria demandar maior qualidade ao invés de maior 
quantidade de informações das empresas. Ex: ERSAR 
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Próximos passos

• Manter um sistema de indicadores que permita a medição do
desempenho para organizações em qualquer nível de gestão.

• Ampliar o uso pelas organizações do saneamento ambiental.

• Buscar o alinhamento às iniciativas internacionais de
medição de desempenho no saneamento para ampliar a
comparação e a melhoria das organizações brasileiras.

• Buscar alinhamento às Agências Reguladoras.

“A importância do PNQS para o Saneamento no País!”

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA

5 – Considerações finais:

sandro.camargo@semae.rs.gov.br
sandrocamargo.rs@gmail.com

Obrigado!

Sandro Adriani Camargo
Coord. Geral CTIDSA

Maiores informações

www.pnqs.com.br

Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental CTIDSA
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Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

3º Seminário Internacional de  Saneamento/1ª 
Conferência Regional dos Planos de 

Saneamento 02/12/2013

"Como avaliar as ações planejadas. Sistemas
de informação e indicadores".

Pedro Dall Acqua
Rafael Zaneti

Art. 7 - Instrumentos de formulação e implantação da
Política Estadual de Saneamento

I - o Sistema Estadual de SaneamentoI - o Sistema Estadual de Saneamento

II - o Plano Estadual de SaneamentoII - o Plano Estadual de Saneamento

III - o Fundo Estadual de SaneamentoIII - o Fundo Estadual de Saneamento

IV - o Código Estadual de SaneamentoIV - o Código Estadual de Saneamento

V - o Programa Permanente de Controle de Qualidade dos Serviços de SaneamentoV - o Programa Permanente de Controle de Qualidade dos Serviços de Saneamento

VI - o Sistema de Informações Gerenciais em Saneamento – SIGSVI - o Sistema de Informações Gerenciais em Saneamento – SIGS

VII - os Planos Municipais e Regionais de Saneamento.VII - os Planos Municipais e Regionais de Saneamento.

Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.037/03
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Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.037/03

Art. 22 - O Plano Estadual de Saneamento, que será elaborado pela Secretaria a

quem compete as atribuições na área de saneamento dentro da estrutura

organizacional do Estado, será quadrienal e aprovado por lei, cujo projeto deverá

ser encaminhado à Assembléia Legislativa até 30 de junho do primeiro ano do

mandato do Governador, do qual deverão constar, obrigatoriamente, a revisão, a

atualização e a consolidação do Plano anteriormente vigente. (Redação dada pela

Lei n.º 13.836/11).

Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.1037/03

Art. 23 - Para a avaliação da eficácia do Plano Estadual de Saneamento, o Conselho Estadual

de Saneamento fará publicar, até 30 de abril de cada ano, os relatórios sobre a “Situação da

Salubridade Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul".

§ 1º - O relatório sobre a "Situação de Salubridade Ambiental no Estado do Rio

Grande do Sul" será elaborado tomando-se por base o conjunto de relatórios

sobre a “Situação de Salubridade Ambiental nas Bacias Hidrográficas”.

§ 2º - Os relatórios definidos no “caput” deste artigo deverão conter, no mínimo:

I - avaliação da salubridade ambiental;

II - avaliação do cumprimento dos programas previstos nos vários planos

regionais e no Estado; e



3

Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.037/03

Art. 23 - ................

III - proposição de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de obras e

serviços das necessidades financeiras previstas no Plano Estadual de Saneamento,

contemplando demandas emergenciais.

§ 3º - Os referidos relatórios deverão ter conteúdo compatível com sua finalidade

e com os elementos que caracterizam o Plano Estadual de Saneamento.

§ 4º - O regulamento desta Lei estabelecerá os critérios e prazos para a elaboração

e aprovação dos relatórios.

Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.1037/03

Art. 24 - O Plano Estadual de Saneamento e os Planos Regionais de Saneamento Ambiental

conterão:

I - caracterização e avaliação da “Situação de Salubridade Ambiental no Estado do

Rio Grande do Sul”, através de indicadores sanitários, de saúde e ambientais, indicando os

fatores causais e suas relações com as deficiências detectadas, bem como as suas

conseqüências para o desenvolvimento econômico e social;

.....................................

IX - proposição de mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da

eficácia das ações programadas.
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Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.037/03

Art. 30 - Sistema Estadual de Informações em Saneamento aqui caracterizado como

um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre

saneamento e fatores intervenientes em sua gestão, tendo como objetivos, reunir, dar

consistência e divulgar dados sobre a situação qualitativa e quantitativa dos serviços

prestados em abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos

líquidos, sólidos e gasosos, drenagem urbana, controle de vetores de doenças

transmissíveis.

Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.037/03

I - acompanhar a situação do
Estado em termos de
salubridade ambiental

II - acompanhar o cumprimento
dos programas e ações
previstos no Plano Estadual de
Saneamento

III - levantar, avaliar e divulgar
os indicadores de desempenho
dos serviços públicos e ações
na área de saneamento

IV - manter o banco de dados
sobre informações de que
tratam os incisos I a III;

Art. 31. Fica criado o 
Sistema Estadual de 

Informações em 
Saneamento - SIGS
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Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.037/03

IV - manter o banco de dados
sobre informações de que
tratam os incisos I a III

V - disponibilizar para o uso
público o banco de dados
previsto no inciso IV; e

VI - acompanhar os indicadores
de desempenho dos serviços
públicos e ações na área de
saneamento.

Art. 31. Fica criado o 
Sistema Estadual de 

Informações em 
Saneamento – SIGS

Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Lei Estadual Nº 12.037/03

Art. 31 - SIGS

§ 1º - O Sistema Estadual de 
Informações em 

Saneamento deve articular-
se com os Sistemas 

Estaduais de Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente 

bem como o Sistema Único 
de Saúde.

§ 2º - Os prestadores de 
serviços públicos de 

saneamento devem fornecer 
as informações necessárias 
para o funcionamento do 

Sistema Estadual de 
Informações, na forma e na 
periodicidade estabelecidas 

no seu regulamento.
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Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Sistema de Governança do Plano Estadual de 
Saneamento – Produtos do Bloco 6

Programa de Investimentos, com detalhamento para o
horizonte 4 anos de execução de ações (plano plurianual),
valores estimados e população beneficiada

Critérios específicos de seleção das propostas

Critérios específicos de hierarquização das propostas e
estudo de viabilidade global dos programas e das
propostas

Programa de Divulgação do Plano Estadual de
Saneamento, e

Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano
Estadual de Saneamento

Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Sistema  de 
Governança  Plano 

Estadual

Sistema  
Informações 
Gerenciais 

Saneamento 
- SIGS

Indicadores 
Nacionais –

PLANSAB

Indicador de 
Salubridade 

Ambiental - ISA A
valiação

 d
as A

çõ
e
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e
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Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Indicadores PLANSAB

Abastecimento de Água - 7 Indicadores

Esgoto Sanitário - 6 indicadores

Resíduos Sólidos - 5 indicadores

Drenagem  - 1 indicador

Gestão - 4 indicadores

Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

Indicador  Plano Estadual de Saneamento
Indicador de Salubridade Ambiental

SERHMACVDRURSESAG
IIIIIIIISA 05,010,005,005,025,025,025,0 ++++++=

IAG

Indicador de 
Abastecimento 

de Água

IES

Indicador de 
Esgotamento 

Sanitário

IRS

Indicador de 
Resíduos 
Sólidos

IDRU

Indicador de 
Drenagem 

Urbana

ICV

Indicador de 
Controle de 

Vetores

IRHMA

Indicador de R. 
Hídricos e M. 

