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1. INTRODUÇÃO 

 
O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB é um instrumento de 

Política Pública instituído pela Lei nº 11.445/2007, exigido pelo Capítulo II da Lei. 

Serão emanados os comandos que estabelecerão as condições para a prestação 

dos serviços de saneamento básico, propondo programas e metas para a 

universalização dos mesmos, além disso, propõe indicadores e planos de 

contingência e emergência. 

O mesmo deve definir as funções de gestão dos serviços públicos de 

saneamento e estabelecer a garantia do atendimento essencial à saúde pública, os 

direitos e deveres dos usuários, o controle social, a regulação e fiscalização dos 

serviços, o sistema de informações conforme o Decreto 7.217/2010. 

O presente Plano de Saneamento Básico está integrado e obediente à Lei 

12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que em seu Art. 18 

determinou a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS. A regulamentação da Lei, através do Decreto nº 7.04/2010, 

indica ainda em seu Art. 54 que o PMGIRS poderá ser inserido no PMSB. O 

componente da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, e o respectivo 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos está inserido no Presente 

Plano com produção especializada, respeitando o conteúdo mínimo referido no Art. 

19 da Lei nº 12.305/10. 

A execução do PMSB tem como instância máxima de deliberação o Comitê 

de Coordenação, que é o órgão deliberativo, formalmente institucionalizado por 

Decreto pelo Senhor Prefeito Municipal, responsável pela condução da elaboração do 

PMSB. 

A operacionalização do processo de elaboração do PMSB é feito pelo Comitê 

Executivo. Este Comitê é formado por técnicos das Secretarias Municipais envolvidas 

com o tema saneamento básico e representantes comunitários. 

 
 

1.1 Justificativa do Plano de Saneamento Básico 
 

 
A nova legislação demanda a elaboração, pelos titulares dos serviços de 

saneamento, de plano de longo prazo, denominado Plano Municipal de Saneamento 
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Básico (PMSB), o qual deverá abranger os conteúdos mínimos definidos na Lei 

Federal nº 11.445/07, Lei Federal nº 12.305/10 no que couber, Resolução 

Recomendada nº 75 do Conselho das Cidades e Lei Estadual 12.037/03, devendo 

ainda estar em consonância com o Plano Diretor ou legislação equivalente, com os 

objetivos e as diretrizes do plano plurianual (PPA), com o plano de recursos hídricos, 

com o plano de recursos sólidos, com a legislação ambiental, legislação de saúde, 

de educação, e devem estar compatíveis e integrados com todas as demais políticas 

públicas, planos e disciplinamentos do município relacionados ao gerenciamento do 

espaço urbano. O planejamento dos serviços de saneamento básico no âmbito do 

município, de forma articulada constitui condição essencial para potencializar o 

impacto dos investimentos a serem realizados de forma a proporcionar a 

universalização do acesso da população (especialmente a de baixa renda) aos 

serviços públicos essenciais, os quais têm forte correlação com a salubridade 

ambiental e, por consequência, a qualidade de vida. 

Nesse sentido, o PMSB tem por objetivo apresentar o diagnóstico setorial, 

porém integrado, de cada um dos componentes dos serviços de saneamento básico 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, e drenagem 

urbana) na área territorial do município, com ênfase na área urbana, assim definida 

por Lei, bem como de definir, de forma articulada, as diretrizes, estratégias, metas e 

programas de investimentos para o setor no horizonte temporal de 20 anos. O PMSB 

será quadrienal e aprovado por lei, cujo projeto deverá ser encaminhado à Câmara de 

Vereadores do Município, do qual deverão constar, obrigatoriamente, a revisão, a 

atualização e a consolidação do PMSB anteriormente vigente. 

Cabe destacar, também, o comando do Decreto nº 7.217/2010, art. 26, 

parágrafo 4º, o qual vincula a existência do PMSB, elaborado pelo titular dos serviços, 

segundo o preconizado na Lei 11.445/07, como condição de acessibilidade, a partir 

de 2014, a recursos orçamentários da União, ou a recursos de financiamentos geridos 

ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando 

destinados a serviços de saneamento básico. 
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1.2 Objetivos 
 

O presente Plano de Saneamento Básico tem por objetivo possibilitar a 

criação de mecanismos articulados e integrados de gestão pública da infraestrutura 

do município relacionada aos quatro eixos do saneamento básico: abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, 

e que possibilite: 

● Fornecer aos gestores municipais, dados e informações adequadas 

para avaliar e decidir sobre a forma de aplicação dos recursos orçamentários do 

município na melhoria da prestação dos serviços de saneamento básico. 

● Prover diretrizes para a regulação e controle social dos contratos de 

programa/concessão firmados entre o município e concessionária. 

● Melhorar a salubridade ambiental da população do município. 

● Orientar o desenvolvimento de programas e ações das políticas federais, 

estaduais e municipais de saneamento básico. 

A unidade de planejamento a ser utilizada no PMSB serão as sub-bacias 

hidrográficas do município. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

Aceguá é um município do estado do Rio Grande do Sul, pertence à 

mesorregião do Sudoeste Rio-grandense à microrregião da Campanha Meridional. O 

município foi criado em 16 de abril de 1996, entretanto, foi em 1º de janeiro de 2001 

que o município se emancipou, anteriormente Aceguá era distrito de Bagé. 

O Município de Aceguá está localizado no extremo Sul do Brasil, na linha da 

fronteira, distante aproximadamente 60 km do Município de Bagé (Brasil) e também 

de Melo (Uruguai), é fronteiriço com a cidade de Aceguá no Uruguai. 

Aceguá brasileira ocupa uma área territorial de 1.551,12 quilômetros 

quadrados, divididos em quatro distritos Sede, Rio Negro, Colônia Nova e Minuano 

(Figura 01), a partir da Lei Complementar nº 01, de 30 de agosto de 2001, que cria 

distritos no Município de Aceguá com suas respectivas áreas e limites. Revogada pela 

Lei Complementar nº 03/2002. 

 
Figura 01 – Mapa dos distritos de Aceguá 
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A Estrutura Administrativa Executiva Municipal se compõe do Gabinete do 

Prefeito, Procuradoria Jurídica, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 

Secretaria de Administração e Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Saúde e Assistência Social 

e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

 

2.1 Histórico 
 
 

Os primeiros habitantes de Aceguá foram índios dos campos do Rio Grande 

do Sul, denominados Charruas, Guenoas e Minuanos. O primeiro relato histórico do 

município, remonta ao ano de 1660, quando os Espanhóis vindos da banda Oriental, 

penetraram pela serrania de Aceguá, e fundaram a redução de Santo André do 

Guenoas em 1683. A notícia histórica que se tem a seguir sobre nosso município é de 

dezembro de 1753 quando os dois exércitos Portugueses e Espanhóis, saindo 

respectivamente de Rio Grande e da Colônia de Sacramento iniciaram a marcha em 

direção a Santa Tecla. Segundo os diários de marcha o exército Português, chegou 

às cabeceiras do Rio Negro, hoje no Uruguai, onde já estava acampado o exército 

Espanhol. 

Depois de uma solenidade militar (a primeira solenidade militar em terras de 

Aceguá), os primeiros tiros de canhão eram ouvidos naqueles céus. Os dois Generais 

conversaram até a noite, e devido às promoções de oficiais que ocorreram na 

solenidade, este local foi denominado “Campo das Mercês”, que nos dias atuais é o 

ponto de encontro dos três distritos do Município de Aceguá (Colônia Nova, Minuano 

e Rio Negro). A origem do nome Aceguá no dialeto Tupi- Guarani significa “yace-guab” 

e possui diversos significados: um deles “Lugar de Descanso eterno”, indicando o local 

que os indígenas escolhiam para viver seus últimos dias, por ser um lugar alto que 

proporciona alentadora visão panorâmica da região e proximidade com o céu 

(provável cemitério indígena);outro significado é “terra alta e fria”, características 

geográfica e climática do local; mais outra interpretação é “seios da lua” por ser local 

com cerros altos (Serra do Aceguá). Existe também no folclore popular da região, 

outra explicação para a origem do nome Aceguá, que por ser uma região de 

abundância de uma espécie de lobo pequeno, denominado “Guará ou Sorro” que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Charruas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guenoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minuanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Negro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai
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possui um uivo característico, e por ser há mais de dois séculos “El Camino de Los 

Quileros” (contrabandistas castelhanos e portugueses, que circulavam com 

mercadorias em lombo de cavalos, conforme as demandas de cada um dos mercados 

da banda Ocidental e Oriental da fronteira). Estes ao passar pelos cerros e ouvir o 

uivo dos “Sorros” diziam, “Hay um bicho que haceguá”. 

Em 09 de maio de 1915 foi inaugurado o marco fronteiriço, e ao longo de 

sua história tem sido um exemplo de união entre os dois países (Figura 02). 

 
Figura 02 – Imagem marco fronteiriço 

 

A formação de Aceguá é resultante do comércio informal entre os dois países, 

pois a fronteiro seca é um caminho natural entre os países limítrofes. Sua etnia é 

diversificada, composta por descendentes de portugueses, espanhóis, índios e 

negros, que formaram “o gaúcho” ou “el gaucho” nos dois lados da fronteira. 

Posteriormente a região recebeu a colonização alemã, resultante nas comunidades 

rurais de Colônia Nova, Colônia Médici e Colônia Pioneira, com hábitos e tradições 

germânicas. Também recebeu a imigração árabe, com costumes e tradições próprias, 

que passaram a explorar e dinamizar o comércio local. 
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2.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 
Basicamente um município dependente da produção primária, Aceguá carece, 

ainda, de uma estrutura administrativa e prestadora de serviços que possibilite a 

arrancada de crescimento que a comunidade almeja. 

A Sede Municipal, Aceguá, possui uma população de, aproximadamente, 

1059 pessoas em continuo trânsito entre a zona uruguaia e brasileira, dada à sua 

característica de cidade fronteiriça de limites secos. Aí a economia circula na compra 

e venda de bens e insumos alimentícios conforme as relações cambiais entre o Brasil 

e Uruguai. 

Segundo a Emater em 2019 na zona rural a pecuária predomina, 

principalmente a bovina de corte 89.382 cabeças (563 produtores), de leite 6.126 

cabeças (129 produtores), a produção se leite em 2018 foi de 7.965.375 litros, bovinos 

mistos 11.720 cabeças (177 produtores), ovinos 25.082 cabeças. A agricultura 

representativa se concentra na produção de soja 25.000 ha, arroz 10.000 ha (projeção 

para 2020 é de 8.000 ha) e milho silagem 3.000 ha, milho grão 1.000 ha, oliveiras 13 

ha e videiras 13 ha. 

Dentro das recentes políticas públicas fundiárias dos governos federal (PNRA) 

e estadual, Aceguá tem sofrido um aumento desordenado de imigrantes oriundos do 

Programa de Reforma Agrária, o que tem aumentado os índices de criminalidade e 

carência social no Município. 

 

2.2.1 Comunidades Tradicionais de Aceguá 

 
O Município de Aceguá possui comunidades tradicionais em seu território, 

como descendentes de árabes e remanescentes de quilombolas este último possui 

uma comunidade na Vila da Lata e na Vila Tamanduá. 

A Vila da Lata situa-se a 30 km da sede de Aceguá, a comunidade está 

endereçada no Corredor Internacional, localizada na margem esquerda dele, que é o 

delimitador político-jurídico entre os dois países (Brasil/Uruguai). Como a comunidade 

encontra-se em local de fronteira, a formação e história da comunidade quilombola 

Vila da Lata, está diretamente ligada com a história do Uruguai. 

As casas dessa comunidade até o ano de 2013 eram feitas basicamente de 
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barro revestidas de santa fé e de chão batido conforme a Figura 03. 

Figura 03 – Casas da comunidade na Vila da Lata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As famílias reclamavam muito do frio que passavam devido às condições 

precárias das moradias. No ano de 2013, com o auxílio da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do estado (SDR) e a Entidade de Extensão Rural Emater/RS, 

que buscaram diversos parceiros para regularização da situação documental das 

famílias e assim acessaram o programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo 

Federal. 

 
Figura 04 – Moradias de alvenaria na Vila da Lata 
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Ao todo 13 famílias foram beneficiadas pelo programa e puderam construir a 

tão sonhada casa, que mobiliaram através do Programa Minha Casa Melhor (Figura 

04). 

2.2.2 Dados famílias de baixa renda 

 
Conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde e Assistência 

Social, em outubro de 2019, existem 531 famílias de Aceguá cadastradas no Cadastro 

Único (Tabela 01). 

 
Tabela 01 – Famílias cadastradas no Cadastro Único 

 Número de 
Famílias 

Famílias com até ½ salário mínimo 344 

Famílias beneficiadas em setembro 2019 com valor médio de R$ 
182,66 

167 

Baixa rendas Quilombolas PBF 10 

Assentamentos PBF 35 

PBF: Programa Bolsa Família 
Fonte: Secretaria de Saúde e Assistência Social, 2019. 

 

 
Os assentamentos existentes no Município de Aceguá estão apresentados na 

Tabela 02 a seguir com os lotes das famílias envolvidas. 

 
Tabela 02 – Informações de assentamento 

Nome Assentamento Lotes 

Assentamento Jaguarão 34 

Assentamento São José 17 

Assentamento Conquista Vitória 30 

Assentamento Santa Vitória 39 

Colônia Pioneira 67 

Tamanduá 14 

Mina 10 

Fonte: Secretaria de Saúde e Assistência Social, 2019. 
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Vale ressaltar que, normalmente os lotes dos Assentamentos possuem uma 

área de 26 ha. 

 

2.2.3 Aspectos Socioeconômicos de Aceguá 

 
Os dados disponibilizados pelo IBGE permitem estabelecer relações 

macroeconômicas, possibilita traçar, para cada município seus perfis econômico e 

setorial. 

O cálculo do PIB dos municípios baseia-se na distribuição do valor adicionado 

bruto, a preços básicos, em valores correntes das atividades econômicas. 

Segundo dados do IBGE 2017, o PIB a preços correntes: R$ 26.213.460,00. 

PIB per capita: R$ 55.081,87. Valor adicionado bruto a preços correntes: série 

revisada (total): R$ 246.832.980,00. Geração (do valor adicionado): Agropecuária: R$ 

124.098.450,00; PIB indústria: R$ 11.870.400,00; PIB serviços (exceto administração, 

educação, saúde pública e seguridade social): R$ 30.997.730,00. 

A Figura 05 abaixo representa os aspectos Socioeconômicos do Município de 

Aceguá, o Produto Interno Bruto – PIB per capita municipal. 

 
Figura 05 – Aspectos Socioeconômicos de Aceguá – PIB per capita 

Fonte: IBGE, 2017. 
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2.2.4 População e índices de crescimento 
 

De acordo com dados do Censo de 2010, a população de Aceguá é de 4.394 

habitantes, sendo 1.059 habitantes residentes na área urbana e 3.335 habitantes na 

área rural. A Tabela 03 apresenta a evolução populacional do município, tomando-se 

como base os censos e contagem do IBGE dos anos 2001, 2005, 2010, 2015 e 2019. 

Tabela 03 – Evolução populacional 

Ano População Total 
(habitantes) 

População Urbana 
(habitantes) 

População Rural 
(habitantes) 

2001 3.970 957 3013 

2005 4.149 1000 3149 

2010 4.394 1059 3335 

2015 4.702 1133 3569 

2019 4.901 (estimativa) 1181 3720 

 
 

A população de Aceguá compreende com cerca de 4.901 habitantes, segundo 

estimativa de 2019 do IBGE. Segundo o censo de 2010 aproximadamente cerca de 

76% residem na área rural, com presença das etnias alemã, espanhola, italiana, 

portuguesa e quilombolas. 

