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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Este documento, atendendo as orientações da Fiscalização e do Comitê de Coordenação e 
Executivo, constitui-se na edição revisada do “Relatório de Prognóstico e Proposição de 
Alternativas para o Sistema de Saneamento”, parte integrante dos serviços de Elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município do Rio Grande. 

Apresentam-se, a seguir, as considerações a respeito do Contrato que orienta a execução 
do trabalho, do escopo e dos objetivos a serem alcançados, bem como sobre o conteúdo 
deste relatório.  

1.1 Identificação do Contrato de Prestação de Servi ços 
O presente documento decorre do Contrato n° 134/12/ SMMA, firmado entre a Prefeitura 
Municipal do Rio Grande e a Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda., objetivando a 
prestação de serviços especializados de consultoria para a “Elaboração do Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) do Município do Rio Grande/RS”. 

Os principais dados e informações que permitem caracterizar o referido contrato de 
prestação de serviços de consultoria são os seguintes: 

− Modalidade/Identificação da Licitação: Concorrência Pública – Edital 006/2012; 

− Data da Licitação: 1° de junho de 2012; 

− Identificação do Contrato: n° 134/12/SMMA; 

− Data da Assinatura do Contrato: 05 de julho de 2012; 

− Ordem de Serviço para Início dos Serviços: 09 de julho de 2012; 

− Prazo de execução dos Serviços: 16 meses; 

− Data prevista de Encerramento do Prazo Contratual: 09 de novembro de 2013; 

− Valor do contrato: R$ 1.408.682,43; 

− Origem dos Recursos Financeiros: SMMA/PMRG; PAC Saneamento Básico. 

Com base nas cláusulas e condições do referido contrato, das determinações do Edital 
006/2012 e seu Termo de Referência, bem como no definido nas Propostas Técnica e de 
Preço da Contratada, é que se desenvolvem os estudos, levantamentos e planejamentos 
que visam à elaboração do PMSB do Rio Grande, cujos resultados estarão expressos no 
conjunto dos relatórios técnicos e demais produtos estabelecidos no escopo contratual. 

1.2 Objetivos e Escopo dos Estudos e Planejamentos 
O Plano Municipal de Saneamento Básico, ora em elaboração, constitui-se em ferramenta 
indispensável de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e 
ambientais do município e, por conseqüência, da qualidade de vida da população. A 
universalização do acesso ao saneamento básico, em termos quanti-qualitativos, de forma 
equânime, permanente e com controle social é um desafio para o poder público municipal, 
como titular dos serviços de saneamento. Esse é o objetivo precípuo do presente 
instrumento de planejamento. 

Para tanto, será necessário planejar, dentro de um processo participativo: 

− a disponibilização de água com qualidade para toda a população, dentro de um 
contexto de eficiência, com minimização de perdas e desperdícios; 

− a coleta e o tratamento dos esgotos sanitários para todas as residências, com 
soluções adequadas e eficientes, o que significa mais saúde, qualidade de vida e 
desenvolvimento econômico e social para a população e o município, além de 
preservação do meio ambiente; 
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− estruturas adequadas de drenagem e proteção contra cheias, propiciando condições 
saudáveis e higiênicas para todas as áreas residenciais do município; 

− práticas eficientes e adequadas para a coleta e destinação final dos diversos tipos de 
resíduos gerados no município, com remediação de áreas contaminadas, protegendo 
o meio ambiente e a saúde da população; e 

− abordagem setorial das condições de habitação, desenvolvimento urbano, saúde, 
meio ambiente e recursos hídricos complementando o planejamento do saneamento 
ambiental do município. 

Por outro lado, o Decreto nº 7.217/2010, artigo 26, parágrafo 4º, exige a existência do Plano 
Municipal de Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços ou por delegação 
deste, segundo os preceitos estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, como condição 
indispensável de acesso, a partir de 2014, aos recursos orçamentários da União ou recursos 
de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública 
federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

A referida Lei, em seus Capítulos II e IV, define a finalidade, o conteúdo e a responsabilidade 
institucional do titular pela elaboração do PMSB. A Lei, que representa o marco regulatório do 
setor de saneamento, estabelece ainda quatro eixos principais, quais sejam: 

− Planejamento; 

− Regulação; 

− Formatação das novas concessões dos serviços; 

− Controle Social. 

Para a formulação do presente relatório, foram levadas em conta as recomendações da 
publicação do Ministério das Cidades, intitulada “Guia para a elaboração de planos 
municipais de saneamento”, o qual foi construído de forma participativa e explicita as bases 
conceituais para elaboração de PMSB.  

Este documento refere especificamente aos Princípios norteadores do PMSB, quais sejam:  

− Integração de diferentes componentes da área de Saneamento e outras que se 
fizerem pertinentes;  

− Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à 
informação e à participação que possibilite a conscientização e a auto-gestão da 
população;  

− Promoção da saúde pública;  

− Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência 
individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente;  

− Orientação pela bacia hidrográfica;  

− Sustentabilidade;  

− Proteção ambiental;  

− Informação tecnológica.  

Assim, o Plano de Saneamento não deverá ser um documento único e exclusivamente 
tecnológico, mas socioambiental, motivo este que não se denomina Plano de Ações, mas 
apenas Plano, onde a diferença encontra-se na estratégia de definição de metas sociais 
além das técnicas convencionais. Não tem por objetivo, apenas a definição de ampliações e 
obras, mas sim a criação de soluções que passam desde a consciência da população, 
mudança de cultura de todos os atores, estabelecimento de compromissos com metas, 
combate a desperdícios, até novos padrões de atendimento aos usuários. 

Tecnicamente, o Plano estabelece as condições para a prestação dos serviços de 
saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização e programas, 
projetos e ações necessários para alcançá-la, contemplando os quatro componentes do 
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Saneamento Básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e, sua 
abrangência é as áreas rurais e urbanas do município. 

Desta forma busca-se atender aos objetivos gerais do contrato, de dotar o município do Rio 
Grande de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, 
duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços de 
saneamento básico, através de metas definidas em um processo participativo. Atende-se ainda 
aos objetivos específicos indicados no Termo de Referência. 

Assim, o atendimento do Termo de Referência e à legislação pertinente, constituem os 
objetivos principais do presente trabalho. Para tanto, o escopo do trabalho está dividido nas 
seguintes etapas principais: 

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS E DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL: 
contempla o engajamento da sociedade no espírito do PMSB, buscando o apoio da 
população para a divulgação das ideias e comprometimentos exigidos; 

ETAPA 2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO: abordagem sobre as 
características principais do município do Rio Grande, tais como aspectos 
fisiográficos, recursos hídricos e uso da água, demografia, socioeconomia, aspectos 
políticos administrativos e culturais, serviços públicos, planejamentos municipais, 
zoneamento urbano, uso do solo, infraestrutura urbana existente e avaliação da 
legislação ambiental; 

ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS SETORIAIS DE SANEAMENTO: 
abordagem sobre os serviços de saneamento prestados para a população do Rio 
Grande, enfocando a realidade local e atual, aspectos operacionais, aspectos legais, 
fragilidades ambientais e necessidades; 

ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS 
PARA O PMSB: abordagem sobre objetivos e metas pretendidos para o PMSB, 
envolvendo a projeção do crescimento populacional, envolvendo cenarização, 
proposição de intervenções, chegando à formulação de arranjos institucionais, 
jurídicos e socioeconômicos; 

ETAPA 5 - FORMULAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM 
SANEAMENTO: as ações previstas para integrarem o PMSB deverão ser descritas e 
avaliadas técnica, econômica, social e ambientalmente; 

ETAPA 6 - DEFINIÇÃO DOS MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE 
MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PMSB: indicação das formas de acompanhar 
a evolução das propostas formuladas no PMSB, através de índices de avaliação, 
envolvendo inclusive a participação da sociedade; 

ETAPA 7 - ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO: Emissão de relatórios contendo todas as atividades 
desenvolvidas em suas diversas versões, desde a inicial, destinada à análise, até a 
final, direcionada para o cumprimento das metas estabelecidas pela municipalidade.  

Dessa forma, estão claramente definidos a abrangência territorial, os objetivos e o escopo 
do presente estudo e planejamento que visa elaborar o Plano Municipal de Saneamento 
Básico – PMSA do Município do Rio Grande. 

1.3 Conteúdo do Presente Relatório 
O presente "Relatório de Prognóstico e Proposição de Alternativas para o Sistema de 
Saneamento" insere-se no escopo dos serviços de elaboração do “Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) do Município do Rio Grande”, conforme relação de produtos a 
serem fornecidos. O planejamento em saneamento visa basicamente à otimização na 
implantação dos serviços, na qualidade e quantidade disponível, bem como dos recursos 
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aportados. O objetivo específico desta fase é identificar as demandas em cada um dos 
serviços dos quatro eixos do saneamento básico e, a partir destas demandas, definir 
objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para o PMSB, compatíveis e articulados 
com os objetivos de universalização do Plano Nacional de Saneamento Básico. 

Esta fase envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas 
definidas para o PMSB, incluindo a criação ou adequação da estrutura municipal para o 
planejamento, a prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social, ou 
ainda, a assistência técnica e, quando for o caso, a promoção da gestão associada, via 
convênio de cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais 
destas funções. 

Nesta fase serão formulados os mecanismos de articulação e integração das políticas, 
programas e projetos de Saneamento Básico, com de outros setores co-relacionados 
(saúde, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, educação) visando à eficácia, a 
eficiência e a efetividade das ações preconizadas. 

Essa fase também consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção visando à 
melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais. Tais 
alternativas terão por base as carências atuais de serviços públicos de saneamento básico: 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Essas carências devem ser projetadas a partir da análise de cenários alternativos de 
evolução das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de 
projeto (20 anos). 

Assim, o presente relatório foi elaborado conforme o que prescreve o Termo de Referência e 
a correspondente Proposta Técnica vencedora da licitação, ao qual foi incorporado as 
contribuições da Fiscalização e dos Comitês de Acompanhamento do Plano. Este relatório 
consolida o Produto 3: Prognóstico e Proposição de Alternativas para o Sistema de 
Saneamento. 

O Produto 3 está estruturado em três Tomos, que apresentam o prognóstico e a proposição 
setoriais, a saber: 

− Tomo I: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

− Tomo II: Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

− Tomo III: Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. 

Nestes tomos buscou-se estudar as demandas com a identificação das tendências de 
evolução da população residente e flutuante, dos parâmetros de consumos individuais de 
água, atuais e futuros, da geração de esgotos atual e prevista, da geração de resíduos  
sólidos atual e prevista, da situação atual e futura de produção do espaço urbano e de 
expansão urbana em áreas de risco de inundações e/ou geológicos, etc., assim como a 
definição de cenários que darão base às alternativas para a universalização da prestação 
dos serviços. 

O presente documento refere-se ao Tomo I: Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário, o qual foi elaborado a partir dos dados obtidos na Etapa de Diagnóstico. 
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2 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 

Em prosseguimento, discorre-se sobre as diretrizes e metodologias de trabalho adotadas 
para a realização do prognóstico e proposição de alternativas para os setores de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município do Rio Grande. 

2.1 Diretrizes Gerais Adotadas 
De acordo com as diretrizes do Ministério das Cidades, que orientam o presente plano, o 
prognóstico é a base para a definição de objetivos, diretrizes e metas e para o detalhamento 
de seus programas, projetos e ações. Consolida informações sobre as condições de 
salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico, considerando os dados atuais 
e projeções como: o perfil populacional; o quadro epidemiológico e de saúde; os indicadores 
socioeconômicos e ambientais; o desempenho na prestação de serviços; e dados de outros 
setores correlatos. 

Dentro das diretrizes do Ministério das cidades, citam-se: 

− Definição de condicionantes políticos, culturais, econômicos, ambientais e sociais; 

− Necessidades de serviços públicos de saneamento básico - curto, médio e longo 
prazos  

− Definição de cenários identificando as soluções que compatibilizem o crescimento 
econômico, a sustentabilidade ambiental, a prestação dos serviços e a eqüidade 
social; 

− Definição de diretrizes e estratégias; 

− Hierarquização das áreas de intervenção prioritária; 

− Definição de objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para os quatro 
serviços; 

− Proposta de intervenções com base na análise dos diferentes cenários alternativos e 
estabelecimento de prioridades. 

O prognóstico abrange todo o território do município, tomando como base os 5(cinco) 
distritos definidos em seu Plano Diretor Participativo, como segue: 

− 1º Distrito : denominado Rio Grande – possui sede na cidade do Rio Grande, 
abrangendo o Balneário Cassino, o Distrito Industrial, a Povoação da 4ª Seção da 
Barra, o Senandes, o Bolaxa e a Ilha do Terrapleno (Base). Está subdividido em 1º 
Subdistrito: Cidade do Rio Grande; 2º Subdistrito: Balneário Cassino.  

− 2º Distrito : denominado Ilha dos Marinheiros – possui sede na Vila do Porto Rei, 
incluindo as seguintes ilhas: dos Marinheiros, do Leonídio, das Pombas, da Pólvora, 
dos Cavalos, da Constância, das Cabras, do Caldeirão e da Cascuda. 

− 3º Distrito : denominado Povo Novo – possui sede na Vila do Povo Novo, 
abrangendo também as ilhas da Torotama, dos Mosquitos, dos Carneiros, Martin 
Coelho e do Malandro. 

− 4º Distrito : denominado Taim – possui sede na Vila do Taim, abrangendo as ilhas 
Grande, Pequena e Sangradouro. Abriga, ainda, a Estação Ecológica do Taim. 

− 5º Distrito : denominado Quinta – possui sede na Vila da Quinta. 

A visão geral da divisão geográfica dos distritos segue na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Divisão Distrital do Município do Rio Grande 
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2.2 Procedimentos Metodológicos Adotados 
O Prognóstico e a proposição de alternativas para os sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário do Rio Grande foram elaborados através do estudo da situação atual 
dos sistemas descritos na caracterização do município e diagnóstico destes sistemas, 
levando em conta o crescimento populacional e as demandas futuras para um horizonte de 
20 anos. 

No Brasil os projetos de saneamento são dimensionados para serem construídos em duas 
ou mais etapas e serem pagos entre 20 e 25 anos. Pode-se dizer que os fatores que 
intervêm na escolha do período de um projeto são: 

− Crescimento populacional; 

− Facilidade de ampliação; 

− Recursos disponíveis; 

− Poder aquisitivo da população; 

− Vida útil das estruturas e equipamentos; etc. 

Para a avaliação e descrição das alternativas que serão desenvolvidas ao longo do plano no 
sentido da universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
foram levados em consideração aspectos de saúde, habitação, meio ambiente, recursos 
hídricos e educação, além da adequação das estruturas existentes e do planejamento, 
prestação de serviços, regulação, fiscalização e controle social. 

Os cálculos utilizados para o crescimento populacional e demandas futuras serão descritos 
ao longo deste documento. 
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3 PROJEÇÃO POPULACIONAL E ÁREAS DE EXPANSÃO 
Neste capítulo estão apresentados os dados e estudos que embasaram a projeção do 
crescimento populacional adotada no presente estudo, bem como se apresentam as áreas 
de expansão identificadas no município. 

3.1 Projeção Populacional 
A metodologia utilizada para a projeção da população foi realizada em etapas cumulativas. 
Primeiramente, foi realizado um levantamento do histórico populacional do Rio Grande do 
Sul, calculando os períodos inter-censitários através do método do Crescimento Geométrico. 
Em seguida, projetou-se o restante da população estadual com base na adequação da 
curva anual de crescimento histórico dos anos anteriores. Através das projeções anuais do 
total do Estado, foi projetada a população total dos cinco distritos do município do Rio 
Grande através de métodos projetivos matemáticos e estatísticos. 

As populações totais previstas para cada distrito foram então desagregadas em urbana e 
rural através de cálculos de modelos regressivos lineares. Por fim, a população flutuante de 
cada distrito foi estimada e incluída no cálculo da projeção população. 

3.1.1 Projeção da População Total do Estado do Rio Grande do Sul 
Para o cálculo da projeção populacional do Estado do Rio Grande do Sul, utilizou-se como 
base os dados populacionais do período entre 1970 e 2010 disponibilizados pela Fundação 
de Economia e Estatística (FEE). 

Após a obtenção dos dados populacionais do Estado no período de 1970 a 2010, realizou-
se uma adequação da curva para o crescimento anual da população do Estado através da 
utilização da ferramenta linha de tendência do software Microsoft Excel, projetando-se assim 
os dados de crescimentos populacionais futuros através da seguinte equação: 

xey 0372,00228,0 −=  

Onde: 

− y = Crescimento anual da população do Estado 

− x = Ordem dos dados na série histórica 

O Quadro 3.1 apresenta os resultados obtidos, para a projeção populacional do Estado, a 
partir da equação apresentada acima. 

Quadro 3.1: Projeção populacional para o Estado do Rio Grande do Sul 

Ano Ordem (x) Taxa de Crescimento Anual (y) População Projetada para o 
Estado 

2010 40 0,49% 10.695.532 

2011 41 0,50% 10.748.590 

2012 42 0,48% 10.799.964 

2013 43 0,46% 10.849.699 

2014 44 0,44% 10.897.838 

2015 45 0,43% 10.944.425 

2016 46 0,41% 10.989.503 

2017 47 0,40% 11.033.114 

2018 48 0,38% 11.075.299 

2019 49 0,37% 11.116.099 

2020 50 0,35% 11.155.553 

2021 51 0,34% 11.193.702 

2022 52 0,33% 11.230.584 
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Ano Ordem (x) Taxa de Crescimento Anual (y) População Projetada para o 
Estado 

2023 53 0,32% 11.266.236 

2024 54 0,31% 11.300.695 

2025 55 0,29% 11.333.997 

2026 56 0,28% 11.366.178 

2027 57 0,27% 11.397.271 

2028 58 0,26% 11.427.311 

2029 59 0,25% 11.456.331 

2030 60 0,24% 11.484.362 

2031 61 0,24% 11.511.435 

2032 62 0,23% 11.537.581 

2033 63 0,22% 11.562.830 

2034 64 0,21% 11.587.209 

2035 65 0,20% 11.610.749 

2036 66 0,20% 11.633.474 

2037 67 0,19% 11.655.413 

2038 68 0,18% 11.676.590 

2039 69 0,18% 11.697.031 

2040 70 0,17% 11.716.760 

3.1.2 Projeção da População Total dos Distritos do Rio Grande 
O método de projeção populacional adotado neste estudo foi o método dos coeficientes, 
popularmente conhecido como o método AiBi. Atualmente, o método dos coeficientes é 
amplamente utilizado, inclusive pelo IBGE, devido a sua facilidade e confiabilidade. 

A base desta metodologia é considerar que as áreas menores (no caso os distritos do 
município do Rio Grande), são partes da área maior (Estado do Rio Grande do Sul). Desta 
forma, a análise e a projeção da população consideram o incremento da população da área 
menor com relação à área maior, de tal forma que ao final do processo de estimação das 
populações das áreas menores, seja assegurada a reprodução da população da área maior. 
Os parâmetros para o cálculo da projeção populacional foram obtidos a partir de dados 
conhecidos, quais sejam: os Censos Demográficos do IBGE referentes aos anos 1991, 2000 
e 2010. 

Este método produz projeções razoáveis em situações que as unidades territoriais têm taxa 
de crescimento positivo, mas por outro lado, não conduz a resultados satisfatórios para 
aquelas com taxas de crescimento negativas, principalmente em longo prazo. Para 
contornar estas distorções, foram calculados alguns modelos de projeções e estabelecidos 
critérios com base nas taxas de crescimento, para suas utilizações. 

O método do AiBi consiste em supor que a população do distrito é uma função linear da 
população total do Estado, assim: 

( ) ( ) iTii btPatP +×=  

Onde: 

− 
( )tPi é a população do distrito i no ano t; 

− ( )tPT é a população total do Estado no ano t obtida de forma independente; 

− ia é o coeficiente de proporcionalidade do incremento da população do distrito i em 
relação ao incremento da população do Estado; 
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− ib é o coeficiente linear de correção. 

Os parâmetros ai e bi são estimados como: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]0101 tPtPtPtPa TTiii −÷−=  

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )[ ] 20101 ÷+×−+= tPtPatPtPb TTiiii  

Os parâmetros aibi, calculados desta forma, conduzem a: 

 Ti PP =∑ ; 

 
1=∑ ia

; 

 
0=∑ ib

. 

Partindo-se do método descrito acima, foram formulados três modelos de projeção 
populacional para cada distrito do município do Rio Grande para o ano de 2040, conforme 
detalhamento a seguir. 

Modelo 1 - “1991/2000” 

− 
( )0tPi é a população do distrito i no Censo Demográfico 1991; 

− 
( )1tPi é a população do distrito i no Censo Demográfico 2000. 

Modelo 2 - “2000/2010”  

− 
( )0tPi é a população do distrito i no Censo Demográfico 2000; 

− 
( )1tPi é a população do distrito i no Censo Demográfico 2010. 

Modelo 3 - “1991/2010” 

− 
( )0tPi é a população do distrito i no Censo Demográfico 1991; 

− 
( )1tPi é a população do distrito i no Censo Demográfico 2010. 

No Quadro 3.2, são apresentados os coeficientes obtidos para a população nos distritos, 
conforme os três modelos propostos e no Quadro 3.3, os resultados dessas projeções. 