Ambiente

ISE

Indicador 
Sócio

econômico

Atendimento/
Cobertura

Cobertura
coleta

Coleta

Pontos
críticos de
alagamento
e inundações

Dengue
Qualidade Água
Bruta

Saúde
pública

Qualidade da
água
distribuída

Cobertura
tratamento

Tratamento e
disposição
final

Esquistossomose

Disponibilidade
mananciais

Renda

Capacidade de
Produção

Capacidade
instalada de
tratamento

Capacidade
de
atendimento

Leptospirose Educação
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Secretaria de Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento - DESAN

OBRIGADO.

www.sehabs.rs.gov.br

Contato : 
saneamento1@sehabs.rs.gov.br

Telefone (51)- 3288 - 4650
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Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 2013

Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental

3º Seminário Internacional de Saneamento e                                 
1ª Conferência Regional dos Planos de 
Saneamento – Consórcio Pró-Sinos

André San Martin

Departamento de Articulação Institucional

SNIS – Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento

Ministério das Cidades

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Objetivos do SNIS

- Planejamento e execução de políticas públicas;

- Orientação da aplicação de recursos;

- Avaliação de desempenho dos serviços;

- Aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de eficiência e eficácia;

- Orientação de atividades regulatórias; e

- Guia de referência para medição de desempenho.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Algumas características do SNIS

- Os dados são atualizados anualmente;

- Fornecimento dos dados ao SNIS é obrigatório para acesso a recursos do 
Ministério das Cidades (SISTEMÁTICA iniciada em 2009 e fortalecida nos anos 
seguintes – Atestado de Regularidade);

- Os prestadores ou municípios fornecem os dados por meio de um programa 
especificamente preparado para este fim (snisweb), que inclui análise crítica
automática dos dados;

- Inclui informações de caráter institucional, administrativo, financeiro, de 
balanço contábil, operacional e de qualidade dos serviços, além de pesquisa 
sobre sistemas alternativos e questões sobre planos municipais de saneamento 
e consórcios públicos;

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Algumas características do SNIS

- Os indicadores, são calculados pelo Sistema, a partir de fórmulas que, ao 
relacionar entre si as informações, permitem apresentar parâmetros capazes de 
descrever com elevado grau de objetividade determinado aspecto da 
prestação de serviços, referente ao próprio prestador ou ao município, estado, 
região;

- O SNIS possui um glossário, atualizado anualmente, com a padronização da 
nomenclatura, termos, definições, unidades de medida e fórmulas de cálculo; e

- Ao final de cada coleta é gerada uma Série Histórica com toda a base de 
dados do SNIS. Assim, permite-se uma análise consistente da prestação de 
serviços de água e esgotos no Brasil, com a identificação de tendências em 
relação a custos, receitas e padrões dos serviços, e elaboração de inferências a 
respeito da trajetória das variáveis mais importantes para o setor, e, assim, o 
desenho de estratégias de intervenção com maior embasamento.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Princípios fundamentais do SNIS

- Sustentabilidade: apoio institucional, técnico e financeiro dos dirigentes;
- Evolução gradual:

- avançar segundo as possibilidades:
- desenvolvimento em processo;

- continuidade é mais importante que o crescimento;

- conhecimento da realidade é trazido pela continuidade;

- nunca estacionar:
- compromisso de alcançar, a cada ano, um novo patamar, seja tecnológico, seja na 

amostra, seja na coleção de dados.

- Integridade dos dados e do banco:
- não alterar dados:

- verificar a consistência, buscar correções, acatar decisões;

- minimizar as ausências de dados;
- buscar a manutenção das séries.

- Coletar informações primárias e não os resultados de indicadores:
- os indicadores são calculados pelo próprio sistema.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Aplicação geral do SNIS

- Única ferramenta para acompanhar e supervisionar o desempenho dos 

operadores no país, permitindo:

- avaliação de desempenho pelos operadores: a sua própria evolução e a 

comparação com outros operadores;

- controle governamental: governantes estaduais e municipais cobram 

melhoria de desempenho de seus operadores; e

- transparência: a sociedade conhece a situação dos serviços (público em 

geral, imprensa, políticos, ONGs, etc.).

- No governo federal, começa a ser utilizado para auxiliar na priorização de 

financiamentos.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Usuários do SNIS

- Governos (federal, estaduais e municipais);

- Operadores dos serviços de água e esgotos;

- Entes reguladores;

- Iniciativa privada (indústria, fornecedores, serviços terceirizados, consultoria, 
construtores);

- Universidades e instituições de pesquisa;

- Mídia;

- Instituições de crédito e de fomento; e

- Organismos internacionais (BIRD, BID, JBIC, KFW e outros).

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Produtos atuais do SNIS

• Banco de dados;

• Aplicativo de coleta de dados;

• Diagnóstico dos serviços de água e esgotos;

• Visão geral da prestação de serviços;

• Glossário de termos e de indicadores;

• Sítio na Internet (média de 4.000 acessos / mês); e

• Software interativo para uso da série histórica de dados.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Procedimentos do SNIS

Planejamento
Atualização 

das amostras

Atualização 
dos 

Aplicativos

Lançamento 
da coleta

Tirar dúvidas 
de 

preenchimento

Cobranças 
de envio

Análise da 
Respostas

Correção dos 
dados no 

Banco

Correções e 
ajustes

Preparação 
de originais

Divulgação
Impressão, 
gravação e 

internet

Geração do 
Versão 

Preliminar

Análise da 
VP

Atualização do 
Aplicativo Série 

Histórica

Melhora do 
programa coleta

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Concepção do Sistema

Dividido em dois componentes

Serviços de água e 
esgotos (AE)

Manejo de resíduos 
sólidos urbanos (RSU)
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Quem fornece os dados

Água e esgotos:

• Prestadores de serviços de 

saneamento:

• Companhias estaduais;

• Empresas ou autarquias 

microrregionais;

• Empresas municipais;

• Autarquias municipais;

• Departamentos / secretarias 

municipais;

• Empresas privadas; e

• Organizações Sociais.