As estimativas de crescimento da população foram realizadas pelo método 

geométrico. Entende-se por taxa de crescimento o percentual de incremento médio 

anual da população residente em determinado espaço geográfico, no período 

considerado. O valor da taxa refere-se à média anual obtida para um período de anos 

compreendido entre dois momentos, em geral correspondentes aos censos 

demográficos. Conforme equação abaixo. 

 
 

𝑟 = [𝑛√(
𝑃𝑡 

) − 1 ] ∗ 100 
𝑃𝑜 

 

Onde: 
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r = taxa de crescimento; 

Pt = população final; 

Po = população inicial do período considerado; 

n = número de anos do período. 

As Tabelas 04 e 05 abaixo, demonstram as projeções de taxa de crescimento 

populacional do Município de Aceguá, conforme fórmula abaixo. 

 
Tabela 04 – Projeções da taxa de Crescimento Populacional 

Ano População 
total (hab) 

Taxa de 
Cresc. Da 
pop. Total 

(% a.a) 

População 
Urbana 
(hab) 

População 
urbana (%) 

Taxa de 
Cresc. Da 

Pop. Urbana 
(% a.a) 

2001 3970 - 957 24,11% - 

2005 4149 1,11% 1000 24,10% 1,10% 

2010 4394 1,15% 1059 24,10% 1,15% 

2015 4702 1,36% 1133 24,10% 1,36% 

2019 4901 1,04% 1181 24,10% 1,04% 

 
Tabela 05 – Projeções da população 

Cenários Ano População 

 
 

Curto Prazo 

2014 4191 

2015 4333 

2016 4475 

2017 4617 

 
 

Médio Prazo 

2018 4759 

2019 4901 

2020 5043 

2021 5185 

 
 
Longo Prazo 

2022 5327 

2023 5469 

2024 5611 
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Cenários Ano População 

 
2025 5753 

2026 5895 

2027 6037 

2028 6179 

2029 6321 

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o município não possui 

influência de população flutuante. 

2.2.5 Economia 

 
A economia de Aceguá tem base num admirável potencial agropecuário, com 

destaque especial para uma considerável bacia leiteira, gado de corte, culturas de 

arroz, soja e mais recentemente também a olivicultura. Além disso, ganham 

igualmente destaque, os haras, com criação de cavalos de raça. 

Até a década de 1960 na área de Colonização Alemã, a principal atividade 

econômica era a cultura de trigo. Com fatores de falta de incentivo e concorrência do 

trigo argentino desestimulando a produção, fez com que estes produtores se 

voltassem para a atividade de bovinocultura de leite, fortalecendo a Cooperativa 

Agrícola Mista Aceguá Ltda (CAMAL) e tornando-se, nos dias de hoje uma das mais 

importantes bacias leiteiras do Rio Grande do Sul, com produção de matrizes com alto 

padrão genético. 

Abaixo podemos observar a composição do perfil econômico do mercado por 

setor e porte do Município de Aceguá (Tabela 06). 

 
Tabela 06 – Perfil Econômico do mercado por setor e porte de Aceguá 

 

Setor 
 

Microempresa 
Pequena 
Empresa 

Média e Grande 
Empresa 

Indústria e Transformação 14 
  

Construção Civil 6 8 1 

Comércio 140 4 1 

Serviços 75 
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Setor 
 

Microempresa 
Pequena 
Empresa 

Média e Grande 
Empresa 

Agropecuária, Extração 
Vegetal, Caça e Pesca * 

 

114 

Total 349 12 2 

*Para fins de contabilização, o setor agropecuário é somado na categoria 
“microempresa” 
Fonte: Perfil das Cidades Gaúchas - SEBRAE, 2019. 

 
Seu comércio é resultado da diferença cambial entre Brasil e Uruguai, sendo 

esta na maioria das vezes, favorável ao Brasil, o que atrai os consumidores Uruguaios. 

 

2.2.6 Saneamento Básico 

 
Os serviços de abastecimento de água são realizados pela CORSAN, que 

dispõe de sistema de captação, tratamento e distribuição, atendendo toda a população 

urbana, com exceção dos loteamentos irregulares. Atualmente (novembro, 2019) o 

município apresenta 829 economias e 755 ligações de abastecimento de água. Parte 

da população rural utiliza cisternas e outra parte realiza captação da água de poços. 

Há ainda uma estação de tratamento de água da Cooperativa Mista de Aceguá 

(CAMAL) que disponibiliza água para o hospital da Colônia Nova e a população no 

entorno. 

Os serviços de esgotamento sanitário para a população urbana estão sendo 

iniciados pela CORSAN. Os domicílios da população urbana terão seus efluentes 

líquidos coletados e tratados na estação de tratamento de esgoto. Com relação ao 

tratamento na parte rural, os domicílios tem solução individual destinando o esgoto 

em fossa séptica. 

O sistema de coleta e disposição de resíduos sólidos é de responsabilidade da 

empresa Meioeste Ambiental Ltda. Atualmente a área urbana conta com coleta em 

cinco dias da semana e a zona rural a coleta é realizada em pontos específicos, em 

que possuem lixeiras seletivas e a coleta é realizada em dois dias da semana. Os 

resíduos urbanos são destinados ao aterro Metade Sul, localizado no Município de 

Candiota. A coleta de resíduos hospitalares é feita pela empresa Stericycle do Brasil 

Ltda. Os resíduos de podas e jardinagem são coletados pela própria prefeitura. Os 
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resíduos da construção civil não contam com área própria para a sua destinação, além 

de que, os mesmos não possuem coleta diferenciada. 

Não há empresa específica responsável pela prestação de serviço do sistema 

de drenagem. 

 

2.2.6.1 Saneamento Básico para as Famílias de Baixa Renda 
 

O acesso aos serviços de Saneamento Básico deve suceder de forma 

universalizada, ou seja, todos os domicílios devem ter acesso ao saneamento básico, 

conforme Art. 3 da Lei 11.445/2007. Define o Saneamento Básico como o conjunto de 

serviços infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem. 

Este conjunto deve abranger integralmente o território do município (áreas urbanas e 

rurais) inclusive as famílias de baixa renda existente no município. 

A Tabela 07 abaixo apresenta a forma de abastecimento de água de acordo 

com a faixa da renda familiar per capita, dividida em extrema pobreza, pobreza, baixa 

renda, acima de ½ salário mínimo. 

 
Tabela 07 – Tabulação de famílias de baixa renda pela forma de Abastecimento de 

Água 

Forma de 
Abastecimento de 

Água 

Faixa de Renda Familiar Per Capita  
TOTAL Extrema 

Pobreza 
Pobreza 

Baixa 
Renda 

Acima de 
½ s.m. 

Rede Geral de 
Distribuição 

56 32 49 102 239 

Poço ou Nascente 62 27 66 60 215 

Cisterna 7 5 12 7 31 

Outro Forma 13 4 11 17 45 

Sem Resposta 2 0 0 1 3 

TOTAL 140 68 138 187 533 

Fonte: CECAD 2.0 (Janeiro de 2020) 

 

 
Os dados apresentados foram extraídos do CECAD 2.0 através do Tabulador 

do Cadastro Único, das famílias que são comtempladas pelo Programa Bolsa Família, 

em Janeiro de 2020. 
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A Tabela 08 abaixo expõe a tabulação da forma de escoamento sanitário pela 

faixa de renda familiar per capita, referente a janeiro de 2020. Deste modo, a Tabela 

08 demostra informações quanto ao serviço de esgotamento sanitário nas famílias de 

baixa existentes no município. 

 
Tabela 08 – Tabulação de famílias de baixa renda pela forma de Escoamento 

Sanitário 

Forma de 
Escoamento 

Sanitário 

Faixa de Renda Familiar Per Capita  
TOTAL Extrema 

Pobreza 
Pobreza 

Baixa 
Renda 

Acima de 
½ s.m. 

Rede Coletora de 
Esgoto ou Pluvial 

41 22 39 93 195 

Fossa Séptica 44 23 60 65 192 

Fossa Rudimentar 38 20 33 24 115 

Vala a céu Aberto 1 0 0 0 1 

Direto para o rio, lago 
ou mar 

0 0 0 0 0 

Outra Forma 0 0 0 0 0 

Sem Resposta 16 3 6 5 30 

TOTAL 140 68 138 187 533 

Fonte: CECAD 2.0 (Janeiro de 2020) 

 
 

A Tabela 09 a seguir apresenta as informações conforme a forma em que 

ocorre a coleta de lixo nas residências das famílias de baixa renda de Aceguá. 

 
Tabela 09 – Tabulação de famílias de baixa renda pela forma de Coleta de Lixo 

 
Forma de Coleta do Lixo 

Faixa da Renda Familiar Per Capita 

Extrema 
pobreza 

 
Pobreza 

Baixa 
Renda 

Acima 
de ½ 
s.m. 

 
TOTAL 

É coletado diretamente 58 30 52 102 242 

É coletado indiretamente 30 13 45 39 127 

É queimado ou enterrado 
na propriedade 

50 25 41 45 161 

É jogado em terreno 
baldio ou logradouro (rua, 

avenida,etc.) 

0 0 0 0 0 

É jogado em rio ou mar 0 0 0 0 0 

Tem outro destino 0 0 0 0 0 

Sem resposta 2 0 0 1 3 

TOTAL 140 68 138 187 533 

Fonte: CECAD 2.0 (Janeiro de 2020) 
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Todas as informações tabuladas acima foram retiradas do CECAD – 

Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único, cujo é uma 

ferramenta que permite conhecer as características socioeconômicas das famílias e 

pessoas incluídas no Cadastro Único, bem como saber quais famílias são 

beneficiárias do Programa Bolsa Família. Os dados levantados são de janeiro de 

2020. 

 

2.3 MEIO FÍSICO 
 

São apresentados os meios abióticos onde o território do município se 

desenvolve. 

2.3.1 Clima 

 
O Clima da região, segundo a classificação de KOPPEN, corresponde a um 

clima mesotérmico, tipo subtropical da classe Cfa., com chuvas regularmente 

distribuídas durante o ano. O Município está situado a 218 metros acima do nível do 

mar. 

A precipitação média é de 1.350 mm, com uma variação de 20%. A 

distribuição desta precipitação durante o ano situa-se em torno de 34% no inverno, 

25% na primavera, 25% no outono e 16% no verão. 

A temperatura média anual é de 17,6° C. A média do mês mais quente 

(janeiro) é de 24° C e do mês mais frio (junho) 12,5°C. As temperaturas extremas são 

- 4° C no mês mais frio e 41° C no mês mais quente. A umidade relativa do ar oscila 

de 75 a 85%. A insolação anual é de 2.444 horas. 

A formação de geadas ocorre de abril a outubro, com maior incidência nos 

meses de junho a agosto. 

Os ventos predominantes são de setembro a abril - Sudeste -, e de maio a 

agosto - Nordeste. 

As condições climáticas do município permitem a realização de cultivos tanto 

de inverno (trigo, centeio, aveia, cevada, forrageira de ciclo hibernal), como de verão 

(milho, arroz, soja, sorgo, forrageira de ciclo estival). 

Sob o ponto de vista climático, a fruticultura, principalmente a viticultura, teria 

amplas e bem-sucedidas condições de desenvolvimento no município. 
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2.3.2 Solo 
 

Conforme Medaglia (1973), os solos da Campanha são, em sua maioria, de 

pouca espessura, entre 40 e 50 cm, raramente atingindo 80 cm; em áreas baixas 

ocorrem solos mais profundos, com um metro ou mais de espessura. Na maior parte 

dos campos limpos, próprios para a criação, os subsolos impermeáveis acham-se 

próximos a superfície, a menos de 30 cm. 

Conforme Kämpf (2001), os solos do Município de Aceguá apresentam forte 

tendência à erosão e, portanto, uma aptidão agrícola de regular a restrita, sendo 

adequados para a pecuária com manejo moderado. 

A maior parte do município é constituída de Chernossolos, Planossolos e 

Vertissolos ocupando a maior parte do território do município. Com menor expressão, 

encontram-se Neossolos, Argissolos e Gleissolos. Conforme podemos analisar na 

Figura 06, representa-se o Município de Aceguá no quadro em destaque. 

 
 

Figura 06 - Tipos de solo do Rio Grande do Sul 
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A Figura 07 apresenta Mapa com imagem de satélite, neste podemos observar 

alguns tipos de uso e ocupação do solo em Aceguá, delimitando áreas para Haras, 

Hidrografia, etc. 

 
Figura 07 – Mapa com Imagem de Satélite do Município 

 
 

2.3.3 Águas superficiais 

 
A rede de drenagem do município apresenta um padrão predominante 

dendrítico a subdentrítico, pertencente às bacias hidrográficas do rio Jaguarão e rio 

Negro, de acordo com o Departamento de Recursos Hídricos (DRH) do Estado do Rio 

Grande do Sul. Ao longo dos cursos d’água secundários ocorrem barragens e vários 

pequenos açudes. 
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A Figura 09 mostra os principais cursos d’água da rede de drenagem 

superficial no Município de Aceguá, com base nas cartas topográficas em escala 

1:250.000 da região, além dos limites das bacias hidrográficas que interceptam o 

município. A superfície do município distribuída nas bacias dos rios Jaguarão e Negro, 

maior área pertence à bacia do rio Jaguarão (55,37% do município). 

 

 
Figura 09 - Mapa de Bacias Hidrográficas 

Fonte: INCRA, 2017. 

 

 
2.4 MEIO BIÓTICO 

 
A vegetação se apoia e se desenvolve a partir do meio físico já apresentado. 

Aqui é retratada nos seus principais aspectos e guardam alguma relação com o 

saneamento ambiental. 
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2.4.1 Vegetação 

 

O município se insere no bioma Pampa, cujas condições físicas variam de um 

lugar para o outro. Segundo o Inventário Florestal Nacional do Rio Grande do Sul 

cerca de 15% da área total corresponde a cobertura florestal, de florestas naturais. 

Segundo a classificação de vegetação do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), na região de Aceguá ocorre a unidade fitogeográfica 

denominada Estepe, também chamada de Campos do Sul do Brasil. 

Na região de Aceguá encontramos, os chamados campos finos, situados 

sobre os solos das unidades de mapeamento: Piraí, Bagé e Aceguá. São campos que 

apresentam cobertura acima de 80%, formada por um grande número de espécies de 

gramíneas e rizomatosas e estoloníferas e boa freqüência de leguminosas. Estes 

campos apresentam boa produção forrageira e uma capacidade média de suporte de 

1 bovino/ha, com acentuados ganhos de peso no verão. 

A vegetação arbustiva é rala, formando caponetes isolados nos campos. As 

principais espécies que ocorrem são: 

● Vassoura Vermelha (Dondonea Viscosa) 

● Aroeira do Campo (Lithrae Brasilienses) 

● Capororoca(MyersineUmbellata) 

● Taleira (Celtis Tala) 

● Vassoura (Baccharis sp.) 

● Araçá (Psidium sp.) 

● Pitangueira (Stencalyx sp.) 

● Camboim (Eugenia sp.) e outras mirtáceas de caule retorcido. 

 
Quando existem condições de umidade favoráveis, como encostas úmidas e 

cursos d’água, a vegetação inclui árvores altas como: 

● Cedro, caneleira (Nectandra sp.) 

● Açoita cavalo (LucheaDevaricata) 

A mata subtropical, associada à formação campestre, está presente em todos 

os solos da Serra do Sudeste. Além da mata subtropical já referida, ocorrem matas 

de galeria ao longo dos principais cursos d’água. 
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2.4.2 Unidades de Conservação 

 
As Unidades de Conservação constituem espaços territoriais e marinhos 

detentores de atributos naturais ou culturais de especial relevância para a 

conversação, preservação e uso sustentável de seus recursos, desempenham um 

papel altamente significativo para a manutenção da diversidade biológica. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, foi 

instituído em 18 de julho de 2000, através da Lei Federal nº 9.985, regulamentada 

pelo Decreto Federal nº 4.340/2002. Essa lei estabelece os princípios básicos para a 

estruturação do sistema brasileiro de áreas protegidas e apresenta os critérios e 

normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação da 

Natureza, compreendidas como: “ o espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público com objetivo de conversação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção”. 