Quadro 3.2: Coeficientes para projeção populacional por modelos e distritos do município do Rio Grande 

Distritos 

Modelo 1 
“1991/2000” 

Modelo 2 
“2000/2010” 

Modelo 3 
“1991/2010” 

ai bi ai bi ai bi 

Rio Grande 0,023848782 -71764,57702 0,017375240 -5813,433191 0,020750459 -41913,19898 

Ilha dos 
Marinheiros -0,000095822 2300,213220 -0,000128020 2628,239759 -0,000111232 2448,687434 

Povo Novo 0,000616514 -1297,919018 -0,000409663 9156,567230 0,000125372 3434,081113 

Taim -0,001048616 12177,08807 0,000679490 -5428,503338 -0,000221522 4208,292771 

Quinta 0,002211133 -14985,58052 0,003525468 -28375,75645 0,002840191 -21046,35795 
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Quadro 3.3: Projeção populacional dos distritos do município do Rio Grande segundo os três modelos propostos 

Ano 
Rio Grande (cidade do Rio Grande e Cassino) Ilha dos Marinheiros Povo Novo Taim Quinta 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

2010 180.024 180.024 177.529 1.259 1.259 1.259 4.775 4.775 4.775 1.839 1.839 1.839 9.331 9.331 9.331 

2011 184.576 180.946 181.125 1.270 1.252 1.253 5.329 4.753 4.782 906 1.875 1.827 8.781 9.518 9.482 

2012 185.801 181.839 182.191 1.265 1.246 1.247 5.360 4.732 4.788 852 1.910 1.816 8.895 9.699 9.628 

2013 186.988 182.703 183.223 1.261 1.239 1.242 5.391 4.712 4.794 800 1.944 1.805 9.005 9.875 9.769 

2014 188.136 183.539 184.222 1.256 1.233 1.236 5.421 4.692 4.800 749 1.976 1.794 9.111 10.044 9.906 

2015 189.247 184.349 185.189 1.251 1.227 1.231 5.449 4.673 4.806 701 2.008 1.784 9.214 10.208 10.038 

2016 190.322 185.132 186.124 1.247 1.221 1.226 5.477 4.655 4.812 653 2.039 1.774 9.314 10.367 10.166 

2017 191.362 185.890 187.029 1.243 1.216 1.221 5.504 4.637 4.817 608 2.068 1.764 9.410 10.521 10.290 

2018 192.368 186.623 187.904 1.239 1.210 1.217 5.530 4.619 4.823 563 2.097 1.755 9.503 10.670 10.410 

2019 193.341 187.331 188.751 1.235 1.205 1.212 5.555 4.603 4.828 521 2.125 1.746 9.594 10.814 10.525 

2020 194.282 188.017 189.570 1.231 1.200 1.208 5.580 4.587 4.833 479 2.152 1.737 9.681 10.953 10.638 

2021 195.192 188.680 190.361 1.228 1.195 1.204 5.603 4.571 4.837 439 2.178 1.729 9.765 11.087 10.746 

2022 196.071 189.321 191.127 1.224 1.191 1.199 5.626 4.556 4.842 401 2.203 1.720 9.847 11.217 10.851 

2023 196.921 189.940 191.866 1.221 1.186 1.196 5.648 4.541 4.847 363 2.227 1.713 9.926 11.343 10.952 

2024 197.743 190.539 192.581 1.217 1.182 1.192 5.669 4.527 4.851 327 2.250 1.705 10.002 11.464 11.050 

2025 198.537 191.117 193.272 1.214 1.177 1.188 5.690 4.513 4.855 292 2.273 1.698 10.075 11.582 11.144 

2026 199.305 191.677 193.940 1.211 1.173 1.184 5.709 4.500 4.859 258 2.295 1.690 10.147 11.695 11.236 

2027 200.046 192.217 194.585 1.208 1.169 1.181 5.729 4.488 4.863 226 2.316 1.684 10.215 11.805 11.324 

2028 200.763 192.739 195.209 1.205 1.165 1.178 5.747 4.475 4.867 194 2.336 1.677 10.282 11.911 11.409 

2029 201.455 193.243 195.811 1.202 1.162 1.174 5.765 4.463 4.870 164 2.356 1.670 10.346 12.013 11.492 

2030 202.123 193.730 196.393 1.200 1.158 1.171 5.782 4.452 4.874 134 2.375 1.664 10.408 12.112 11.571 

2031 202.769 194.201 196.954 1.197 1.155 1.168 5.799 4.441 4.877 106 2.393 1.658 10.468 12.207 11.648 

2032 203.393 194.655 197.497 1.195 1.151 1.165 5.815 4.430 4.881 79 2.411 1.652 10.526 12.300 11.723 

2033 203.995 195.094 198.021 1.192 1.148 1.163 5.831 4.420 4.884 52 2.428 1.647 10.581 12.389 11.794 

2034 204.576 195.517 198.527 1.190 1.145 1.160 5.846 4.410 4.887 27 2.445 1.641 10.635 12.475 11.864 

2035 205.138 195.926 199.015 1.188 1.142 1.157 5.860 4.400 4.890 2 2.461 1.636 10.687 12.558 11.930 

2036 205.680 196.321 199.487 1.185 1.139 1.155 5.874 4.391 4.893 -22 2.476 1.631 10.738 12.638 11.995 

2037 206.203 196.702 199.942 1.183 1.136 1.152 5.888 4.382 4.895 -45 2.491 1.626 10.786 12.715 12.057 

2038 206.708 197.070 200.381 1.181 1.133 1.150 5.901 4.373 4.898 -67 2.506 1.622 10.833 12.790 12.117 

2039 207.195 197.425 200.806 1.179 1.131 1.148 5.913 4.365 4.901 -89 2.520 1.617 10.878 12.862 12.175 

2040 207.666 197.768 201.215 1.177 1.128 1.145 5.926 4.357 4.903 -109 2.533 1.613 10.922 12.931 12.231 

Nota: Modelo definido e período de projeção do PMSB estão grifados em azul. 
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Considerando o longo período de projeção, pode-se supor que os distritos de maior porte 
com elevado crescimento passem a apresentar um crescimento um pouco mais reduzido. 
Por outro lado, pode-se supor também que os distritos com alta emigração tendem a se 
estabilizar em longo prazo. Baseado nesta hipótese formulada e considerando o 
comportamento das taxas de crescimento da população e o tamanho da mesma, projeta-se 
a população municipal para o ano de 2040. Seja: 

−  
( )1ir  = taxa de crescimento do município entre 1991 e 2000 

−  
( )2ir = taxa de crescimento do município entre 2000 e 2010 

−  
( ) ( )12 ii rr −  

Quadro 3.4: Taxas de crescimento populacional e diferença entre as taxas dos distritos do Rio Grande 

Distritos 
1991/2000 

ri(1) 
2000/2010 

ri(2) 
Diferença 
ri(2) – ri(1) 

Rio Grande 8,35% 5,15% -3,20% 

Ilha dos Marinheiros -3,85% -4,91% -1,06% 

Povo Novo 7,35% -4,17% -11,52% 

Taim -27,97% 23,09% 51,06% 

Quinta 19,36% 23,74% 4,38% 

Assim, determinamos a população para cada distrito no ano de 2040 por meio de um 
conjunto de nove condições (ver Quadro 3.5). 

Quadro 3.5: Condições para definição do método de projeção populacional para os distritos do Rio Grande 

Condição Método 

− 1.Se 
( )2010iP

> 100.000 
Pi(2040): Será igual ao mínimo das 
estimativas dos modelos 1, 2 e 3 

− 2.Se 100.000 <
( )2010iP

> 10.000 e 
( )1ir > 0 e 

( )2ir > 0 
Pi(2040): Será igual ao valor da estimativa 
do modelo 3 

− 3. Se 100.000 <
( )2010iP

> 10.000 e 
( )1ir > 0 e 

( )2ir ≤ 0 
Pi(2040): Será igual a estimativa do 
modelo 1 

− 4. Se 100.000 <
( )2010iP

> 10.000 e 
( )1ir ≤ 0 e 

( )2ir >0 
Pi(2040): Será igual a estimativa do 
modelo 2 

− 5. Se 100.000 <
( )2010iP

> 10.000 e 
( )1ir ≤ 0 e 

( )2ir ≤  
0 

Pi(2040): Será igual ao máximo das 
estimativas dos modelos 1,2 e 3 

− 6. Se 
( )2010iP

< 10.000 e 
( )1ir > 0 e 

( )2ir > 0 
Pi(2040): Será igual a média das 
estimativas dos modelos 1, 2 e 3 

− 7. Se 
( )2010iP

< 10.000 e 
( )1ir > 0 e 

( )2ir ≤ 0 
Pi(2040): Será igual a estimativa do 
modelo 1 

− 8. Se 
( )2010iP

< 10.000 e 
( )1ir ≤ 0 e 

( )2ir > 0 
Pi(2040): Será igual a estimativa do 
modelo 2 

− 9. Se 
( )2010iP

< 10.000 e 
( )1ir ≤ 0 e 

( )2ir ≤  0 
Pi(2040): Será igual ao valor máximo das 
estimativas dos modelos 1,2 e 3 

De acordo com os dados dos três últimos Censos Demográficos realizados pelo IBGE, 
definiu-se o método mais indicado para a projeção da população de cada um dos distritos do 
município do Rio Grande, conforme pode ser observado no Quadro 3.6. 
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O próximo passo foi então a realização de um ajuste para que a projeção fique consistente 
com o total projetado para o Estado anteriormente. Sendo assim, para o período de 2011 
até 2039, as projeções municipais foram calculadas conforme a fórmula de projeção de 
população anteriormente apresentada, considerando 0t = 2010 e 1t = 2040. 

Finalizando o processo, são retirados da projeção populacional obtida somente aqueles 
valores que são de interesse para o PMSB (horizonte de 20 anos), no caso,os valores entre 
os anos de 2014 e 2033. 

Quadro 3.6: Modelos definidos para projeção populacional e resultados para 2033 e 2040 segundo os distritos do 
município do Rio Grande 

Distritos Modelo definido 
Projeção máxima 

Pi(2040) 
Projeção PMSB 

Pi(2033) 

Rio Grande Modelo 2 197.768 195.094 

Ilha dos Marinheiros Modelo 1 1.177 1.192 

Povo Novo Modelo 1 5.926 5.831 

Taim Modelo 2 2.533 2.428 

Quinta Modelo 3 12.231 11.794 

3.1.3 Projeção da População Urbana dos Distritos do Rio Grande 
Para o cálculo de projeção da população urbana dos distritos do município, utilizou-se os 
dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010, calculou-se o percentual de população 
urbana em razão da população total, e em seguida foi utilizado o método do crescimento 
geométrico na década para o cálculo do mesmo percentual para os anos do período inter-
censitário. 

Obtidos os percentuais de população urbana para cada distrito no período supracitado, 
calculou-se um modelo regressivo linear para o município através da seguinte fórmula: 

bXaY ii +⋅=  

Onde: 

− iY = Percentual de população urbana do município no i-ésimo período; 

− a = Coeficiente de Inclinação da reta de regressão; 

− iX = Ordem dos dados na série de estudo; 

− b = Intercepto. 

Os coeficientes a  e b  foram obtidos através da ferramenta linha de tendência do software 
Microsoft Excel e são apresentados no Quadro 3.7. 

Quadro 3.7: Coeficientes para projeção populacional por modelos e distritos do município do Rio Grande 

Distritos 
Coeficientes 

a b 

Rio Grande -0,00031497 0,99680375 

Ilha dos Marinheiros -0,00004397 0,25306506 

Povo Novo 0,00801369 0,42264427 

Taim -0,00140945 0,15257700 

Quinta 0,00306188 0,77857672 
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Para evitar uma superestimativa do crescimento populacional urbano gerado pelo modelo 
regressivo utilizado, projetou-se um crescimento linear desse segmento da população até o 
ano de 2020, e, a partir de então, mantido constante até o final do horizonte de projeto.  

Após o cálculo das projeções dos percentuais de população urbana do município, realizou-
se uma simples multiplicação entre este percentual e as populações totais do município 
obtidas anteriormente, e obteve-se, por fim, a desagregação da população total de cada 
distrito em urbana e rural. 

3.1.4 Estimativa e Projeção da População Flutuante dos Distritos do Rio 
Grande 

A estimativa do contingente populacional que se desloca, durante os meses de verão, 
especialmente para o Balneário Cassino, bem como o de trabalhadores oriundos de outros 
municípios alojados por empresas vinculadas ao Polo Naval é uma grande preocupação do 
poder público municipal. Essa preocupação se traduz, sobretudo, no que se refere ao 
fornecimento dos serviços básicos (água, esgoto, resíduos sólidos). 

Grande parte da população flutuante se aloca em domicílios classificados, segundo o IBGE, 
como de uso ‘ocasional’. Embora não se disponha de dados sobre a mobilidade dessas 
pessoas, que redunde em estatísticas, seu efetivo pode ser estimado através dos dados do 
último censo demográfico. 

Primeiramente calculou-se a densidade domiciliar para cada um dos distritos do município 
do Rio Grande por meio da fórmula: 

�� �
��

�� � ��
 

Onde: 

− DD = Densidade domiciliar; 

− PR = População residente; 

− DP = Número de domicílios particulares; 

− DN = Número de domicílios particulares não ocupados; 

Em seguida estimou-se a população flutuante através da fórmula 

�� � �� 
 �� 

Onde: 

− PF = População flutuante  

− DO = Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional 

− DD = Densidade domiciliar 

3.1.5 Projeção da População Total do Município do Rio Grande 
O último passo da projeção populacional consistiu em aplicar a relação da população 
flutuante sobre a população residente em cada um dos distritos do município. No quadro a 
seguir é apresentada a projeção populacional (2014/2033) do município do Rio Grande 
(considerando o comportamento dos seus cinco distritos) segundo o componente 
populacional. 
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Quadro 3.8: Projeção populacional para o município do Rio Grande segundo o componente (2014/2033) 

Ano 
População 
residente 

População Urbana População Rural População 
Flutuante 

População total 

2014 201.724 193.549 8.175 25.084 226.808 

2015 202.743 194.503 8.240 25.211 227.954 

2016 203.729 195.427 8.302 25.334 229.063 

2017 204.683 196.323 8.360 25.453 230.136 

2018 205.605 197.190 8.415 25.568 231.174 

2019 206.498 198.030 8.467 25.680 232.177 

2020 207.361 198.844 8.517 25.787 233.148 

2021 208.195 199.619 8.576 25.891 234.086 

2022 209.002 200.369 8.633 25.992 234.994 

2023 209.782 201.093 8.689 26.089 235.871 

2024 210.535 201.793 8.742 26.183 236.719 

2025 211.264 202.470 8.794 26.274 237.538 

2026 211.968 203.124 8.844 26.362 238.330 

2027 212.648 203.755 8.892 26.447 239.094 

2028 213.305 204.366 8.939 26.529 239.833 

2029 213.939 204.955 8.984 26.608 240.547 

2030 214.553 205.525 9.028 26.684 241.237 

2031 215.145 206.075 9.070 26.758 241.903 

2032 215.717 206.606 9.110 26.830 242.546 

2033 216.269 207.119 9.150 26.899 243.167 

3.2 Expansão Urbana 
O município de Rio Grande passa por um processo de crescimento conforme já abordado 
por este plano em outros momentos. Dessa forma, fica evidente que algumas áreas do 
município passarão por um processo de expansão mais significativo, sendo ocupadas de 
forma mais intensa.  

O planejamento de sistemas de saneamento básico, de maneira geral, precisa considerar o 
crescimento do município para que as áreas, onde esse crescimento ocorre de forma mais 
intensa, estejam preparadas para atender a nova demanda. Diante disso, para o presente 
estudo, buscou-se definir quais as áreas de expansão do município do Rio Grande.  

O Plano Diretor Participativo apresenta algumas áreas com possibilidade de expansão, que 
são aquelas onde se encontra, atualmente, uma ocupação rarefeita. Estas áreas localizam-
se do Cassino em direção à sede, ao longo da RS-734, e também nas proximidades do 
Parque Marinha. No entanto, o PDP apresenta tais áreas apenas para o 1° Distrito, não 
contemplando os demais.  

Desse modo, para identificar outras possíveis áreas de expansão, foram consideradas as 
informações do Plano Diretor e foram obtidos ainda outros dados para auxiliar o processo. 
Foram analisadas algumas informações fornecidas pela Secretaria de Município de 
Coordenação e Planejamento sobre os novos condomínios/empreendimentos a serem 
instalados, onde se observou a espacialização dos empreendimentos previstos. 

Outra fonte de informações foi o encontro realizado entre a Consultora e a Administração 
Pública. Nesse encontro, os representantes do poder municipal responderam um 
questionário que contemplava algumas questões sobre o crescimento e a expansão do 
município do Rio Grande. Foram discutidos tópicos como as tendências de crescimento 
futuro para o município, os mecanismos de incentivo à implantação de empreendimentos, a 
possibilidade de superação dos gargalos do crescimento, entre outras. 
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As informações coletadas das diferentes fontes foram analisadas conjuntamente e, a partir 
disso se obteve uma nova área de expansão para o município do Rio Grande, contemplando 
não apenas o 1° Distrito. 

A área demarcada parte das proximidades do Balneário Cassino seguindo ao longo da RS-
734 em direção à sede municipal, ocupando ainda algumas áreas da sede, os chamados 
“vazios urbanos”. A área de expansão segue também ao longo da BR-392, passando pela 
Vila da Quinta e pelo Povo Novo. 

Vale ressaltar que foi analisada ainda a forma como a expansão acontece, o que está 
relacionado com o tipo de empreendimento previsto para ser implantado, ou já em 
implantação. A partir dessa análise concluiu-se que a expansão não ocorre apenas 
horizontalmente, nas áreas descritas acima, mas também verticalmente em uma área do 
centro do município, com exceção do Centro Histórico.  

As áreas de expansão e de verticalização descritas podem ser visualizadas na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Áreas de Expansão e Verticalização 
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4 DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Neste capítulo, a partir dos dados apresentados no Capítulo 3, e de outros considerados 
relevantes, apresenta-se a projeção das demandas futuras para os serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário até o horizonte final deste plano. 

Inicialmente, são apresentados os índices e parâmetros que foram utilizados para realizar a 
projeção, bem como são relacionadas as metas de atendimento do plano para cada um dos 
sistemas. Na sequência, são exibidas as projeções de atendimento à população pelos 
serviços de água e esgoto, com base nos índices, parâmetros e metas que foram 
apresentados. 

Por fim, a partir dos dados apresentados, foram calculadas as demandas futuras do sistema 
de abastecimento de água, assim como as contribuições de esgotos, até o ano 2033. 

4.1 Índices e Parâmetros Adotados 
Os índices e parâmetros utilizados foram obtidos junto a concessionária dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário (CORSAN), em bibliografias específicas e 
nas normas brasileiras (NBR - ABNT) referentes a estes serviços.  

4.1.1 Consumo per capita e Índice de Perdas 
O consumo de água per capita adotado é de 144 l/hab.dia, desconsiderando as perdas. O 
índice de perdas na distribuição, atualmente no município é de 36%, sendo que este índice 
foi calculado baseado na média das perdas mensais do ano de 2012, de acordo com os 
dados operacionais da CORSAN. Com isso, o consumo per capita, levando em 
consideração as perdas, é de 225 l/hab.dia. 

Entretanto, observa-se a necessidade de reduzir este índice de perdas na distribuição, tendo 
em vista que perdas representam diminuição do faturamento e causam gastos, 
desnecessários, com energia elétrica e produtos químicos. Além disso, as perdas na 
distribuição interferem diretamente no volume de água reservado causando gastos 
excessivos e dispensáveis em reservação.  

Em razão disso,este plano prevê uma diminuição gradual nos índices de perdas para 33%, 
30% e 20% no curto, médio e longo prazo, respectivamente. Desse modo, quando atendidas 
as metas de diminuição nas perdas, o consumo de água per capita será de 215 l/ hab.dia, 
206 l/ hab.dia e 180 l/ hab.dia, para curto, médio e longo prazo. 

4.1.2 Coeficientes de Dia e de Hora de Maior Consumo 
O consumo de água é variável ao longo do tempo, em função dos hábitos da população e 
das variações climáticas. Tendo em vista isso, para a concepção de projetos, são utilizados 
os coeficientes de dia e de hora de maior consumo, K1 e K2, respectivamente, os quais 
refletem estas variações extremas no consumo de água de um determinado sistema de 
abastecimento de água. 

Estes coeficientes podem ser entendidos e calculados conforme descrição a seguir: 

− O coeficiente K1 é a relação entre o maior consumo diário, verificado no período de 
um ano, e o consumo médio diário deste mesmo período; 

− O coeficiente K2 é a relação entre a máxima vazão horária e a vazão média diária do 
dia de maior consumo. 

No caso da ausência dos dados necessários ao cálculo dos coeficientes, são adotados 
valores recomendados na bibliografia clássica sobre o assunto.  
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Os valores adotados para estes coeficientes no presente estudo foram escolhidos em 
função da segurança e baseados nas normas referentes ao abastecimento de água e ao 
esgotamento sanitário. São eles: 

− Coeficiente do dia de maior consumo (K1): 1,20 

− Coeficiente da hora de maior consumo (K2): 1,50 

4.1.3 Coeficiente de Retorno 
O dimensionamento de sistemas de esgotamento sanitário, assim como o de sistemas de 
abastecimento de água, depende de um coeficiente, o qual expressa uma relação entre 
determinados valores medidos no próprio sistema.  

Este coeficiente é denominado Coeficiente de Retorno (C) e expressa a relação entre a 
vazão de esgoto produzida e a vazão de água efetivamente consumida nos domicílios. 
Desse modo, o coeficiente (C) expressa quanto da água consumida nas residências retorna 
para as redes coletoras na forma de esgoto. 

� �  
��ã� �� ������

��ã� �� á��
 

Cabe ressaltar que a vazão de água considerada para o cálculo é aquele que, de fato, 
chega às residências, não sendo considerada, portanto, a vazão perdida durante a 
distribuição de água. Caso as perdas fossem consideradas, o coeficiente calculado não 
representaria a realidade, tendo em vista que o volume perdido não chega às residências e, 
consequentemente, não pode ser transformado em esgoto. 

O valor adotado no presente estudo, para este coeficiente, foi escolhido em função da 
segurança e baseado nas normas referentes ao abastecimento de água e ao esgotamento 
sanitário, mas especificamente a NBR 9.649/1986,conforme segue: 

− Coeficiente de Retorno (C): 0,8 

4.1.4 Taxa de Contribuição de Infiltração 
Apesar de existir uma relação entre as vazões de água consumida e de esgoto gerado, 
existem outras vazões que contribuem para a formação do volume total de esgotos que 
chega às estações de tratamento. Uma dessas contribuições é a taxa de infiltração. Esta 
taxa é determinante para uma melhor estimativa das vazões de esgotos veiculadas pelo 
sistema. 

A taxa de infiltração, conceitualmente, representa a vazão de água subterrânea que infiltra 
nas redes coletoras, coletores-tronco, interceptores e emissários. Tal infiltração ocorre por 
meio de juntas, conexões, paredes de poços de visita ou tubos defeituosos.  

Os valores usuais utilizados atendem as recomendações das normas da ABNT e dependem 
das características locais do lençol freático, do tipo de solo, da topografia, da área servida, 
bem como do material utilizado e da extensão das redes coletoras, coletores-tronco, 
interceptores e emissários.  

Segundo a NBR 9.649/1986, referente a projetos de redes coletoras de esgoto sanitário, as 
taxas de contribuição de infiltração normalmente situam-se na faixa de 0,05 a 1,0l/s.km de 
rede, sendo que os valores mais baixos são utilizados em áreas com lençol freático 
profundo e tubulações de PVC. 

Tendo em vista as condições hidrogeologias do município do Rio Grande,lençol freático raso 
e/ou aflorante e solo muito permeável, a taxa de contribuição de infiltração adotada foi de 
0,50 l/s.km. 
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4.1.5 Inadimplência 
Outro fator que deve ser observado quando se trata de sistemas de saneamento básico é a 
inadimplência dos consumidores. Em Rio Grande, segundo os dados operacionais da 
Concessionária, o índice de inadimplência financeira é de 7,13%. 

Observa-se que para este plano não serão estabelecidas metas específicas, portanto, para 
fins de cálculos será utilizado o valor informado pela CORSAN. Não foram estabelecidas 
metas de redução para este índice, tendo em vista que as políticas adotadas para a redução 
do mesmo, comumente, são diametralmente opostas à visão presente neste plano que é a 
de saneamento básico para todos.  

Os programas de caça-fraudes e as políticas de cortes na distribuição são os artifícios mais 
comuns para esta redução, entretanto sabe-se que água é uma questão de saúde e o corte 
no abastecimento a famílias que se encontram em situação financeira desfavorável 
ocasiona sérios problemas de saúde, sendo este caminho antagônico ao objetivo de 
melhorar as condições sanitárias da população. 

Observa-se que o melhor caminho para a redução da inadimplência é a intensificação das 
campanhas de conscientização quanto à importância do pagamento da fatura de água, para 
que se possa manter a qualidade do serviço prestado e para que a população usufrua de 
padrões sanitários adequados. 

4.2 Metas do Plano 
As metas estabelecidas neste plano vão ao encontro da proposta da minuta executada pelo 
Ministério das Cidades para o Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, levando 
em consideração o diagnóstico das atividades, a realidade socioeconômica e as 
perspectivas de crescimento do município e de financiamento para obras de saneamento 
propostas pelos governos Estadual e Federal. 