Resíduos sólidos:

• Órgãos municipais:

• Empresas municipais;

• Autarquias (SLUs); e

• Departamentos / secretarias 

municipais.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Grupo de Informações de Indicadores
Água e esgotos:

• Informações:
• Gerais;
• Contábeis (exceto autarquias e 

administração pública direta);
• Operacionais – água;
• Operacionais – esgotos;
• Financeiras;
• Qualidade (nível municipal);
• Pesquisa sobre sistemas alternativos 

(somente locais); e
• Informações sobre PMSB.

• Indicadores:
• Econômico-financeiros e 

administrativos;
• Operacionais – água;
• Operacionais – esgotos;
• Contábeis (apenas empresas); e
• Qualidade (nível municipal).

Resíduos sólidos:

• Informações:
• Gerais;
• Coleta;
• Resíduos construção civil;
• Coleta seletiva;
• Resíduos serviços de saúde;
• Varrição;
• Capina e roçada;
• Catadores;
• Outros serviços; e
• Unidades de processamento.

• Indicadores:
• Gerais;
• Coleta;
• Coleta seletiva;
• Resíduos serviços de saúde;
• Varrição; e
• Capina e roçada.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de coleta snisweb

Coleta de Dados – Água e Esgotos

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados Descritivos

• Status:

• Situação de Preenchimento; e

• Analista Associado.

• Identificação Atual:

• Nome;

• Sigla;

• Abrangência;

• CNPJ;

• Natureza Jurídica; e

• Tipo de serviço;

Coleta de Dados – Água e Esgotos



8

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados Cadastrais

• Prestador de Serviços:

• Endereço completo;

• Telefone/Fax; e

• Email.

• Mandatário:

• Nome;

• Cargo;

• Telefone/Fax; e

• Email;

• Responsável pela Informação:

• Nome;

• Cargo;

• Telefone/Fax; e

• Email.

Coleta de Dados – Água e Esgotos

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados Gerais

• Quantidade de Municípios Atendidos:

• Quantidade de municípios atendidos com água e/ou esgotos;

• Situação da delegação; e

• Ano de vencimento da delegação.

• Quantidade de Sedes e Localidades Atendidas:

• Sedes municipais e localidades atendidos com água e/ou esgotos.

• População Atendida:

• População total e urbana atendidos com água e/ou esgotos.

• População Existente:

• População total e urbana atendidos com água e/ou esgotos.

• Empregados Próprios:

• Quantidade total.

Coleta de Dados – Água e Esgotos



9

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados Financeiros

• Receitas:

• Receita operacional direta, indireta e total (R$/ano).

• Arrecadação e Créditos a Receber:

• Arrecadação total e créditos de contas a receber (R$/ano).

• Despesas:

• Despesas de exploração (R$/ano);

• Juros e encargos da dívida (R$/ano);

• Depreciação (R$/ano);e

• Demais despesas não computadas na DEX (R$/ano).

• Investimentos Realizados pelo Prestador de Serviços, Municípios e Estado:

• Realizados em água, esgotos, outros e desp. capitalizáveis (R$/ano); e

• Com recursos próprios, onerosos e não-onerosos (R$/ano).

Coleta de Dados – Água e Esgotos

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados de Água

• Ligações e Economias de Água:

• Quantidade de ligações totais, ativas e micromedidas (ligações); e

• Quant. de economias ativas, residenciais e micromedidas (economias)

• Volumes de Águas:

• Volumes de água produzido, de serviço, tratada importado, bruta 
exportado, tratada exportado, tratada em ETA, tratada por simples 
desinfecção, fluoretada, macromedido, micromedido, consumido e 
faturado (1.000 m3/ano).

• Extensão da Rede:

• Extensão da rede de água (km).

• Consumo de Energia Elétrica:

• Consumo total nos sistemas de água (1.000 kWh/ano).

Coleta de Dados – Água e Esgotos
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados de Esgotos

• Ligações e Economias de Esgotos:

• Quantidade de ligações totais e ativas (ligações); e

• Quant. de economias ativas e residenciais (economias)

• Volumes de Águas:

• Volumes de esgoto coletado, tratado, faturado, bruto exportado e bruto 
importado (1.000 m3/ano).

• Extensão da Rede:

• Extensão da rede de esgotos (km).

• Consumo de Energia Elétrica:

• Consumo total nos sistemas de esgotos (1.000 kWh/ano).

Coleta de Dados – Água e Esgotos

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados de Qualidade

• Paralisações nos Sistemas de Distribuição de Água:

• Quant. e duração das paralisações e n.o de economias atingidas (ano).

• Interrupções Sistemáticas nos Sistemas de Distribuição de Água:

• Quant. e duração das interrupções e n.o de economias atingidas (ano).

• Extravasamento de Esgoto:

• Quantidades e duração dos extravasamentos registrados (ano).

• Reclamações ou Solicitação de Serviços:

• Quantidade de reclamações e serviços executados e tempo de 
execução (ano).

• Amostras Realizadas para Determinação de Cloro, Turbidez e Coliformes:

• Quantidades mínima, realizadas e fora do padrão (ano).

Coleta de Dados – Água e Esgotos
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados de Balanço

• Balanço:

• Ativo total e circulante;

• Realizável a longo prazo;

• Passivo circulante;

• Exigível a longo prazo;

• Resultado de exercícios futuros;

• Patrimônio Líquido;

• Receita Operacional;

• Resultado operacional com e sem depreciação; e

• Lucro líquido com e sem depreciação.

Coleta de Dados – Água e Esgotos

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados de Plano Municipal

• Perguntas sobre Planos Municipais de Saneamento:

• Possui plano conforme a Lei n.o 11.445/2007?;

• Quais os serviços abrangidos pelo plano?; e

• O contrato de prestação de serviços é posterior ao Plano?

• Perguntas sobre Consórcios Públicos na Área de Saneamento Básico:

• É integrante de Consórcio Intermunicipal regulamentado pela Lei n.o
11.107/2005 e que tenha entre suas atribuições específicas a gestão ou 
prestação de um ou mais serviços na área de água e/ou esgotos?;

• Ano de implementação do consórcio;

• N.o e data da Lei Municipal que autorizou a constituição ou integração ao 
referido Consórcio Intermunicipal na área de saneamento?;

• Quais os demais municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal?; e

• Quais serviços são objetivo da atuação do Consórcio Intermunicipal.

Coleta de Dados – Água e Esgotos
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados de Plano Municipal

• Tarifa Mínima:

• Possui cobrança de tarifa mínima?;

• Há cobrança diferenciada para econ. resid. micromedidas ou não?;

• Qual o volume máx. adotado para fins de tarifação e enquadramento?;

• Quantas economias são contempladas?; e

• Qual o valor da tarifa mínima?.