As Unidades de Conservação da Natureza, de acordo com o SNUC, dividem- 

se em dois grandes grupos com características específicas e graus diferenciados de 

restrição: 

I. Unidades de Proteção Integral voltadas à preservação da natureza, 

admitindo apenas o uso in-direto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos nessa Lei. Compreende as categorias: Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

II. Unidades de Uso Sustentável objetivam compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. É composto 

pelas categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 

Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Existe uma Unidade de Conservação inserida em Candiota, que é município 
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limítrofe de Aceguá, trata-se de uma Reserva Biológica Biopampa compreendendo 

uma área de 1044,05 hectares, localizada a leste de Aceguá. Sendo assim, o 

município está inserido no raio de 10 km da Unidade de Conservação (Figura 10). 

 
Figura 10 – Municípios abrangidos pelo entorno das unidades de conservação 

estaduais e municipais do Rio Grande do Sul 

 
Fonte: SEMA, 2019. 

 

As Unidades de Conservação asseguram o uso sustentável dos recursos 

naturais e o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Sendo assim, 

as Unidades de Conservação são importantes para a proteção dos recursos naturais, 

favorecendo o uso como manancial, pois o tratamento das águas captadas se daria 

por processos mais simples e econômicos. 
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2.5 Expansão Urbana 
 
 

A Lei Federal nº 6.766/79 regulamenta o Parcelamento do Uso Urbano, a Lei 

atribui ao loteador/empreendedor na implantação de loteamento, conjuntos 

habitacionais e loteamentos sociais, a responsabilidade pela construção da 

infraestrutura de saneamento, ou seja, redes de abastecimento e esgotamento 

sanitário. 

Os projetos de loteamentos são aprovados pelo Estado e pelas Secretarias 

Municipais, sendo elas de Planejamento e Meio Ambiente, Obras, etc. Portanto, para 

que a Prefeitura Municipal autorize o início de obras, é solicitado ao loteador garantia 

que a execução das obras se encontre de acordo com as leis a favor do município. 

Quando o loteador não cumprir as exigências por parte da Prefeitura Municipal, cabe 

ao Poder Público tomar providências. 

Verifica-se acentuado número de loteamentos irregulares sendo 

implementado na área urbana de Aceguá e também na Colônia Nova, constata-se 

fundamental promover obras de infraestrutura de saneamento, para que garanta a 

universalização dos serviços prestados. 

O mapeamento da expansão urbana constitui de uma ferramenta importante 

para o desenvolvimento do município, particularidades devem estar contempladas 

no Plano Diretor Municipal, quanto a definição de zoneamento urbano, com o intuito 

de preservar áreas de preservação permanente, bem como uso e ocupação do solo. 

O Município de Aceguá não possui Plano Diretor aprovado, segundo 

informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

o Plano Diretor está em fase de planejamento para implantação futura do mesmo. O 

planejamento e fiscalização devem prever a ação intensiva da comunidade, cujo 

norteará o desenvolvimento urbano do município. 

Conforme o Estatuto das Cidades, o direito a cidades sustentáveis, ou seja, 

o direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana e aos serviços 

públicos é diretriz fundamental da Política Urbana e é assegurada mediante o 

planejamento e a articulação das diversas ações no nível local. 

O Plano Diretor deve destacar o papel estruturante da infraestrutura de 
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saneamento no desenvolvimento urbano do município. A capacidade de expansão e 

de adensamento das áreas urbanas se orientaria com base na capacidade da 

infraestrutura instalada e dos recursos naturais. O saneamento é, portanto, elemento 

orientador e estruturador na leitura da cidade, na definição dos vetores de 

crescimento e na proposta de zoneamento. 
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3 ASPECTOS PARA O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
O saneamento básico engloba o conjunto dos serviços e instalações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

 

3.1 Prestação de Serviços em Saneamento Básico 
 
 

A prestação do serviço em saneamento construída destaca uma série de 

normas e critérios técnicos que garantam o acesso de toda a população de um 

determinado local a serviços de qualidade e com continuidade. 

Como estabelecido pela Lei n.º 11.445/2007, a Política de Saneamento Básico 

é norteada pela universalização do acesso aos quatro componentes com integralidade 

e de forma adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente e às condições 

locais. Da mesma forma, promove a integração com as políticas de desenvolvimento 

social, habitação, transporte, recursos hídricos, educação, entre outras. Os principais 

atributos para a prestação de cada um dos componentes são: 

● Abastecimento de água: quantidade, qualidade, regularidade e 

eficiência. 

● Esgotamento sanitário: coleta, tratamento com retorno ao meio ambiente 

ou mesmo reuso. 

● Resíduos Sólidos: acondicionamento, coleta, transferência ou 

transbordo, tratamento e disposição final, sempre priorizando a redução da geração, 

reuso e reciclagem dos resíduos. 

● Drenagem de águas pluviais: controle do uso e ocupação do solo, coleta 

e afastamento das águas pluviais. 

 

3.2 Parâmetros e Critérios para a Proposição de Alternativas 

 
Os parâmetros e critérios de definição possuem o objetivo de universalizar os 

serviços de saneamento. Servindo como referência para o pré-dimensionamento das 

unidades que serão necessárias para reduzir os déficits ao longo do tempo. Propostos 
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conforme critérios técnicos, verificando a viabilidade econômica e ambiental, bem 

como definir que ações seriam necessárias, sempre procurando atingir a 

universalização dos serviços de saneamento básico, lembrando que não é possível 

legalmente atender a população situada em áreas de preservação permanente ou em 

locais de invasão, onde não há regularidade fundiária. 

 

3.2.1 Abastecimento de Água 

 
Os seguintes critérios que devem ser seguidos para atender a oferta de água 

para a população são: quantidade, qualidade, regularidade e eficiência. Para o 

acompanhamento do seu desempenho, há indicadores bem definidos como os de 

cobertura, eficiência, os quais são encontrados nas publicações do SNIS - Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento. 

O dimensionamento é efetuado com base em informações básicas, 

coeficientes adotados ou obtidos e critérios de dimensionamento. 

1. Localização e área atendida: correspondem ao limite da área urbana, 

2. Evolução de População: é apresentada evolução de população para início, 

meio e fim de plano, para um período de 30 anos. 

3. Consumo “per capita”: quando existe falta de critério é adotado um consumo 

“per capita” único para a cidade. 

4. Coeficiente de variação do consumo: os seguintes valores são os usuais 

conforme norma brasileira. 

5. Perda de carga: é calculada pela fórmula universal, considerando o efeito do 

envelhecimento do material das tubulações da rede. 

6. Fluxograma do Sistema de Abastecimento de Água proposto: indicará 

esquematicamente todo o sistema, incluindo os reservatórios, no qual os 

elementos lineares, a rede de distribuição se insere. 

 
Estudo de demandas do sistema de abastecimento de água 

 
 

O estudo de demandas tem por objeto determinar as vazões de 

dimensionamento das unidades de um Sistema de Abastecimento de Água (SAA). As 

unidades são: captação de água bruta, estação elevatória (casa de bombas), adução, 
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estação de tratamento de água (ETA), reservação (reservatórios) e distribuição de 

água potável (adutoras e rede). Para obter essas vazões é necessário efetuar uma 

projeção populacional. 

Para dimensionar as unidades do SAA se faz necessário conhecer além das 

populações, as respectivas vazões de operação. Estas vazões são: vazão média 

diária, vazão de captação, vazão de adução, vazão de reservação e vazão de 

distribuição. 

 

3.2.2 Esgotamento Sanitário 
 

 
Os objetivos de um sistema de esgotos sanitários são reduzir os impactos 

negativos ao ambiente e diminuir os riscos à saúde pública da população beneficiada. 

Realizada por meio de rede coletora, coletores-tronco, interceptores, estações 

elevatórias, emissários e tratamento de esgotos. Essas unidades coletam, afastam e 

finalmente tratam o esgoto sanitário produzido por uma zona urbana, beneficiando 

sua população. Existem normas brasileiras e mesmo específicas de operadoras e 

indicadores bem definidos como os estabelecidos no SNIS. 

Enquanto a rede, coletores, emissários e interceptores coletam e afastam o 

esgoto, o tratamento visa reduzir os teores de matéria orgânica, avaliados pela 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), de Termotolerantes (CF) e de Sólidos 

Suspensos (SS). A matéria orgânica é avaliada pela redução que causa na 

concentração de oxigênio dissolvido (OD), presente nos corpos d’água. Sua remoção 

se faz por meio de processo biológico aeróbio ou anaeróbio. 

A presença de coliformes termotolerantes avalia se há esgotos sanitários em 

corpos d’água. A determinação do seu número mais provável por 100 ml – NMP/100 

ml é usual para verificar o grau de contaminação dos corpos d’água. Embora não 

sejam patogênicos, indicam potencialmente a presença de outros organismos ou 

microrganismos patogênicos provenientes dos esgotos sanitários. Sua remoção na 

ETE se faz da mesma forma que o restante de matéria orgânica. 

Os sólidos em suspensão são utilizados como variável para avaliar a 

eficiência de estações de tratamento de esgotos. Sua remoção ocorre principalmente 

por sedimentação. 
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Nos estudos de concepção ou em projetos das unidades que compõem o 

SES, critérios e diretrizes são adotadas para que se obtenham suas dimensões. As 

variáveis e parâmetros que influem diretamente nas vazões de projeto são: 

1. Quota per capita: é o valor adotado relativo ao volume produzido de 

água por habitante por dia. 

2. Coeficientes Ligados à Determinação de Vazão: são os relativos ao 

dia de maior consumo, hora de maior consumo e de vazão mínima. 

3. Coeficiente de Retorno Água/Esgoto: é o quanto de água se 

transforma em esgoto sanitário, após ser utilizada. 

4. Taxa de Infiltração: É a taxa de água do solo que se infiltra na rede 

coletora. 

5. Contribuição per capita de DBO. 
 
 

Critérios de Projeto 

 
 

Os critérios adotados são aqueles para que se obtenham as vazões de 

dimensionamento da estação de tratamento de esgotos. Alguns cálculos e 

informações necessárias para projeções são: 

1. Vazão média: esta vazão é utilizada para dimensionar unidades pertencentes à 

estação de tratamento de esgotos e ao sistema de coleta. 

2. Vazão Inicial: esta vazão é utilizada para dimensionar a coleta de esgotos. 

3. Vazão final: esta vazão é utilizada para dimensionar a coleta de esgotos. 

4. Vazão mínima: esta vazão é utilizada para verificar o tratamento de esgotos. 

5. Volume médio diário de esgotos produzidos: é utilizado para dimensionar o 

tratamento de esgotos. 

6. Carga orgânica: utilizada para o dimensionamento das estações depuradoras para 

o início, meio e fim de plano. 

 

3.2.3 Resíduos Sólidos 
 

O gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos consiste num 

conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, 
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que uma administração municipal desenvolve, baseado em critérios sanitários, 

ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor os resíduos sólidos de uma 

cidade. 

A prestação de serviço é considerada quando os resíduos passam pelas 

seguintes etapas: acondicionamento, coleta, transferência ou transbordo, segregação 

e disposição final. Existem normas brasileiras, por exemplo, classificação dos 

resíduos, bem como indicadores definidos para verificar o grau de eficiência da gestão 

do serviço de limpeza pública. 

Uma importante regulamentação na área dos resíduos, recentemente 

instituída, foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010. 

Entre seus principais objetivos tem-se a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento de resíduos sólidos. 

Os fatores de geração consistem, basicamente, na taxa de geração por 

habitante e nível de atendimento dos serviços públicos do município. Com a taxa per 

capita e os estudos de projeção populacional é possível calcular ao longo do horizonte 

de projeto a projeção da geração de resíduos. A partir da demanda estimada são 

previstos os programas e ações a elaborar, visando atender a população dentro dos 

princípios de sustentabilidade. 

 

3.2.4 Drenagem Urbana 

 
A prestação de serviço de manejo das águas pluviais urbanas é menos 

definida em termos de planejamento. Os indicadores de avaliação da prestação dos 

serviços pouco definidos. 

A finalidade da drenagem urbana é combater as inundações que trazem 

prejuízos à vida urbana, bem como evitar acúmulos d’água que é fonte de doenças. 

O sistema tradicional é composto pelo sistema inicial de drenagem (microdrenagem) 

e o sistema de macrodrenagem. 

O sistema de microdrenagem é composto pelos pavimentos das ruas, guias e 

sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, também, canais de 

pequenas dimensões. O sistema de macrodrenagem é constituído por canais de 

maiores dimensões, projetados para vazões de 25 a 100 anos de período de retorno. 
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As dimensões e a tipologia da micro e da macrodrenagem dependem 

diretamente da vazão máxima. Os métodos recomendados de cálculo de vazões 

máximas e desenvolvidos para bacias com áreas de drenagem de diversas ordens de 

grandeza, bem como os seus limites mais usuais de aplicação são os seguintes: 

• Método Racional: área da bacia menor ou igual a 2 km2 e período de retorno 

menor ou igual a 50 anos. São para as obras de microdrenagem em bacias pouco 

complexas. 

• Método I-PAI-WU: o método constitui um aprimoramento do Método Racional. 

Sua aplicação é para bacias com áreas de drenagem de até 200 Km2, sem limitações 

quanto ao período de retorno. 

A determinação sintética de vazão máxima nos cursos d’água depende 

diretamente do cálculo das características físicas das bacias hidrográficas como: área, 

perímetro, comprimento e declividade do rio principal, bem como do uso e ocupação 

do solo. Essas características podem ser calculadas através do emprego de Sistema 

de Informação Geográfica – SIG. 

O Método Racional é adequado nos cálculos hidrológicos para o 

dimensionamento de estruturas hidráulicas que compõem a microdrenagem, 

enquanto que o I-PAI-WU é para macrodrenagem e obras como canalizações e 

vertedouros. 
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3.3 METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 
Para a elaboração do Diagnóstico do Plano de Saneamento Básico de 

Aceguá, foram aplicados questionários junto à população. A participação da 

população é bastante relevante, pois assim estaremos cumprindo o inciso IV, do art. 

3°, da Lei das Diretrizes do Saneamento Básico, que define o controle social. 

O questionário conta com perguntas relacionadas à prestação dos serviços 

do Saneamento Básico do município, como o abastecimento de água, a gestão dos 

resíduos sólidos, o esgotamento sanitário, e a drenagem urbana, sendo assim, após 

o relato dos moradores é possível elaborar metas de acordo com as necessidades 

locais. 

A aplicação dos questionários ocorreu de forma aleatória, contudo foram 

aplicados em quatro diferentes locais do município, sendo eles: Colônia Nova, 

Assentamentos, Espantoso e na Zona Urbana (Sede). O questionário fora aplicado 

através do Google Forms, ou seja, de forma online. Assim foi possível elaborar 

gráficos, bem como os dados foram armazenados digitalmente. 

A aplicação também foi realizada de forma impressa, contamos com o auxílio 

dos Agentes da Secretaria Municipal de Saúde, em seguida esses dados foram 

transferidos para o Google Forms. 

A fim de realizar uma pesquisa satisfatória, a equação visualizada abaixo foi 

utilizada para determinar a amostra mínima necessária da zona urbana e rural, 

obtendo os resultados descritos a seguir. 

Considerando que a população urbana apresenta 1059 habitantes e 71 

moradores foram entrevistados, pode se concluir que o grau de confiabilidade foi 

inferior a 80%. Já na zona rural com uma população 3335 habitantes e 164 moradores 

entrevistados o grau de confiabilidade foi superior a 80%. Vale ressaltar que os dados 

da população citados acima são do Censo de 2010. 