As metas sugeridas pelo PLANSAB para o Brasil estão explicitadas nos quadros a seguir, 
com destaque para as metas da região sul. 

Quadro 4.1: Metas PLANSAB para Abastecimento de Água 

Indicador Ano Brasil N NE SE S CO 

A1. % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por 
rede de distribuição e por poço ou nascente com 
canalização interna (1) 

2008 91 75 82 97 97 95 

2015 93 78 84 98 98 96 

2020 94 83 88 99 99 97 

2030 98 91 95 100 100 100 

A2. % de domicílios urbanos abastecidos por rede de 
distribuição e por poço ou nascente com canalização 
interna 

2008 97 87 94 98 98 96 

2015 99 95 97 99 99 98 

2020 100 100 100 100 100 100 

2030 100 100 100 100 100 100 

A3. % de domicílios rurais abastecidos por rede de 
distribuição e por poço ou nascente com canalização 
interna 

2008 62 37 50 87 89 86 

2015 64 38 51 90 91 86 

2020 69 42 58 93 94 91 

2030 77 50 70 100 100 100 

A4. % de análises de coliformes totais na água 
distribuída em desacordo com o padrão de potabilidade 
(Portaria n° 518/04) 

2008 Para o indicador A4 foi prevista a redução dos 
valores de 2010 em desconformidade com a 
Portaria n° 518/2004, do Ministério da Saúde, 
em 10%, 20% e 50% nos anos 2015, 2020 e 

2030, respectivamente. 

2015 

2020 

2030 
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Indicador Ano Brasil N NE SE S CO 

A5. % de economias atingidas por intermitências no 
abastecimento de água 

2008 31 29 63 18 7 46 

2015 29 28 59 17 7 43 

2020 27 26 53 16 7 38 

2030 18 20 30 10 5 20 

A6. % do índice de perdas na distribuição de água 

2008 47 56 53 44 44 41 

2015 45 54 51 43 42 40 

2020 42 49 47 40 39 38 

2030 32 35 35 30 30 30 

A7. % de serviços de abastecimento de água que 
cobram tarifa 

2008 94 85 90 95 99 96 

2015 96 90 93 97 99 98 

2020 97 93 95 100 100 100 

2030 100 100 100 100 100 100 

 

Quadro 4.2: Metas PLANSAB para Esgotamento Sanitário 

Indicador Ano Brasil N NE SE S CO 

E1. % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede 
coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos 
sanitários 

2008 70 52 53 87 77 45 

2015 75 59 60 89 81 58 

2020 80 66 67 91 86 65 

2030 88 80 80 95 95 80 

E2. % de domicílios urbanos servidos por rede coletora 
ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários 

2008 79 59 67 92 83 49 

2015 82 66 70 92 86 62 

2020 85 73 75 93 90 69 

2030 91 85 85 95 97 83 

E3.% de domicílios rurais servidos por rede coletora ou 
fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários 

2008 24 26 14 38 44 9 

2015 37 31 29 54 49 27 

2020 45 38 37 64 56 36 

2030 62 50 55 85 70 55 

E4.% de tratamento de esgoto coletado 

2008 53 62 66 46 59 90 

2015 62 69 72 56 67 91 

2020 70 76 78 65 74 92 

2030 88 90 90 85 90 95 

E5. % de domicílios urbanos e rurais com renda até três 
salários mínimos mensais que possuem unidades 
hidrossanitárias 

2008 95 90 87 98 98 97 

2015 95 92 88 99 98 97 

2020 97 95 93 99 99 95 

2030 100 100 100 100 100 100 

E6. % de serviços de esgotamento sanitário que 
cobram tarifa 

2008 49 48 31 53 51 86 

2015 63 61 45 68 66 86 

2020 70 67 55 75 74 89 

2030 85 80 75 90 90 95 
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Quadro 4.3: Metas PLANSAB para Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

Indicador Ano Brasil N NE SE S CO 

R1. % de domicílios urbanos atendidos por coleta direta 
de resíduos sólidos 

2008 91 91 81 94 95 94 

2015 94 92 86 97 98 95 

2020 96 95 91 100 100 97 

2030 100 100 100 100 100 100 

R2. % de domicílios rurais atendidos por coleta direta 
de resíduos sólidos 

2008 29 21 17 46 46 21 

2015 39 29 30 57 55 36 

2020 48 36 38 67 66 45 

2030 64 50 55 85 85 65 

R3. % de municípios com presença de lixão/ vazadouro 
de resíduos sólidos  

2008 51 86 89 19 16 73 

2015 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2030 0 0 0 0 0 0 

R4. % de municípios com coleta seletiva de resíduos 
sólidos domiciliares 

2008 18 5 4 24 38 7 

2015 24 10 12 30 43 13 

2020 30 13 16 37 49 17 

2030 40 20 25 50 60 25 

R5. % de municípios que cobram taxa de lixo  

2008 11 8 5 15 15 12 

2015 35 26 23 44 48 29 

2020 47 35 31 58 61 39 

2030 72 55 50 90 90 60 

 

Quadro 4.4: Metas PLANSAB para Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Indicador Ano Brasil N NE SE S CO 

D1. % de municípios com inundações e/ou alagamentos 
ocorridos na área urbana nos últimos cinco anos 

2008 41 33 36 51 43 26 

2015 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

2030 11 6 5 15 17 5 

4.2.1 Abastecimento de Água 
Tendo em vista as dificuldades de implantação, operação e manutenção de sistemas de 
captação e distribuição de água em pequenas áreas urbanas e rurais, devido aos custos e à 
falta de pessoal qualificado para trabalhar nestas áreas, o Plano Nacional de Saneamento 
Básico considera o abastecimento por poços e nascentes com canalização interna como 
adequado.  

Entretanto, no presente plano, considera-se que esta forma de abastecimento só é 
adequada quando é realizado o controle da qualidade da água extraída. Por este motivo as 
metas de abastecimento de água são distintas para cada uma das localidades do município 
do Rio Grande. 
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4.2.1.1 Áreas Urbanas 

Para as áreas urbanas – onde há sistema centralizado de captação e tratamento de água – 
a meta à longo prazo é a universalização no atendimento por rede geral, recomendando-se, 
sempre que possível, priorizar o atendimento à produção de habitações de interesse social.  

A definição de universalização do abastecimento de água nas áreas urbanas por meio de 
rede geral se dá com base nos dispositivos legais vigentes, dentre os quais está o Decreto 
Estadual n° 23.430/1974. O referido decreto, em seu a rtigo 87, menciona que o suprimento 
da edificação, quando houver rede pública, será feito por esta. E ainda, em seu artigo 96, 
cita que onde houver rede, os poços serão tolerados apenas para fins industriais ou para 
uso em floricultura ou agricultura. 

Além das áreas urbanas com significativa densidade populacional, a ilha da Torotama, que 
não apresenta grande concentração urbana, possui poço de captação coletivo administrado 
pela CORSAN devido às características salobras das águas superficiais do entorno e das 
águas subterrâneas, que necessitariam de um tratamento especial para poderem ser 
utilizadas como fonte de abastecimento para consumo humano. 

Com isso, as seguintes metas foram estabelecidas para o abastecimento por rede geral. 
Observando-se que os cálculos para o percentual de abastecimento atual foram baseados 
no número de economias atendidas. 

− Sistema Central (Rio Grande, Cassino e Área Urbana da Quinta) 
Quadro 4.5: Metas de abastecimento para o Sistema Central 

Prazo % de economias atendidas 

Atual  96 
Curto – 5 anos  98 
Médio – 10 anos  99 
Longo – 20 anos  100 

− Vila do Povo Novo e Ilha da Torotama 
Quadro 4.6: Metas de abastecimento para regiões abastecidas por poços operados pela CORSAN 

Prazo % de economias atendidas 

Atual  95,4 
Curto – 5 anos  98 
Médio – 10 anos  99 
Longo – 20 anos  100 

4.2.1.2 Áreas Rurais e Pequenos Centros Urbanos 

No município do Rio Grande a garantia de qualidade da água dos poços de captação 
individual é dificultada, haja vista as características hidrogeológicas (lençol freático raso e/ou 
aflorante e solos com alta permeabilidade),o tipo de esgotamento sanitário das áreas rurais 
(fossa séptica com infiltração ou fossas rudimentares, sem critérios construtivos), e a falta 
de fiscalização e controle quanto aos métodos utilizados na construção de poços de 
captação individual.  

Desse modo, é observada a necessidade de um cadastramento dos poços de 
abastecimento, como prevê o decreto nº 42.047/2002 do Estado do Rio Grande do Sul, 
sucedido de um programa de garantia da qualidade da água nas comunidades rurais e nas 
localidades que não são contempladas pelo abastecimento de água da concessionária. 

Para a garantia da qualidade da água, existem dois pontos importantes para serem 
abordados: o controle da qualidade da água para consumo humano, referente as análises 
periódicas necessárias para verificação da qualidade, e a vigilância, referente à fiscalização, 
a qual é de responsabilidade dos órgãos de saúde e vigilância sanitária. 
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Visando a garantia do controle de qualidade e vigilância da água para consumo humano, 
depois de realizado o cadastramento dos poços existentes na região, propõe-se a 
implantação de um programa, denominado "Poços Monitorados", o qual se destina à 
realização de análises periódicas dos poços e disponibilização de produtos químicos para a 
desinfecção das águas. Para este programa foram previstas as seguintes metas:  

Quadro 4.7: Metas de atendimento pelo programa "Poços Monitorados" 

Prazo % de poços monitorados 

Atual  0 

Curto – 5 anos  100 

Médio – 10 anos  100 

Longo – 20 anos  100 

Observa-se que a meta de 100% de cadastro dos poços existentes no município, no curto 
prazo, foi definida visando obter dados relativos ao número total de poços de abastecimento 
individual, existentes no município e as condições sanitárias as quais estes poços estão 
sujeitas. Estas informações, número total de poços e as condições sanitárias destes, darão 
subsídio para que, caso existam locais onde as condições da água subterrânea não sejam 
as adequadas ao consumo sem o devido controle e tratamento, sejam previstas na revisão 
deste plano, ou mesmo antes, medidas e ações para que a população deste local tenha 
acesso à água de qualidade, garantindo a saúde e bem estar dos mesmos. 

Cabe salientar que este programa deverá contar com um convênio entre a prefeitura 
municipal e a concessionária, principalmente no subsídio técnico. Caso este convênio não 
seja possível, a prefeitura deverá procurar alternativas, tais como o preparo de uma equipe 
específica para esta atividade ou contratação de empresa privada. 

4.2.1.3 Hidrometração 

A ausência de micromedição, ou medição incorreta, é uma das principais responsáveis 
pelas perdas nos sistemas de abastecimento. Tendo em vista isso, faz-se necessária a 
correta e suficiente implantação de hidrômetros nas economias ligadas ao sistema, a fim de 
reduzir as perdas de faturamento e verificar o real índice de perda de água no sistema de 
distribuição. 

Além disso, o tempo de utilização do hidrômetro é extremamente importante, tendo em vista 
que ocorre uma descalibração natural devido ao uso. Conforme a NBR NM 212/1999 
(Versão Corrigida: 2002) é recomendado que a cada 5 (cinco) anos de uso o hidrômetro 
seja aferido e caso necessário, substituído. Conforme o diagnóstico realizado no município 
do Rio Grande, existem 9.885 hidrômetros que devem ser substituídos; número este que 
representa 18,87% dos hidrômetros do município. 

Com isso, as seguintes metas para hidrometração foram estabelecidas para cada sistema, 
observando-se que os cálculos para o percentual de hidrometração atual foi baseado no 
número de ligações existentes.  

− Sistema Central (Rio Grande, Cassino e Área Urbana da Quinta) 
Quadro 4.8: Metas de hidrometração para o Sistema Central 

Prazo % de ligações hidrometradas 

Atual  87,64 

Curto – 5 anos  90 

Médio – 10 anos 95 

Longo – 20 anos  100 
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− Ilha da Torotama 
Quadro 4.9: Metas de hidrometração para o sistema abastecido pelo poço da ilha da Torotama 

Prazo % de ligações hidrometradas 

Atual  10,64 

Curto – 5 anos  100 

Médio – 10 anos  100 

Longo – 20 anos  100 

O sistema de abastecimento da Ilha do Torotama tem um índice de hidrometração de 
aproximadamente 11%. A meta para este sistema é a de ampliar o índice para 100% já em 
curto prazo e mantê-lo em 100% até o horizonte final deste plano.  

Esta meta de aumento de 11% para 100% no índice de hidrometração em apenas 4 anos 
pode parecer difícil de ser alcançada, entretanto considera-se possível tendo em vista o 
pequeno número de ligações existentes neste sistema. 

− Vila do Povo Novo 
Quadro 4.10: Metas para hidrometração para o sistema abastecido pelos poços da vila do Povo Novo 

Prazo % de ligações hidrometradas 

Atual  70,41 

Curto – 5 anos  80 

Médio – 10 anos  90 

Longo – 20 anos  100 

4.2.2 Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários 
Tendo em vista as dificuldades de implantação, operação e manutenção de sistemas de 
coleta e tratamento de esgotos sanitários urbanos e rurais, devido aos altos custos e à falta 
de pessoal qualificado, as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico 
consideram o esgotamento sanitário por fossas sépticas como adequado. 

Todavia, no presente plano de saneamento, esta forma de esgotamento só pode ser 
considerada, de fato, adequada quando há controle quanto à eficiência de tratamento. Por 
este motivo as metas de coleta e tratamento de esgotos sanitários são distintas para cada 
uma das localidades do município. 

4.2.2.1 Áreas Urbanas 

Para as áreas urbanas, onde a densidade populacional é elevada, não é aconselhável o uso 
de soluções individuais de tratamento tipo fossa séptica/ sumidouro. O método de 
esgotamento não é considerado adequado para essas áreas em razão da proximidade das 
edificações, tendo em vista que o tratamento por fossas sépticas necessita de uma grande 
área não impermeabilizada, além de distâncias mínimas entre os componentes do sistema 
de tratamento, conforme NBR 7.229/1993, que dispõe sobre Projeto, construção e operação 
de sistemas de tanques sépticos.  

Assim, para a sede do município e o balneário Cassino, o tratamento por fossas sépticas 
não é considerado um tratamento apropriado, sendo considerada como forma adequada 
apenas a coleta com separador absoluto e o tratamento em ETEs. Desse modo, foram 
estabelecidas as metas para o esgotamento sanitário, observando-se que o cálculo para a 
coleta atual foi baseado no número de economias ligadas aos sistemas. 
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Coleta: 

− Rio Grande e Cassino 
Quadro 4.11: Metas para coleta de esgotos sanitários no Rio Grande e no Cassino 

Prazo % de economias ligadas ao sistema 

Atual  25,16 

Curto – 5 anos  35 

Médio – 10 anos  53 

Longo – 20 anos  80 

Tratamento do Esgoto Coletado: 

− Rio Grande e Cassino 
Quadro 4.12: Metas para tratamento de esgotos sanitários no Rio Grande e no Cassino 

Prazo % de tratamento de esgoto 

Atual  25,16 

Curto – 5 anos  100 

Médio – 10 anos  100 

Longo – 20 anos  100 

4.2.2.2 Áreas Rurais e Pequenos Centros Urbanos 

Conforme já mencionado, o PLANSAB considera o tratamento dos esgotos sanitários por 
fossas sépticas como apropriado, entretanto este tipo de tratamento pode causar danos ao 
meio ambiente caso não seja construído ou operado adequadamente. Quando o sistema de 
fossas possui suas unidades mal dimensionadas, mal instaladas e/ou sem limpeza 
periódica, o mesmo não garante um tratamento adequado e, consequentemente, pode 
provocar contaminação da água subterrânea, que em muitos casos é utilizada pela 
população como fonte de abastecimento. O município do Rio Grande possui características 
específicas, relativas ao nível de lençol freático pouco profundo. 

Além disso, as unidades familiares localizadas em algumas regiões da cidade ou de 
aglomeração urbana onde o tamanho reduzido do lote não permite a adoção de soluções 
individuais, devido à falta do espaço físico requerido. 

Diante do exposto, observa-se a necessidade de criação de programas de auxílio técnico 
para a população de áreas rurais, pequenos núcleos urbanos e para a população das áreas 
urbanas onde não há previsão de esgotamento por meio de rede coletora de esgotos a curto 
prazo. Os programas devem orientar os projetos de dimensionamento, a instalação das 
fossas sépticas e a disposição final dos rejeitos de maneira adequada. 

Salienta-se a importância de um estudo, anterior ao programa, para definir o melhor padrão 
de fossas sépticas para o município, uma vez que este possui seu lençol freático pouco 
profundo, em algumas áreas, quase aflorante. Este estudo deverá definir um padrão 
adequado as características do local.  

Este estudo deverá salientar a possibilidade de uso de pequenos sistemas condominiais, em 
locais onde existe dificuldade de construção de sistemas individuais, por falta de espaço, ou 
em locais onde está opção é mais viável. 

Estas ações – auxílio de projeto, auxílio de instalação e limpeza das fossas – farão parte do 
programa denominado, neste plano, de “Fossas Monitoradas”. 

Sendo assim, as metas da população atendida por este programa são as expostas no 
Quadro 4.13. 
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Quadro 4.13: Metas de atendimento pelo programa "Fossas Monitoradas" 

Prazo % de fossas monitoradas 

Atual  0 

Curto – 5 anos  50 

Médio – 10 anos  85 

Longo – 20 anos  97 

Assim como o programa “Poços Monitorados”, este deverá contar com um acordo da 
prefeitura com a concessionária e outros órgãos, tais como FUNASA e EMATER, que são 
atuantes em regiões rurais e possuem programas específicos para melhoria das condições 
de saneamento nestas regiões. 

4.3 Projeção da População Atendida por Sistema 
Respeitando os diferentes sistemas de atendimento constatados no diagnóstico, os 
parâmetros descritos no item 4.1 e as metas propostas no item 4.2, foi projetada a 
população atendida pelos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
ao longo do período compreendido por este plano (20 anos).  

Os sistemas estão separados da seguinte maneira: 

Abastecimento de Água: 

− Sistema Central (Rio Grande - Cassino -Quinta); 

− Sistema Torotama e Povo Novo; 

− Sistema de "Poços Monitorados"; 

− Geral do Município. 

Esgotamento Sanitário: 

− Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto; 

− Sistema de "Fossas Monitoradas" 

4.3.1 Evolução da População Atendida por Sistema de Abastecimento 
de Água 

Nos quadros a seguir estão apresentados os índices de atendimento da população por 
sistema de abastecimento de água e a correspondente população atendida ao longo do 
plano (2013 - 2033), para os diferentes sistemas do município. 

 

Quadro 4.14: Evolução dos índices de atendimento –Sistema Central 

Rio Grande - Cassino - Quinta 

ANO População Urbana Total (hab) Índice de Atendimento (%) População Atendida (hab) 

2013 212.956 96,0% 204.438 

2014 213.987 96,4% 206.284 

2015 214.985 96,8% 208.105 

2016 215.949 97,2% 209.902 

2017 216.881 97,6% 211.676 

2018 217.783 98,0% 213.427 

2019 218.654 98,2% 214.718 

2020 219.495 98,4% 215.983 
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Rio Grande - Cassino - Quinta 

ANO População Urbana Total (hab) Índice de Atendimento (%) População Atendida (hab) 

2021 220.335 98,6% 217.250 

2022 221.147 98,8% 218.493 

2023 221.932 99,0% 219.712 

2024 222.690 99,1% 220.686 

2025 223.423 99,2% 221.636 

2026 224.132 99,3% 222.563 

2027 224.816 99,4% 223.467 

2028 225.477 99,5% 224.350 

2029 226.116 99,6% 225.212 

2030 226.733 99,7% 226.053 

2031 227.329 99,8% 226.874 

2032 227.905 99,9% 227.677 

2033 228.460 100,0% 228.460 

 
Quadro 4.15: Evolução dos índices de atendimento – Povo Novo e ilha da Torotama 

Povo Novo - Torotama 

ANO População Urbana Total (hab) Índice de Atendimento (%) População Atendida (hab) 

2013 3.220 95,3% 3.069 

2014 3.296 95,8% 3.158 

2015 3.371 96,4% 3.249 

2016 3.445 96,9% 3.339 

2017 3.520 97,5% 3.430 

2018 3.594 98,0% 3.522 

2019 3.668 98,2% 3.602 

2020 3.741 98,4% 3.681 

2021 3.772 98,6% 3.719 

2022 3.801 98,8% 3.755 

2023 3.829 99,0% 3.791 

2024 3.857 99,1% 3.822 

2025 3.883 99,2% 3.852 

2026 3.909 99,3% 3.882 

2027 3.934 99,4% 3.910 

2028 3.958 99,5% 3.938 

2029 3.981 99,6% 3.965 

2030 4.003 99,7% 3.991 

2031 4.025 99,8% 4.017 

2032 4.046 99,9% 4.042 

2033 4.066 100,0% 4.066 
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Quadro 4.16: Evolução dos índices de atendimento – Município do Rio Grande 

Município do Rio Grande 

ANO População Urbana Total (hab) Índice de Atendimento (%) População Atendida (hab) 

2013 225.624 92,0% 207.507 
2014 226.808 92,3% 209.442 
2015 227.954 92,7% 211.354 
2016 229.063 93,1% 213.242 
2017 230.136 93,5% 215.107 
2018 231.174 93,8% 216.949 
2019 232.177 94,0% 218.320 
2020 233.148 94,2% 219.665 
2021 234.086 94,4% 220.969 
2022 234.994 94,6% 222.249 
2023 235.871 94,8% 223.504 
2024 236.719 94,8% 224.508 
2025 237.538 94,9% 225.488 
2026 238.330 95,0% 226.444 
2027 239.094 95,1% 227.377 
2028 239.833 95,2% 228.288 
2029 240.547 95,3% 229.177 
2030 241.237 95,4% 230.044 
2031 241.903 95,4% 230.891 
2032 242.546 95,5% 231.718 
2033 243.167 95,6% 232.526 

 
Quadro 4.17: Evolução dos índices de atendimento para o Programa "Poços Monitorados" 

ANO População Rural Total (hab) Índice de Atendimento (%) População Atendida (hab) 

2013 9.447 0,0% 0 
2014 9.525 20,0% 1.905 
2015 9.599 40,0% 3.839 
2016 9.668 60,0% 5.801 
2017 9.735 80,0% 7.788 
2018 9.797 100,0% 9.797 
2019 9.856 100,0% 9.856 
2020 9.911 100,0% 9.911 
2021 9.980 100,0% 9.980 
2022 10.046 100,0% 10.046 
2023 10.110 100,0% 10.110 
2024 10.171 100,0% 10.171 
2025 10.231 100,0% 10.231 
2026 10.289 100,0% 10.289 
2027 10.345 100,0% 10.345 
2028 10.398 100,0% 10.398 
2029 10.450 100,0% 10.450 
2030 10.501 100,0% 10.501 
2031 10.549 100,0% 10.549 
2032 10.596 100,0% 10.596 
2033 10.641 100,0% 10.641 

 

4.3.2 Evolução da População Atendida por Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

Nos quadros a seguir estão apresentados os índices de atendimento da população por 
sistema de esgotamento sanitário e a correspondente população atendida ao longo do plano 
(2013 -2033), para os diferentes sistemas de esgotamento do município. 
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Quadro 4.18: Evolução dos índices de atendimento para coleta e tratamento de esgoto 

ANO População Urbana Total 
(hab) Índice de Atendimento (%) População Atendida (hab) 