• Tarifa Social:

• Possui cobrança de tarifa social?;

• É regulamentada por lei, decreto, resolução ou outro instrum. formal?;

• Qual(is) o(s) critério(s) utilizado(s) para a concessão?;

• Quantas economias são contempladas?; e

• Qual o valor da tarifa social?.

Coleta de Dados – Água e Esgotos

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Programa de coleta snisweb

Coleta de Dados – Resíduos Sólidos
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados Descritivos

• Status:

• Situação de Preenchimento; e

• Analista Associado.

• Identificação Atual:

• Nome;

• Sigla;

• Abrangência;

• CNPJ;

• Natureza Jurídica; e

• Tipo de serviço;

Coleta de Dados – Resíduos Sólidos

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dados Cadastrais

• Órgão Responsável pelo Manejo de RS:

• Endereço completo;

• Telefone/Fax; e

• Email.

• Mandatário:

• Nome;

• Cargo;

• Telefone/Fax; e

• Email;

• Responsável pela Informação:

• Nome;

• Cargo;

• Telefone/Fax; e

• Email.

Coleta de Dados – Resíduos Sólidos
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Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Lições aprendidas

- Apesar da construção ser coletiva, é necessária uma liderança e coordenação;

- Mesmo com o fornecimento voluntário dos dados funcionando relativamente 
bem, incentivos e obrigações para melhorar a responsabilidade e a precisão dos 
dados são importantes;

- As informações devem ser de domínio público para quaisquer usos e análises;

- Outros sistemas (financeiros, regulação, cidades) usam o SNIS, ou seja, os 
sistemas se complementam;

- O sistema tem se tornado, naturalmente e de fato, o guia de medição do 
desempenho do setor no Brasil;

- O SNIS permite ao Brasil ter seu próprio benchmarking no nível regional e 
internacional; e

- Uma vez que o sistema esteja estabelecido, ele torna-se auto-sustentável.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

OBRIGADO !!!

André San Martin
andre.martin@cidades.gov.br

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
Ministério das Cidades
Contatos: +55 (61) 2108-1490 

snis@cidades.gov.br

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
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O TRATAMENTO DOS 
ESGOTOS DOMÉSTICOS E A 
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO:

Ana Maria Moreira Marchesan,
Promotora de Justiça. 

Águas e Escassez – a crise planetária

• A quantidade total de água na terra é de
1.386 milhões de Km³ há aproximadamente
500 milhões de anos

• 97,5 % das águas formam os mares e
oceanos

• 2,5% de águas doces (calotas polares,
geleiras, neves permanentes, águas
subterrâneas, umidade dos solos, pântanos,
rios e lagos)

• 1% dessas águas doces são de rios e lagos
(Fonte:Rebouças, Aldo (org.), Águas Doces no Brasil)
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SANEAMENTO BÁSICO:
• Define-se como o conjunto de medidas
higiênicas aplicadas especialmente na melhoria
das condições de saúde de uma determinada
localidade, para o controle de doenças
transmissíveis ou não, sobretudo pelo
fornecimento de rede de água potável e
esgotos sanitários (BRUNONI, Nivaldo). Envolve
rede de água potável, esgotos,
manejo,tratamento e destino final de resíduos e
drenagem pluvial (L. 11.445/07).

• Competência: é do Município (art. 23, incs. II e
IX, da CF).

SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE:

• É sabido que o lançamento "in natura" dos
esgotos domésticos é uma das principais
causas de poluição de nossos mananciais
hídricos (mares, rios e arroios).

• As doenças associadas à falta de saneamento
básico mataram no Brasil, em 1998, mais
pessoas do que a AIDS. O número de óbitos foi
superior ao de homicídios registrados no
mesmo ano na RMSP, considerada uma das
mais violentas do País(Almanaque Brasil
Socioambiental. SP: ISA, 2007, p. 305).
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LEGISLAÇÃO:

• O art. 45 da Lei Federal n. 11.445/07 (dispõe 
sobre a política nacional de saneamento básico) 
prevê que "toda edificação permanente urbana 
será conectada às redes públicas de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento 
das tarifas e de outros preços públicos 
decorrentes da conexão e do uso desses 
serviços".

§ 1o Na ausência de redes públicas de
saneamento básico, serão admitidas
soluções individuais de abastecimento de
água e de afastamento e destinação final
dos esgotos sanitários, observadas as
normas editadas pela entidade reguladora
e pelos órgãos responsáveis pelas políticas
ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à
rede pública de abastecimento de água
não poderá ser também alimentada por
outras fontes.
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Legislação:
• Art. 137 da Lei Estadual n. 11.520/00 (Código
Estadual do Meio Ambiente) obriga o
tratamento prévio a todos os esgotos, impondo
a todos os prédios situados em logradouros que
disponham de redes coletoras de esgotos
sanitários o dever de ligação a elas, às
expensas dos proprietários, excetuando-se
dessa obrigatoriedade apenas as situações de
impossibilidade técnica, que deverão ser
justificadas perante os órgãos competentes.

Lei Estadual n.º 6.503, artigo 18:

“Art.18 - É obrigatória a ligação de toda construção considerada habitável à rede
pública de abastecimento de água e aos coletores públicos de esgoto.

§ 1° - Quando não existir rede pública de abastecimento ou coletores de esgoto, a
Secretaria da Saúde indicará as medidas a serem executadas.

§ 2° - É obrigação do proprietário do imóvel a execução de adequadas instalações
domiciliares de abastecimento de água potável e de remoção de dejetos, cabendo
ao ocupante do imóvel a necessária conservação de tais instalações.”

Decreto Estadual n.º 23.430, de 24 de Outubro de 1974 :

“Art.104 - Todos os prédios com frente para logradouros dotados de coletor de esgoto
sanitário devem ser ligados ao referido coletor.

Parágrafo único – Quando a instalação predial não puder ter esgotamento dos despejos
por gravidade para o coletor público, deve ser instalada caixa coletora e dispositivo
de recalque ou adotado o sistema de tratamento por fossa séptica.”
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POR QUE PROIBIR ?

• SAÚDE PÚBLICA
• AMBIENTAL
• ROMPE SISTEMA DE SUBSÍDIO CRUZADO
• ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL:
• O lançamento de efluentes domésticos, sem 
prévio tratamento, caracteriza poluição 
ambiental para os fins do art. 3°, inc. III, da 
Lei Federal n. 6.938/81.