Sabendo-se que a população total de Aceguá de acordo com o Censo de 2010 

é de 4394 habitantes, contudo foram questionados 235 habitantes sendo assim o grau 

de confiabilidade desta amostra é de 90%. 
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Equação do Tamanho Mínimo Amostra 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 
𝑛 = 

𝑒2  ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

 

Onde: 

N = População; 

Z = 1,96, valor tabelado da Distribuição Normal Padrão; 

e = Erro amostral; 

p = Percentual estimado; 

q = 1 – p, complemento de p. 

 
 

Para melhor visualização a Gráfico 01 apresenta o gráfico que representa a 

Localidade de cada usuário questionado, assim ao ser perguntado: “Onde você 

mora?” obtivemos os seguintes resultados. 

 
Gráfico 01 – “Onde você mora?” 

 

 
Portanto, 69,8% dos questionados residem na zona rural do Município, sendo 

ela distribuída em Colônia Nova, Assentamentos e Espantoso. 30,2% dos usuários 

residem na zona urbana. 
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4 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
4.1 Arranjo Institucional 

 
 

O abastecimento de água pública de Aceguá é de responsabilidade da 

Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), que é uma sociedade de 

economia mista responsável pelo abastecimento de água tratada e tratamento de 

esgoto no estado do Rio Grande do Sul. A CORSAN é a Companhia responsável pela 

captação, tratamento e distribuição de água, bem como pela coleta, condução e 

tratamento do esgoto sanitário. 

É de responsabilidade da Companhia fiscalizar e manter esses serviços, além 

de planejar e promover, de forma constante, seu melhoramento e ampliação, 

garantindo a infraestrutura necessária para o crescimento sustentável da cidade. A 

Companhia possui sua estrutura organizacional conforme apresentado na Figura 11. 

 
Figura 11 – Estrutura Organizacional da CORSAN 

 

Fonte: CORSAN, 2019. 
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Hierarquicamente vinculada à Diretoria da Presidência, mas em interface com 

as demais diretorias, dez Superintendências Regionais promovem a aproximação 

entre a gestão dos serviços prestados e os municípios atendidos. A empresa se faz 

presente nos municípios por meio das Unidades de Saneamento, estruturas locais 

onde se dá o atendimento presencial aos usuários, bem como a execução de rotinas 

comerciais e operacionais. 

A Unidade de Saneamento de Aceguá é vinculada a Unidade de Saneamento 

Polo de Dom Pedrito e ambas pertencentes à Superintendência Regional do 

Pampa/SURPA, localizada em Rosário do Sul. 

A Unidade de Saneamento de Aceguá conta com três funcionários todos 

realizam serviço administrativo e seus cargos e respectivas funções são: 

● Auxiliar de operações- rede e escritório; 

● Auxiliar de tratamento de água e esgoto-lotado na ETA; 

● Agente de tratamento de água e esgoto-lotada na ETA. 

O atendimento administrativo é realizado de segunda a sexta-feira, em um 

período de 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, onde são realizados atendimento 

ao público e serviços internos necessários. 

A prestação de serviço de abastecimento de água fornecido pela Cooperativa 

Agrícola Mista de Aceguá - CAMAL, cuja é uma Cooperativa regulada por seu Estatuto 

Interno. A filial da Cooperativa localizada na Colônia Nova (objeto em estudo) está 

registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº.: 

87.398.160/0004-61 no qual sua matriz que fica localizada em Bagé (durante a 

fundação da Cooperativa, Aceguá era um Distrito do Município de Bagé). A 

Cooperativa é registrada na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande 

do Sul OCERGS sob nº.: 00258. Atualmente a Cooperativa conta com 1.120 

associados. 

 

4.2 Tarifa, dados orçamentários e financeiros 

 
Atualmente a tabela tarifária dos serviços de abastecimento de água em 

Aceguá está dividida por faixas de consumo e por categorias de usuários. São elas: 

1. Residencial Social “A” e “A1” 

2. Residencial “RB” 
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3. Pública “P” 

4. Industrial “I” 

5. Comercial “C” 

6. Comercial “C1” 

A categoria residencial social é definida por área construída inferior a 60 m2 e 

até seis pontos de tomada de água, ocupada por família de baixa renda, têm tarifas 

60% inferiores às demais residências, nos primeiros 10 m3 de consumo. 

Nas categorias comerciais há redução de valor para a categoria "C1", que 

apresentam área privativa inferior a 100 m2 e destinadas a pequenos comércios e 

profissionais liberais. 

A Tabela 10 apresenta as tarifas cobradas pela concessionária pelos serviços 

de abastecimento de água prestados na comunidade no ano de 2019. 

 
 

Tabela 10 - Tarifas de água vigentes em 2019 

Tarifa Categoria Preço 
base 

Serviço 
base 

Tarifa mínima sem 
HD 

 
Social 

Bica Pública 2,69 10,67 37,57 

Residencial A e 
A1 

2,26 10,67 33,27 

m3 excedente 5,61 
  

Básica Residencial B 5,61 26,60 82,70 

 

 
Empresarial 

Comercial C1 5,61 26,60 82,70 

m3 excedente 6,38 
  

Comercial 6,38 47,46 175,06 

Pública 6,38 94,79 222,39 

Industrial 7,25 94,79 335,65 

Fonte: CORSAN, 2019 

 
É efetuada a cobrança mensal da tarifa básica somado com o valor do m³ 

consumido. A tarifa aplicada depende do tipo de estabelecimento se é comércio ou 

residência. Também existem cobranças específicas para ligação nova, abertura de 
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vala, mudança de local do quadro entre outros serviços que são cobrados apenas 

quando efetuado. 

Observações: 

● Nas categorias Res. A e A1 cujo consumo exceder a 10 m3, o Preço 

Base do m3 excedente será calculado de acordo com o Preço Base da 

categoria Res. B. 

● Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m3, o Preço Base do m3
 

excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria Comercial. 

Para medição do consumo é utilizado hidrômetro, cujo é um dispositivo para 

medição e registro, cumulativamente, o volume consumido por ligação de água. Seu 

tempo de uso é extremamente importante para identificar a sua precisão, recomenda 

ou substituído conforme preconiza a NBR 212/1999. 

A CORSAN, em Aceguá, utiliza como parâmetro para efetuar a troca do parque 

de hidrômetros uma vida útil de até 5 anos. No caso de necessidade de aferição ou 

reparo este pode ser solicitado pelo cliente a qualquer momento. Os equipamentos a 

serem aferidos são enviados ao INMETRO, conforme regulamento de serviços RSAE 

ART. 

A leitura dos hidrômetros é realizada pelos funcionários próprios da CORSAN, 

com o auxílio de equipamento digital EDA. 

Segundo informações do colaborador da responsável pela manutenção da 

rede, contagem e cobrança da prestação de serviço de abastecimento da ETA da 

CAMAL, os consumidores possuem hidrômetros em suas residências e são tarifados 

no valor de cinco reais o metro cúbico consumido, através da mensalidade dos 

associados na Cooperativa. 
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4.3 Mananciais presentes no município 

 
4.3.1 Fonte de água superficiais 

 
O Município de Aceguá apresenta 19 principais cursos d’água de tipologia 

perene, cujo estão representados na Tabela 11 abaixo, juntamente com suas 

respectivas extensões dentro do município e o domínio de suas águas superficiais. 

 
Tabela 11 - Mananciais com extensão no município e seu domínio 

Nome Extensão (km) Domínio 

Arroio da Mina 22,2959 União 

Arroio Jaguarão Chico 100,6339 União 

Arroio Minuano 23,7535 Estado 

Arroio Pirai 0,1509 Estado 

Arroio São Miguel 7,1647 União 

Arroio Tamanduá 5,9376 Estado 

Arroio Negro 35,0006 União 

Sanga Banhado do Salsinho 9,7892 Estado 

Sanga Cinco Salsos 27,3921 Estado 

Sanga da Areia 11,6760 Estado 

Sanga do Peixe 11,2536 Estado 

Sanga do Sarandi 23,4912 Estado 

Sanga do Verdum 8,1154 Estado 

Sanga do Vime 15,6831 Estado 

Sanga Funda 10,6544 Estado 

Rio Jaguarão 18,3257 União 

Lagoa da Rosa 2,6827 Estado 

Lagoa Ana Correia 4,4987 Estado 

Arroio Candiota 0,0414 União 



48 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
Aceguá/RS 

 

 

 

 

Estes cursos são os mais suscetíveis a apresentarem condições para fornecer 

água para suprimento humano como também receber cargas poluidoras, desde que 

estas cargas não ultrapassem o valor admissível de cada manancial a fim de realizar 

a autodepuração. A autodepuração é o processo no natural, no qual cargas 

poluidoras, biodegradáveis, lançadas em um corpo d’água são neutralizadas, 

restabelecendo o equilíbrio no meio aquático, buscando o estágio inicial encontrado 

antes do lançamento dos efluentes. 

Para tal, é importante ressaltar que as cargas poluidoras devem sempre 

apresentar tratamento prévio para que diminua a carga poluidora despejada nos 

cursos d’água para não sobrecarregar os corpos d’água, como também, a temperatura 

e o pH do efluente ser compatível com o corpo receptor e não apresentar compostos 

que apresentam toxicidade. 

A Figura 12 apresenta a rede hidrográfica presente em Aceguá. 

 
 

Figura 12 – Mapa da rede hidrográfica do Município de Aceguá 

Fonte: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 2019. 
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Sugerimos como meta, a realização da atualização do mapa da Figura 12, 

assim necessitando ser apresentado em escala menor para se obter um maior 

detalhamento e melhor visualização das convenções do mapa. O atual mapa foi 

elaborado em uma escala de 1:400.000, portanto para uma futura elaboração 

sugerimos que a escala seja de 1:200.000. Recomenda-se que o mapa seja realizado 

com a configuração da folha em tamanho A0. 

 

 
4.3.2 Fonte de água subterrânea 

 
O levantamento de águas subterrânea foi realizado na plataforma SIAGAS – 

Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, disponível pelo endereço eletrônico 

http://siagasweb.cprm.gov.br. A plataforma foi atualizada em 12/05/2020. Segundo 

informações do SIAGAS WEB o município de Aceguá apresenta sete (07) poços 

tubulares cadastrados, sendo eles cinco (05) poços tubulares na manja urbana e 

outros dois (02) na zona rural do município. A Tabela 12 abaixo apresenta dados dos 

poços cadastrados. 

 
 

Tabela 12 – Dados de poços cadastrados em Aceguá 
Localidade Ne (m) Nd (m) Vazão Estabilização (m³/h) 

Rua 566 com rua 509 - - - 

Rua 503 fundos mod esp 0 11,27 11,53 

Na cidade 34 - 1,6 

Rua 503, sem número 0 5,45 6,088 

Sede - - - 

Estância 5 Salsos 4 43 1,2 

Colônia Medici - - - 

Fonte: adaptado SIAGAS WEB, 2020. 

Obs.: Ne: nível estático; Nd: nível dinâmico. 

 
 

Para fins de conceito. O rebaixamento do nível da água dentro do poço é a 

distância entre o nível estático e o nível dinâmico. O nível estático é a distância da 

superfície do terreno ao nível da água dentro do poço antes de iniciar o bombeamento 

e o nível dinâmico é a distância entre a superfície do terreno e o nível da água dentro 

do poço após o início do bombeamento. 

http://siagasweb.cprm.gov.br/
http://siagasweb.cprm.gov.br/
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Abaixo a Figura 13 apresenta Mapa com poços tubulares em Aceguá, vale 

ressaltar, que essas informações foram retiradas do SIAGAS WEB. 

 

 
Figura 13 – Mapa com poços tubulares de Aceguá 

 

 
Para a instalação de poços, recomenda-se a observação das normas técnicas 

vigentes (como: NBR 12212 – “Projeto de poço tubular profundo para captação de 

água subterrânea”; NBR 12244 – “Construção de poço tubular profundo para captação 

de água subterrânea” e NBR 13604/13605/13606/13607/13608 - “Dispõe sobre tubos 

de PVC para poços tubulares profundos”), além de eventuais atualizações (ou novas 

normas que surjam), e que os serviços sejam efetuados por empresas e profissionais 

habilitados e devidamente registrados no sistema CONFEA/CREA, com registro de 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. Também se requer outorga pelo uso 

das águas, instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 

hídricos. Cabe ressaltar que a outorga não dá a este usuário a propriedade da água, 

mas o direito de seu uso. 
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4.3.2.1 Domínio Hidrogeológico 

 
O município de Aceguá conta com três diferentes domínios hidrogeológico, 

segundo SIAGAS. São eles Domínio Aluviões, Domínio Bacia do Paraná e Domínio 

Cristalino. 

O conceito de domínio hidrogeológico é definido como representativo de um 

conjunto de unidades geológicas com afinidades hidrogeológicas, tendo como base 

principal as características litológicas das rochas. 

Os Domínios hidrogeológico existentes em Aceguá estão descritos a seguir: 

Domínio Aluviões 

O domínio aluvião é caracterizado por depósitos de sedimentos clásticos, ou 

seja, areia, cascalho ou lama, formado por um sistema fluvial no leito e nas margens 

de drenagem. Sedimentos clásticos depositados em zonas estuarinas e sedimentos 

terrígenos trabalhados diretamente por ondas nas zonas costeiras marinhas ou 

lacustrinas também são considerados aluviões. 

Este domínio apresenta comportamento hídrico sazonal devido sua conexão 

hidráulica com as águas superficiais, recebendo contribuição dos rios nos períodos 

chuvosos e para manutenção do fluxo de base nos períodos de baixa precipitação e 

tem na evapotranspiração um importante exutório devido à pequena profundidade do 

nível d’água, geralmente não superior a cinco e dez metros. 

Domínio Bacia do Paraná 
 

O domínio da Bacia do Paraná é formado por rochas sedimentares, que 

engloba as sequências de rochas sedimentares (muitas vezes associadas a 

vulcanismo) que compõem as entidades geotectônicas homônimas (bacias 

sedimentares). Em termos hidrogeológicos, estas bacias têm alta favorabilidade para 

o armazenamento de água subterrânea e constituem os mais importantes 

reservatórios, em decorrência da grande espessura de sedimentos e da alta 

porosidade/permeabilidade de grande parte das litologias, o que permite a exploração 

de vazões significativas. 
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Domínio Cristalino 
 

Este domínio tem comportamento hidrodinâmico típico de aquífero fissural e é 

constituído basicamente por granitóides, gnaisses, granulitos, migmatitos, básicas e 

ultrabásicas. Em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água em 

função da falta de circulação e do tipo de rocha (entre outras razões) é, na maior parte 

das vezes, salinizada. Como a maioria destes litótipos ocorre geralmente sob a forma 

de grandes e extensos corpos maciços, existe uma tendência de que este domínio 

seja o que tenha menor possibilidade ao acúmulo de água subterrânea dentre todos 

aqueles relacionados aos aquíferos fissurais. 

 

 
Figura 14 - Mapa dos Domínios Hidrogeológico de Aceguá 

Fonte: Adaptado de CPRM, 2020. 

 

4.3.3 Fontes de Poluição 

 
As fontes de poluição constatadas no levantamento da rede hidrográfica estão 

citadas abaixo. 
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Foi constatada a presença de um cemitério particular familiar, construído em 

décadas passadas, este localiza-se a 230 metros de distância do ponto de captação 

da barragem que abastece a ETA CORSAN. Além disso, encontrou-se espécies de 

bovinos no entorno da barragem de captação. 

O ponto de captação da barragem que abastece a ETA CAMAL está localizado 

em uma cota igual a 149 metros, e em uma cota superior igual 159 metros estão 

localizados residências desprovidas de sistema de esgotamento sanitário. 