2013 204.078 25,0% 51.020 
2014 204.955 27,2% 55.748 
2015 205.801 29,4% 60.505 
2016 206.617 31,6% 65.291 
2017 207.404 33,8% 70.102 
2018 208.163 36,0% 74.939 
2019 208.894 39,4% 82.304 
2020 209.600 42,8% 89.709 
2021 210.339 46,2% 97.176 
2022 211.053 49,6% 104.682 
2023 211.744 53,0% 112.224 
2024 212.411 55,7% 118.313 
2025 213.056 58,4% 124.425 
2026 213.679 61,1% 130.558 
2027 214.282 63,8% 136.712 
2028 214.864 66,5% 142.884 
2029 215.426 69,2% 149.075 
2030 215.969 71,9% 155.281 
2031 216.493 74,6% 161.504 
2032 216.999 77,3% 167.741 
2033 217.489 80,0% 173.991 

 
Quadro 4.19: Evolução dos índices de atendimento para o programa "Fossas Monitoradas" 

ANO População Total Índice de Atendimento População Atendida 

2013 173.054 0,0% 0 
2014 173.347 10,0% 17.335 
2015 169.719 20,0% 33.944 
2016 166.025 30,0% 49.807 
2017 162.266 40,0% 64.906 
2018 158.447 50,0% 79.223 
2019 152.062 57,0% 86.675 
2020 145.605 64,0% 93.187 
2021 139.093 71,0% 98.756 
2022 132.511 78,0% 103.359 
2023 125.863 85,0% 106.984 
2024 120.638 86,2% 103.990 
2025 115.361 87,4% 100.825 
2026 110.034 88,6% 97.490 
2027 104.659 89,8% 93.984 
2028 99.240 91,0% 90.308 
2029 93.777 92,2% 86.462 
2030 88.272 93,4% 82.446 
2031 82.729 94,6% 78.261 
2032 77.147 95,8% 73.907 
2033 71.530 97,0% 69.384 

 

4.4 Demandas de Abastecimento de Água 
Tendo em vista a evolução da população atendida, apresentada no item 4.3, bem como os 
parâmetros e metas descritos nos itens 4.1 e 4.2, a seguir estão apresentadas as demandas 
de cada sistema de abastecimento de água até o horizonte do plano. 
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Quadro 4.20: Evolução das demandas para o Sistema Central 

ANO 
População 

Urbana Total 
(hab) 

Índice de 
Atendimento 

(%) 

População 
Atendida (hab) Perdas (%) 

Consumo per 
capita 

incluindo 
perdas 

(l/hab.dia) 

Vazão (l/s) 
Vazão do dia 

de maior 
consumo (l/s) 

Vazão da hora 
de maior 

consumo (l/s) 

Demanda 
diária (m³/dia) 

Demanda do 
dia de maior 

consumo 
(m³/dia) 

2013 212.956 96,0% 204.438 36,0% 225,0 532,39 638,87 958,30 45.998,58 55.198,30 

2014 213.987 96,4% 206.284 35,4% 222,9 532,21 638,65 957,97 45.982,80 55.179,35 

2015 214.985 96,8% 208.105 34,8% 220,9 531,97 638,36 957,54 45.961,89 55.154,26 

2016 215.949 97,2% 209.902 34,2% 218,8 531,67 638,00 957,00 45.936,11 55.123,33 

2017 216.881 97,6% 211.676 33,6% 216,9 531,32 637,58 956,37 45.905,69 55.086,83 

2018 217.783 98,0% 213.427 33,0% 214,9 530,91 637,10 955,64 45.870,88 55.045,05 

2019 218.654 98,2% 214.718 32,4% 213,0 529,38 635,26 952,89 45.738,73 54.886,48 

2020 219.495 98,4% 215.983 31,8% 211,1 527,82 633,38 950,07 45.603,55 54.724,26 

2021 220.335 98,6% 217.250 31,2% 209,3 526,28 631,54 947,31 45.471,02 54.565,23 

2022 221.147 98,8% 218.493 30,6% 207,5 524,72 629,66 944,50 45.335,76 54.402,92 

2023 221.932 99,0% 219.712 30,0% 205,7 523,12 627,75 941,62 45.197,98 54.237,58 

2024 222.690 99,1% 220.686 29,0% 202,8 518,04 621,65 932,48 44.758,85 53.710,63 

2025 223.423 99,2% 221.636 28,0% 200,0 513,05 615,66 923,48 44.327,18 53.192,61 

2026 224.132 99,3% 222.563 27,0% 197,3 508,13 609,76 914,64 43.902,78 52.683,34 

2027 224.816 99,4% 223.467 26,0% 194,6 503,30 603,97 905,95 43.485,50 52.182,60 

2028 225.477 99,5% 224.350 25,0% 192,0 498,56 598,27 897,40 43.075,18 51.690,22 

2029 226.116 99,6% 225.212 24,0% 189,5 493,89 592,66 888,99 42.671,67 51.206,01 

2030 226.733 99,7% 226.053 23,0% 187,0 489,29 587,15 880,73 42.274,83 50.729,79 

2031 227.329 99,8% 226.874 22,0% 184,6 484,77 581,73 872,59 41.884,50 50.261,40 

2032 227.905 99,9% 227.677 21,0% 182,3 480,33 576,40 864,59 41.500,55 49.800,66 

2033 228.460 100,0% 228.460 20,0% 180,0 475,96 571,15 856,73 41.122,86 49.347,43 
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Quadro 4.21: Evolução das demandas para os Sistemas Torotama e Povo Novo 

ANO 
População 

Urbana Total 
(hab) 

Índice de 
Atendimento 

(%) 

População 
Atendida (hab) 

Perdas (%)  

Consumo per 
capita incluindo 

perdas 
(l/hab.dia) 

Vazão (l/s) 
Vazão do dia 

de maior 
consumo (l/s) 

Vazão da hora 
de maior 

consumo (l/s) 

Demanda 
diária (m³/dia) 

Demanda do 
dia de maior 

consumo 
(m³/dia) 

2013 3.220 95,3% 3.069 36,0% 225,0 7,99 9,59 14,39 690,48 828,58 

2014 3.296 95,8% 3.158 35,4% 222,9 8,15 9,78 14,67 704,05 844,86 

2015 3.371 96,4% 3.249 34,8% 220,9 8,30 9,97 14,95 717,48 860,98 

2016 3.445 96,9% 3.339 34,2% 218,8 8,46 10,15 15,22 730,79 876,94 

2017 3.520 97,5% 3.430 33,6% 216,9 8,61 10,33 15,50 743,96 892,75 

2018 3.594 98,0% 3.522 33,0% 214,9 8,76 10,51 15,77 757,00 908,40 

2019 3.668 98,2% 3.602 32,4% 213,0 8,88 10,66 15,98 767,25 920,70 

2020 3.741 98,4% 3.681 31,8% 211,1 9,00 10,80 16,19 777,32 932,78 

2021 3.772 98,6% 3.719 31,2% 209,3 9,01 10,81 16,22 778,37 934,05 

2022 3.801 98,8% 3.755 30,6% 207,5 9,02 10,82 16,23 779,23 935,08 

2023 3.829 99,0% 3.791 30,0% 205,7 9,03 10,83 16,25 779,90 935,88 

2024 3.857 99,1% 3.822 29,0% 202,8 8,97 10,77 16,15 775,21 930,25 

2025 3.883 99,2% 3.852 28,0% 200,0 8,92 10,70 16,05 770,47 924,57 

2026 3.909 99,3% 3.882 27,0% 197,3 8,86 10,63 15,95 765,70 918,84 

2027 3.934 99,4% 3.910 26,0% 194,6 8,81 10,57 15,85 760,91 913,09 

2028 3.958 99,5% 3.938 25,0% 192,0 8,75 10,50 15,75 756,09 907,30 

2029 3.981 99,6% 3.965 24,0% 189,5 8,70 10,43 15,65 751,25 901,50 

2030 4.003 99,7% 3.991 23,0% 187,0 8,64 10,37 15,55 746,40 895,68 

2031 4.025 99,8% 4.017 22,0% 184,6 8,58 10,30 15,45 741,54 889,85 

2032 4.046 99,9% 4.042 21,0% 182,3 8,53 10,23 15,35 736,68 884,02 

2033 4.066 100,0% 4.066 20,0% 180,0 8,47 10,16 15,25 731,82 878,18 
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4.5 Contribuição de Esgotos Domésticos 
Para o sistema de esgotamento sanitário, a partir da evolução da população atendida apresentada no item 4.3 e dos parâmetros e metas 
descritos nos itens 4.1 e 4.2, apresenta-se a seguir as contribuições dos sistemas. 

Quadro 4.22:  Evolução das demandas de contribuição de esgoto 

ANO População Urbana 
Total (hab)  

Índice de 
Atendimento (%)  

População Atendida 
(hab) Vazão (l/s) Vazão do dia de 

maior consumo (l/s) 
Demanda diária 

(m³/dia) 

Demanda do dia de 
maior consumo 

(m³/dia) 

2013 204.078 25,0% 51.020 82 97,96 7.053 8.464 

2014 204.955 27,2% 55.748 89 107,04 7.707 9.248 

2015 205.801 29,4% 60.505 97 116,17 8.364 10.037 

2016 206.617 31,6% 65.291 104 125,36 9.026 10.831 

2017 207.404 33,8% 70.102 112 134,60 9.691 11.629 

2018 208.163 36,0% 74.939 120 143,88 10.360 12.431 

2019 208.894 39,4% 82.304 132 158,02 11.378 13.653 

2020 209.600 42,8% 89.709 144 172,24 12.401 14.882 

2021 210.339 46,2% 97.176 155 186,58 13.434 16.120 

2022 211.053 49,6% 104.682 167 200,99 14.471 17.366 

2023 211.744 53,0% 112.224 180 215,47 15.514 18.617 

2024 212.411 55,7% 118.313 189 227,16 16.356 19.627 

2025 213.056 58,4% 124.425 199 238,90 17.200 20.641 

2026 213.679 61,1% 130.558 209 250,67 18.048 21.658 

2027 214.282 63,8% 136.712 219 262,49 18.899 22.679 

2028 214.864 66,5% 142.884 229 274,34 19.752 23.703 

2029 215.426 69,2% 149.075 239 286,22 20.608 24.730 

2030 215.969 71,9% 155.281 248 298,14 21.466 25.759 

2031 216.493 74,6% 161.504 258 310,09 22.326 26.792 

2032 216.999 77,3% 167.741 268 322,06 23.188 27.826 

2033 217.489 80,0% 173.991 278 334,06 24.052 28.863 
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Quadro 4.23: Evolução das vazões de infiltração para os sistemas 

ANO Rede (km) Vazão de 
infiltração (l/s) 

Vazão de 
Infiltração (m³/dia) 

Vazão de 
infiltração ETE 

(l/s) 

Vazão de 
Infiltração ETE 

(m³/dia) 

2013 169,00 84,50 7.301 42 3650,4 

2014 169,00 84,50 7.301 42 3650,4 

2015 169,00 84,50 7.301 42 3650,4 

2016 169,00 84,50 7.301 42 3650,4 

2017 169,00 84,50 7.301 42 3650,4 

2018 169,00 84,50 7.301 42 3650,4 

2019 295, 147,90 12.779 74 6389,28 

2020 296,00 147,90 12.779 74 6389,28 

2021 296,00, 147,90 12.779 74 6389,28 

2022 296,00, 147,90 12.779 74 6389,28 

2023 296,000 147,90 12.779 74 6389,28 

2024 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2025 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2026 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2027 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2028 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2029 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2030 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2031 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2032 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 

2033 478,00 238,92 20.643 119 10321,35 
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5 DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA AMPLIAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

O município do Rio Grande é dividido em 5 distritos, os quais têm características distintas 
quanto ao tipo de ocupação e uso do solo e quanto às configurações populacionais. 

Desse modo, as metas e ações deste plano no que tange ao esgotamento sanitário e ao 
abastecimento de água seguiram esta divisão, tendo em vista que os problemas e, 
consequentemente, as soluções são distintas para cada distrito. 

5.1 Sistema de Abastecimento de Água 
Para cada sistema de abastecimento foram indicadas diferentes alternativas para ampliar e 
melhorar os serviços de abastecimento de água, tendo em vista os problemas identificados 
em cada um dos distintos sistemas.  

Entretanto há um problema que é comum a todos os sistemas de abastecimento de água do 
município, que se refere aos hidromêtros.  A hidrometração é insuficiente, o que pode 
causar perdas de faturamento, além de existir a necessidade de substituir/aferir os 
hidrômetros com mais de 5 anos de uso. 

Com o intuito de solucionar este problema foi concebida a criação de um programa cujo 
objetivo é atingir as metas de hidrometração através de um plano de implantação de novos 
hidrômetros. O referido programa objetiva ainda atender a NBR NM 212/1999, a qual prevê 
que os hidrômetros devem ter um tempo máximo de uso de 5 anos e que após este tempo 
os mesmos devem ser substituídos/aferidos.  

Para atender esta norma os hidrômetros com mais de 5 anos de uso, cerca de 9.885 
unidades, deverão ser substituídos como medida emergencial. Além da criação de um plano 
de substituição do parque de hidrômetros com o intuito de que nenhum hidrômetro esteja 
sendo usado com mais de 5 anos de uso sem a devida aferição.  

5.1.1 Sistema Central (1º Distrito e Vila da Quinta) 

Conforme verificado no diagnóstico, o município do Rio Grande possui um grande sistema 
de captação, adução, tratamento e distribuição de água. Este sistema foi chamado de 
Sistema Central e compreende o 1° Distrito (cidade do Rio Grande e Balneário Cassino) e a 
Vila da Quinta (parte do 5° Distrito).  

As alternativas e ações para a melhoria e ampliação deste sistema estão descritas nos itens a 
seguir. 

5.1.1.1 Captação e Adução de Água Bruta 

O canal de adução de água bruta – a partir do Canal São Gonçalo – utilizado atualmente, 
não precisa ser alterado ou ampliado, tendo em vista que o referido canal foi projetado para 
operar com vazão máxima de 12m³/s e as demandas para abastecimento público e para a 
produção agrícola não ultrapassarão 3 m³/s. As elevatórias de água bruta, como possuem 
inversores de frequência, também não precisarão ser modificadas para atender as 
demandas futuras. 

Apesar de o canal ter capacidade para atender as demandas futuras, reformas nas placas 
de concreto do fundo do canal, bem como a limpeza do mesmo são necessárias, tendo em 
vista o tempo de uso e o desgaste natural das estruturas devido às intempéries e ao 
crescimento de plantas ao longo do canal.  

A reforma nas placas e a limpeza do canal de adução devem ocorrer a curto prazo (isto é, 
nos primeiros 5 anos) tendo em vista que a postergação desta recuperação pode gerar 
problemas com custos superiores aos dos pequenos reparos necessários atualmente.   

Conforme o diagnóstico, a limpeza do trecho inicial do canal já está sendo providenciada. 
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5.1.1.2 Tratamento de Água e Destinação de Resíduos  da ETA 

Para atender as demandas futuras, assegurando a qualidade da água, são necessárias 
modificações na Estação de Tratamento de Água. 

Conforme o diagnóstico, o Edital 005/2013 da CORSAN contempla os estudos e os projetos 
executivos necessários para aumentar a produção de água pela ETA para curto e médio 
prazo. As modificações previstas neste edital referem-se à alteração – do tipo de floculador 
– de três dos quatro floculadores existentes na ETA. Os três floculadores, para os quais se 
prevê a alteração, são do tipo convencional e serão modificados para o tipo Alabama. O 
quarto floculador, que não será modificado, já é do tipo Alabama.  

Cabe ressaltar que floculadores do tipo Alabama tem maior eficiência na formação de flocos 
quando comparados aos do tipo convencional. Sendo assim, não será necessário ampliar a 
ETA para garantir o aumento na produção de água tratada, tendo em vista que a modificação 
dos floculadores será responsável por um incremento considerável na produção. 

Quanto aos resíduos sólidos gerados na ETA, a CORSAN através do Edital 020/2013 prevê 
a criação de uma Unidade de Tratamento de Lodo Mecanizada. A Licença de Instalação (LI) 
desta unidade já foi expedida pela FEPAM, LI nº 179/2013. Segundo esta licença, o lodo 
desidratado deverá possuir um teor de umidade menor que 75%. 

De acordo com a licença de operação da estação de tratamento, o lodo seco deve ser 
disposto em pequenas quantidades a taxas de 2,2 a 4,4 kg/m², em locais previamente 
aprovados pela FEPAM, conforme o informativo nº 262/2003 - DEPRO. O local atual de 
disposição deste material é as margens do canal adutor (São Gonçalo). Entretanto, o Plano 
Diretor, dispõe no seu artigo 93° que: 

Art. 93. São Áreas de Preservação Permanente, as instituídas legalmente na forma da lei 
vigente, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas 
§ 1º. Além das áreas instituídas legalmente, na forma da legislação Estadual e Federal 
vigente, são consideradas pelo Município como de preservação permanentes, as seguintes 
áreas: 
............ 
III - As áreas que se localizam às margens de canal adutor da Corsan, correspondendo a 
uma faixa de largura mínima de 50,00 m (cinqüenta metros). 

Tendo isto em vista, observa-se a necessidade de modificar o local de despejo dos resíduos 
gerados na ETA, para isto foram identificadas duas Alternativas: 

Alternativa 1 

A primeira alternativa quanto ao destino final dos resíduos desidratados é a sua disposição 
final no aterro sanitário que atende ao município. Sendo esta solução, para o curto prazo a 
mais indicada, por ser a de mais fácil implantação, apesar de envolver custos relativamente 
altos, quando comparada à situação atual que só tem o custo de transporte, relativamente 
baixo devido a sua proximidade à ETA. 

Alternativa 2 

A segunda alternativa é o licenciamento de outra área para disposição deste rejeito, 
dispondo em pequenas quantidades a taxas de 2,2 a 4,4 kg/m², em locais previamente 
aprovados pela FEPAM, conforme o informativo nº 262/2003 - DEPRO. 

Alternativa 3 

Outra alternativa é a criar parceria com a Emater e/ou Embrapa para que sejam realizados 
estudos quanto à possibilidade de uso deste lodo desidratado na agricultura, nas condições 
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do município do Rio Grande. A alternativa de utilizar o lodo desidratado na agricultura pode 
ser tornar viável a médio prazo, após verificada as vantagens de utilizar este lodo 
desidratado em solos agrícolas e a segurança sanitária e ambiental da aplicação deste lodo 
em uma cultura agrícola. 

5.1.1.3 Adutoras, Reservatórios e Elevatória de Águ a Tratada 

As elevatórias de água tratada, assim como as elevatórias de água bruta, não necessitam 
de alteração dos grupos motor bomba, tendo em vista que estas são equipadas com 
inversores de frequência. Sendo assim, apenas a modificação de frequência é suficiente 
para atender as demandas por água a longo prazo. 

De acordo com as Normas da ABNT e as boas práticas, o volume reservado ideal para um 
sistema de abastecimento de água, atendido por captação superficial, é de um terço da 
demanda máxima diária. 

No quadro a seguir apresenta-se o volume de reservação de água necessário para atender 
o aumento da demanda no período de alcance do plano. 

Quadro 5.1: Demandas de reservação 

ANO Demanda diária 
(m³/dia) 

Demanda do dia 
de maior 

consumo (m³/dia) 

Volume de 
reservação 

necessário (m³) 

Volume de 
Reservação 

Existente (m³) 

Déficit (-) ou 
Superavit (+)na 

Reservação (m³) 

2013 45.998,58 55.198,30 18.399 19.150 751 

2014 45.982,80 55.179,35 18.393 19.150 757 

2015 45.961,89 55.154,26 18.385 19.150 765 

2016 45.936,11 55.123,33 18.374 19.150 776 

2017 45.905,69 55.086,83 18.362 19.150 788 

2018 45.870,88 55.045,05 18.348 19.150 802 

2019 45.738,73 54.886,48 18.295 19.150 855 

2020 45.603,55 54.724,26 18.241 19.150 909 

2021 45.471,02 54.565,23 18.188 19.150 962 

2022 45.335,76 54.402,92 18.134 19.150 1.016 

2023 45.197,98 54.237,58 18.079 19.150 1.071 

2024 44.758,85 53.710,63 17.904 19.150 1.246 

2025 44.327,18 53.192,61 17.731 19.150 1.419 

2026 43.902,78 52.683,34 17.561 19.150 1.589 

2027 43.485,50 52.182,60 17.394 19.150 1.756 

2028 43.075,18 51.690,22 17.230 19.150 1.920 

2029 42.671,67 51.206,01 17.069 19.150 2.081 

2030 42.274,83 50.729,79 16.910 19.150 2.240 

2031 41.884,50 50.261,40 16.754 19.150 2.396 

2032 41.500,55 49.800,66 16.600 19.150 2.550 

2033 41.122,86 49.347,43 16.449 19.150 2.701 

Apesar de o volume atual de reservação ser suficiente para atender as demandas futuras, 
faz-se necessário que no projeto de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 
(SAA) sejam previstos novos reservatórios para atender as áreas de expansão. 

5.1.1.4 Distribuição de Água Tratada 

A partir dos dados obtidos no diagnóstico, pode-se observar no Quadro 5.2, o atual cadastro 
de rede existente no município. 
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Quadro 5.2: Redes de Distribuição, segundo diâmetro e material 

Diâmetro 
(mm) 

Extensão de Rede por Material (m) 

PVC CA PVC DE FOFO FC FOFO NI * 

DN 32  1.218,94 - - - - - 

DN 40  463,14 - - - - - 

DN 50  181.802,7 - - 905,67 812,88 - 

DN 60  543,63 - - 9.733,97 - - 

DN 65  830,4 - - - - - 

DN 75  46.088,14 - - 2.434,32 6.882,67 - 

DN 100  9.843,76 321,31 - 7.184,37 18.554,02 - 

DN 110  234,66 - - - - - 

DN 150 8.451,75 98,73 - 2.198,27 4.179,98 - 

DN 175  - - - 404,55 -   

DN 180 7.549,51 - - - - - 

DN 200 1.207,84 321,24 - 9.288,12 3763,4 - 

DN 250 519,6 516,84 - 3.939,88 9.696,37 - 

DN 300 633,88 - 438,14 6.347,93 7.547,75 - 

DN 350 - - - 3.017,01 533,04 - 

DN 400 - - - - 1233 - 

DN 500 - - - - 904,58 - 

DN 600 - - - - 30.733,27 - 

DN 700 - - - - 10.549,85 - 

DN NI * 10,23 323,44 - - 296,12 153.186,6 

Total 259.398,2 1.581,56 438,14 45.454,09 95.686,93 153.186,6 

Cadastro de rede 

De acordo com os dados expostos no quadro acima, dos 555.745 metros de rede existente, 
cerca de 153.816 metros (o que representa 27% das canalizações) não tem identificação 
quando ao diâmetro e quanto ao material. Isto indica a necessidade de atualização e 
organização desses dados. 

Tendo em vista que o cadastro de rede é deficitário, e que um cadastro bem estruturado é 
de grande valia para a operação, manutenção e planejamento de sistemas, foi identificado a 
necessidade de realizar um recadastramento destas redes, em um  Sistema de Informação 
Geográfica (SIG). Sendo SIG um conjunto de funções automatizadas, que fornecem aos 
profissionais, capacidades avançadas de armazenamento, acesso, manipulação e 
visualização de informação georreferenciada. 