• Se houver rede disponível defronte à economia 
e o morador deixar de se ligar a ela, poderá 
incorrer nas penas do art. 68 da Lei n. 
9.605/98 - deixa de cumprir obrigação de 
relevante interesse ambiental - pena detenção 
1 a 3 anos e multa.
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HISTÓRICO ICR 02/2008

• Instaurado em 04/06/08, uma das 
primeiras decisões da Rede de 
Promotorias da Bacia do Rio Gravataí

• Objeto: não ligação das economias à rede 
do Pro-Guaíba

• Em 30/10/08, CORSAN apresentou plano 
de incentivo às ligações facilitando os 
gastos com essa implementação  

Situação de Cachoeirinha
• Em abril/09, Prefeito de Cachoeirinha, através
da Portaria n.º 940/2009, constituiu um Grupo
de Trabalho com vistas à elaboração de estudos
sobre o sistema de saneamento do município

• Em 25/10/2010, o Município informou que
estava com um GT permanente junto com a
CORSAN para avaliação periódica do assunto

• CORSAN realizou mais de 1500 visitas a
residências notificando os proprietários para
ligação

• Casos não adimplidos, encaminhamento ao MP,
que expediu 1622 notificações
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“ Trabalhar pelo meio ambiente é não
morrer nunca; é viver e reviver
através das presentes e futuras
gerações” (Des. Eládio Lecey).

Obrigada !
ana_marchesan@mprs.mp.br
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1ª Conferência Regional dos Planos de Saneamento1ª Conferência Regional dos Planos de Saneamento

CONSÓRCIO PRÓ-SINOS

QUEM FISCALIZA? O PAPEL DA REGULAÇÃO

AVANÇOS DA REGULAÇÃO

Painel 5

Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 

Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 
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Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 

Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 
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Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 

Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 



4

Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 

Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 



5

Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 

Novo Hamburgo – RS 

03/12/2013 
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• Lei 10.931/97 – Cria a AGERGS - Agência Estadual de

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do

Sul

Objetivos: 

I - assegurar a prestação de serviços adequados 

II - garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e 

dos delegatários prestadores de serviços públicos;

III - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços 

públicos delegados.



25/09/2014
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Áreas de Atuação:

• Direta: transporte intermunicipal de passageiros 

(rodoviário, hidroviário e terminais); rodovias concedidas

• Convênio: energia elétrica; saneamento
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Conselho Superior da AGERGS - composto de 7 membros:

3 por indicação do Governador do Estado

1 por indicação Sistema Estadual de Defesa do Consumidor

1 por indicação dos COREDES

1 por indicação  do quadro funcional da AGERGS

1 por indicação dos delegatários

Aprovados pela Assembléia Legislativa

Mandato de 4 anos

Presidente do Conselho - eleito pelos Conselheiros para mandato 

de 2 anos

Equipe Técnica da AGERGS (quadro efetivo):

Engenharia civil

Engenharia mecânica

Engenharia elétrica

Engenharia sanitária

Engenharia ambiental

Administração de empresas

Ciências Contábeis

Economia

Direito



25/09/2014
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Saneamento

Lei Federal 11.445/2007

• estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico

O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 

saneamento básico, devendo definir o ente responsável pela sua 

regulação 

Lei Federal 11.445/2007

Art. 22. São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos 

serviços e para a satisfação dos usuários;

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência;

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.



25/09/2014
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Lei Federal 11.445/2007

Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões 

técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, 

pelo menos, os seguintes aspectos:

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e 

os respectivos prazos;

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão;

(continua)

Lei Federal 11.445/2007

(continuação)

V - medição, faturamento e cobrança de serviços;

VI - monitoramento dos custos;

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e 

certificação;

IX - subsídios tarifários e não tarifários;

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação;

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive 

racionamento;
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Saneamento 

AGERGS  - Convênios de Regulação com 257 município

Prazo de vigência – duração concomitante com a vigência do contrato 

de celebrado com a prestadora do serviços

Recursos – Taxa de Fiscalização e Controle (TAFIC) 

Saneamento 

AGERGS  - Convênios de Regulação com 18 municípios do 

Consórcio Pró-Sinos

Cachoeirinha; Campo Bom; Canoas; Dois Irmãos; 

Estância Velha; Esteio; Glorinha; Igrejinha; Nova 

Santa Rita; Parobé; Portão; Riozinho; Rolante; Santo 

Antônio da Patrulha; Sapiranga; Sapucaia do Sul; 

Taquara; Três Coroas
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Atuação

Regulamento de Prestação dos Serviços – homologado em 2009 –

atualmente em revisão

Reajuste tarifário - definida fórmula paramétrica com utilização de 

índices setoriais

Revisão tarifária – 2009 – 2014

Fiscalização Comercial e Técnica

Indicadores do Contrato de Programa e Indicadores de Qualidade 

Atuação

Indicadores de Qualidade – Metas progressivas

Universalização

Continuidade

Qualidade da Água

Desempenho Comercial

Informações

Sistema de abastecimento de água

Sistema de esgotamento sanitário

Reclamações de Usuários

Planos de investimentos

Desempenho econômico-financeiro

Produtividade
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Atuação

Ouvidoria 

12.800 registros

11.300 informações

1.500 reclamações

5.000 Usuários Voluntários

Claudia Coronas

dq@agergs.rs.gov.br

www.agergs.rs.gov.br

Fone 51 3288 8880
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Competências do Município
Titularidade – Lei 11.445/2007 regulamentada

pelo Decreto n. 7.217/2010
• CAPÍTULO II

• DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE

• Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de
saneamento básico, devendo, para tanto:

• I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;

• II - ......

• III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde
pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para
abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à
potabilidade da água;
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Da Prestação Mediante Contrato

Diretamente – Por Órgão da
Administração Direta ou por
Autarquia Empresa Pública ou
Sociedade de Economia Mista
que integre sua administração
indireta. (art. 8º e 9º, II, da Lei
11.445/07 e art. 38, I, do Decreto
7.217/10)

De forma
contratada
(art. 38, II, do
Decreto 7.217/10

)

Nos termos da lei do titular,
autorização a usuários
organizados em cooperativas
ou associações no regime do
art. 10, § 1º, da Lei
11.445/07, limitando-se: (art.
38, III, do Decreto 7.217/10)

Indiretamente
Público

Gestão Associada
de Serviço Público

Concessão Permissão

Determinado 
Condomínio

renda)

Localidade de
pequeno porte
(pop. baixa renda)

Contrato de progra-
ma autorizado por
contrato de consór-
cio público ou por
convênio de Coope-
ração. Lei11.107/05

Precedida de
Licitação – Lei
8.666/93

Prestação dos Serviços de Saneamento

Condições de Validade dos 
Contratos (art. 11, da Lei 11.445/07 
e art. 39, do Decreto 7.217/10)

Cláusulas Necessárias ( Art. 40, 
do Decreto 7.217/10). 

Pode ser executado diretamente pelo

titular, mediante órgão ou entidade de sua
administração direta ou indireta, inclusive
consórcio público do qual participe. (art.