Consequentemente efluentes não tratados são lançados pela ação da gravidade no 

ponto de captação da barragem da CAMAL, resultando assim uma fonte poluidora na 

rede hidrográfica. 

Adianta-se que no diagnóstico da prestação de esgotamento sanitário, 

apresentado no capítulo 6, expõe a existência de lançamentos de efluentes a céu 

aberto, causando contaminação da água e do solo em áreas do entorno. 

Em vista disso, recomenda-se como meta futura a realização de análises do 

solo em periodicidade semestral, fornecendo dados para determinar e prevenir 

possíveis problemas ambientais, como a contaminação das águas subterrâneas. 

Do ponto de vista qualitativo, recomenda-se monitoramento e controle das 

fontes potenciais de poluição municipal (como: cemitérios; postos e sistemas de 

armazenamento de combustível; indústrias; locais que eventualmente sofreram 

acidentes; minerações; aterros, lixões e demais locais com disposição de resíduos 

sólidos, atuais ou antigos; locais com existência de fossas sépticas e demais sistemas 

de saneamento in situ, etc.), com vistas a preservar os aquíferos locais, bem como o 

monitoramento da qualidade das águas subterrâneas com base em resoluções 

CONAMA e nos padrões de potabilidade. 

 
 

4.4 Sistemas de Abastecimento de Água 

 
O abastecimento de água de Aceguá conta com dois sistemas, o público na 

zona urbana de responsabilidade da concessionária CORSAN, e um sistema privado 

na Colônia Nova de responsabilidade da Cooperativa CAMAL que disponibiliza água 

para o Hospital da Colônia Nova e residentes na região do entorno. A população rural 

que não é atendida por nenhum desses sistemas de abastecimento de água utiliza 

soluções alternativas, como cisternas de captação da água e poços artesianos. 
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4.4.1 Abastecimento pela CORSAN 

 
A Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN possui contrato 

vigente do ano de 2010 até 2035 pelo prazo de 25 anos com o Município de Aceguá, 

a prestação de serviços de abastecimento de água compreende na exploração, 

execução de obras, ampliações e melhorias, com a obrigação de implantar, fazer, 

ampliar, melhorar, explorar e administrar, com exclusividade, os serviço de 

abastecimento de água potável na área urbana da sede do município, e uma pequena 

parcela de área rural contínua a área urbana. 

Na unidade de Aceguá estão registradas 829 economias e 755 ligações de 

abastecimento de água, todas com hidrômetros, com renovações de parque a cada 5 

anos. As leituras são executadas mensalmente com emissão instantânea de faturas, 

onde constam os valores cobrados pelos serviços prestados de acordo com o RSAE 

(Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto – CORSAN). 

A Figura 15, apresenta o mapa de localização da Estação de Tratamento de 

Água (ETA) de responsabilidade da CORSAN, o poço artesiano e o ponto de captação 

de água, estruturas essas que compõe o sistema de abastecimento. 

A ETA CORSAN está localizada na Rua 510 nº250, seu ponto de captação tem 

as seguintes coordenadas: 31º52’05”S - 54º08’51”O e poço artesiano encontra-se nas 

seguintes coordenadas: 31º52’28”S - 54º08’25”O. 

 

Figura 15 – Mapa de localização da ETA CORSAN 
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Conforme informações da Superintendente da Região (SURPA) da CORSAN, 

a barragem de captação que abastece o sistema de tratamento de água esta 

localizado em uma área particular, sendo que não há uso no entorno da barragem, 

pela CORSAN. 

Quanto a legalidade, ou seja, a conformidade com a lei, a barragem da CORSN 

possui SIOUT Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul, de Comprovante 

Comprovante Nº 2017/020.667-1 (ANEXO C) e SIOUT do poço tubular com Cadastro 

Nº 2018/001.480 – Poço (ANEXO D). O cadastro no SIOUT é a licença para o uso de 

água, representado pela Outorga, que é um instrumento do qual o Poder Público 

autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer o uso deste bem público (água). 

 

4.4.2 Abastecimento pela CAMAL 

 
A Cooperativa Agrícola Mista de Aceguá - CAMAL apresenta licença de 

operação (LO nº 28/2014) do sistema de abastecimento de água na Colônia Nova, 

expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, ou seja, o 
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empreendedor (CAMAL) possui autorização do órgão ambiental para que o 

empreendedor exerça suas atividades. 

A LO venceu em 17 de setembro de 2019, o empreendedor busca renovação 

da licença através do requerimento de protocolo nº6167 de Regularização do 

abastecimento de água (ETA Colônia Nova). 

A Estação de Tratamento de Água (ETA) da Colônia Nova, atende 

aproximadamente 500 habitantes do entorno, com vazão captada de 0,8312 m3/s. A 

ETA está localizada na Rodovia RS 647, Km 10 da Colônia Nova, e seu ponto de 

captação tem as seguintes coordenadas: 31º41’0,4”S - 54º04’48”O. 

A Figura 16, apresenta o mapa de localização da ETA de responsabilidade da 

CAMAL, e o ponto de captação de água para realizar o abastecimento. 

 
Figura 16 - Mapa de localização da ETA CAMAL e ponto de captação 

 
A ETA da CAMAL tem a seguinte localidade: saindo da cidade de Bagé/RS pela 

BR-153 sentido Aceguá/RS, percorrer 33,47 km, entrar há esquerda na estrada de 

acesso a Colônia Nova, percorrer mais 10 km até chegar no mercado local, dobrar a 
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direita percorrendo mais 600 metros, a entrada da propriedade fica a direita ao lado 

de uma mangueira para animais. 

A barragem que abastece a ETA da CAMAL compreende em 7,5 hectares de 

alague e um volume de 191.405,50 m³, a água é conduzida da barragem até a estação 

de tratamento através de uma tubulação enterrada de 6 polegadas de diâmetro, a rede 

de distribuição compreende em uma tubulação de 3 polegadas. 

O uso do solo no entorno da barragem da CAMAL é de pasto natural e mais 

afastado apresenta colinas com bosques de eucalipto (Figura 17). 

 
Figura 17 – Barragem da CAMAL 

 

 
 

O serviço prestado de abastecimento de água pela ETA da CAMAL é de setor 

privado,  porem apresenta cunho social ou comunitário,   o  objetivo  de sua 

implementação é de abastecimento do hospital da Colônia Nova, que em comum 

acordo é disponibilizado para a população adjacente, não há contrato de concessão. 

Quanto a legalidade, ou seja, a conformidade com a lei, a barragem da CAMAL  

possui SIOUT Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul, de Comprovante 

Nº 2018/028.756-2 (ANEXO D). 
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4.4.3 Etapas de Tratamento de Água 

 
A CORSAN opera no tratamento de água da comunidade residente na zona 

urbana, o sistema utilizado no tratamento é do tipo convencional, que consiste nas 

etapas de coagulação/mistura rápida, floculação, decantação, filtração, cloração e 

fluoretação. Conforme as etapas descritas abaixo. 

A retirada de água bruta se dá por bombeamento no processo de captação de 

água do manancial, cujo é uma barragem superficial. A estação de bombeamento de 

água, está localizada à margem da barragem do Arroio da Mina, que tem uma 

capacidade de 28.678 m³, abrigando dois grupos motor-bomba horizontais, cuja é o 

recalque de água bruta para a ETA através de 1.175 metros de adutora em 

fibrocimento (1 x DN 75mm). 

Após a água é submetida ao processo de adução, que é a condução da água 

pela tubulação, do ponto de captação até a Estação de Tratamento de Água. 

Na Estação de Tratamento de Água acontece o tratamento de água bruta, 

envolvendo processos químicos e físicos contribuindo para tornar a água potável e 

ser distribuída para a comunidade. 

Quando a água bruta chega até o tratamento, ocorre o salto hidráulico, ou seja 

na chegada da água é adicionado sulfato de alumínio, responsável pela clarificação 

além de adição de carvão aditivado, que serve para a retirada de odor, após é 

adicionado cal, cujo eleva o pH e alcalinidade para melhorar a reação química no 

processo de clarificação, em seguida é misturado polieletrólito, que auxilia no 

processo de decantação, deixando o floco mais denso e por consequência obtém-se 

uma melhor sedimentação. 

A água bruta é direcionada ao tanque de mistura rápida, onde ocorre na adição 

de coagulantes a fim de remover impurezas, na coagulação ocorre a aglomeração das 

partículas. Após a água é conduzida até a decantação. 

A decantação é o processo de separação de partículas sólidas da água, pela 

ação da gravidade, quando os flocos decantam, ou seja, os flocos de partículas 

maiores se depositam no fundo do tanque de tratamento. A água decantada é 

encaminhada às unidades filtrantes, onde é efetuado o processo de filtração. As 

camadas filtrantes são capazes de reter e remover as impurezas de partículas 

menores presentes na água. 
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Após a filtração a água segue para o tanque de contato, que é um reservatório 

enterrado, onde ocorrerão as etapas finais do tratamento. A fim de remover os 

microrganismos patógenos presentes na água, é utilizado hipoclorito de sódio como 

desinfetante, construindo a etapa de desinfecção da água, além desse, é 

acrescentado fluossilicato de sódio, que irá auxiliar na prevenção de cárie. 

A Portaria de Consolidação nº 05/2017 estabelece que a companhia 

responsável pelo fornecimento de água, deve assegurar que a água fornecida ao 

consumidor contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 0,2 mg/L. O teor 

mínimo de cloro residual pelo fornecimento de água para o consumo humano por meio 

de veículo transportado é de 0,5 mg/L, conforme Art. 14 parágrafo IV da Portaria citada 

acima. Porém, para que o cloro continue mantendo seu poder de desinfecção, o 

morador deve lavar a caixa d’água da sua residência pelo menos duas vezes ao ano 

e mantê-la sempre tampada. 

Após a desinfecção é adicionado compostos a base de flúor no tratamento da 

água, contribuindo para a redução da incidência de cárie dentária. Efetua-se assim a 

etapa de fluoretação no tratamento. 

Finalizando os processos químicos e físicos do tratamento de água, 

posteriormente a água tratada é submetida ao bombeamento, reservação e 

distribuição de água para a rede consumidora. 

Após o tratamento, a água é recalcada para os reservatórios de tipo elevado 

com auxílio de bomba de distribuição e apoiado por gravidade distribuindo água a 

comunidade residente da zona urbana de Aceguá. 

O tratamento é realizado diariamente no horário comercial de 8h as 12h e das 

13h30min 17h30min, sendo estendida carga horária caso necessário, como por 

exemplo quando falta energia elétrica por muito tempo, quando há manutenção de 

motores ou vazamento de adutora de água bruta. 

A Figura 18 demonstra representativamente os pontos por onde a água 

percorre para pôr fim ser concedido a rede de distribuição. 
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Figura 18 – Etapas do Tratamento de Água 
 

Fonte: CORSAN, 2014. 

 
 

A Estação de Tratamento de água da CAMAL opera com tratamento 

convencional. A primeira etapa consiste no dosador, nesta etapa são realizadas a 

mistura da água, com coagulante Sulfato de Alumínio e alcalinização com Cal 

Hidratada (Figura 18). 

 
Figura 18 – Dosador ETA CAMAL 

 

 
 

A segunda etapa de tratamento é realizada no floculador, como o alumínio é 

poroso e gelatinoso, as impurezas entram em seus poros, aumentando seu tamanho 

e tornando-o mais pesado que a água (Figura 19). 



61 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
Aceguá/RS 

 

 

 

 

Figura 19 – Floculator ETA CAMAL 
 

 
 

Após a água passar pelo floculador, a água é conduzida ao processo de 

decantação, onde a principal função é a de todos os flocos depositarem ao fundo do 

tanque (Figura 20). 

 
Figura 20 – Decantador ETA CAMAL 
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Por fim, a água é dirigida até o filtro de areia e carvão ativado, nesta etapa o 

filtro remove partículas e melhoram a cor, odor e sabor da água. O filtro de carvão 

ativado é utilizado para eliminar o cloro por meio da formação de óxidos (Figura 21). 

 
Figura 21 – Filtro de areia e carvão ativado ETA CAMAL 

 

 
 

Após o tratamento a água é distribuída para residências no entorno e para o 

Hospital da Colônia Nova. 

 

 
4.4.4 Adução de água tratada e reservação 

 
A água tratada é aduzida em tubulação constituída em PVC, com diâmetro 

nominal predominante de 60 mm, e pequenas regiões com cano de fibrocimento de 

100 mm e PVC de 85mm, a distribuição é em marcha, ou seja, água distribuída para 

a rede e abastecimento direto ao consumidor, com armazenamento do excedente em 

reservatórios elevados. Os ramais são estruturados em PVC ¾ e mangueiras de 

PEAD. 

A ETA após o tratamento, abastece o reservatório enterrado de 30 m³ (R1), que 

tem a contribuição de nível em horário noturno pelo poço, mantendo o abastecimento 

do reservatório elevado (R2 de 35 m³), através de bombeamento. O reservatório de 

30³ contribui com o reservatório apoiado (R3) de 30³, através de bombeamento. O 
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reservatório apoiado abastece a Zona Baixa da cidade por gravidade e a Zona Alta é 

abastecida pelo reservatório do tipo elevado, sendo o abastecimento em marcha 

através de bombeamento. 

O volume disponível em reservatórios de água tratada pela CORSAN, é 

apresentado na Tabela 13 abaixo. 

 
Tabela 13 – Reservação no município 

Nome Volume (m3) Tipo 

R1 30 Enterrado 

R2 35 Elevado 

R3 30 Apoiado 

Total 95 - 

Fonte: CORSAN, 2019. 

 
Na Figura 22 apresenta os três reservatórios da CORSAN, do tipo elevado, 

apoiado e enterrado, consecutivamente. 

 
Figura 22 – Reservação da CORSAN 

 

 

Além desses três reservatórios a CORSAN conta com um poço artesiano, que 

auxilia nos serviços de abastecimento de água do município, o sistema opera 

principalmente durante à noite (Figura 23). 
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Figura 23 – Poço artesiano da CORSAN 

 
No poço é realizado tratamento através dos produtos químicos: hipoclorito de 

sódio e fluossilicato de sódio (Figura 24). 

 
Figura 24 – Produtos químicos para tratamento do poço artesiano - CORSAN 

 

 
 

Quanto ao tipo de cano utilizadas para as redes de abastecimento de água 

pela CORSAN, a Tabela 14 abaixo apresenta informações. 
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Tabela 14 – Tipo de cano da rede de abastecimento 

Material Diâmetro 

(mm) 

Extensão Atual 

(m) 

Última 

Atualização 

Distribuidor 

precário 

32 1938 05/2020 

Diversos 0 0 05/2020 

FC 75 235 05/2020 

FC 100 401 05/2020 

PVC 50 2936 05/2020 

PVC 75 1338 05/2020 

PVC 100 516 05/2020 

Fonte: SURPA, 2020. 

 
 

O reservatório da ETA da CAMAL apresenta capacidade para armazenar o 

volume de 120 mil litros. 

 
 
 

4.4.5 Monitoramento da Qualidade de Água Distribuída 

 
Com o objetivo de atender aos critérios de potabilidade de água estabelecidos 

pela Portaria de Consolidação nº 5 /2017 do Ministério da Saúde, a CORSAN e a 

CAMAL realizam um Monitoramento de Qualidade da Água Distribuída no Município 

de Aceguá. 

A CORSAN efetua análises de amostras de água em laboratório central, 

acreditado pelo INMETRO e segundo os critérios da ISO 17025, assim o laboratório 

promove confiança na operação, além de garantir que eles operem de forma 

competente e sejam capazes de gerar resultados válidos. 