Este cadastro deverá ser uma medida emergencial, para que sejam obtidas informações 
precisas para o correto planejamento das ações futuras, como a substituição das redes com 
problemas ou que sejam de cimento amianto. 

Substituição de rede 

Além do exposto acima, observa-se a necessidade de substituição de aproximadamente 
1.582 metros de canalizações de cimento-amianto, tendo em vista que a fabricação e 
comercialização de tais canalizações são proibidas pela Lei Estadual Nº 11.643, de 21 de 
junho de 2001. Entretanto, com o cadastramento das redes, poderá ser verificada a 
necessidade de substituição de mais canalizações, tendo em vista que 153.186,6 metros de 
canalização não possuem informação quanto ao tipo de material.  
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Faz-se necessário um estudo para verificar se a rede da região central onde está prevista a 
verticalização tem capacidade para atender a demanda de água provocada pelo aumento da 
densidade populacional. 

Ampliação de rede 

O incremento de rede devido a expansão da cidade deve ser contemplado no estudo de 
ampliação do Sistema de Abastecimento de Água. 

Verificou-se também, durante as audiências, a existência de diversos locais que não 
possuem redes de água e esgoto. Estes locais necessitam de prévia regularização fundiária 
e, assim que a tiverem, deverão ser atendidas pelas redes.  

5.1.1.5 Monitoramento da Qualidade da Água 

O monitoramento da qualidade da água é executado de acordo com as especificações do 
respectivo Plano de Amostragem, elaborado conforme as exigências da Portaria 2.914/2011 
do Ministério da Saúde. O número de amostras a serem coletadas deverá ser ampliado de 
acordo com o aumento populacional para o atendimento da legislação. 

Conforme verificado no diagnóstico, os pontos de coleta são aleatórios para que se tenha 
uma amostragem mais completa. Entende-se que este procedimento é adequado e poderá 
ser mantido também para os novos pontos de coleta necessários. 

5.1.1.6 Hidrometração 

Conforme mencionado na proposição das metas para hidrometração do município, entende-
se que a hidrometração é uma necessidade, uma vez que implica no controle do consumo e 
na cobrança correta pelo uso de água. 

Ressalta-se que os hidrômetros existentes devem ser substituídos/aferidos a cada 5 (cinco) 
anos. Todavia, de acordo com o diagnóstico, verificou-se a existência de hidrômetros com 
mais de 5 (cinco) anos de uso, em desacordo com a NBR NM 212/1999.  

O quadro a seguir apresenta o número de hidrômetros nessa situação. 

Quadro 5.3: Total de hidrômetros que necessitam substituição - Sistema Central 

Local Recauchutados Necessitam Reposição Total 

Rio Grande 1.114 7.097 8.211 

Cassino 336 2.596 2.932 

Quinta 40 192 232 

Total 1.490 9.885 11.375 

A substituição dos hidrômetros com mais de 5 (cinco) anos deve ser feito como medida 
emergencial. Após esta etapa propõe-se a elaboração de um levantamento geral do parque 
de hidrômetros seguido de um plano de substituição, conforme a NBR NM 212/1999. 

5.1.2 3° Distrito - Vila do Povo Novo e Ilha do Torotama 
Tendo em vista que este distrito possui as áreas urbanas abastecidas por poços coletivos 
com tratamento e rede de distribuição, as alternativas e ações previstas neste plano para 
este distrito são distintas para as áreas urbanas e rurais.  

A seguir estão apresentadas as alternativas e ações para as áreas urbanas. As áreas rurais 
serão tratadas juntamente com os outros distritos. 

5.1.2.1 Captação, Tratamento e Adução de Água Trata da 

Conforme verificado no diagnóstico, existem 2 (dois) poços de captação em operação e 1 
(um) poço instalado, que ainda não iniciou a sua operação (PNO2). 
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O tratamento simplificado (cloração e fluoretação) e a adição de orto-polifostatos, que tem 
como objetivo inibir a precipitação do ferro na água, são suficientes para garantir a 
qualidade da água distribuída por estes poços. 

Entretanto, como observado no diagnóstico, nenhum dos 3 (três) poços de captação possui 
o perímetro de proteção mínimo de 10 (dez) metros exigido por lei, conforme o art. 30º do 
Decreto Estadual nº 42.047, de 26 de dezembro de 2002.  

Para regularizar os poços é prevista a desapropriação das áreas do entorno, de forma que o 
perímetro de proteção mínimo seja alcançado. Todavia, as áreas do entorno do poço TO-01 
não possibilitam a desapropriação e, como visto no diagnóstico, o principal problema é o 
escoamento de esgotos pluviais e sanitários na vala de drenagem em frente ao poço. Para 
solucionar este problema a concessionária deve verificar quais as residências que estão 
lançando os esgotos na vala de drenagem e, assim, interromper o lançamento dos mesmos. 

5.1.2.2 Reservação de Água Tratada 

No Quadro 5.4apresenta-se o volume de reservação de água necessário para atender a 
demanda do período de alcance do plano. Observa-se que entre os anos de 2018 e 2023 há 
déficit na reservação. 

Quadro 5.4: Evolução da demanda de reservação 

ANO Demanda diária 
(m³/dia) 

Demanda do dia 
de maior 

consumo (m³/dia) 

Volume de 
reservação 

necessário (m³) 

Volume de 
Reservação 

existente (m³) 

Déficit (-) ou 
Superávit (+)na 

Reservação (m³) 

2013 690,48 828,58 276 300 24 

2014 704,05 844,86 282 300 18 

2015 717,48 860,98 287 300 13 

2016 730,79 876,94 292 300 8 

2017 743,96 892,75 298 300 2 

2018 757,00 908,40 303 300 -3 

2019 767,25 920,70 307 300 -7 

2020 777,32 932,78 311 300 -11 

2021 778,37 934,05 311 300 -11 

2022 779,23 935,08 312 300 -12 

2023 779,90 935,88 312 300 -12 

2024 775,21 930,25 310 300 -10 

2025 770,47 924,57 308 300 -8 

2026 765,70 918,84 306 300 -6 

2027 760,91 913,09 304 300 -4 

2028 756,09 907,30 302 300 -2 

2029 751,25 901,50 300 300 0 

2030 746,40 895,68 299 300 1 

2031 741,54 889,85 297 300 3 

2032 736,68 884,02 295 300 5 

2033 731,82 878,18 293 300 7 

5.1.2.3 Rede de Distribuição de Água Tratada 

Por se tratar de um sistema relativamente novo, as redes de água não necessitam ser 
substituídas. Todavia, considerando que a população deverá aumentar, deve-se prever 
incrementos de rede nesta região. 
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5.1.2.4 Monitoramento da Qualidade da Água 

Para o 3° Distrito, assim como para o Sistema Central, o  monitoramento da qualidade da 
água é executado de acordo com as especificações do respectivo Plano de Amostragem. 
Esse último é elaborado conforme exigências da Portaria 2.914/ 2011 do Ministério da 
Saúde. O número de amostras a serem coletadas deverá ser ampliado acordo com o 
aumento populacional, para manter o atendimento à legislação.  

Conforme verificado no diagnóstico, os pontos de coleta são aleatórios para que se tenha 
uma amostragem mais completa. Entende-se que este procedimento é adequado e pode ser 
mantido para os novos pontos de coleta necessários em função do aumento populacional. 

5.1.2.5 Hidrometração 

No diagnóstico foi verificado que a maior parte das ligações de água não possui 
hidrômetros, sendo apenas 44,36% das ligações com hidrômetro instalado. Este problema é 
mais acentuado na Ilha da Torotama onde das 282 ligações apenas 30 possuem hidrômetro. 

Conforme mencionado na proposição das metas para hidrometração do município, entende-
se que a implantação de hidrômetros é uma necessidade, uma vez que implica diretamente 
no controle do consumo e na cobrança correta pelo uso da água. 

Além disso, os hidrômetros existentes devem ser substituídos/aferidos a cada 5(cinco) anos. 
Todavia, conforme observado no diagnóstico, verificou-se a existência de hidrômetros com 
mais de 5(cinco) anos de uso em desacordo com a NBR NM 212/1999. Os hidrômetros 
nesta situação estão relacionados no quadro a seguir.  

Quadro 5.5: Total de hidrômetros que necessitam substituição - Povo Novo e Torotama 

Local Recauchutados Necessitam Reposição Total 

Povo Novo 0 28 28 

Torotama 2 7 9 

Total 2 35 37 

A substituição dos hidrômetros com mais de 5(cinco) anos deve ser feito como medida 
emergencial. Após esta etapa é proposta a elaboração de um levantamento geral do parque 
de hidrômetros seguido de um plano de substituição, conforme a NBR NM 212/1999. 

5.1.3 Ilha dos Marinheiros 
Na Ilha dos Marinheiros, assim como na Ilha da Torotama, a água subterrânea tem 
características salobras e ferruginosas. Tendo em vista os problemas advindos do consumo 
de água salobra e as dificuldades de dessalinizar a água dos poços individuais, foram 
previstas duas alternativas, conforme segue: 

Alternativa 1 

Implantação de 1 (um) ou 2 (dois) poços profundos de acesso público na ilha. Estes poços 
seriam implantados no centro da ilha para diminuir a possibilidade da intrusão salina devido 
à exploração da água subterrânea. Os possíveis locais para a implantação dos poços na ilha 
estão apresentados nas figuras a seguir (Figura 5.1 e Figura 5.2). 

A implantação dos poços de captação coletivos está condicionada a estudos que indiquem a 
possibilidade de exploração da água subterrânea a um custo viável e com a qualidade 
desejada, apenas com tratamento simplificado – cloração e fluoretação – ou com a 
utilização de dessalinizadores.  
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Alternativa 2 

Incentivo e apoio técnico e financeiro para a utilização de cisternas com o objetivo de 
armazenar água da chuva. 

Segundo Decreto 7217, que regulamenta a lei 11.445, em seu artigo 68: 

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  
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. 
§ 2o O programa mencionado no caput será implementado, preferencialmente, na região do 
semiárido brasileiro. 

 

Esta alternativa também está adequada às novas diretrizes estabelecidas pela Lei Federal  
12.862, que altera a Lei 11.445, que diz: 

 

“Art. 2.  XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.”  

.... 

“Art. 48. XII - estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e métodos 
economizadores de água.  

“Art. 49. XI - incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução 
do consumo de água; 

XII - promover educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários.” 

Caso estas cisternas tenham destinação para consumo humano, a qualidade desta água 
deverá seguir a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Segundo o Art. 4° desta portaria, 
esses casos estão sujeitos à vigilância da qualidade da água.  

Sugere-se uma parceria com a concessionária para viabilização destas propostas, pela sua 
expertise e qualidade técnica, de subsídio técnico e treinamentos aos moradores, assim 
como na realização das análises. 

Ressalta-se que as duas alternativas apresentadas podem ser realizadas simultânea e 
conjuntamente, tendo em vista que uma não interfere na execução da outra.  
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5.1.4 Áreas Rurais e Pequenos Centros Urbanos 
Tendo em vista a dificuldade de implantar um sistema de captação e tratamento de água 
centralizado para as áreas com pouca densidade populacional, bem como garantir o acesso 
à água de qualidade, conforme previsto na portaria MS n° 2.914/2011, considerou-se duas 
alternativas para que toda população tenha à disposição água para consumo dentro dos 
parâmetros de potabilidade.  

Observa-se que estas alternativas não são excludentes entre si, ao contrário, é necessário 
que estas duas alternativas sejam adotadas conjuntamente, para que se garanta o 
atendimento de toda a população.  

Alternativa 1 

Para a garantia da qualidade da água para a população que utiliza poços ou nascentes com 
canalização foi previsto para o município um programa chamado "Poços Monitorados". 
Sugere-se para este programa algumas ações, conforme seguem: 

− Cadastro de todos os poços de captação individual; 

− Análise periódica da qualidade da água segundo os parâmetros da portaria MS n° 
2.914/2011; 

− Doação de produtos químicos, como cloro em pastilhas, para garantia da qualidade e 
descontaminação da água; 

− Projetos de Educação Ambiental direcionados para a importância da utilização dos 
produtos químicos doados. 

Para que esta alternativa seja viável sugere-se um acordo entre a Prefeitura Municipal do 
Rio Grande, a concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário (CORSAN) e o Programa VIGIÁGUA1. 

Esta ação visa proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações 
rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados e contribuir para o desenvolvimento 
nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a 
inclusão social; conforme Art. 53 do Decreto 7217/2010, o qual regulamenta a Lei Federal 
11.445/2007, que estabelece a Política Federal de Saneamento Básico como conjunto de 
planos, programas, projetos e ações promovidos por órgãos e entidades federais, 
isoladamente ou em cooperação com outros entes da Federação, ou com particulares e  
seus objetivos. 

Alternativa 2 

Incentivo e apoio técnico e financeiro para a utilização de cisternas com o objetivo de 
armazenar água da chuva. 

Segundo Decreto 7217, que regulamenta a lei 11.445, em seu artigo 68: 

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  

                                                
1Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da Água para 
Consumo Humano (VIGIAGUA). 
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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. 
§ 2o O programa mencionado no caput será implementado, preferencialmente, na região do 
semiárido brasileiro. 

Esta alternativa também está adequada às novas diretrizes estabelecidas pela Lei Federal  
12.862, que altera a Lei 11.445, que diz: 

 “Art. 2.  XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.”  

“Art. 48. XII - estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e métodos 
economizadores de água.  

“Art. 49. XI - incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução 
do consumo de água; 

XII - promover educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários.” 

Caso estas cisternas tenham destinação para consumo humano, a qualidade desta água 
deverá seguir a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Segundo o Art. 4° desta portaria, 
esses casos estão sujeitos à vigilância da qualidade da água. Possíveis ações de controle 
de qualidade da água por iniciativa do poder público devem ficar condicionadas a estudos 
que apresentem formas de viabilização. 

Sugere-se uma parceria da prefeitura municipal com a concessionária, pela sua expertise e 
qualidade técnica, visando o subsídio técnico e treinamentos aos moradores para a coleta 
de amostras para análise, assim como para a realização das análises. 

Ressalta-se que as duas alternativas apresentadas podem ser realizadas simultânea e 
conjuntamente, tendo em vista que uma não interfere na execução da outra. 

Na figura a seguir (Figura 5.3) podem ser visualizadas as formas de abastecimento para as 
diversas áreas do município, de acordo com as alternativas apresentadas no item 5.1, quais 
sejam: 

− Captação Superficial e Rede de Distribuição Geral; 

− Poços Coletivos; 

− Poços Coletivos e/ou Cisternas de Água da Chuva;e 

− Poços Individuais e/ou Cisternas. 

Na Figura 5.4 tem-se um esquema resumido do Sistema de Abastecimento proposto para o 
município do Rio Grande. 
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Figura 5.4: Fluxograma da Proposta de Abastecimento de Água
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5.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 
O município do Rio Grande é dividido em 5 distritos, com características distintas quanto ao 
tipo de ocupação e uso do solo e quanto às configurações populacionais.  

Em razão disso, e a exemplo do que foi estabelecido para o sistema de abastecimento de 
água, as metas e ações do presente plano – no que tange ao esgotamento sanitário – 
seguirá a mesma divisão, tendo em vista que os problemas e as soluções são distintas para 
cada distrito.  

5.2.1 1° Distrito - Rio Grande 
O 1° Distrito conta com 8 (oito) sistemas distintos de esgot amento sanitário, os quais foram 
analisados separadamente, tendo em vista que cada sistema possui problemas específicos. 
Todavia, entre estes 8 (oito) sistemas, 3 (três) são destinados ao esgotamento de 
condomínios e possuem estações de tratamento próprias; em razão disso, não foram 
analisadas alternativas para tais sistemas. 

No Quadro 5.6 foi comparada a evolução da contribuição de esgotos sanitários coma 
capacidade de tratamento atualmente instalada no município. Observa-se que apenas no 
ano 2032 a vazão de contribuição será maior que a capacidade de tratamento, evidenciando 
a necessidade de investimento na ampliação do sistema. 

Quadro 5.6: Evolução da contribuição de esgotamento sanitário 

ANO Demanda diária 
(m³/dia) 

Vazão de 
Infiltração ETE 

(m³/dia) 

Vazão total ETE 
(m³/dia) 

Capacidade de 
tratamento 
instalada 

Déficit (-) ou 
Superavit (+)no 
tratamento (m³) 

2013 7.052,94 3.650,40 10.703,34 33.383 22.680 

2014 7.706,56 3.650,40 11.356,96 33.383 22.026 

2015 8.364,26 3.650,40 12.014,66 33.383 21.368 

2016 9.025,81 3.650,40 12.676,21 33.383 20.707 

2017 9.690,96 3.650,40 13.341,36 33.383 20.042 

2018 10.359,51 3.650,40 14.009,91 33.383 19.373 

2019 11.377,76 6.389,28 17.767,04 33.383 15.616 

2020 12.401,33 6.389,28 18.790,61 33.383 14.592 

2021 13.433,67 6.389,28 19.822,95 33.383 13.560 

2022 14.471,28 6.389,28 20.860,56 33.383 12.522 

2023 15.513,86 6.389,28 21.903,14 33.383 11.480 

2024 16.355,58 10.321,34 26.676,93 33.383 6.706 

2025 17.200,48 10.321,34 27.521,82 33.383 5.861 

2026 18.048,36 10.321,34 28.369,70 33.383 5.013 

2027 18.899,03 10.321,34 29.220,37 33.383 4.163 

2028 19.752,32 10.321,34 30.073,67 33.383 3.309 

2029 20.608,07 10.321,34 30.929,41 33.383 2.454 

2030 21.466,11 10.321,34 31.787,45 33.383 1.596 

2031 22.326,29 10.321,34 32.647,63 33.383 735 

2032 23.188,46 10.321,34 33.509,80 33.383 -127 

2033 24.052,49 10.321,34 34.373,84 33.383 -991 
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Um problema comum a todo o município é a ausência de ligação de alguns usuários à rede 
coletora de esgoto existente. Com o intuito de solucionar este problema foram concebidas 
duas ações: implantação de um programa para subsidiar os custos de ligação e a criação de 
uma lei para obrigar os usuários a executarem a ligação. 

− A primeira ação consiste, mais especificamente, na criação de um programa de 
subsídio financeiro à população de baixa renda, para viabilizar a realização das 
obras necessárias à efetivação de ligações domiciliares à rede coletora de esgoto. 

Um exemplo de programa similar a esta proposta é o programa Pró-Conexão instituído pela 
Lei Estadual nº 14.687, de 2 de janeiro de 2012 de São Paulo, cuja regulamentação foi 
efetuada por intermédio do Decreto nº 58.208, de 12 de julho de 2012 de São Paulo. A 
referida lei está apresentada no Anexo 1. 

− A segunda ação refere-se à criação de uma lei que torne obrigatória a ligação dos 
usuários à rede de coleta de esgoto doméstico.  

Um exemplo de legislação semelhante é a Lei Municipal n° 13.369, de 03 de junho de 2002, 
também do município de São Paulo, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade, para todas as 
edificações, da ligação da canalização do esgoto à rede coletora pública nos logradouros 
providos desta rede, conforme pode ser verificado no Anexo 2.  

As ações relacionadas e descritas acima deverão ser implementadas como medida 
emergencial naqueles locais onde couber. 

Outra questão cuja alternativa foi desenvolvida para todos os sistemas refere-se à 
substituição e à ampliação das redes coletoras. A alternativa foi elaborada de forma 
integrada para todos os sistemas tendo em vista os altos investimentos necessários para 
implantar ou substituir redes de coleta. 

A referida alternativa prevê a substituição das redes muito antigas, as quais não possuem 
mais condições de uso, começando pelas áreas mais próximas do centro da sede e indo em 
direção à saída da cidade. Na região do Balneário, a implantação de redes coletoras deve 
começar pela região próxima ao oceano e ao centro, sendo expandida gradativamente para 
as áreas do entorno. 

As regiões do município para as quais se prevê a substituição ou implantação de redes 
coletoras – a curto, médio ou longo prazos – estão ilustradas na Figura 5.5. A seguir, serão 
apresentadas as alternativas específicas para cada um dos sistemas do 1° distrito. 

5.2.1.1 Sistema Cassino 

Na fase de diagnóstico foram identificados os seguintes problemas no sistema de 
esgotamento sanitário do Balneário Cassino: 

− Falta de ligação das economias onde há rede coletora; 

− Apenas uma pequena área esgotada por rede coletora do tipo separador absoluto; 

− Localização da ETE próxima a população; 

− Contaminação da água subterrânea devido à infiltração dos efluentes da ETE no 
solo; 

5.2.1.1.1 Rede Coletora 

Apenas na região central do balneário há rede coletora, observando-se que nos locais onde 
não existe rede as residências contam com fossas sépticas, as quais são limpas por 
terceiros com caminhões do tipo "limpa-fossa".  

As metas de ampliação da rede coletora do Balneário estão ilustradas na Figura 5.5. 
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5.2.1.1.2 Estação de Tratamento de Esgoto  

A resolução CONSEMA n° 128 novembro de 2006, a qual d ispõe sobre os padrões de 
emissões de efluentes líquidos para fontes que lancem seus efluentes em águas superficiais 
do Estado do Rio Grande do Sul, foi suspensa provisoriamente pela resolução CONSEMA 
n° 276 de maio de 2013.  

A resolução CONSEMA 276/2013 revoga, por 3(três) anos, a resolução CONSEMA 
128/2006 e resolve que no período de vigência desta normativa será utilizada a resolução 
CONAMA 430/2011 para a definição de condições e padrões de lançamento de efluentes 
líquidos domésticos do sistema público de esgotamento sanitário. 

Mesmo com a revogação da resolução CONSEMA 128/2006 observa-se a necessidade de 
reformulação da ETE para que a Licença de Operação seja concedida pela FEPAM, para 
que esta cumpra as exigências propostas. 

Sugere-se, conforme o item apresentado a seguir, a escolha de um corpo d’água para 
lançar o efluente tratado. Neste caso, observa-se a necessidade de implantação de um 
sistema de tratamento terciário para garantir a qualidade do futuro corpo receptor.  

A previsão de investimento em tratamento terciário neste plano, mesmo que a resolução 
CONAMA 430/2011 não preveja a remoção de nutrientes, surge da necessidade de se 
antecipar a nova discussão que será iniciada(três anos após a divulgação da resolução 
CONSEMA 276/2013) quanto à resolução CONSEMA 128/2006, garantindo que os 
investimentos necessários para se adequar às novas diretrizes tenham sido levantados. 

5.2.1.1.3 Corpo Receptor 

Haja vista que a infiltração dos efluentes da ETE Molhes no solo tem gerado impacto nas 
condições sanitárias das proximidades, observa-se a necessidade de modificar a forma de 
disposição do efluente tratado, escolhendo um corpo d’água para receber os lançamentos. 
Diante disso, 3 (três) alternativas foram formuladas, conforme segue: 

Alternativa 1 
Lançamento dos efluentes tratados em alto-mar através de um emissário submarino. 
Conforme o artigo 22 da resolução CONAMA 430/2011, o lançamento de esgotos sanitários 
por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, 
após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e 
legislação vigentes. Este lançamento deve ser precedido de tratamento que garanta o 
atendimento das seguintes condições e padrões específicos, sem prejuízo de outras 
exigências cabíveis: 
 
I - pH entre 5 e 9; 
II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 
deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 
III - após desarenação; 
IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: virtualmente ausentes; e 
V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 20%, após desarenação. 