31, I, do decreto 7.217/10).

Pode ser executado mediante delegação,
por meio de convênio de cooperação,
(art. 31, II, do decreto 7.217/10).

REGULAÇÃO

Deverá seguir os princípios: independência

decisória, incluindo autonomia administrativa,

orçamentária e financeira da entidade de

regulação, transparência, tecnicidade, celeridade

e objetividade das decisões.

Exercício da função da regulação

Decreto 7.217/10)

Objetivos

(art. 27, do 
Decreto 7.217/10)

Normas da 
regulação

(art. 29 e 30 do 
Decreto 7.217/10
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ARIS – AGÊNCIA REGULADORA 
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

� Criada legalmente em dezembro/2009 (9 municípios)

� Operacionalizada em setembro/2010

� Consórcio público  de direito público

� Natureza de autarquia intermunicipal

� 164 municípios consorciados (com leis publicadas)

� Autonomia administrativa, financeira e orçamentária

� Independência decisória

� Transparência nas decisões e documentos

Organograma
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MISSÃO e VALORES
“Regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico 
dos municípios de Santa Catarina.”

� Independência Decisória: Decisão sem 
interferência externa

� Equilíbrio entre as partes: Harmonia na prestação 
dos serviços

� Respeito aos Municípios: Preservar os interesses 
do poder público municipal e seus cidadãos

� Credibilidade: Equipe técnica qualificada

� Transparência: Divulgação de todas as informações 
e atos da ARIS

Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento - ARIS

� Objeto: regulação do saneamento básico (água, esgoto, 

Resíduos e drenagem pluvial);

� Composição: somente municípios catarinenses – 164; 

� Filosofia: unidade central administrativa e unidades 

operacionais regionalizadas  integradas à geografia das 

Associações de Municípios;

� Importância: a Lei n. 11.445/07 e Decreto n. 7.212/10 exige 

como condição de validade dos contratos e para a obtenção de 

recursos públicos;
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Principais atividades

1)    Fiscalização  dos  serviços  prestados por  concessionários,  autarquias  e  

DAE’s;

2)    Fixação  e aprovação das  tarifas  cobradas pelos  concessionários, bem 

como suas revisões, realinhamentos  e adequações; 

3)    Definição  de  regras  para  a  prestação  dos  serviços; 

4)    Supervisão  do  cumprimento  dos contratos  celebrados com os prestadores  

e  concessionários;

5)    Receber  reclamações dos usuários , quando não atendidas pelo  prestador 

(www.aris.sc.gov.br) ir em ouvidoria;

ESTRUTURA FUNCIONAL
� Diretor Geral

� Contadoria = 01 Contadora

� Regulação e Fiscalização = 06 engenheiros e 02 
estagiários de  engenharia

� Ouvidoria = 01 ouvidor e 01 auxiliar

� Jurídico = 01 Advogado

� Informática = 01 analista de sistema e 01 estagiário de  
designer gráfico

� Auxiliar = 01 Administrador (terceirização)
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Custo cobrado do prestador

� Taxa s/ água (R$ 0,12 p/ habitante)

� Taxa s/ transbordo e transporte RSU (R$ 0,01)

� Taxa s/ coleta do RSU (R$ 0,03)

� Taxa s/ tratamento e dest. final RSU (R$ 0,03)

� Taxa s/ Varrição e Limp. Urbana (R$ 0,02) 

� Taxa s/ Drenagem Pluvial (R$ 0,02)

Municípios Consorciados – Associações de Municípios
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ARIS

Total = 164 
municípios

PRIVADO = 2

CONCESSIONÁRIA 
ESTADUAL

(CASAN = 104  E 
SANEPAR = 1) SAMAEs = 12

DAEs = 24

OUTROS = 21

CENÁRIOS DE REGULAÇÃO PELA ARIS

PRINCIPAIS ÁREAS DO SANEAMENTO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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PRINCIPAIS ÁREAS DO SANEAMENTO

DRENAGEM E MANEJO DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

LIMPEZA URBANA E MANEJO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FISCALIZAÇÕES

• 147 municípios fiscalizados e relatórios publicados;

• 13 municípios fiscalizados e relatórios em elaboração;

• 04 novos municípios ainda não fiscalizados

Não conformidades apuradas

Atendidas Não atendidas Total

303 1093 1396
22%

78%

atendidas

não atendidas
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

APÓS APROVAÇÃO DO PMSB NOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE CONSTRUÇÃO

APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL DE REGULAMENTAÇÃO DO PMSB

IMPLANTAÇÃO DO PMSB

TRANSFORMA-SE NUMA POLÍTICA PÚBLICA PARA O 
GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL

FASE DESCRIÇÃO

I Processo de participação da sociedade na elaboração do plano;

II Diagnóstico da situação do saneamento e de seus impactos nas condições de 
vida da população;

III Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a 
universalização dos serviços de saneamento

IV Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas;

V Ações para emergências e contingências;

VI Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 
das ações programadas e participação social;

VII Elaboração do Sistema de Informações do Plano de saneamento;

VIII Elaboração da versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico.

IX Elaboração da versão Final do Plano Municipal de Saneamento Básico e 
documento do Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico.

O PMSB é desenvolvido, em geral, em 9 (nove) fases:
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Mapeamento CDP - Abastecimento de Água

5/14

Mapeamento CDP - Esgotamento Sanitário

6/14
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Mapeamento CDP– Drenagem Urbana 
Pluvial

4/14

Mapeamento CDP– Resíduos Sólidos

7/14
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PMSB  - DIAGNÓSTICO

REUNIÃO

OFICINA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PMSB  - PROGNÓSTICO

PMSB  - ACOES, METAS E PLANO PRELIMINAR

PMSB  - PLANO FINAL

SISTEM

A
DESCRIÇÃO DA META PRAZOS INVESTIMENTO

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Serviços gerais

CURTO 

PRAZO R$ 225.500,00

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Captação de água bruta

CURTO 

PRAZO R$ 122.500,00

SAA Sistema de abastecimento de Água - ETA
CURTO 

PRAZO R$ 528.000,00

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Estações de água bruta e tratada

CURTO 

PRAZO R$ 352.000,00

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Reservação

CURTO 

PRAZO R$ 330.000,00

SAA
Sistema de abastecimento de Água - Rede 

de Distribuição

CURTO 

PRAZO R$ 818.245,00

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Programa de Perdas

CURTO 

PRAZO R$ 1.986.761,00

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Sistema Gerencial - gerencial

CURTO 

PRAZO R$ 240.000,00

SAA

Sistema de abastecimento de Água -

Sistema Gerencial - Gestão da inadimplência e 

recadastramento comercial

CURTO 

PRAZO
R$ 169.182,00

SAA Total (SAA)