A qualidade da água distribuída pela CORSAN é verificada com 

embasamento nos parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde e a Portaria 10/99 da Secretaria Estadual de Saúde. São 

efetuadas análises físico-químicas diárias e semanais, além de análises mensais e 

semestrais, estas encaminhadas a Porto Alegre. Também realizam coletas semanais 
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em alguns pontos da cidade para verificação de qualidade na distribuição. É realizado 

diariamente coletas diárias do poço artesiano para verificação de qualidade da água. 

Em cada fatura de cobrança mensal da CORSAN são divulgados os resultados 

médios das análises de água do mês os parâmetros divulgados são: 

turbidez, cor, cloro livre residual, coliformes totais e EsterichiaColi. 

A CAMAL realiza análise com periodicidade diária de pH e cloro e 

semanalmente são realizadas análises físico-químico e microbiológica de água pelo 

Laboratório CCO Análises Químicas e Ambientais, o laboratório é reconhecido 

segundo a Norma NBR ISSO/IEC 17025, o Laboratório Eurofins do Brasil também 

realiza análises de água para a CAMAL, este em periodicidade semestral. 

Conforme LO nº 28/2014 expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento 

e Meio Ambiente, nas restrições e condicionantes não apresenta entregas de 

relatórios a fim de realizar monitoramento da qualidade da água tratada, nem Portaria 

exigida, cabe a Secretaria regulamentar quando renovada a Licença de Operação. 

As análises de água da CAMAL são verificadas com os parâmetros da 

qualidade da água se encontram dentro dos padrões admissíveis da Portaria de 

Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde, além disso o laboratório que realiza as 

análises deve ser previsto pelo Ministério da Agricultura. Os resultados encontrados 

estão dentro dos valores admissíveis pela portaria assegurando a qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Além disso, existe o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano (VIGIÁGUA). 

 

4.4.5.1 Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(VIGIÁGUA) 

 
O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (VIGIÁGUA) realiza monitoramento da qualidade da água para consumo 

humano, através de coletas realizadas na SAA (Sistema de Abastecimento de Água), 

SAC (Soluções Alternativas Coletivas) e SAI (Soluções Alternativas Individuais), 

atuando na sede municipal e interior. 

As áreas de abrangência do Programa no município englobam a área Rural e 

Urbana, e podem ser observadas na Tabela 15 abaixo referente ao ano de 2019. 
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Tabela 15 - Áreas de abrangência do VIGIÁGUA conforme cada Sistema 

Forma de abastecimento Nome 

SAA Superintendência Regional Pampa Surpa 

SAC SAC Colônia Nova 

SAC SAC Escola Estadual Conquista do Jaguarão 

SAC SAC Vila da Lata 

SAI SAI Assentamento Colônia Pioneira CAPIL 

SAI SAI Assentamento Conquista da Vitória 

SAI SAI Assentamento Conquista do Futuro 

SAI SAI Assentamento do Jaguarão 

SAI SAI Assentamento São José 

SAI SAI Assentamento Verdum 

SAI SAI Banhado do Minuano 

SAI SAI Colônia Medice 

SAI SAI Corredor da Tábua 

SAI SAI Mina do Aceguá 

SAI SAI Minuano do Aceguá 

SAI SAI Santa Vitória 

 
O município contempla 12 Soluções Alternativas Individuais (SAI) registradas 

no Sisagua, sendo essas todas armazenadas de forma subterrânea e abastecidas 

com água da chuva e com tratamento inexistente. As Soluções Alternativas Coletivas 

(SAC) registradas no Sisagua pelo município são 3, sendo Colônia Nova, Escola 

Estadual Conquista do Jaguarão e Vila da Lata, o ponto de captação é 

respectivamente captação superficial, subterrânea e subterrânea por água de chuva. 

Não havendo tratamento na Escola Estadual Conquista do Jaguarão e na Vila da Lata. 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é registrado no Sisagua apenas na ETA 



68 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
Aceguá/RS 

 

 

 

 

da CORSAN, com abastecimento superficial (barragem) e subterrâneo (poço 

artesiano), ocorrendo o devido tratamento. Dados referentes ao ano de 2019. 

A Tabela 16 apresenta os dados do ano de 2019 fornecidos pelo Sisagua, 

que é instrumento do Vigiágua, que tem por finalidade auxiliar o gerenciamento de 

riscos à saúde a partir de dados gerados pelos profissionais da Vigilância Sanitária. 

 
Tabela 16 - Dados da População Abastecida no Município 

 

Nome 
População Abastecida 

no Município 

SAA Superintendência Regional Pampa Surpa 1.633 (33,61%) 

SAC Colônia Nova 308 (6,34%) 

SAC Escola Estadual Conquista do Jaguarão 6 (0,12%) 

SAC Vila da Lata 47 (0,97%) 

SAI Assentamento Colônia Pioneira CAPIL 236 (4,86%) 

SAI Assentamento Conquista da Vitória 144 (2,96%) 

SAI Assentamento Conquista do Futuro 41 (0,34%) 

SAI Assentamento do Jaguarão 236 (4,86%) 

SAI Assentamento São José 31 (0,64%) 

SAI Assentamento Verdum 25 (0,51%) 

SAI Banhado do Minuano 104 (2,14%) 

SAI Colônia Medice 47 (0,97%) 

SAI Corredor da Tábua 60 (1,24%) 

SAI Mina do Aceguá 47 (0,97%) 

SAI Minuano do Aceguá 47 (0,97%) 
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Nome 
População Abastecida 

no Município 

SAI Santa Vitória 57 (1,17%) 

 

As águas são coletadas e são analisadas no laboratório central da Sétima 

Coordenadoria Regional de Saúde. A legislação utilizada para o controle da vigilância 

da qualidade da água para consumo humano é o Anexo XX da Portaria de 

Consolidação nº05 do Ministério da Saúde de 3 de outubro de 2017. 

As figuras 25, 26 e 27 a seguir apresentam o Sistema de Informação de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, conforme cada tipo de 

abastecimento, sendo Solução Alternativa Coletiva (SAC), Sistema de Abastecimento 

de Água (SAA) e Solução Alternativa Individual (SAI), respectivamente do ano de 

2019. 

 
Figura 25 - Relatório de Vigilância da SAC no ano 2019 
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Figura 26 - Relatório de Vigilância da SAA no ano 2019 

 
 

 
Figura 27 - Relatório de Vigilância da SAI no ano 2019 
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As amostras foram coletadas e submetidas a ensaios laboratoriais com 

análise dos seguintes parâmetros: Coliformes Totais, Escherichia Coli, Cloro Residual 

Livre, Turbidez e Fluoreto, bem como a existência da etapa fluoretação. 

São coletadas análises em periodicidade mensal em sete pontos diferentes, 

sendo cinco pontos no Sistema de Abastecimento de Água (SAA), um ponto em uma 

Solução Alternativa Individual (SAI), e outro ponto em diferentes locais, amostrado 

conforme a demanda, essas são realizadas em Solução Alternativa Coletiva (SAC). 

Vale ressaltar, que o Programa visa a necessidade de monitorar a água das 

escolas no interior do Município bem como, de pequenos povoados situados em áreas 

rurais. 

Anualmente é realizado o relatório da SAA, SAC e SAI, quando encontrado 

problemas relacionados a qualidade da água, é descrito no relatório e enviado ao 

responsável pelo serviço de tratamento de água das instituições CORSAN, Prefeitura 

e ou CAMAL. 

O quadro do VIGIÁGUA municipal conta com um servidor, cujo é auxiliado 

pela 7ª CRS (Bagé). 

 

4.4.5.2 Parecer Técnico quanto ao Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) 

 
Após a realização da amostragem pode se concluir que o programa segue a 

metodologia descrita na subsecção 4.4.5.1, conforme sua periodicidade e número de 

amostragem. 

Analisando os resultados do relatório verifica-se a ausência das coordenadas 

geográficas do ponto amostrado o que dificulta identificar a localidade do ponto. 

Recomenda-se a inserção deste dado na tabela dos próximos relatórios. 

Conforme o Anexo XX da Portaria da Consolidação 05/2017 os parâmetros 

analisados atendem sua totalidade conforme o número de habitantes, porém acredita- 

se que os parâmetros ph, temperatura e substâncias químicas que representam riscos 

à saúde também devem ser analisados tendo em vista sua importância no Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA). Sugere-se acrescentar na análise os demais 

parâmetros. 
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Analisando os resultados dos relatórios obtidos do ano de 2019 representado 

nas Figuras 19, 20 e 21, podemos constatar que os resultados são insatisfatórios, 

como por exemplo a verificação da presença de Escherichia Coli e Coliformes Totais 

em diversos pontos dos 3 diferentes Sistema de Abastecimento, causando doenças 

ao consumidor. Aconselha-se a desinfecção dos Sistemas de Abastecimento a fim de 

eliminar a presença destes Coliformes na água. 

 

 
4.4.6 Monitoramento de águas pela Agência Nacional de Águas (ANA) 

 
A Agência Nacional de Águas disponibiliza em sua plataforma o Portal de 

Dados Abertos para a gestão de recursos hídricos, é uma ferramenta que permite 

utilizar os dados e as informações sobre os recursos hídricos no Brasil. O Portal da 

Qualidade das Águas apresenta o PNQA - Programa Nacional da Qualidade das 

Águas, que visa a ampliar o conhecimento sobre a qualidade das águas superficiais 

no Brasil. 

O programa monitora estações fluviométricas, informando dados provenientes 

do monitoramento de qualidade de água. Tal monitoramento é realizado pela Agência 

Nacional de Águas – ANA. 

No perímetro de Aceguá encontramos uma estação de qualidade da água, 

denominada Estância do Espantoso. Informações gerais são descritas abaixo (Tabela 

17). 

Tabela 17 - Informações da Estação Fluviométrica de Aceguá 
Código da Estação 7940000 

Nome Estância do Espantoso 

Latitude -31,53 

Longitude -54,29 

Altitude (m) 100,00 

Área de drenagem (km2) 1.180,00 

Fonte: ANA, 2020. 

 

 
A tabela 18 apresenta resultados do monitoramento da Estação Fluviométrica 

Estância do Espantoso. 
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Tabela 18 – Resultado do monitoramento da qualidade de água 

Data 
Temp. 

Ar 
Temp. 

Amostra 
Turbidez Condutividade OD Descarga 

Liquida 
30/01/2020 26 25,7 39,5 - 5,9 1 

06/11/2019 21 19,9 670 - 5,92 50 

14/08/2019 15 10,3 97,2 - 7,89 23 

10/07/2019 18 12,4 23,8 - 7,03 1 

15/03/2019 24 19,1 - 61,1 7,8 3 

22/10/2018 25 21 71,9 121,4 6,4 9 

23/08/2018 16,5 11,7 53,2 192,7 8,3 8 

25/05/2018 17 12,5 - 268,3 9,27 1 

19/04/2018 33 23,1 25,6 298,6 7,18 1 

26/10/2017 27 19,6 66,8 99,8 6,27 28 

07/09/2017 28 18,8 - 185,2 6,78 11 

31/05/2017 16 15,2 60,8 80,9 6,83 37 

24/04/2017 18 19,3 78,4 45,7 5,97 6 

07/11/2016 28 23,7 49,6 102,8 5,85 15 

18/07/2016 9,5 10,4 55,7 96,9 9 21 

01/04/2016 26 22,5 28,7 118,6 6,2 14 

29/10/2015 24 20,3 46,9 101,2 6,5 13 

28/07/2015 22 16,4 92,6 118,3 7 12 

20/03/2015 29 26,3 17,5 207,3 7 2 

08/12/2014 35 27,4 21,6 164,6 5,1 3 

04/04/2014 30 22 32,8 109 6,52 15 

06/12/2013 24 23 83,4 98 8,7 35 

14/08/2013 11 8 83,4 115 9,6 12 

08/04/2013 23 19,5 19,6 126 7,2 17 

10/12/2012 32 26 10,4 153 7,1 0 

28/09/2012 17 15,5 89,5 139 7,8 - 

28/06/2012 22 14 9,7 309 7,9 1 

28/03/2012 17 18 11,6 213 7,2 1 

12/12/2011 29 29 30,1 191  - 

14/09/2011 20 16 33 158 7,2 3 

08/07/2011 14,5 9 22,8 218 10,8 2 

29/04/2011 25 18 35 237 7,1 2 

08/12/2010 26,3 20,9 10,1 275 4,9 0 

27/09/2010 19 19 35,4 150 8 5 

23/05/2010 21,2 16,4 19,4 300 6,6 3 

29/01/2010 30,5 28 23,5 133  4 

18/11/2008 24,5 24 - 152 6,9 2 

05/08/2008 13 16 - 96 7,8 21 

24/03/2008 27,8 24,5 - 219 7,6 2 

06/06/2007 16,5 18,5 - -  1 

23/09/2005 24 18 - - 7,6 13 

08/08/2003 20 12 - - 7,4 18 

07/02/2003 28 24 - 139  10 

22/10/2002 16 17 - 84,2 5,68 58 

06/05/2002 19 17 39 117 7,8 19 

13/12/2001 27 24 24 -  3 

27/09/2001 17 15 - - 7,8 5 

25/06/2001 14 10 - 67,8 8,1 14 
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Data 
Temp. 

Ar 
Temp. 

Amostra 
Turbidez Condutividade OD Descarga 

Liquida 
27/09/1999 19 18 - 69,3 8,4 2 

21/06/1999 18,8 14,2 - 167,5  - 

29/03/1999 21 18,6 - 113,5 7,2 2 

15/12/1998 28,8 25,6 - - 7 6 

02/10/1998 21,4 18,6 - - 9 6 

29/06/1998 20,8 12 - - 8,8 10 

19/12/1997 30 24 - 24,2 7,2 65 

22/10/1997 24 22 - - 7,2 65 

24/03/1994 - - - 106,4 6 - 

23/03/1994 22 22 - 106,4 6 - 

02/09/1993 - - - 75,1 8,6 - 

02/09/1993 - - - 75,1 8,6 - 

31/08/1993 12 10 - - 8,6 - 

15/06/1993 19 15 - 80,7 8,6 - 

18/08/1992 19 15 - 136,7 8,4 - 

Fonte: adaptado ANA, 2020. 

 

 
Outros parâmetros também são monitorados, porem existem muitas falhas, 

com ausência de valores em vários dias monitorados. Tais parâmetros dureza, DBO, 

DQO, Sólidos Totais, Alcalinidade, Cloretos, Sulfatos, Fósforo total, Nitrogênio, 

Coliformes, entre outros. 

 

4.4.7 Perdas na distribuição 
 
 

Conforme dados da Unidade de Saneamento de Aceguá os índices de perdas 

no sistema de abastecimento da CORSAN estão na faixa de 12%. As perdas de água 

se dão por dois fatores: as perdas reais que são associadas aos vazamentos; e as 

perdas aparentes relativas à falta de hidrômetros, erros de medição, ligações 

clandestinas e roubo de água. 

Segundo informações apresentadas pelo Gerente da CAMAL Walter Wall, a 

rede de distribuição de água é subterrânea e são raras as ocorrências de perdas de 

água na distribuição. Além disso, informou que a comunidade da Colônia Nova conta 

com equipe técnica responsável pela distribuição da água, esta realiza os reparos 

quando necessários. 



75 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
Aceguá/RS 

 

 

 

 

4.4.8 Manutenção de Redes 
 
 

O serviço de manutenção de rede é realizado de segunda a sexta-feira, em 

um período das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min sendo efetuado quaisquer 

serviços referentes à rede de abastecimento, trocas de quadro, vazamento de rede e 

ramal, trocas de hidrômetro, extensão de rede, ligações novas, supressão de ligação, 

etc. 