Alternativa 2 

Lançamento dos efluentes tratados no Canal do Rio Grande. Esta alternativa é influenciada 
mudanças de nível em função das marés, o que poderá afetar o fluxo destes efluentes, já 
que na maré cheia e baixa vazão do Canal do Rio Grande, os efluentes ficarão represados 
no canal não ocorrendo a diluição destes, podendo ocasionar a diminuição significativa da 
concentração de oxigênio dissolvido e resultando na mortandade da vida aquática e odores 
desagradáveis.  
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Alternativa 3 

Lançamento dos efluentes da ETE no Arroio Bolaxa. Esta é a mais simples das alternativas, 
entretanto, o Arroio Bolaxa faz parte da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde (APA 
Lagoa verde), a qual foi criada pela lei 6.084 de 2005.  Como previsto no artigo 2° desta lei a 
APA da Lagoa Verde, classifica-se como uma Unidade de Conservação, objetivando: 

I- proteger paisagens e belezas cênicas; 
II- proteger recursos hídricos; 
III- a conservação da biodiversidade vegetal e animal da região;  
IV- a preservação dos sistemas de marismas, banhados, arroios, matas e dunas interiores;  
V- estimular o desenvolvimento sustentável;  
VI- servir como zona tampão aos ambientes adjacentes;  
VII- a visitação orientada em contato com a natureza;  
VIII- o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e pesquisa;  
IX- um maior conhecimento e divulgação do patrimônio natural, étnico e cultural do 
Município;  
X- estabelecer uma ocupação humana controlada.  

Além disso, com base na Norma Técnica 003/1995 a SMMA do Rio Grande editou a  
Portaria n° 07/1995, que atribui classe especial ao Arro io do Bolaxa. Embora este 
enquadramento não tenha sido oficializado pelo órgão ambiental estadual, a SMMA exige o 
atendimento da Portaria.  

Tendo isto em vista, o lançamento dos efluentes neste arroio apresenta restrições que 
deverão ser superadas. Uma possibilidade seria estabelecer um nível de tratamento que 
garanta  maior eficiência na remoção de cargas poluidoras, garantindo assim a conservação 
de corpo receptor.  

5.2.1.2 Sistema Central - ETE Navegantes 

Na fase de diagnóstico foram identificados os seguintes problemas no sistema de 
esgotamento sanitário na sede do município: 

− Pouca área esgotada; 

− Redes coletoras com problemas; 

− Diminuição da qualidade do corpo receptor devido ao lançamento dos efluentes. 

5.2.1.2.1 Rede Coletora 

As alternativas e ações para a rede coletora podem ser visualizadas na Figura 5.5. 

Entretanto, existem algumas particularidades nas ações a serem desenvolvidas neste 
sistema, principalmente no que tange à substituição de redes colapsadas e às novas 
demandas.  

A análise das informações sobre a expansão territorial do município permite observar que na 
região central da sede há a previsão de verticalização (conforme já demonstrado na Figura 
3.1). Com a concretização dessa expansão, a densidade demográfica será aumentada e, 
consequentemente, aumentará a contribuição de esgotos. 

Este aumento na vazão dos esgotos domésticos pode tornar estas redes insuficientes para 
tais demandas, o que pode ocasionar problemas hidráulicos nas redes coletoras existentes. 
Tendo em vista isso, é necessário que sejam feitos estudos para verificação da rede 
existente neste local, com o objetivo de determinar se a mesma possui condições de 
receber o aumento da contribuição de esgotos advinda da verticalização. 
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5.2.1.2.2 Estação de Tratamento de Esgoto e Tratamento dos Resíduos Gerados 

Conforme já mencionado anteriormente, a resolução CONSEMA 128/2006 foi suspensa 
provisoriamente pela resolução CONSEMA 276/2013, a qual define que no período de 
vigência desta normativa a resolução CONAMA 430/2011 será utilizada para a definição de 
padrões de lançamento de efluentes líquidos domésticos. 

Mesmo com revogação provisória da resolução CONSEMA 128/2006 observa-se a 
necessidade de modificações da ETE, tendo em vista a ocorrência de alguns problemas 
durante a operação desta. Para a resolução destes problemas foram formuladas algumas 
alternativas, as quais estão relacionadas a seguir: 

Alternativa 1 

Inicialmente modificar o tipo de operação da ETE de contínuo para operação em batelada, o 
que corresponde à concepção apresentada no projeto de reformulação de ETE. Além disso, 
recomenda-se o aumento da cortina vegetal no entorno da estação de tratamento.  

Os resultados desta modificação serão avaliados, e se a resposta desta modificação for 
positiva, continuar-se-á a operação da ETE com o sistema em batelada. Entretanto se a 
resposta for negativa, já a curto prazo a substituição do sistema de valos de oxidação para 
lodos ativados deve ocorrer. 

Conforme verificado anteriormente, alongo prazo existe a necessidade de aumento da 
capacidade de tratamento. Em razão disso, sugere-se a construção de outro módulo desta 
ETE - mais 1/3 do círculo – além da implantação de tratamento terciário para garantir a 
qualidade do corpo receptor. 

A previsão de investimento em tratamento terciário, conforme já mencionado, justifica-se 
pela antecipação da discussão que será iniciada em relação à resolução CONSEMA 
128/2006, garantindo que os investimentos necessários para se adequar as novas diretrizes 
já tenham sido levantados. 

Em relação ao tratamento do lodo produzido recomenda-se que as estruturas das lagoas de 
lodo existentes sejam limpas, por intermédio da retirada da vegetação que cresceu sobre as 
mesmas. Após a limpeza deve-se avaliar se a estrutura das lagoas necessita de reformas 
para que estas fiquem aptas a receber o lodo produzido durante o tratamento. 

Cabe ressaltar que a modificação do sistema de valos de oxidação para lodos ativados torna 
necessária a implantação de decantadores secundários para clarificação dos efluentes, 
sendo o excesso de lodo enviado também para as lagoas de lodo. Em razão disso deve-se 
realizar um estudo para verificar se as instalações das lagoas de lodo existentes são 
capazes de tratar adequadamente o excesso de lodo proveniente do processo de lodos 
ativados.  

Alternativa 2 

Inicialmente modificar o tipo de operação da ETE de contínuo para operação em batelada, 
conforme a concepção do projeto de reformulação da ETE, além de aumentar a cortina 
vegetal no entorno da estação. Os resultados desta modificação serão avaliados, e se a 
resposta desta modificação for positiva, continuar-se-á a operação da ETE com o sistema 
em batelada.  

A médio prazo, o sistema de tratamento seria modificado para um sistema compacto com 
tratamento terciário, o qual utilizaria a mesma área da ETE. Esta modificação do sistema de 
tratamento é indicada tendo em vista a expansão da cidade no entorno da ETE Navegantes.  

Para o tratamento do lodo produzido, as estruturas das lagoas de lodo existentes deverão 
ser limpas, retirando-se a vegetação que cresceu sobre as mesmas; após a limpeza deve-se 
avaliar se estas lagoas necessitam de reformas estruturais para que possam receber o lodo 
produzido no tratamento. 
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Nas alternativas apresentadas, se mantém o mesmo local para o tratamento, portanto 
sugere-se a recomposição da cortina vegetal existente ao redor da ETE.  

Para a disposição final dos biossólidos desidratados foram desenvolvidas três opções: 

− Opção 1:  Utilização dos biossólidos na agricultura local, mediante licenciamento e 
estudo prévio para sua utilização.  
Opção2: Utilização dos biossólidos para a produção de energia para alimentação 
dos aeradores do sistema. Esta opção requer um estudo de reaproveitamento 
energético, que poderá ser um estudo único para todos os resíduos de ETE do 
município. 
Em Pavuna, Rio de Janeiro, está sendo implantado na Estação de Tratamento o 
Projeto Lodo, que foi coordenado pela UTE Norte Fluminense, em parceria com a 
CEDAE (Companhia Estadual de Água e Esgoto), a UERJ e uma empresa de 
Engenharia. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedeis) também está 
apoiando a realização do projeto.  
Até o momento, não existe nenhuma iniciativa deste tipo no Rio Grande do Sul, 
portanto este projeto seria inovador no Estado; 

− Opção 3:  Utilização dos biossólidos na compostagem, juntamente com os resíduos 
orgânicos e de poda, mediante estudo prévio para sua utilização.  

 

5.2.1.2.3 Corpo Receptor 

Tendo em vista a proximidade com a ETE, o corpo receptor continuará sendo o Arroio 
Martins, entretanto, como descrito acima, a implantação de tratamento terciário na estação 
de tratamento está prevista nas duas alternativas, visando a melhoria da qualidade 
ambiental deste arroio.  

5.2.1.3 Sistema Parque Marinha 

Na fase de diagnóstico foram identificados alguns problemas no sistema de esgotamento 
sanitário do Parque Marinha: 

− Problemas operacionais e hidráulicos nas redes coletoras de esgoto; 

− Localização da ETE próxima a população; 

− Contaminação da água subterrânea devido à infiltração dos efluentes da ETE no 
solo; 

− Problemas operacionais devido à falta de energia elétrica. 

5.2.1.3.1 Rede Coletora 

As redes deste sistema enfrentam problemas hidráulicos, em função do desgaste devido ao 
tempo de utilização. Além disso, por se tratarem de redes de fibrocimento, estas redes estão 
entre as que necessitam ser substituídas. As previsões de substituição podem ser 
verificadas na Figura 5.5. 

5.2.1.3.2 Estação de Tratamento de Esgoto  

Conforme já mencionado, a resolução CONAMA 430/2011 será utilizada para a definição de 
condições e padrões de lançamento de efluentes líquidos domésticos do sistema público de 
esgotamento sanitário, enquanto a resolução CONSEMA 128/2006, estiver suspensa 
(suspensão provisória dada pela resolução CONSEMA 276/2013).  
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Alternativa 1 

Implantação de um sistema de tratamento terciário para melhoria das condições do corpo 
receptor. Esta alternativa objetiva antecipar a discussão a ser iniciada em relação à 
resolução CONSEMA 128/2006, para garantir que os recursos necessários para se adequar 
as novas diretrizes sejam levantados. 

A curto-prazo os problemas advindos da falta de energia elétrica devem ser sanados. Caso 
não se tenha nenhuma solução através de melhorias de serviço por conta da concessionária 
de energia, algumas soluções alternativas são propostas a seguir: 

− Opção 1: Implantação de um gerador de energia a partir dos biossólidos gerados na 
própria ETE. Conforme salientado anteriormente, em Pavuna, Rio de Janeiro, está 
sendo implantado na Estação de Tratamento o Projeto Lodo. Esta opção requer 
estudo prévio, que poderá ser um estudo único para todas as ETE´s do município. 

− Opção 2: Implantação de um gerador de energia convencional a óleo diesel; 

− Opção 3: Instalação de um sistema bypass adequado no qual o esgoto é lançado 
para um tanque impermeabilizado, para que não haja contaminação do solo. 

5.2.1.3.3 Tratamento dos Resíduos Gerados 

Sugere-se que os resíduos sólidos secos devem continuar sendo enviados para as lagoas 
de lodo da ETE Navegantes, tendo o mesmo destino final dos lodos da ETE Navegantes. 

5.2.1.3.4 Corpo Receptor 

O corpo receptor continuará sendo o Arroio Vieira, entretanto, como descrito nos itens 
anteriores, a implantação de tratamento terciário na ETE está prevista nas duas alternativas, 
para que a qualidade deste arroio seja melhorada.  

5.2.1.4 Sistema COHAB II e COHAB IV 

Tendo em vista que o sistema COHAB II não possui ligação com nenhuma das estações de 
tratamento existentes nos município, a curto prazo, a principal ação será avaliar a 
interligação deste sistema com a ETE Navegantes, para que o esgoto coletado seja tratado. 
A COHAB IV já está interligada. 

5.2.1.4.1 Rede Coletora 

As alternativas e ações para a rede coletora podem ser verificadas na Figura 5.5. 

As redes do sistema COHAB II possuem alguns problemas hidráulicos, em função do 
desgaste pelo tempo de utilização. Desse modo, essas redes estão incluídas naquelas que 
necessitam de substituição. 

5.2.1.5 Alteração na Concepção do Esgotamento do Município 

As estações de tratamento do município encontram-se próximas das áreas urbanas e/ou 
das áreas previstas para a expansão urbana. Em razão disso, tais estações poderão ficar, 
dentro de algum tempo, completamente envoltas por residências. Tendo em vista isso, foi 
prevista uma alternativa na qual a concepção do sistema de esgotamento sanitário do 
município é alterada. 

Nesta alternativa as seguintes modificações são previstas: 

− Parar a operação da ETE Parque Marinha; 

− Parar a operação da ETE Navegantes; 

− Parar a operação da ETE Molhes - Cassino; 

− Implantar uma nova ETE no Rio Grande; 

− Implantar uma nova ETE no Cassino. 
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Os esgotos sanitários da região Central – da Av. Honório Bicalho até aproximadamente a 
Av. Major Carlos Pinto – e os esgotos do Balneário Cassino seriam enviados à nova ETE do 
Cassino.  

Já os esgotos do restante da sede do município – da Av. Major Carlos Pinto até a Quinta – 
seriam enviados à nova ETE do Rio Grande. Nesta alternativa a Vila da Quinta também teria 
rede coletora de esgotos, sendo que os mesmos seriam enviados para a nova ETE do Rio 
Grande. 

Tendo em vista a dificuldade e os custos associados à mudança de quase todos os 
elementos constituintes do atual sistema de esgotamento sanitário do município – 
elevatórias, emissários e estações de tratamento – esta alternativa só se torna viável se o 
município contar com grandes investimentos no setor de saneamento. 

Tendo em vista que esta alternativa demanda grandes investimentos econômicos, destaca-
se que esta só será considerada caso as alternativas anteriores tenham sido fracassadas, 
portanto não será estudada neste primeiro momento do Plano Municipal de Saneamento. 
Considera-se esta, como uma última alternativa às propostas anteriores. 

Esta alternativa pode ser visualizada na Figura 5.6.  

5.2.2 Programa "Fossas Monitoradas" 
Visto a dificuldade de implantar um sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários 
centralizado em áreas com pouca densidade populacional e, que a falta de controle das 
fossas sépticas pode contaminar a água subterrânea - utilizada pela população como fonte 
de abastecimento – considerou-se como alternativa para o esgotamento dessas áreas a 
criação do programa "Fossa Monitorada". A escolha pela criação deste programa 
considerou as dificuldades mencionadas, bem como a premissa de fornecer para toda a 
população do município um adequado tratamento dos seus esgotos. 

Além disso, a previsão de esgotamento para as áreas urbanas distantes do centro é de 
médio e longo prazo, assim, a população que se encontra nestas áreas também precisa de 
uma alternativa para melhoria do esgotamento sanitário. Desta forma, o programa "Fossas 
Monitoradas" será implantado nestas áreas que não terão o esgotamento sanitário realizado 
por rede coletora do tipo separador absoluto no curto prazo. 

Para garantir o esgotamento sanitário nas localidades onde não é economicamente viável 
fazer esgotamento por rede coletora do tipo separador absoluto e posterior tratamento, foi 
previsto um programa específico. Neste programa são previstas as seguintes ações: 

− Estudo de um padrão ideal de fossas sépticas para o município, seguindo as normas 
técnicas vigentes; 

− Auxilio técnico e financeiro para a instalação de fossas sépticas que atendam os 
padrões especificados; 

− Criação de ETE especifica para tratamento dos lodos de fossas sépticas; 

− Limpeza/esgotamento periódico das fossas implantadas com caminhões limpa-fossa. 

A principal proposta para a instalação das fossas é a utilização de materiais alternativos no 
processo de construção, diminuindo os custos de instalação. A construção de fossas com 
materiais alternativos precisa contar com o apoio das Secretarias de Município do Meio 
Ambiente e de Controle e Serviços Urbanos, tendo em vista que os métodos construtivos 
dessas fossas costumam prever a utilização de materiais reaproveitados, como os resíduos 
de construção e demolição, tanques de armazenamento de produtos, entre outros.  
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Os anexos relacionados a seguir apresentam e
por fossas sépticas: 

− Anexo 3 - Fossa Séptica Eco

− Anexo 4 - Fossa Séptica Biodigestora;

− Anexo 5 - Fossa Séptica

− Anexo 6 - Fossa Séptica Ecológica 

Salienta-se que este Programa, mesmo que utilize opções de baixo custo, visa 
cumprimento das normas de construção de fossas sépticas.

Os exemplos de algumas fossas alternativas
sucintamente descritos a seguir.

Fossa Séptica Econômica

As fossas sépticas econômicas foram desenvolvid
uso de tambores plásticos de 200 litros
até 5 pessoas são utilizad
familiares com mais de 5 pessoas deve
fossa tem eficiência de remoç

Figura 

Fossa Séptica Biodigestora

O biodigestor tem o objetivo de utilizar o efluente como um adubo orgânico, minimizando 
gastos com adubação química. O sistema é composto por duas caixas de cimento amianto 
ou plástico de 1000 litros cada e a uma terceira de 1000 litros que serve para coleta do 
efluente (adubo orgânico). Caso não se deseje aproveitar o efluente como adubo e utilizá
somente para irrigação, pode
saída de água sem excesso de matéria orgânica.

Figura 

Os anexos relacionados a seguir apresentam estudos e técnicas de tratamento de esgoto 

Fossa Séptica Econômica; 

Fossa Séptica Biodigestora; 

Fossa Séptica - (TEVAP); 

Fossa Séptica Ecológica - (TEVAP). 

se que este Programa, mesmo que utilize opções de baixo custo, visa 
cumprimento das normas de construção de fossas sépticas. 

fossas alternativas, as quais já estão sendo implementadas,
s a seguir. 

Fossa Séptica Econômica  

As fossas sépticas econômicas foram desenvolvidas no município de Caratinga 
s de 200 litros e com tubos e conexões em PVC. Para famílias de 

até 5 pessoas são utilizados 3 tambores de 200 litros, totalizando 600 litros.
familiares com mais de 5 pessoas deve-se adicionar 1 tambor para cada duas pessoas. Esta 

de remoção de DBO de, aproximadamente, 80%.  

 

Figura 5.7: Exemplo de fossa séptica econômica 

Séptica Biodigestora  

O biodigestor tem o objetivo de utilizar o efluente como um adubo orgânico, minimizando 
com adubação química. O sistema é composto por duas caixas de cimento amianto 

ou plástico de 1000 litros cada e a uma terceira de 1000 litros que serve para coleta do 
efluente (adubo orgânico). Caso não se deseje aproveitar o efluente como adubo e utilizá
somente para irrigação, pode-se montar, na terceira caixa, um filtro de areia, que permitirá a 
saída de água sem excesso de matéria orgânica. 

Figura 5.8: Esquema de montagem da fossa biodigestora
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studos e técnicas de tratamento de esgoto 

se que este Programa, mesmo que utilize opções de baixo custo, visa ao 

, as quais já estão sendo implementadas, estão 

município de Caratinga (MG) com o 
com tubos e conexões em PVC. Para famílias de 

, totalizando 600 litros. Para grupos 
se adicionar 1 tambor para cada duas pessoas. Esta 

 

O biodigestor tem o objetivo de utilizar o efluente como um adubo orgânico, minimizando 
com adubação química. O sistema é composto por duas caixas de cimento amianto 

ou plástico de 1000 litros cada e a uma terceira de 1000 litros que serve para coleta do 
efluente (adubo orgânico). Caso não se deseje aproveitar o efluente como adubo e utilizá-lo 

um filtro de areia, que permitirá a 

 

Esquema de montagem da fossa biodigestora 
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5.2.2.1 Limpeza e Coleta dos Lodos de Fossa 

As fossas sépticas precisam ser limpas periodicamente (em função do projeto) embora esta 
operação seja muito simples, não pode ser negligente ou descuidada, sobretudo quanto à 
data de esgotamento. Se no tempo adequado o lodo não for removido, o espaço destinado à 
decantação será ocupado por sólidos e o reator não terá qualquer função eficaz no 
tratamento dos esgotos (ANDRADE NETO et al., 1999). Tendo isto em vista, faz-se 
necessário que as fossas sépticas do município tenham um gerenciamento quanto à sua 
limpeza.  

Para o controle e monitoramento das fossas, sugere-se uma parceria com a concessionária 
responsável pelo serviço de esgotamento sanitário no município, onde esta se 
responsabilize pela limpeza das fossas sépticas, a qual ocorrerá por caminhões "limpa-
fossa". A limpeza deve obedecer a rotas e rotinas, com o intuito de minimizar custos e ter 
um melhor controle de gestão. 

5.2.2.2 Tratamento de Lodos de Fossa 

A resolução CONSEMA nº 276/2013 resolve, no seu artigo terceiro, que os sistemas de 
esgotos sanitários não poderão receber cargas externas (chorume, efluentes hospitalares, 
lodos de fossas sépticas e banheiros químicos), assim, tem-se a necessidade de criar 
estações para o tratamento dos resíduos provenientes da limpeza das fossas do município.   

O tratamento destes lodos, conforme o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico 5 
(PROSAB 5), possui algumas peculiaridades, devido as suas características. Estes lodos 
carecem de definição própria, pois não apresentam nem características típicas de esgoto 
sanitário nem o que é chamado de lodo na terminologia da Engenharia Sanitária. Na 
realidade, o conteúdo dos caminhões limpa-fossa que esgotam pequenos sistemas locais de 
disposição de esgotos é uma mistura de esgoto e lodo que, por vezes tem características 
mais próximas daquelas verificadas para os esgotos concentrados e, em outras, do lodo de 
ETE, mas não tão próximas a ponto de ser caracterizado como tal. (PROSAB 5, 2010).   

Quanto à tecnologia para tratamento desses resíduos, as pesquisas do PROSAB mostraram 
que não se podem aplicar técnicas de tratamento iguais as que são utilizadas para o 
tratamento de esgotos ou para o adensamento, tratamento ou desidratação de lodo. Isso 
porque, geralmente, apresentam grandes diferenças na umidade, na densidade de sólidos e 
na relação DQO/DBO, que exigem etapas complementares próprias para o 
condicionamento. Portanto, também por este motivo não se deve denominar apenas “lodo” 
os resíduos esgotados de sistemas de disposição local de esgotos, para que não dar a 
entender que podem ser tratados ou condicionados como lodo proveniente de ETE. Ainda, o 
conteúdo dos caminhões limpa-fossa tem enorme variação qualitativa em comparação a 
esgoto ou lodo de ETE. 

Destaca-se que o “lodo de fossa” pode ser tratado de diversas formas, as quais estão 
abrangidas em dois grandes grupos: por tratamento combinado, ou seja, junto aos resíduos 
de Estações de Tratamento de Esgoto; ou por tratamento individual, onde este resíduo é 
tratado de forma independente. Entretanto como já mencionado, a resolução CONSEMA 
nº 276/2013 proíbe o tratamento combinado de “lodos de fossas” com o esgoto sanitário nos 
sistemas de tratamento de esgoto no estado do Rio Grande do Sul. Com isso as alternativas 
para o tratamento destes “lodos de fossas” são: 

Alternativa 1 

Tratamento preliminar (remoção de sólidos grosseiros) seguido de tratamento com ênfase 
na fase líquida. O tratamento preliminar é necessário, pois estes materiais grosseiros podem 
prejudicar as etapas subsequentes do tratamento ou comprometer as estruturas e 
componentes existentes no sistema de tratamento. Este tratamento pode ocorrer com o uso 
de lagoas para a acumulação e tratamento do lodo. Ainda, há a opção de utilizar processos 
aerados para o tratamento destes lodos e a utilização de wetlands.  
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Alternativa 2 

Tratamento preliminar (remoção de sólidos grosseiros) seguido de tratamento com ênfase 
na fase sólida. O tratamento preliminar é necessário, pois estes materiais grosseiros podem 
prejudicar as etapas subsequentes do tratamento, além de poder comprometer as estruturas 
e componentes existentes no sistema de tratamento. O tratamento com ênfase na fase 
sólida pode ser a estabilização alcalina, ou seja, a adição de cal ao lodo de fossa como 
intuito de elevar o pH como intuito de reduzir os patógenos e a emanação de odores. Ainda, 
há a opção da compostagem para o tratamento dos lodos de fossa séptica após serem 
desaguados. 