PMSB - Programa de Metas e Investimentos



13

SISTEMA DESCRIÇÃO DA META PRAZOS
INVESTIMENTO

SES
Sistema de Esgotamento Sanitário - Rede 

Coletora e Interceptor

MÉDIO 

PRAZO R$ 17.349.706,00

SES
Sistema de Esgotamento Sanitário - Estações 

de Recalque de Esgoto

MÉDIO 

PRAZO R$ 505.000,00

SES
Sistema de Esgotamento Sanitário - Ligações 

prediais de esgoto

MÉDIO 

PRAZO R$ 1.587.701,00

SES
Sistema de Esgotamento Sanitário - Estação 

de Tratamento de Esgoto - ETE

MÉDIO 

PRAZO R$ 1.600.000,00

SES
Sistema de Esgotamento Sanitário - Centro 

do controle da Operação

MÉDIO 

PRAZO R$ 43.636,00

SES Total (SES)
R$ 21.086.043,00

PMSB - Programa de Metas e Investimentos

SISTEMA DESCRIÇÃO DA META PRAZOS INVESTIMENTO (R$)

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Reservação
LONGO PRAZO R$ 330.000,00

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Rede de Distribuição
LONGO PRAZO R$ 3.174.715,00

SAA
Sistema de abastecimento de Água -

Programa de Perdas
LONGO PRAZO R$ 3.857.130,00

SAA Total SAA R$ 7.361.845,00

PMSB - Programa de Metas e Investimentos
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SISARIS

Sistema de Informações 
sobre Saneamento

Módulo SAA – Módulo SES –
Módulo SRS – Módulo PMSB –
Módulo Banco de  Indicadores

• Traçar um histórico ao longo do tempo da qualidade da 

água;

• Ferramenta para as fiscalizações.

Módulo Sistema de abastecimento de Água – SAA (em operação)

0%

100%

200%

300%

400%

500%

jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12

CLORO

Limite mínimo permitido pelo MS (95%) Índice de Coleta (IC) Índice Físico Químico (IFQ)
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• Ferramenta de acompanhamento de metas traçadas;

• Apoio aos municípios na execução dos PMSBs.

Módulo Planos de Saneamento Básico – PMSB (em operação)

SISTEMA/ META 
IMEDIATA 

(2010) 

CURTO PRAZO 

(2010-2013) 

MÉDIO PRAZO 

(2014- 2017) 

LONGO PRAZO 

(2018-2039) 

População 40.316 (hab.) 

   

SAA - 

SES - 

SDU R$ 767.000,00 

SRS - 

População  41.070 (hab.) 

  

SAA  R$ 4.772.188,00 

SES  R$ 17.275.662,00 

SDU  R$ 12.311.800,00 

SRS  R$ 1.980.000,00 

População   42.096 (hab.) 

 

SAA   R$ 2.034.730,00 

SES   R$ 21.086.043,00 

SDU   R$ 7.539,00 

SRS   R$ 200.000,00 

População    48.016 (hab.) 

SAA    R$ 7.361.845,00 

SES    R$ 29.441.776,00 

SDU    R$ 7.395.200,00 

SRS    R$ 3.380.000,00 

SUB -TOTAL R$ 767.000,00 R$ 36.339.650,00 R$ 21.295.616,73 R$ 47.578.821,00 

 

• objetiva o levantamento e acompanhamento contínuo das informações sobre 

a situação do esgotamento sanitário nos municípios sob sua competência em 

parceria com os prestadores de serviços;

• ferramenta para as fiscalizações.

Módulo Esgotamento Sanitário – SES (em construção)
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• objetiva o levantamento e acompanhamento contínuo das informações sobre 

a situação atual dos aterros sanitários nos municípios sob sua competência 

em parceria com os prestadores de serviços;

• ferramenta para as fiscalizações.

Módulo Resíduos – SRS (fase de coleta)

• Mostrar indicadores instantâneos dos indicadores ao 

longo do tempo;

• Ferramenta para as avaliações de desempenho.

Módulo Banco de Indicadores (*a ser desenvolvido)

Indicadores

SAS SES SRU SDU

MBI será uma
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Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB)

e
Observações para elaboração do 

Contrato de Programa com o 
Operador

Quadro resumo ( PMSB elaborado e concluído em 2011); 

R$ 18.035.551,89 (TOTAL DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO DO PMSB).

SISTEMA/ META
IMEDIATA

(2011-2013)

CURTO PRAZO

(2014-2019)

MÉDIO PRAZO

(2020- 2025)

LONGO PRAZO

(2026-2030)

População 2.546 (hab.)

SAA R$ 530.290,93

SES R$ 1.124.572,34

SDU R$ 233.692,00

SRS R$ 513.355,73

População 2.647 (hab.)

SAA R$ 441.298,27

SES R$ 4.031.309,76

SDU R$ 830.328,73

SRS R$ 891.182,49

População 2.715 (hab.)

SAA R$ 333.936,94

SES R$ 3.854.358,11

SDU R$ 1.035.991,11

SRS R$ 653.482,34

População 2.758 (hab.)

SAA R$ 268.781,40

SES R$ 2.512.844,38

SDU R$ 277.479,24

SRS R$ 502.648,12

SUB -TOTAL R$ 2.401.911,00 R$ 6.194.119,25 R$ 5.877.768,50 R$ 3.561.753,14



18

DADOS A REVISAR NO PMSB:

Quadro retirado da página 98 do volume 4 do PMSB.

O valor total não é igual a soma dos valores das ações, que é R$ R$ 530.290,93 , há uma 
diferença de R$ 15.000,00.

Arrecadação municipal para fazer frente aos 
investimentos 
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Arrecadação municipal para fazer frente aos 
investimentos 

• Condição inicial – ter Plano Municipal de Saneamento
Básico aprovado por lei municipal;
• O PMSB deve conter detalhadamente um programa de
metas, ano a ano, e os respectivos investimentos necessários;
• O Contrato de Programa deve retratar fielmente o
programa de metas e investimentos constantes do PMSB;
• Os prazos do Contrato de Programa devem ser os mesmos
do PMSB;
• A ARIS somente poderá exercer sua ação fiscalizatória a
partir do Contrato de Programa formalizado;

CONTRATO DE PROGRAMA E CONDIÇÕES PARA ATUAÇÃO 
DA ARIS NA REGULAÇÃO
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CONTRATO DE PROGRAMA PREFEITURA/CASAN 

O objeto do presente CONTRATO DE PROGRAMA é a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, com exclusividade pela CASAN, em todo o território do município (URBANO E 

RURAL).