Vale ressaltar que nos dias não úteis, dependemos do plantão da 

Superintendência Regional de Dom Pedrito, que é responsável pela Unidade de 

Saneamento de Aceguá, para realização de quaisquer serviços de rede e manutenção 

do sistema de abastecimento de água. Alem disso, vale ressaltar que após horário 

comercial o atendimento é realizado através de Aplicativo da CORSAN, site da 

CORSAN e Callcenter 0800-6466444e quanto a execução dos serviços operacionais, 

este são realizados pela equipe de sobreaviso da Unidade de Saneamento de Dom 

Pedrito. 

As manutenções estão alinhadas com a necessidade do atendimento. A 

CORSAN não possui previsão de redes para o ano de 2020. 

 

4.4.9 Área rural – Soluções Alternativas 
 
 

Parte da população rural, mais especificamente na Colônia Nova, 

aproximadamente de 500 habitantes são atendidos pela ETA de responsabilidade da 

CAMAL, o objetivo principal desta ETA é fornecer água tratada ao Hospital da Colônia 

Nova. 

A população que não é atendida pela cooperativa possui soluções alternativas 

para consumo de água, como o uso de poços e de cisternas. Abaixo é apresentado 

usos alternativos para utilização e armazenamento de água na área rural como as 

cisternas e poço raso ou cacimba. 

● Cisternas: é um depósito ou reservatório que serve para captar, 

armazenar e conservar a água, podendo ser  da  água  potável, água 

da chuva ou água de reuso. As cisternas podem ser de alvenaria ou com 

material plástico modular. Há também opções de cisterna compacta. 

https://www.ecycle.com.br/3301-captacao-de-agua-da-chuva-aproveitamento-sistema-cisternas-como-captar-armazenar-coletar-para-aproveitar-vantagens-coletor-modelos-cisterna-ecologica-aproveitando-coleta-pluvial-armazenamento-caseiro-residencial-como-onde-encontrar-comprar
https://www.ecycle.com.br/3301-captacao-de-agua-da-chuva-aproveitamento-sistema-cisternas-como-captar-armazenar-coletar-para-aproveitar-vantagens-coletor-modelos-cisterna-ecologica-aproveitando-coleta-pluvial-armazenamento-caseiro-residencial-como-onde-encontrar-comprar
https://www.ecycle.com.br/6108-agua-de-reuso-agua-cinza


76 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
Aceguá/RS 

 

 

 

 

Para o bom funcionamento da cisterna recomenda-se que ela fique enterrada, 

para controlar a variação de temperatura em seu interior e manter a qualidade da água 

e dos materiais que a cisterna foi produzida. Deve-se mantê-la sempre tapada, para 

que a luz do Sol não penetre possibilitando a existência de algas. 

● Poço raso ou cacimba: Poços de grandes diâmetros (um metro ou mais), 

escavados manualmente e revestidos com tijolos ou anéis de concreto. 

Captam a água do lençol freático e possuem geralmente profundidades 

na ordem de até 20 metros. 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio 

Ambiente, existe uma previsão de perfuração de dois novos poços artesianos. Um 

poço está localizado no Horto Municipal/Tábua nas coordenadas geográfica UTM 

771034.91m E / 6495421.59m S, este abastecerá aproximadamente 340 famílias. 

Outro poço será perfurado na localidade da Boa Vista, nas coordenadas UTM 

219511.15m E / 6470797.24m S, cujo abastecerá aproximadamente 280 famílias. 

A escolha dos locais foi fundamentada e definida através de estudos realizados 

pela equipe de engenharia da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), 

composta por geólogos. O estudo foi embasado pela condição de potabilidade de 

água do município. 
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4.5 AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS À POPULAÇÃO DE ACEGUÁ 

QUANTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
Foram aplicados questionários na comunidade para avaliar a prestação dos 

serviços prestados quanto ao abastecimento de água potável, com vistas na 

proposição de melhorias do sistema. 

Ao ser perguntado: “Como é o abastecimento de água em sua casa?”, o usuário 

avaliou da seguinte forma: 

 
Gráfico 02 – Como é o abastecimento de água em sua casa? 

 

 
 

Apenas 0,7% dos usuários respondeu ter abastecimento de água por caminhão 

pipa, cujo é morador dos Assentamentos. 

Cerca de 10,5% da comunidade diz não saber como é o abastecimento de água 

em sua casa. 

Conforme resultado, 44,8 % da comunidade rural possuem soluções 

alternativas de abastecimento de água, como cisternas, poços artesianos, etc. 

O serviço foi considerado satisfatório em grande parte das respostas, mesmo 

assim existem 38,4 % de avaliações negativas quanto a frequência do abastecimento 

de água. 

Quanto aos problemas internos que causem falta de água, podemos citar a 

ausência de luz ou quando ocorre problemas de recalque ou vazamentos indesejáveis 

de água, representando 3% das respostas dos questionários. 
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Os usuários responderam que quando ocorre períodos de seca, caracterizado 

pela ausência de chuvas, existe falta de água, o que demonstra a dependência total 

de águas das chuvas para o abastecimento de água. 

 
Gráfico 03 – Há falta de água? Com que frequência? 

 

O resultado mostra que a condição da qualidade do sistema de abastecimento 

de água é boa para 60,5% dos usuários, porém essa água não possui análise 

laboratorial em sua totalidade, portanto esta pauta deve entrar em discussões, metas 

e ações do Plano de Saneamento Básico. 

Ao ser perguntado: “A água é de boa qualidade?”, o usuário avaliou da seguinte 

forma: 
 

 

Gráfico 04 – A água é de boa qualidade? 
 

 

A percepção, por conta dos usuários questionados, com relação a qualidade 

da água é relativamente regular, 51% dos usuários avaliaram que a água não 
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apresenta problemas. Ao ser perguntado: “Quais problemas a água apresentam?”, o 

usuário avaliou da seguinte forma. 

 
Gráfico 05 – Quais problemas a água apresentam? 

 

 
Cerca de 49% dos questionários avaliados indicaram que existem problemas 

de gosto, cor e sujeira na água, o problema mais relatado é o gosto (20,7%). 

Após a aplicação dos questionários na comunidade foi possível determinar as 

principais deficiências referente ao abastecimento de água. Verificamos assim, os 

locais aonde existe intermitência, ou seja, aonde há interrupções na rede de 

abastecimento. Segundo os moradores questionados os locais de falta de água 

podem ser observados no Gráfico 06 abaixo. 

 
Gráfico 06– Locais de intermitência na rede de abastecimento de água 

 
 

Além da intermitência na rede de abastecimento de água, outra deficiência na 

prestação deste serviço é a qualidade da água ser considerada pelos moradores 
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insatisfatória, atribuindo uma má qualidade da água distribuída para o consumo da 

comunidade. 

O Gráfico 07 abaixo apresenta os resultados obtidos 

Gráfico 07– Locais de má qualidade de água 
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5 DIAGNÓSTICO DE DRENAGEM URBANA 

 
5.1 Arranjo Institucional 

 
O manejo das águas pluviais, também conhecida por drenagem urbana é 

corriqueiramente gerida pela administração direta do município, logo a Prefeitura 

Municipal. Em geral, a Secretaria de Obras e Serviços responde por todas as 

atividades previstas na Lei 11.445/07, isto é, planejamento, regulação, fiscalização e 

operação. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico proporcionará ao Município de 

Aceguá, condições de melhorias e sistematizar o serviço prestado de drenagem 

urbana. 

O município não dispõe de cadastro da macrodrenagem nem da 

microdrenagem. Não foi informado a existência de ações preventivas, assistenciais 

ou reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais. 

 

5.2 Sistema de Drenagem Urbana 

 
O sistema de drenagem urbana é composto pela malha de drenagem natural 

formada pelos cursos d´água que se localizam nos fundos de vales, bem como por 

outros elementos que auxiliam no escoamento das águas, tais como, tubulações, 

bocas de lobo e poços de visitas. 

O regime de escoamento de corpos hídricos é diretamente influenciado pelas 

características de formação de relevo com grandes declividades, entre outras 

características, implicando em bacias de drenagem com reduzidos tempos de 

concentração. 

A bacia de drenagem natural corresponde às áreas de rede de drenagem 

pluvial por consequência da topografia local, que tem como destinação final cursos 

d’água. No Município de Aceguá essa área corresponde à região urbana. 

Em relação à drenagem pluvial, não existe um cronograma abrangente que 

informe as etapas da implantação. Neste sentido, a prefeitura não possui cadastro das 

redes pluviais existentes no município. 
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Identificam-se redes de drenagem pluvial em alguns locais do município que 

posteriormente são ligadas ao arroio mais próximo. Mesmo possuindo um número 

baixo de ruas com rede de drenagem não foi identificado grandes áreas de 

alagamento. Outra informação relatada pelos comitês é que no município não possui 

área de inundações. 

 

5.3 Sistema de Drenagem Rural 

 
O sistema de drenagem rural e o regime de escoamento é composto 

principalmente pela drenagem natural formada pelos cursos d´água e influenciado 

pelas características de formação de relevo com grandes declividades, entre outras 

características, implicando em bacias de drenagem com reduzidos tempos de 

concentração. 

Alguns problemas identificados no sistema de drenagem rural, estão 

relacionados com a causa citada a seguir: 

● Cotas mais baixas do município, consequentemente, alagamentos são 

causados devido à grande concentração de água que é drenada para 

esse local. Este fato acontece nas seguintes localidades: 

Assentamentos e Vila da Lata. 

 

 
5.4 Descrição do Sistema de Drenagem Pluvial 

 
O sistema de drenagem urbana do município é por um conjunto de obras que 

visam coletar, transportar e dar destino final às águas pluviais, que em excesso, sejam 

indesejáveis. Seu objetivo é essencialmente a prevenção a alagamentos, 

principalmente em áreas mais baixas da zona urbana, como também a prevenção de 

inundações nas áreas marginais a cursos de águas naturais. 

O processo de ocupação e urbanização do município influenciam diretamente 

no traçado dos corpos hídricos. O regime de escoamento desses corpos d’água é 

diretamente influenciado pelas características da formação de relevo, aspectos de 

grandes declividades implicam em tempo de concentração reduzido em bacias de 

drenagem. 
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Quando ocorrem eventos extremos, a porção à jusante das bacias afluentes 

do Bacia do Rio Negro comporta o volume de água proveniente dos relevos de porção 

à montante, não acarretando enchentes na localidade. 

Evitar o acúmulo de águas pluviais está diretamente relacionado com a 

prevenção de várias doenças, como a dengue. 

 

5.5 Sistema de Macrodrenagem 

 
Os elementos artificiais do sistema de macrodrenagem existente no Município 

de Aceguá, destacam-se as valas de drenagem, pois o município não possui projeto 

dimensionado para drenagem pluvial urbana. 

Na Figura 28 apresenta um mapa de risco de inundação do Município de 

Aceguá. 

 
Figura 28 – Mapa com potencial de risco de inundação 
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5.5.1 Situação Hidrográfica do Município 
 

O Município de Aceguá compreende em 55% mais da metade de seu território 

inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Jaguarão, e 45% do seu território contido na 

Bacia Hidrográfica do Rio Negro. 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica realiza a gestão dos 

Recursos Hídricos, visando à conversação da qualidade e quantidade das águas 

superficiais e subterrâneas. 

 

5.6 Sistema de Microdrenagem 

 
No levantamento de campo, foi identificado que o município é desprovido de 

rede de drenagem de águas pluviais urbanas adequada, eventuais lançamentos 

irregulares foram identificados. Por meio de diversas visitas técnicas, foi possível 

constatar a existência de algumas estruturas que compõe o sistema de 

microdrenagem urbana, quais sejam: sarjetas, bocas de lobo, tubulações, postos de 

visita. 

O município não dispõe de cadastro técnico desse sistema, impossibilitando 

assim, uma avaliação crítica das estruturas existentes. 

O sistema de microdrenagem de Aceguá é composto por tubulações em 

concreto e bocas-de-lobo, que destinam as águas coletadas para os corpos hídricos 

mais próximos. Em determinados trechos, a condução das águas pluviais é feita 

superficialmente, sendo direcionadas até o talvegue da bacia. 

Constatou-se a presença de resíduos sólidos de todos os tipos nas 

canalizações, causando obstrução nas estruturas, além de observar assoreamento da 

calha do canal, devido à grande presença de areia sedimentada. 

Verificou-se a inexistência de sarjetas em grande parte das ruas do município, 

fato que contribui com o carregamento de areia e sedimentos, o que podem ocasionar 

obstrução da rede. Além de presenciar crescimento desordenado de vegetação nas 

estruturas e drenagem. 

Nessa situação, a água tende a escoar exclusivamente sobre o leito 

carroçável, contribuindo com a deterioração, além de comprometer a qualidade de 

vida da população local. 
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Conforme o diagnóstico do sistema realizado em conjunto com técnicos da 

Prefeitura Municipal mostram que todo o sistema de drenagem não se encontra 

comprometido, mas deverá possuir cuidados, como iremos descrever a seguir: 

● Lançamento de resíduo sólido e esgotos sanitários no sistema de 

drenagem; 

● Assoreamento da rede de drenagem e de canais, decorrentes da 

erosão; 

● Inexistência de local apropriado para disposição de resíduos das 

dragagens e de limpeza dos canais; 

● Sub-dimensionamento de rede de drenagem; 

● Falta de cadastro do sistema de drenagem; 

● Descarte de entulho e sedimentos nas vias públicas; 

● Deficiência na fiscalização das obras. 

 
 

5.7 AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS À POPULAÇÃO DE ACEGUÁ 

QUANTO AO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

 
Foram aplicados questionários na comunidade para avaliar a prestação de 

serviço de drenagem urbana. Quando perguntado “Em sua rua ocorre algum problema 

no período de chuva?” 57% dos usuários responderam que não há problema, e 35,5% 

respondeu que sim. 

 
Gráfico 08 – Em sua rua ocorre algum problema no período de chuva? 
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Os problemas de manejo pluvial recorrentes em períodos de chuvas que 

podem ocorrer são os alagamentos, ou seja, o acumulo de águas em determinadas 

regiões, as inundações, que é o resultado da concentração da água de chuva em 

excesso que não pode ser absorvida por solo já saturado e outras por formas de 

escoamento, ou então pode acontecer o retorno de esgoto, oriundos de rede de 

esgoto inadequadas. 

 
 

Gráfico 09 – Quais problemas de drenagem urbana ocorre em período de chuva? 
 

 
 
 

Conforme o questionário 46,4% dos problemas que ocorrem são os 

alagamentos, e 16,1% dos usuários falaram que os problemas pelo manejo pluvial 

são as inundações. 

Cerca de 37,5% dos usuários classificaram que o problema de drenagem 

urbana é o retorno de esgoto. 

Quando questionado “Na sua rua quando chove a água vai para onde?” as 

respostas dos usuários permitem dizer que não há estruturas de drenagem urbana 

estruturada. 
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Gráfico 10 – Na sua rua quando chove a água vai para onde? 
 

 
 

Verifica-se assim, que um dos problemas ainda a serem resolvidos nas 

questões de saneamento básico do município, é o sistema de drenagem urbana que 

recebe o esgotamento sanitário. Há grande demanda de instalações de estruturas de 

drenagem como: tubulação, bocas-de-lobo, sarjetas, etc. nas vias municipais 

existentes, resolvendo assim os pontos em desconformidades. 
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6 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 

6.1 Arranjo institucional 
 
 

Os serviços de esgotamento sanitário do Município de Aceguá são de 

competência da CORSAN. O arranjo institucional de uma organização pública deve 

ser projetado para fortalecer suas estratégias e se ajustar ao seu sistema de gestão, 

que representa o conjunto de sete funções integradas e interatuantes que concorrem 

para o sucesso da organização no cumprimento de sua missão institucional. 

A estrutura organizativa de servidores da CORSAN para o Município de 

Aceguá ainda está em processo de elaboração, tendo em vista o melhor arranjo para 

poder atender as demandas do município, mas poderá seguir o arranjo institucional 

apresentado pelo serviço de abastecimento de água. 