Entretanto, observa-se que a escolha da alternativa dependerá de estudos de 
caracterização dos lodos de fossa no município. Sendo prevista para o curto prazo a 
implantação de estudo de caracterização destes resíduos, para posteriormente ser 
escolhida a melhor forma de tratamento dos lodos de fossas.   

5.2.3 Programa "Pró-Ligação" 
Em consonância com o art. 137 do Código Estadual do Meio Ambiente, o qual prevê que 
“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”, 
propõe-se a criação de legislação municipal, que reforce esta obrigatoriedade e, além disso, 
tenha a previsão das sanções aos usuários que não cumpram a lei. Para complementar os 
efeitos desta lei, sugere-se a criação de um programa, chamado de Pró-Ligação, o qual será 
realizado em fases, sendo estas: 
1ª fase – Cadastro dos Loteamentos quanto à destinação dos esgotos:  
Este cadastro deverá conter as seguintes informações: 

− Há rede coletora que permita esgotar o loteamento?  
− O loteamento possui Fossa Séptica? 
− Possui ligação na rede de Esgoto? 
− Possui ligação na Rede Pluvial? 

2ª fase – Definição dos domicílios que farão parte do Programa “Pró-ligação; 
3ª fase – O programa terá três classificações de domicílio: 

− Domicílios com Famílias de baixa renda : é necessário um subsídio financeiro as 
famílias de baixa renda; 

− Domicílios sem condições de ligação : quando houver algum impedimento técnico 
de ligação, como, por exemplo, a posição topográfica do terreno, deverá ser 
encontrada alguma solução, ou por parte do usuário, ou por parte da concessionária; 

− Domicílios com potencial de ligação : aos domicílios com potencial de ligação, mas 
que ainda não estão efetivamente ligados à rede, serão adotadas três medidas: 

1ª Educação Ambiental incisiva: está será a primeira tentativa de sensibilização 
do usuário, para que este realize a ligação. Caso não realize a ligação, será 
adotada a próxima medida; 
2ª Notificação de Crime Ambiental: após a sensibilização através de programa de 
Educação Ambiental, caso o usuário não efetue sua ligação, será aplicada uma 
Notificação de Crime Ambiental. 
Esta ação poderá ser efetuada em parceria com o Ministério Público.  
3ª Multa: neste plano está prevista uma lei, a qual institui uma sanção para o 
usuário que não se ligar a rede de esgoto. Caso o usuário não se ligue após a 
notificação, será aplicada uma multa. 

A Figura 5.9, ilustra o funcionamento desta proposta, enquanto a Figura 5.10 demonstra um 
esquema das proposições de Esgotamento Sanitário. 
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Figura 5.9: Esquema da proposição para o programa Pró-ligação 
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Figura 5.10: Esquema de proposições para o município de Rio Grande 
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6 FORMULAÇÃO DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS PARA O 
SISTEMA DE SANEAMENTO 
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6 FORMULAÇÃO DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS PARA 
O SISTEMA DE SANEAMENTO 

Conforme o diagnóstico e as alternativas elaboradas ao longo do plano, sugere-se que 
sejam adaptados e firmados alguns arranjos institucionais.  

Sendo a CORSAN a atual concessionária responsável pelo abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, sugere-se a AGERGS como ente regulador de todos os serviços. 

Para viabilização das propostas sugeridas, como a implementação dos programas de 
"Poços Monitorados" e de "Fossas Monitoradas", serão necessários alguns arranjos 
institucionais. 

6.1 Cadastramento de Poços no VIGIÁGUA. 
A Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, por meio da 
Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental – CGVAM iniciou, em 1999, a 
implantação e coordenação do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental 
Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA). 

Os objetivos específicos do Programa VIGIAGUA são: 

− Reduzir a morbi-mortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica, por meio 
de ações de vigilância sistemática da qualidade da água consumida pela população; 

− Buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento 
de água para consumo humano; 

− Avaliar e gerenciar o risco à saúde das condições sanitárias das diversas formas de 
abastecimento de água; 

− Monitorar sistematicamente a qualidade da água consumida pela população, nos 
termos da legislação vigente; 

− Informar a população sobre a qualidade da água e riscos à saúde; 

− Apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização social; 

− Coordenar o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água (SISAGUA) 

O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 
(SISAGUA) tem o objetivo de coletar, registrar, transmitir e disseminar os dados gerados 
rotineiramente, provenientes das ações de vigilância e controle da qualidade da água para 
consumo humano. A produção dessas informações é fundamental para nortear as decisões 
e o direcionamento das práticas da vigilância em todos os níveis do SUS (Portaria MS nº 
1.469/2000). 

6.2 Parceria com Ministério Público 
Para o programa “Pró-ligação” sugere-se uma parceria com o Ministério Público para 
realização das notificações aos usuários que não estão ligados a rede de abastecimento, 
após um programa incisivo de Educação Ambiental e antes da aplicação de multa aos 
mesmos. 

6.3 Convênio entre a Prefeitura e Concessionária pa ra 
Atendimento aos Programas 

Para viabilidade do programa de "Poços Monitorados" sugere-se que exista uma parceria 
entre a concessionária e a prefeitura, onde a concessionária forneça apoio técnico no 
treinamento de moradores para realização das amostragens para análises, distribuição dos 
produtos de tratamento para desinfecção dos poços e educação ambiental incisiva aos 
moradores mostrando a importância desta ação. Pela sua expertise em análises de água 
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para consumo humano, sugere-se que se inclua alguma forma de viabilizar as análises 
através de um convênio com o município. 

Conforme ANEXO 7, a atual concessionária, CORSAN, possui um convênio que contempla 
serviços nas zonas rurais, o qual pode ser adaptado as necessidades do município de Rio 
Grande. 

Para o programa de "Fossas Monitoradas" sugere-se uma parceria entre a concessionária e 
a prefeitura, onde a concessionária se responsabilize pela coleta e destinação final do 
material oriundo das fossas sépticas instaladas, ou seja, pela parte operacional. Também é 
importante a participação da mesma na concepção do programa e estudo técnico, uma vez 
que esta conta com corpo técnico especializado. 

Algumas outras parcerias poderão ser firmadas na execução das ações, conforme o 
andamento das atividades, tais como parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG), EMATER, a qual possui projetos consolidados e premiados na instalação de fossas 
sépticas de baixo custo, FUNASA, entre outras, para a viabilização de projetos, tais como 
implantação de poços coletivos e cisternas, principalmente para as áreas rurais. 

Os arranjos institucionais e a estrutura de gestão de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário previstos para a execução das alternativas, podem ser melhor visualizados a partir 
da figura a seguir: 

Figura 6.1: Gestão de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
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7 ANEXOS 
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ANEXO 1: LEI ESTADUAL N° 14.687/2012 E  
DECRETO N° 58.208/2012 
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ANEXO 2:  LEI MUNICIPAL N° 13.369/2002 
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Legislação
LEI Nº 13.369, DE 03 DE JUNHO DE 2002

LEI Nº 13.369, DE 03 DE JUNHO DE 2002

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade, para todas as edificações, da ligação da canalização do esgoto à rede 
coletora pública, nos logradouros providos desta rede, e dá outras providências.(Regulamentada)
(Projeto de Lei nº 667/01, do Vereador Marcos Zerbini - PSDB)

Regulamentada pelo DM 42.565/02 
Ver Portaria SMSP 065/05

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 14 de maio de 2002, decretou e eu promulgo a 
seguinte lei:

Art. 1º - É obrigatória para todas as edificações existentes a ligação da canalização do esgoto à rede 
coletora pública nos logradouros providos desta rede.

§ 1º - A ligação a que se refere o "caput" deste artigo obedecerá às exigências das Normas Técnicas 
Oficiais - N.T.O., complementadas pelas normas técnicas da concessionária dos serviços públicos
relativos à coleta e destinação do esgoto.

§ 2º - Os proprietários de edificações terão um prazo de um ano para adaptar o imóvel às exigências
previstas na presente lei.

§ 3º - Fica estabelecida a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) devida pelo não cumprimento do 
disposto na presente lei, que terá seu valor dobrado na reincidência.

Art. 2º - Fica acrescido à Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992, em seu Anexo I, Capítulo 9, o subitem 
9.3.1.1, com a seguinte redação:

"9.3.1.1 - Todas as edificações deverão conduzir as águas servidas canalizadas obrigatoriamente à rede 
coletora pública, quando o logradouro for provido por essa rede, obedecendo ao disposto nas N.T.O. e 
às normas técnicas da concessionária dos serviços públicos relativos à coleta e destinação do esgoto.".

Art. 3º - O Executivo terá 60 dias para regulamentar esta lei, contados da data de sua publicação.

Art. 4º - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em
contrário.

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de junho de 2002, 449º da fundação de São 
Paulo. 
MARTA SUPLICY, PREFEITA  
ANNA EMILIA CORDELLI ALVES, Secretária dos Negócios Jurídicos 
JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico 
ROBERTO LUIZ BORTOLOTTO, Secretário de Infra-Estrutura Urbana 
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário de Implementação das Subprefeituras 
LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano 
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de junho de 2002. 
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal 
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5/6/2013http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/i...
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ANEXO 3: FOSSA SÉPTICA ECONÔMICA 
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ANEXO 4: FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA 
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Introdução

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e o
Abastecimento, a agricultura de base familiar reúne 14 milhões de pessoas,
mais de 60% do total de agricultores, e detém 75% dos estabelecimentos
agrícolas no Brasil. É comum nessas propriedades o uso de fossas
rudimentares (fossa "negra", poço, buraco, etc.), que contaminam águas
subterrâneas e, obviamente os poços de água, os conhecidos poços ”caipiras”.
Assim, há a possibilidade de contaminação dessa população, por doenças
veiculadas pela urina, fezes e água, como hepatite, cólera, salmonelose e
outras.

O processo de biodigestão de resíduos orgânicos é bastante antigo,
sendo que a primeira unidade foi instalada em Bombaim, na Índia em 1819; na
Austrália uma companhia produz e industrializa o metano a partir de esgoto
desde 1911. A China possui 4,5 milhões de biodigestores que produzem gás e
adubo orgânico, sendo que a principal função é o saneamento no meio rural
(http://www.cdcc.sc.usp.br/escolas/juliano/biodiges.html#6). No Brasil, a
ênfase para os biodigestores foi dada para a produção de gás, com o objetivo
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de converter a energia do biogás em energia elétrica através de geradores. Isso
permitiu melhorar as condições rurais, como por exemplo o uso de
ordenhadeiras na produção de leite, e outros benefícios que podem ser
introduzidos. Esse processo realiza-se através da decomposição anaeróbica da
matéria orgânica digerível por bactérias que a transforma em biogás e efluente
estabilizado e sem odores, podendo ser utilizado para fins agrícolas. As fases
do processo constam de: fase de hidrólise enzimática, ácida e metanogênica
(Olsen & Larsen, 1987), as quais eliminam todo e qualquer elemento
patogênico existente nas fezes, devido principalmente, à variação de
temperatura. Com isso, o processo de biodigestão de resíduos orgânicos é
uma possibilidade real a ser considerada para a melhoria do saneamento no
meio rural.

Em suma, o biodigestor aqui desenvolvido tem dois objetivos: 1)
substituir, a um custo barato para o produtor rural, o esgoto a céu aberto e as
fossas sépticas e 2) utilizar o efluente como um adubo orgânico, minimizando
gastos com adubação química, ou seja, melhorar o saneamento rural e
desenvolver a agricultura orgânica.

Desenvolvimento d�  foss�  sépti� �  biodigestor�

O sistema (figura 1a) é composto por duas caixas de cimento amianto
ou plástico de 1000 L cada [5], facilmente encontradas no comércio,
conectadas exclusivamente ao vaso sanitário, (pois a água do banheiro e da
pia não têm potencial patogênico e sabão ou detergente tem propriedades
antibióticas que inibem o processo de biodigestão) e a uma terceira de 1000 L
[6], que serve para coleta do efluente (adubo orgânico). As tampas dessas
caixas devem ser vedadas com borracha e unidas entre si por tubos e
conexões de PVC de 4", com curva de 90o longa [3] no interior das caixas e T
de inspeção [4] para o caso de entupimento do sistema. Os tubos e conexões
devem ser vedados na junção com a caixa com cola de silicone e o sistema
deve ficar enterrado no solo para manter o isolamento térmico. Inicialmente, a
primeira caixa deve ser preenchida com aproximadamente 20 L de uma mistura
de 50% de água e 50% esterco bovino (fresco). O objetivo desse
procedimento é aumentar a atividade microbiana e consequentemente a
eficiência da biodigestão, dever ser repetido a cada 30 dias com 10 L da
mistura água/esterco bovino através da válvula de retenção [1]. O sistema
consta ainda de duas chaminés de alívio [2] colocadas sobre as duas primeiras
caixas para a descarga do gás acumulado (CH4). A coleta do efluente é feita
através do registro de esfera de 50 mm [7] instalado na caixa coletora [6].
Caso não se deseje aproveitar o efluente como adubo e utilizá-lo somente para
irrigação, pode-se montar na terceira caixa um filtro de areia, que permitirá a
saída de água sem excesso de matéria orgânica dissolvida (figura 1b).
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A lista de material (tabela 1) necessário para a construção do sistema é
a seguinte:

Tabela 1 – Lista de material e ferramentas necessárias para montagem da
fossa séptica.

Item Quant. Unidade Descrição

01 03 pç Caixa cimento amianto de 1000 L

02 06 m Tubo de PVC 100mm para esgoto

03 01 pç Válvula de retenção de PVC 100mm

04 02 pç Curva 90o longa de PVC 100mm

05 03 pç Luva de PVC 100mm

06 02 pç Tê de inspeção de PVC 100mm

07 10 pç O’ring 100mm

08 02 m Tubo de PVC soldável 25mm

09 02 pç Cap de PVC soldável 25mm

10 02 pç Flange de PVC soldável 25mm

11 01 pç Flange de PVC soldável 50mm

12 01 m Tubo de PVC soldável 50mm

13 01 pç Registro de esfera de PVC 50mm

14 02 tb Cola de silicone de 300g

15 25 m Borracha de vedação 15x15mm

16 01 tb Pasta lubrificante para juntas elásticas em PVC rígido – 400g

17 01 tb Adesivo para PVC – 100g

18 01 litro Neutrol

FERRAMENTAL

01 01 pç Serra copo 100mm

02 01 pç Serra copo 50mm

03 01 pç Serra copo 25mm

04 01 pç Aplicador de silicone
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05 01 pç Arco de serra c/ lâmina de 24 dentes

06 01 pç Furadeira elétrica

07 01 pç Pincel de ¾’

08 01 pç Pincel de 4”

09 01 pç Estilete ou faca

10 02 fl Lixa comum no. 100

Se não for utilizar o efluente como adubo orgânico, mais:
Areia fina lavada
Pedra britada nº 1
Pedra britada nº 3
Tela de nylon fina - tipo mosquiteiro

1000L 1000L

5

31

6

2 3 4 42

1000L

7

a)

97



5

Camada de areia fina lavada

 Camada de 10 cm de pedra britada n. 1
Camada de 10 cm de pedra britada n. 3 

Tela de nylon fina
(tipo mosquiteiro)

b)

Figura 1 – Esquema da fossa biodigestora. a) todo o sistema e b) 3a.
caixa projetada para remoção da matéria orgânica.

A figura 2 mostra a foto de um sistema montado.
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a)

b)

Figura 2 – Foto de um biodigestor montado. a) vista lateral e   b) vista
superior.

Como uma família é composta, em média, por 5 pessoas, e ao utilizar o vaso
sanitário para descarga utiliza-se aproximadamente 10 L de água, isso resulta
aproximadamente em 50 L de água/resíduos por dia lançados nas caixas
biodigestoras, dando um total de 1500 L/mês. O material depositado nas
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caixas  fermenta por aproximadamente 35 dias, período suficiente para uma
completa biodigestão (Schoken-Iturrrino, 1995), permitindo que o efluente
possa ser utilizado como um adubo orgânico em canteiros com plantações a
um custo praticamente zero.

Análise b� � teriológi� �  do efluente

Os coliformes totais/fecais, atuam como indicadores de qualidade de
águas, sendo expressos em densidade, ou seja, como o "número mais
provável (NMP) em cada 100 mL" . Para análises microbiológicas do efluente,
mensalmente retirou-se amostras na 3a. caixa e realizou-se a contagem dos
coliformes totais e fecais através da técnica de fermentação em tubos
múltiplos, também chamada técnica do Número Mais Provável (NMP/100 mL)
(Cetesb,1997). Essas análises revelaram que o número de coliformes totais foi
de 1100/100 mL em todas as análises. Quanto aos fecais foi de 3/100 mL nos
dois primeiros meses e ausente nos subsequentes. É importante ressaltar que
para comprovar a eficiência  desse sistema de biodigestão na eliminação dos
agentes patogênicos, foi colocado propositadamente esse agentes na 1a. caixa
após a segunda análise e monitorado a 3a. caixa, porém em nenhuma análise
eles foram detectados. A Resolução CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE - Nº 20, de 18 de junho de 1986, publicada no D.O.U. de
30/07/1986, estabelece que para águas de classe 2 (utilizada para irrigação de
hortaliças e plantas frutíferas), a concentração de coliformes fecais não deve
exceder o limite de 1000/100 mL. Tendo em mãos essa resolução e os
resultados aqui apresentados, observa-se que esse sistema de biodigestão foi
eficiente na eliminação de agentes patogênicos que poderiam contaminar as
águas subterrâneas e superficiais.

Efeitos d�  � pli� � ção do efluente sobre �  fertilid� de do solo

Neste trabalho observou-se também os efeitos da aplicação do efluente,
aqui denominado adubo orgânico, sobre o solo da Fazenda Belo Horizonte em
Jaboticabal/SP (local onde o sistema foi implantado). Na tabela 2 estão os
resultados da análise de fertilidade, para adubação química (NPK) e adubação
orgânica.
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Tabela 2 - Resultados da análise química de rotina, para determinação da
fertilidade do solo após a aplicação de adulação NPK e do efluente do
biodigestor nos perfis do solo de 0 a 10 cm e 10 a 20 cm.

Adubação
(prof. /cm)

pH pH V M.O P K+ Ca2+ Mg2+ H+Al Al3+ CTC S

H2O CaCl2 % g dm-

3
mg dm-3 mmolc dm-3

NPK
(0-10) 5,9 5,5 76 10 93 11,

3 39 9 19 0 79 6
0

Orgânica
(0-10) 6,3 5,5 69 15 177 6,6 31 11 22 0 71 4

9
NPK

(10-20) 5,5 4,7 52 7 16 4,5 20 5 27 4 57 2
9

Orgânica
(10-20)

5,1 4,5 59 7 16 5,5 26 6 27 4 64 3
8

A aplicação do efluente obtido da fossa biodigestora, levou a um
aumento do conteúdo de matéria orgânica, de P extraível e da acidez potencial
na primeira camada amostrada, o que era esperado visto que se trata de um
material orgânico provavelmente rico em P e em grupos ácidos. Por outro lado,
provocou uma aparente lixiviação de K+ e Ca2+ para a camada de 10-20 cm,
provavelmente pela adição de ácidos orgânicos de baixa massa molar e alta
mobilidade no solo permitindo a mobilização destes nutrientes (Franchini et al.,
1999).

O conteúdo inicial de matéria orgânica era baixo, o que possibilitou o
significativo aumento do seu conteúdo com a aplicação deste resíduo
orgânico. Outro fato a se destacar são os elevados teores de K+, Ca2+, Mg2+ e
P (segundo níveis de interpretação de resultados de análise de solo: IAC
(1997)), o que pode estar acarretando um desequilíbrio nutricional, induzindo a
deficiência de micronutrientes, provavelmente Zn2+, visto que o antagonismo
P x Zn2+, quer seja no solo (Tisdale et al., 1993) ou na planta (Marschener,
1986; Mengel & Kirkby, 1987), é bem conhecido e documentado. Assim,
provavelmente, esteja ocorrendo uma deficiência de Zn2+ e/ou de outros
micronutrientes na área tratada com adubação química e a aplicação do
composto do biodigestor pode estar minimizando esta deficiência por ser uma
fonte de micronutrientes ou por estar aumentando a disponibilidade destes
pela adição de compostos orgânicos. Este fato pode explicar a melhora visual
das plantas (figura 3) tratadas com este composto. Para confirmar esse fato,
foi realizada análise para determinação de macro e micronutrientes no tecido
vegetal, ou seja, análise foliar. Para coleta seguiu-se o procedimento descrito
por Nogueira (1998), onde as folhas com cor amarelada foram descartadas. Os
resultados são mostrados na tabela 3.
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Tabela 3 - Resultados da análise foliar após a aplicação de adulação NPK e do
efluente do biodigestor.

Cultura
(Adubação)

 N
g/kg

Ca
g/Kg

Mg
g/Kg

P
g/kg

K
g/kg

S
g/kg

Cu
mg/kg

Fe
mg/Kg

Mn
mg/Kg

Zn
mg/Kg

Graviola
(NPK)

20.63 15.95 3.20 1.17 13.55 1.07 123.1
1

118.97 58.80 10.83

Graviola
(Orgânica)

16.33 27.90 3.70 1.24 9.27 1.04 144.6
0

169.24 65.49 10.63

Aqui, constata-se que, quando aplicado o efluente houve um aumento
para os macronutrientes Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Fósforo (P) e um
decréscimo para Nitrogênio (N) e Potássio (K), sendo que para o Enxofre (S)
praticamente não houve variação. Para os micronutrientes também observou-
se variações, ocorrendo acréscimo para a concentração de Ferro (Fe), Cobre
(Cu) e Manganês (Mn), sendo que para o Zinco (Zn) o valor foi muito similar
entre os dois tipos de adubação.

Quando da análise da fertilidade do solo (ver tabela 3), não estava claro
que o efluente poderia ser uma fonte de micronutrientes e isso explicaria a
melhora no aspecto visual da planta (figura 3). A análise foliar aqui
apresentada esclareceu tal indagação, demonstrando que o efluente é uma
fonte de micronutrientes e, devido ao fato de que o solo está carente desse
tipo nutriente, a aplicação do efluente foi ainda mais eficiente.