CLAUSULAS NECESSÁRIAS (ART. 40, I, DO DECRETO Nº 7.217/2010)

O contrato de programa deverá: (§ 1º, Art. 13 da Lei nº 11.107/05)

1. Atender à legislação de concessões, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços 
públicos;

2. Atender à legislação de regulação, quanto aos serviços a serem prestados;

3. Prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço;

4. Não atribuir a prestadora dos serviços o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos 
serviços por ele próprio prestados;

5. No caso da gestão associada originar a transferência total ou parcial dos serviços e de bens essenciais a 
continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que 
estabeleçam:

a) momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade;

b) penalidades no caso de inadimplência dos serviços transferidos;

c) o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados 
mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

CONTRATO DE PROGRAMA PARA ATUAÇÃO DA ARIS NA REGULAÇÃO

CONDIÇÕES DE VALIDADE DO CONTRATO DE PROGRAMA
(ART. 11 da lei 11.445/07 c/c artigo 39 do Decreto nº
7.217/10):

1. Existência de plano de saneamento básico;
2. Existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e
econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços,
nos termos do respectivo plano de saneamento básico;
3. Existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes da Lei nº 11.445/07, incluindo a
designação da entidade de regulação e de fiscalização;
4. Realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre a
minuta do contrato.
5. Não poderá conter cláusulas que prejudiquem as atividades de
regulação e de fiscalização
6. Não poderá conter cláusulas que impeçam o acesso às
informações sobre os serviços contratados;
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Modelos de Estruturas de 
Organização Municipal para 

Gestão do Saneamento

Sugestão de Modelos de estruturas de Saaes
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Organização administrativa I

dois pontos hierárquicos:  Diretoria do Saae e dois órgãos executivos
� seção de Operação, Manutenção e Expansão - responsável pela execução das

atividades-fim, relacionadas diretamente com a operação e manutenção dos sistemas
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

� seção Administrativa e Financeira – responsável pelas atividades meio, de caráter
administrativo e financeiro.
conta também com um órgão de assessoria, ligado à Diretoria do Saae, de Controle Interno.

Fonte: Funasa

Organização administrativa II

dois pontos hierárquicos:  Diretoria do Saae e quatro órgãos executivos
� seção de Operação, Manutenção e Expansão - responsáveis pela execução das

atividades-fim, relacionadas diretamente com a operação e manutenção dos sistemas
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

� Seção de Contas e Consumo e, Administrativa e Financeira - responsáveis pelas
atividades meio, de caráter administrativo e financeiro.
conta também com um órgão de assessoria, ligado à Diretoria do Saae, de Controle Interno.

Fonte: Funasa
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Roteiro Básico para Estruturação de um Saae

1) Submeter à aprovação da Câmara Municipal o Projeto de Lei de Criação
do SAAE como entidade autárquica de direito público, da administração
indireta.

• lei criação do Saae com organização administrativa I a II
• Modelo de lei criação do Saae com Conselho Técnico e Administrativo

2) Se a organização administrativa contiver em sua estrutura o Conselho,
estabelecer, por meio de decreto, o

Regimento Interno do Conselho Técnico e Administrativo.

• Regimento Interno do Conselho Técnico e Administrativo
• Decreto que aprova o Regimento Interno do Conselho

Roteiro Básico para Estruturação de um Saae
Continuação....

3) Estabelecer, por meio de decreto, o Regimento Interno do Saae, que trata da
organização administrativa,
estrutura e competência dos órgãos integrantes.
Consultar:
• Regimento Interno - Organização Administrativa I
• Regimento Interno - Organização Administrativa II

• Decreto que aprova o Regimento Interno

4) Estabelecer, por meio de Decreto, o Regulamento dos Serviços de Água e de
Esgoto, que dispõe sobre
prestação dos serviços, a cobrança de tarifas, etc.



24

Roteiro Básico para Estruturação de um Saae
continuação....

5) Submeter à aprovação da Câmara Municipal Projeto de Lei que institui o Plano de
Classificação de Cargos
e Salários da Autarquia, que dispõe sobre o regime jurídico, provimento de cargos
efetivos e em comissão,
vencimentos, vantagens e gratificações, etc.
6) Submeter à aprovação da Câmara Municipal o Orçamento Programa da Autarquia;
7) Nomear, por meio de decreto, os ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão,
especificamente o de Diretor da Autarquia;

8) Realizar Concurso Público para provimento dos cargos efetivos constantes do quadro
geral de servidores do Saae;

9) Promover o treinamento dos servidores, tendo como objetivo a preparação para
execução de suas atribuições;

10) Instalar e abrir o escritório do Saae e demais dependências para o início de suas
atividades.

Roteiro Básico para Estruturação de um Saae

continuação......

11) Proceder a inscrição da Autarquia no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e,
conforme exigência de cada estado, no Conselho Regional de Química (CRQ) ou no Conselho
Regional de Engenharia (Crea), Arquitetura
e Agronomia;

12) Nomear, por meio de Portaria do Diretor do Saae, os demais membros da diretoria:
chefes de Divisão, de Setor ou de Seções.

13) Nomear, por meio de Portaria do Diretor do Saae, os membros dos Órgãos de Assessoria:
Núcleo de Planejamento e Coordenação, Núcleo de Recursos Humanos e Relações Públicas,
Assessoria Jurídica, Comissão Permanente
de Licitação e Controle Interno.
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Roteiro Básico para Estruturação de pessoal de um Saae

A estruturação do quadro de pessoal é uma das fases mais importantes na 
organização do Saae, levando-se em conta que:

• despesa com pessoal tem um peso significativo no custo dos serviços. 
Conseqüentemente, influencia no valor
das tarifas, no equilíbrio financeiro da Autarquia e na sua capacidade de 
investimentos;
• serviços eficientes e eficazes exigem quadro de pessoal bem dimensionado, boa 
capacitação profissional e
política salarial adequada.

Roteiro Básico para Estruturação de pessoal de um Saae

A composição do quadro está relacionada à definição dos cargos que 
deverão compor a estrutura de pessoal, objetivando a cobertura de 

todas as atividades a serem realizadas pelo Saae

� alguns cargos são comuns em qualquer Saae
� outros não são necessários em todos;

�de maneira geral, todos os Saaes precisam contar com o cargo de encanador; todavia,
nem todos com operador de ETA, quando não existe ETA para ser operada, nem com um
engenheiro, quando o porte do Saae não permite;

�a definição dos cargos está associada às características de cada Saae, particularmente ao
seu modelo de organização administrativa e a sua capacidade de desembolso com pessoal.
O quadro a seguir relaciona uma série de cargos que usualmente compõem a estrutura de
pessoal de um Saae.
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Roteiro Básico para Estruturação de pessoal de um Saae
- Cargos -

Fonte: Funasa

ARIS – AGÊNCIA REGULADORA 
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

• Sitio Eletrônico: www.aris.sc.gov.br

• Endereço Eletrônico: contato@aris.sc.gov.br 

• Fone: (48) 3954 9100
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