Foi feito também análise de nitrogênio na forma mineral, comparando os
valores obtidos entre os dois tipo de adubação. O N é um dos mais caros
macronutrientes, o mais instável no solo e considerado como o principal
limitador da produção agrícola, sendo absorvido pelas plantas na forma de
nitrato ( -

3NO ) e amônio ( +
4NH ). Esse macronutriente regula a velocidade de

decomposição e a atividade microbiana; se a matéria orgânica contiver menos
de 1,2% de N, consequentemente uma relação C/N alta, pode-se esperar que a
imobilização do N mineral do solo será maior que a mineralização do C, e o
processo de decomposição será lento. Nesse caso os microorganismos usam o

-
3NO  ou o +

4NH  do solo para formar proteínas; e com isso a produção de
húmus será menor. As análises realizadas mostraram (tabela 4) que, quando
aplicado o efluente do biodigestor, houve um aumento de aproximadamente
17% na concentração de +

4NH  no perfil de 0 a 10 cm e 9% entre 10 e 20 cm.
O aumento para o -

3NO  foi de 23% de 0 a 10 cm e de 15% entre 10 e 20
cm.
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Tabela 4 - Resultados da análise química de rotina, após a aplicação de
adubação NPK e do efluente do biodigestor, nos perfis do solo de 0 a 10 e 10
a 20 cm.

Amostra +
4NHN - -- 3NON

Adubação Química
0-10 cm

16,24 9,80

Biodigestor
0-10 cm

19,04 12,04

Adubação Química
10-20 cm

15,68 9,24

Biodigestor
10-20 cm

17,08 10,64

É importante ressaltar que o N em altas concentrações pode trazer
prejuízos, tanto para as plantas, quanto para o ser humano, já que quando o

-
3NO  é absorvido em grande quantidade, a planta não consegue metabolizá-lo

totalmente (para incorporá-lo a compostos orgânicos formando aminoácidos,
proteínas e outros compostos nitrogenados), ficando acumulado nos tecidos.
Quando essas plantas são ingeridas pelo ser humano, no trato digestivo pode ser
reduzido a nitrito ( -

2NO ), que entrando na corrente sangüínea oxida o ferro
(Fe+2 → Fe+3) da hemoglobina, produzindo a metahemoglobina. Esta forma de
hemoglobina é incapaz de transportar o O2 para a respiração normal das células
dos tecidos causando a chamada metahemoglobinemia. Outro problema é que
parte do nitrito pode acabar combinando com as aminas formando nitrosaminas,
as quais são cancerígenas e mutagênicas
(http://www.labhidro.cca.ufsc.br/mito_nitrato.htm). Contudo, a melhora no
aspecto das plantas onde foi conduzido o experimento é visual (figura 3),
quando da aplicação do adubo orgânico, onde observou-se maior quantidade
de folhas com aspecto saudável, enquanto que para a adubação química há
menor quantidade de folhas e as existentes estão amareladas com aspecto de
planta doentia. Também observou-se melhoras significativas em outras
culturas como couve, brócolis e noz macadâmia. É importante ressaltar que,
essa diferença no aspecto das plantas foi observado na grande maioria das
plantas, que as condições (temperatura, umidade, etc.) em que elas foram
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expostas foram similares, exceto pelo tipo de adubação e, que os efeitos sobre
o solo e consequentemente sobre as plantas podem ser distintos, dependo do
tipo de solo e suas necessidades nutricionais.

a)

b)

Figura 3 - Fotos de pés de graviola. a) Aplicação de adubação química e b)
aplicação do efluente do biodigestor.
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Con� lusões

Devido ao baixo custo para confecção, a eficiência demonstrada na
biodigestão dos excrementos humanos e conseqüente eliminação de agentes
patogênicos, esse modelo de fossa séptica pode ser indicado para substituir a
tradicional “fossa negra”, normalmente utilizada na área rural, e que é a
principal responsável pela contaminação das águas subterrâneas, que
abastecem os “poços caipiras”. Quanto a reutilização do efluente, o mesmo
mostrou-se ser uma fonte de macro e micronutrientes para as plantas, além de
matéria orgânica para o solo.

105



13

Bibliogr� fi�  � onsult� d�

ALENCAR, J. Biogás: energia do meio rural para o meio rural. Coronel
Pachecco: EMBRAPA-CNPGL, 1980, 11f. 

ALVES, S.M.; MELO, C.F.M.; PRAKASAN, K. Produção e utilização de biogás
a partir do esterco de bubalinos, Belém : EMBRAPA-CPATU, 1983.
(EMBRAPA-CPATU. Circular Técnica, 46).

BIODIGESTOR. Disponível em:
http://www.cdcc.sc.usp.br/escolas/juliano/biodiges.html#6. Consultado em:
14 fev. 2002.

COMASTRIN FILHO, J.A. Biogás: independência energética do pantanal
matogrossense, Corumbá :EMBRAPA-UEPAE de Corumbá, 1981. 53p.
(EMBRAPA-UEPAE de Corumbá. Circular Técnica 9).

COORDENADORIA DE ASISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL. Progás: programa de
produção e uso do biogás . Campinas ,1981.9p. (Documento Técnico Cati,
35).

CORGATTI NETO, A.; CRUZ,E.R. Experiência Brasileira de pesquisa econômica
para o setor rural. Brasília :EMBRAPA-PNPE-DEP,1984. 240p.(EMBRAPA-DEP.
Documentos ,11).

ESTIMATIVA de concentração de bactérias a partir dos resultados da técnica
dos tubos múltiplos: água, qualidade padrão, potabilidade e poluição.  [S.l.]:
CETESB, 1997.

FERRAZ,J.M.G.; MARIEL,I.E. Biogás:Fonte alternativa de energia. Sete Lagoas:
EMBRAPA-CNPMS,1980. 27p. (EMBRAPA-CNPMS. Circular Técnica, 3).

FRANCHINI, J. C.; MIYAZAWA, M.; PAVAN, M. A.; MALAVOLTA, E.
Dynamic of íons in acid soil leached with green manure residues extracts and
pure solutions of organic acids.  Pesq� isa Agropec� ária Brasileira, v. 34, n. 12,
p. 2267-2276, 1999.

106



14

IAC. Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com o Sistema IAC
de Análise de Solos. Análise do solo: � nidades de interpretação. [Campinas],
1997. 1 folder.

MARSCHENER, H. Mineral n� trition of higher plants.  London: Academic Press,
674p., 1986.

MENGEL, K.; KIRKBY, E. A. Principles of plant n� trition. 4. ed. Bern:
International Potash Institute, 687p.,1987.

NOGUEIRA, A. R.; MACHADO, P. L. O.; SANTANA do CARMO, C. A. F.;
FERREIRA, J. R. Manual de laboratório: solo, água, nutrição vegetal, nutrição
animal e alimentos. São Carlos: EMBRAPA-CPPSE, 72p., 1998.

OLSEN,J. E.; LARSEN, H. E.  Bacterial decimation times in anaerobic
digestions of animal slurries.  Biological Wastes, v. 21, n. 3, p. 153-68, 1987.

O MITO do acúmulo de nitrato.  Disponível em:
http://www.labhidro.cca.ufsc.br/mito_nitrato.htm.  Consultado em: 14 fev. 2002.

SCHOKEN-ITURRINO, R. P.; BENINCASA, M.; LUCAS JUNIOR, J.; FELIS, S. D.
Biodigestores contínuos: isolamento de bactérias patogênicas no efluente.
Engenharia Agrícola, Campinas, v. 15, p. 105-108, 1995.

SILVA, V.V.; AZEVEDO,J.N. Produção e consumo de biogás a nível de
fazenda. Teresina:EMBRAPA-UEPAE de Teresina, 1981. 21p.(EMBRAPA-
UEPAE de Teresina .Circular Técnica, 1).

TISDALE, S. L.; NELSON, W. L.; BEATON, J. D.; HAVLIN, J. L.  Soil fertility
and fertilizers.  5. ed.  New York: Macmillan, 634p., 1993.

107



 

 

 

ANEXO 5: FOSSA SÉPTICA - (TEVAP) 
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Fossa Ecológica - Tanque de Evapotranspiração (TEVAP) 

Por Felipe Bodens e Bernardo Oliveira 

O Tanque de Evapotranspiração (TEVAP) é um sistema de tratamento e 

reaproveitamento dos nutrientes da água negra (proveniente do vaso 

sanitário), para produção de flores e frutas. O TEVAP foi dimensionado e 

construído pelo GEPEC em uma casa no Condomínio Estância Jardim 

Botânico em Brasília. 

 

Projeto SketchUp: Felipe Borges 

Este sistema foi criado por Tom Watson nos Estado Unidos com o nome de 

"Watson Wick" e adaptado por vários permacultores brasileiros. Pelo fundo 

de um tanque de "ferrocimento" corre um "tubo" feito de tijolos e calhas de 

cimento pré-moldado onde a água negra chega e após um determinado 

volume escorre para fora do tubo, ocupando o fundo do tanque. Nesse 

caminho, a água negra passa por várias barreiras de materiais porosos 
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colonizados naturalmente por bactérias anaeróbias que pré-digerem o 

efluente, neutralizando os patógenos e mineralizando outros compostos em 

moléculas mais "acessíveis", para a absorção das plantas que estão na 

terra logo acima. Após o processo anaeróbio, parte da água é evaporada 

pelo solo e a outra transpirada pelas plantas. O sólidos, que representam 

menos de 1% das águas negra, são consumidos pelas plantas e por toda 

comnunidade de microorganismos que habitam a zona das raízes. 

Patógenos que não foram neutralizados no estágio anaeróbio, não 

sobrevivem no solo - local de intervenção dos organismos da rizosfera. 

Dimensionamento 

O TEVAP foi dimensionado para uso de duas pessoas - 4m³. Não existe 

nenhuma norma sobre as dimensões do TEVAP, pois ainda são poucos os 

estudos técnico-científicos sobre este tipo de tecnologia de saneamento 

ecológico. No entanto, as observações feitas por muitos permacultores que 

possuem esse tipo sistema há alguns anos, indicam que 2m³ comporta mais 

de uma pessoa que usa muito o vaso sanitário. É importante ressaltar que o 

TEVAP é indicadopara o tratamento de águas negra (proveniente do vaso 

sanitário) e não águas cinza (proveniente das pias, ralos, chuveiros e da 

lavandeira). As águas cinza podem ter um tratamento mais simples, o que 

aumenta as alternativas de reúso. Muitos autores não classificam as águas 

utilizadas na cozinha como água cinza porque possuem altas carga de 

gorduras, detergentes, matéria orgânica e seu tratamento deve ser mais 

específico. 
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Construção 

 

Após ter cavado um buraco de 4m³ (2m de comprimento e largura e 1m de 

profundidade), as paredes receberam um reboco fino ("chapisco") de massa 

forte de cimento e areia lavada (1:3). Por cima foi fixado uma tela de 

galinheiro que é rebocado novamente com massa forte espessa. O tanque 

foi impermeabilizado com vedax plus 18kg da Anchortec. 
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A tubulação que trás o efluente é ligada da caixa de inspeção convencional 

de "esgoto" ao TEVAP, com uma curva de 45°. A agua negra chega até o 

fundo do tanque em um "tubo" feito de alvenaria, com quatro fiadas de 

tijolos furados de cada lado, de modo que o efluente após preencher a base 

do tubo percole para fora. A inclinação de 45° dos tijolos, impede a terra que 

cobre o sistema não obstrua os tijolos, entupindo o sistema. 
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Em cima dos tijolos são encaixados duas calhas de cimento pré-moldado 

que é cimentado com os tijolos. No local onde a água negra entra no 

tanque, é instalado um cano de 100mm para inspeção, manutenção e 

escape de gases. O tanque é preenchido com materiais porosos com 

granulometria decrescente: primeiro os tijolos depois pedaços de telhas, 

entulho, brita grande e areia grossa. 
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Na camada de brita, foi colocado outro tubo de inspeção de 100mm, furado 

e vedado com uma manta bidim, para permitir apenas a entrada de água, 

que poderá ser coletada para análise laboratorial. Em cima das britas veio a 

areia grossa, a terra, um pouco de esterco de gado e composto orgânico 

para favorecer o desenvolvimento inicial das plantas. 
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É importante que as paredes do TEVAP fiquem acima do solo, para evitar 

possíveis sobrecargas ao sistema com o escoamento de água durante 

chuvas fortes. Também foi instalado um "ladrão", com um cano de 50mm, 

vedado com manta bidim. O ladrão é direcionado a antigafossa séptica 

convencional sob o solo. 

 

 

 

Foram plantadas bananeiras, mamoeiros e plantas ornamentais como 

alpinias e copo-de-leite. Outras plantas tabém podem ser incluídas no 
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sistema, como taiobas, inhames, junco e outras plantas que transpiram 

muito, que não possuem raízes longas e lenhosas, e que gostam de 

ambientes alcalinos. Frutos como banana e mamão produzidos no TEVAP 

podem ser consumidos in natura; já as raízes, bulbos e folhas, não é 

recombendado comer, pois ainda não está totalmente compreendido as 

interações que acontecem no sistema. 

As plantas podem ser bioindicadores do funcionamento do sistema, através 

do seu padrão de crescimento, vigor, coloração das folhas e flores. Elas 

também podem ser analisadas em laboratório, com o intenção de detectar 

substâncias nocivas ao homem, como metais pesados. Inicialmente o 

TEVAP dever ser irrigado, até que o sistema entre em funcionamento 

autônomo. 
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Postado por GEPEC às 17:36:00  

http://mundogepec.blogspot.com.br/2009/07/fossa-ecologica-tanque-de_13.html 
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ANEXO 6: FOSSA SÉPTICA ECOLÓGICA - (TEVAP) 
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ANEXO 7: EXEMPLO DE CONVÊNIO PARA ATENDIMENTO 
DA ZONA RURAL 
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    TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 003/2013 

SUTRA/DOP PARA ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO 

AO CONTRATO DE PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO N° 165 QUE CELEBRAM 

ENTRE SI A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 

SANEAMENTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 

ALTA. 

 

 Pelo presente instrumento de prestação de serviço que celebram entre si, de um lado a Companhia 

Riograndense de Saneamento – CORSAN, sociedade de economia mista, com sede na Rua Caldas Júnior, 120 – 

18° andar, em Porto Alegre – RS, inscrita no CNPJ 92.802.784/0001-90, a seguir denominada CORSAN, neste 

ato representada pelo Diretor-Presidente Sr. Arnaldo Dutra e pelo Diretor de Operações, Sr. Ricardo Röver 

Machado, que no final assinam e, do outro lado, a Prefeitura Municipal de Cruz Alta, situada na Avenida 

General Osório, n°533 inscrita no CNPJ sob o número 88.775.390/0001-12, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Vilson Roberto Bastos dos Santos, abaixo-assinado, tem entre si, justo e convencionado o termo 

de prestação de serviços que se regerá pelos itens e condições seguintes: 

ITEM 1 - DO OBJETO: Em atendimento à Cláusula 22ª, item XIX do Contrato de Programa - CP n°165, a 

CORSAN se compromete em disponibilizar o apoio técnico necessário durante e após a implantação do 

programa de tratamento e controle da qualidade da água dos Poços discriminados no Anexo I. Ainda em 

atendimento ao CP, compromete-se também em realizar análises da qualidade da água das localidades de 

pequeno porte, mediante cobrança pelos serviços prestados. 

 SUBITEM 1.1: O apoio técnico diz respeito ao treinamento da(s) pessoa(s) indicada(s) pela Prefeitura ou da 

comunidade, que executarão os serviços (controle do tratamento da água e coleta de amostras).  

SUBITEM 1.2: Todas as despesas decorrentes do treinamento da equipe de operadores do Município 

(deslocamento, estada, alimentação) correrão a expensas do Município.   
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SUBITEM 1.3: A CORSAN definirá o local do treinamento, o tempo de duração, bem como o período em que o 

mesmo será realizado. Também se compromete em disponibilizar documento certificando a participação do(s) 

operador(es) treinado(s). 

SUBITEM 1.4: A CORSAN realizará análises da qualidade da água das localidades de pequeno porte, sendo 

que os ensaios que fazem parte deste controle são: pH, Cor, Fluoretos, Odor, Gosto, Turbidez, Coliformes Totais 

e Escherichia coli (qualitativos) e bactérias heterotróficas (quantitativo). 

SUBITEM 1.5: O número de amostras e a frequência de amostragem para o controle da qualidade da água de 

cada Poço e rede de distribuição são demonstrados na tabela a seguir. 

TABELA 1. Frequência e número mínimo de amostras para análises físico-químicas 

Parâmetro 

Saída do Sistema Sistema de distribuição 

Frequência Número 
População abastecida < 50.000 habitantes 

Frequência Número 

Cor Mensal 1 Mensal 1 

pH 

Fluoretos 
Mensal 1 Dispensada a análise 

Turbidez Mensal 1 

Conforme § 3 do artigo 41 – Portaria 2.914/11 
Cloro residual livre

1
 

2 vezes por 

semana 
1 

Odor 

Gosto² 
Semestral 1 Dispensada a análise 

Nota 1: em todas as amostras coletadas na saída do tratamento e rede para análises microbiológicas, deve ser realizada 

análise de cloro residual livre no momento da coleta. A análise de cloro residual livre deve ser realizada pela Prefeitura 

através do pessoal devidamente treinado. 

Nota 2: a análise de gosto será realizada apenas na água tratada e quando o valor de cloro residual livre apresentar valores 

> 0,20 mg/L. 
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TABELA 2. Frequência e número mínimo de amostras para análises microbiológicas 

Parâmetro 
Água in natura Saída do tratamento 

Sistema de distribuição 

População abastecida  

< 5.000 habitantes 

Frequência Número Frequência Número Frequência Número 

Coliformes 

totais/Escherichia coli 
Mensal 1 Mensal 1 Mensal 1 

Bactérias heterotróficas - - - - Mensal 1 

 

SUBITEM 1.6: A Prefeitura se compromete em submeter o Plano de Amostragem à aprovação da Vigilância 

Sanitária - Secretaria Municipal de Saúde de Entre-Ijuís. 

ITEM 2: Em uma única etapa, a CORSAN realizará, sem custos, em Laboratório da Unidade de Saneamento 

Pólo em Santo Ângelo, ou como julgar adequado, um grupo de análises a fim de que se conheçam as 

características da água dos Poços a serem monitorados, sendo os seguintes parâmetros: pH, cor, turbidez, 

alcalinidade total, matéria orgânica, dureza, ferro, manganês, fluoretos e Coliformes Totais e Escherichia coli 

qualitativos.  

ITEM 3: As análises da qualidade da água serão executadas nos Laboratórios das Estações de Tratamento de 

Água da CORSAN, em Santo Ângelo, situado na Rua Antunes Ribas, n°1850 – Centro e Av. Venâncio Aires, 

n°831 – Bairro São Carlos, ou conforme comunicado previamente pela CORSAN. 

ITEM 4: A CORSAN disponibilizará os recipientes necessários à coleta físico-química e bacteriológica, os 

quais deverão ser retirados pelos operadores da Prefeitura, nos endereços mencionados anteriormente, no Item 3.  

SUBITEM 4.1: A Prefeitura ficará responsável pelo transporte das coletas físico-químicas e bacteriológicas das 

amostras.  

SUBITEM 4.2: As despesas com o transporte dos recipientes para coleta e das amostras coletadas correrão por 

conta do Município. 

SUBITEM 4.3: É de responsabilidade do Município o cumprimento dos prazos entre coleta e entrega das 

amostras nos laboratórios indicados pela CORSAN. 

126



                                   COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
  
     DIRETORIA DE OPERAÇÕES 
             

 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO 
 

 
 

Página 4 de 7 

 
 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

Rua Caldas Júnior, 120 – 18° andar - Edifício Banrisul - CEP 90.010 - 260 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
www.corsan.com.br 

 SUBITEM 4.4: É de responsabilidade do Município o cumprimento do cronograma de recebimento das 

amostras nos laboratórios indicados pela CORSAN, sob pena de não serem realizados os ensaios. 

SUBITEM 4.5: O referido cronograma de recebimento de amostras deverá ser estabelecido entre o órgão 

designado pela Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís e a CORSAN. 

ITEM 5: A CORSAN enviará mensalmente o Parecer acerca da qualidade da água para a Unidade de 

Saneamento local devidamente assinado pelo Responsável Técnico, sendo responsabilidade da Unidade 

encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde de Entre-Ijuís. 

ITEM 6: A Prefeitura realizará a operação dos Poços, que consiste na adição e controle das dosagens de 

desinfetante, através do pessoal devidamente treinado.  

SUBITEM 6.1: A Prefeitura ficará responsável pelo fornecimento dos produtos químicos, materiais e 

equipamentos necessários ao tratamento da água.  

SUBITEM 6.2: A Prefeitura ficará responsável por manter um Responsável Técnico pela operação dos Poços, 

conforme Norma do Ministério da Saúde.  

ITEM 7°: A Prefeitura realizará o monitoramento de cloro residual livre nos Poços, através de pessoal 

devidamente treinado e na frequência conforme estabelecido no Plano de Amostragem aprovado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Entre-Ijuís. 

SUBITEM 7.1: A Prefeitura ficará responsável pelo fornecimento dos reagentes, materiais e equipamentos 

necessários a este monitoramento. 

SUBITEM 7.2: A Prefeitura se compromete em utilizar apenas os operadores devidamente treinados para 

efetuarem o tratamento, coleta e monitoramento do cloro residual livre dos Poços. 

ITEM 8: A CORSAN poderá realizar bimestralmente a análise da água utilizada para insumo/abastecimento das 

pequenas agroindústrias familiares, com desconto de 50% (cinquenta por cento). 

SUBITEM 8.1: A análise de que trata este item refere-se a 1 (um) ponto de coleta. 

ITEM 9: Não houve manifestação de interesse por parte de nenhuma agroindústria. 

SUBITEM 9.1: Caso se manifeste interesse por parte de alguma agroindústria, estas poderão ser introduzidas 

neste Termo de Prestação de Serviços através de aditivo a ser firmado. 
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ITEM 10: O prazo de vigência do presente termo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 

Não havendo manifestação das partes em sentido contrário, o presente Termo de Prestação de Serviços ficará 

depois de decorrido este período, renovado automaticamente, por iguais períodos, até o limite legal de 60 meses. 

ITEM 11 – A CORSAN e a Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís poderão rescindir este contrato de pleno direito 

e independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, desde que denunciando antecipadamente, 

por escrito, em 60 dias.  

ITEM 12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Fica eleito o Foro de Entre-Ijuís/RS para dirimir as dúvidas ou 

questões oriundas do presente Termo. 

 

Porto Alegre, 04 de Abril de 2013. 

 

 

 

 

Arnaldo Dutra 

Diretor - Presidente 

CORSAN 

Ricardo Röver Machado 

Diretor de Operações 

DOP/CORSAN 

José Paulo Meneghine 

Prefeito Municipal 

Entre-Ijuís 
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ANEXO I – POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUÍS 

1. POÇO XXXX 

Coordenada geográfica:  

Proprietário da área:  

DADOS DO POÇO 

Vazão  

Profundidade do poço  

Horas de operação  

INFORMAÇÕES RESERVAÇÃO 

Tipo  

Capacidade  

Material  

Distância poço até reservatório  

INFORMAÇÕES DA REDE 

Diâmetro da tubulação  

Material  

INFORMAÇÕES GERAIS 

Abrigo  

Cercamento da área  

Torneira de coleta de amostra  

População abastecida  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO POÇO 

 

 

OBSERVAÇÕES:  
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ANEXO II – VALOR DOS SERVIÇOS DE ENSAIOS PRESTADOS PELA CORSAN 

 

PARÂMETROS PREÇO (R$) 

Coliformes totais e Escherichia coli (Qualitativo) 56,79 

Cor 8,69 

Fluoretos (SPADNS) 17,59 

pH 10,83 

Turbidez 11,10 

Odor  8,96 

Gosto 8,96 

Bactérias Heterotróficas (Quantitativo) 75,45 

Nota: os valores serão atualizados anualmente, conforme reajuste das contas de água de CORSAN. 
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