O governo do Estado por meio da Companhia Riograndense de Saneamento 

(CORSAN), assinou a ordem de início para obras de saneamento básico no Município 

de Aceguá. O Projeto Binacional de Saneamento Urbano Integrado beneficiará 

aproximadamente 1,2 mil pessoas que residem na zona urbana do município. 

 

6.2 Sistema de Esgotamento Sanitário – Situação atual 
 
 

O Município de Aceguá não possui Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

contemplado em sua totalidade, porém, atualmente o município está em processo de 

execução do Sistema de Esgotamento Sanitário, através do Projeto Binacional de 

Saneamento Urbano Integrado. 

A implementação da estação de tratamento de esgoto estabelece para a 

população soluções para realização do tratamento doméstico individual. A CORSAN 

está instalando uma ETE para atender a população urbana no município, a população 

que será atendida pela CORSAN recebe uma caixa de pré-tratamento e esta estrutura 

estará ligada com a rede coletora, a qual, conduzirá o efluente recolhido até a ETE 

para devido tratamento. 
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A população rural dispõe de sistemas individuais de tratamento sanitário, como 

a instalação de fossa séptica e sumidouros. Não há previsão de atendimento de 

esgotamento sanitário da população rural. 

 

6.3 Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
 

O Município de Aceguá possui, no cenário contemporâneo de planejamento, a 

construção de um sistema de esgotamento sanitário (SES) na região da sede do 

município. 

A rede coletora de efluentes líquidos do município compreendem as bacias 1, 

2, 3 e 4, com comprimento total de 12.549 metros, com assentamento de tubos de 

PVC DN 150 com diâmetros que variam entre 150 e 200 mm, entretanto o município 

não possui cadastro. 

A obra compreende em 12.549 metros de redes coletoras nas bacias, 

contempla 577 ramais prediais, três estações de bombeamento, linhas de recalque, 

Estação de Tratamento de Esgoto com vazão de 5 L/s e emissão final através de um 

trecho de 217 metros por gravidade a partir do poço de visita de saída até a ala de 

lançamento em arroio sem denominação. 

A empresa responsável pela execução da obra no lado brasileiro é a Bripaza 

Construções & Incorporação LTDA. Os recursos para a obra provêm do Fundo para a 

Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), por meio de convênio de financiamento 

firmado no âmbito do projeto “Saneamento Urbano Integrado Aceguá/Brasil e 

Aceguá/Uruguai”. 

As obras do sistema de esgotamento brasileiro estão em execução com cerca 

de 40% de avanço físico, já que iniciaram um ano após as obras uruguaias devido às 

questões de licenciamento ambiental. Dessa forma até o final de 2020 ambas as 

cidades estarão contempladas com sistema de tratamento com praticamente 100% 

de atendimento. 

A Estação de Tratamento de Esgoto contará com sistema tratamento primário, 

secundário e terciário. Composto por desarenador, digestor anaeróbio; filtro biológico 

aerado submerso, decantador, câmara de desinfecção, casa de sopradores, leitos de 

secagem e também laboratório e guarita na entrada da ETE. 
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6.4 Concepção Geral 
 
 

O sistema de esgotamento sanitário que está sendo construída na zona urbana, 

apresenta redes coletoras, poços de visita, estações de bombeamento, emissários e 

ETE. Vale ressaltar que esse tipo de obra sempre sofre alterações durante a 

execução, como profundidade das redes e ramais, realocação de algum trecho de 

rede ou reposicionamento de elevatória ou trajeto de linha de recalque. Portanto, 

como as obras estão em fase de execução atualmente, cabe salientar que todas as 

alterações serão traduzidas e conhecidas ao final das obras, através da confecção do 

"As built" previsto para o final do ano de 2020. 

Segue abaixo na Tabela 19 estrutura tarifária sintética para esgotamento 

sanitário utilizada no faturamento dos municípios regulados pela CORSAN, que 

entrará em vigor quando o sistema de esgotamento sanitário estiver operando na zona 

urbana do município. 

 
Tabela 19 - Tarifas de esgoto vigentes em 2019 

 

 
Tarifa 

 

 
Categoria 

Esgoto Disponibilidade do 
esgoto 

Coletado 
preço m3

 

Tratado 
preço m3

 

Coletado 
preço m3

 

Tratado 
preço m3

 

 
Social 

Bica Pública 1,34 1,88 2,68 3,76 

Residencial A e A1 1,13 1,58 2,26 3,16 

m3 excedente 2,80 3,92 5,60 7,84 

Básica Residencial B 2,80 3,92 5,60 7,84 

 

 
Empresarial 

Comercial C1 2,80 3,92 5,60 7,84 

m3 excedente 3,19 4,46 6,38 8,92 

Comercial 3,19 4,46 6,38 8,92 

Pública 3,19 4,46 6,38 8,92 

Industrial 3,62 5,07 7,24 10,14 

Fonte: CORSAN, 2019 
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6.5 Soluções de Tratamento Individuais 
 
 

O tratamento dos efluentes sanitários no Município de Aceguá, encontra-se em 

fase de implantação na área urbana. A Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei do 

Saneamento) traz no § 1º de seu artigo 45 o seguinte: “Na ausência de redes públicas 

de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de 

água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as 

normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas 

ambiental, sanitária e de recursos hídricos”. 

Diante disso, é coerente que nas regiões do município onde a implantação de 

redes coletoras públicas não está consolidada, permaneçam válidas e apropriadas as 

soluções individuais para tratamento e disposição dos esgotos sanitários. 

 
Efluentes Líquidos 

No atual momento, os efluentes líquidos oriundos de soluções individuais – 

tanques sépticos, filtros anaeróbios ou outro tratamento de eficiência, no mínimo, 

equivalente – são lançados nas redes de drenagem pluviais ou sanitárias mais 

próximas do ponto de lançamento. Nas regiões da cidade em que for considerada 

inviável a disposição dos efluentes em corpos receptores é utilizado o sumidouro ou 

outra unidade de disposição final, preconizada na NBR 13.969/1997. 

 
Efluentes Sólidos 

Orienta-se que os efluentes sólidos (lodos) dos tanques sépticos sejam 

removidos a cada dois anos, ou em prazo menor conforme projeto de unidade 

específica. O volume a ser removido deve corresponder a 2/3 do volume útil do tanque 

séptico. O custo da remoção desse lodo, bem como a manutenção do tanque séptico, 

é de responsabilidade do particular. A disposição final do material removido deve ser 

efetuada em locais adequados e licenciados. 

A CAMAL possui Sistema de Esgotamento Sanitário. Toda água fornecida para 

a população retorna para uma estação de tratamento, onde sofre tratamento para que 

retorne o mais limpa possível para o ambiente. Segundo informações apresentadas 

pelo Gerente da CAMAL Walter Wall, o lodo biológico gerado no sistema de 



92 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
Aceguá/RS 

 

 

 

 

tratamento de efluente, ou seja, no processo de decantação, é sedimentado e 

removido periodicamente com carreta especifica depositado em solo agrícola 

previamente destinado para este fim. 

 

6.5.1 Exemplos de Soluções Individuais 
 
 

A população rural utiliza de tratamento de esgoto por soluções individuais, ou 

seja, fossas sépticas, valas de infiltrações, sumidouros descritos abaixo. 

As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico 

que detemos despejos por um período que permita a decantação dos sólidos e a 

retenção do material graxo, transformando-os em compostos estáveis. Elas permitem 

exclusivamente a separação entre os materiais sólidos e os líquidos, tornando-os 

menos poluídos. 

Esse tipo de fossa nada mais é que um tanque enterrado, que recebe os 

esgotos (dejetos e águas servidas) e retém a parte sólida e inicia o processo biológico 

de purificação da parte líquida (efluente). Mas é preciso que esses efluentes sejam 

filtrados no solo para completar o processo biológico de purificação e eliminar o risco 

de contaminação. 

Estas fossas são usadas em áreas não favorecidas por redes de esgoto. A 

distância recomendada é de 15 metros longe da casa, devem ser construídas ao lado 

do banheiro para evitar curvas nas canalizações. Devem, também, ficar num nível 

mais baixo do terreno e longe de poços e outras fontes de captação da água (no 

mínimo, 30 metros de distância), para evitar contaminações, no caso de um eventual 

vazamento. 

Há duas maneiras de distribuir os efluentes no solo: valas de infiltração e 

sumidouros a escolha vai depender do tipo de solo, dos recursos disponíveis para a 

sua execução. 

As valas de infiltração consistem na escavação de valetas, onde são 

colocados tubos que permitem, ao longo do seu comprimento, escoar para dentro do 

solo os efluentes provenientes das fossas sépticas. 

Sumidouro é um poço, sem laje de fundo, que permite a penetração do 

efluente da fossa séptica, através de suas paredes. O diâmetro e a profundidade do 
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sumidouro dependem das quantidades de efluentes e tipos de solo. Mas não devem 

ter menos que um metro de diâmetro e mais que três metros de profundidade. 

 
 
 

6.6  AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS À POPULAÇÃO DE ACEGUÁ 

QUANTO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
Foram aplicados questionários na população para avaliar a prestação do 

serviço de esgotamento sanitário, com vistas na proposição de implantação do 

sistema. Atualmente está sendo integrado ao sistema de coleta e tratamento de 

esgoto em Aceguá. 

Quando questionado se “Sua casa tem rede de esgoto?” 66,4% dos usuários 

responderam ter rede de esgoto em suas residências, outros 28,3 % avaliaram que 

não tem rede de esgoto, e apenas 5,3 dizem não ter conhecimento sobre o assunto. 

 
Gráfico 11 – Sua casa tem rede de esgoto? 

 

 

 
Portanto, a maioria dos usuários sabem qual o destino do esgoto sanitário 

gerado em sua residência. Quando questionado se “Você sabe para onde vai o 

esgoto?” os usuários responderam: 
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Gráfico 12 – Você sabe para onde vai o esgoto? 
 

 
 

Nos questionários aplicados, foram detectados os seguintes equipamentos 

nas residências, fossa séptica e sumidouro, observado em 70,9% as respostas. 

Cerca de 19,2% dos usuários responderam que o esgoto de suas casas corre 

ao céu aberto, um resultado preocupante que deve ser tratado no prognóstico. 

A perspectiva da comunidade quanto ao esgotamento sanitário, a análise diz 

que 36,4 % da população não sabem se existem tratamento de esgoto em sua cidade. 

 
Gráfico 13 – Você sabe se existe tratamento de esgoto em sua cidade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apenas 8,6% dos usuários dizem saber que o município começará tratar o 

esgoto domiciliar. 

Foi avaliado junto aos usuários a presença de mau cheiro próximo às 

residências, conforme segue o gráfico abaixo. O resultado mostra que existem 

reclamações com a relação da qualidade da prestação de serviço. 
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Gráfico 14 – Você se sente incomodado com o mau cheiro de esgoto? 
 

 

Cerca de 50%, ou seja, metade dos questionados se sentem incomodados 

com o mau cheiro de esgoto. A avaliação permite identificar que a falta de tratamento 

gera problemas de mau cheiro e proliferação de vetores. 

Atualmente, o município está em implementação de sistema de esgotamento 

sanitário na zona urbana, somado a isto, as soluções alternativas de tratamento 

individual em residências na zona rural causarão uma correta destinação dos esgotos 

sanitários, assim a maioria destes problemas serão minimizados. 
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7. DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA – Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Aceguá 

 
O presente Plano de Saneamento Básico está integrado e obediente à Lei nº 

12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que em seu Art. 19 

determinou a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS). 

O art. 19, § 1º , da Lei 12.305/2010 trata que “O plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico 

previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto 

nos incisos do caput e observado o disposto no § 2o, todos deste artigo.” 

O PGIRS de Aceguá, consiste num conceito administrativo que está focado 

no credenciamento da cidade perante a união, é composto pelas ações relativas à 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e une-se às políticas de saneamento 

desenvolvidas pelo município, completando o conjunto de quatro eixos do 

saneamento, previsto e exigidos pela Lei Federal nº 11.445/2007 – Política Nacional 

do Saneamento. Este tema é regido também pelo conteúdo expresso na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

A Lei nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

conforme Art. 4º “A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo 

Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos”. 

Os instrumentos que instrui na PNRS são importantes ferramentas para o 

avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

 
7.1 Arranjo Institucional 

 

 
A limpeza urbana no Município de Aceguá é realizada pela prefeitura e por 

empresas terceirizadas. O corpo funcional dos funcionários da prefeitura é composto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art19
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por dois servidores para limpeza pública e um para a realização de podas. E o quadro 

de funcionários da empresa Meioeste Ambiental Ltda responsável pela coleta de 

resíduos sólidos urbanos é constituída por uma equipe de um motorista e dois 

coletores. 

Dentro do setor público, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, conforme 

legislação municipal e operacionalidade efetiva possuem a responsabilidade sobre os 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos do Município de Aceguá. 

 
 

7.2 Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos e de Limpeza Urbana 
 

O gerenciamento integrado dos resíduos sólidos tem sido a forma mais 

eficiente encontrada para tratar do problema dos resíduos sólidos urbanos, e consiste, 

em síntese, no envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da 

sociedade civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e 

a disposição final ambientalmente segura do lixo, elevando a qualidade de vida da 

população. 

 

7.3 Descrição de Manejo de Resíduos Sólidos – Situação Atual 
 
 

Para o diagnóstico da gestão do Manejo de Resíduos Sólidos do Município de 

Aceguá foi levantado dados municipais referentes ao serviço prestado. 

Atualmente o programa Aceguá Mais Limpa que surgiu através de ações de 

educação ambiental fomenta o sistema de manejo de resíduos sólidos do Município 

de Aceguá. Esse programa vem ao encontro da necessidade de trabalhar a 

consciência ambiental dos servidores públicos, estudantes, empresários, produtores 

e dos demais moradores de Aceguá com o intuito de reforçar as principais ações que 

estão sendo realizadas pela prefeitura, assim como, especificar o papel de cada um 

nesse contexto socioambiental. 

As expectativas são de fortalecer uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social e incentivar a participação individual e coletiva, 

permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente. 
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Atualmente os Resíduos Sólidos Urbanos são devidamente acondicionados 

em sacos plásticos pela população e colocados em frente às residências urbanas para 

a realização do serviço de coleta. Na zona rural há distribuídos pontos de coleta dos 

resíduos de maneira seletiva, fazendo parte do projeto “Aceguá mais limpa” (Figura 

29). 

 
Figura 29 – Programa Aceguá mais Limpa 

 

 

 
A coleta de RSU no Município de Aceguá ocorre três vezes por semana na 

área urbana (segunda, quarta e sexta), no método porta a porta, e duas vezes por 

semana na área urbana e rural (terça e sábado). A coleta é realizada em nove pontos, 

um sendo a zona urbana do município, e os outros distribuídos em oito pontos da zona 

rural do município. A Figura 30 mostra o mapa com a rota realizada pelo caminhão 

coletor e dos pontos de coleta de resíduos urbanos no Município de Aceguá. 

A coleta e transporte dos resíduos sólidos urbano, conta com caminhão tipo 

coletor, de compactação mecânica, com capacidade mínima de 12 m3, com plataforma 

de carregamento traseira, basculante mecânico para descarregar. 
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Na operação da Coleta Seletiva de Resíduos (CSR) o caminhão é do tipo baú 

com capacidade volumétrica mínima de 10 m³. 

 
 

Figura 30 - Rota do caminhão e pontos de coleta de RSU no Município de Aceguá. 

Fonte: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 2019. 
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Na Tabela 20 abaixo mostra a localidade e o percurso realizado em cada ponto 

de coleta urbana e rural, referente a rota do caminhão. 

 
 

Tabela 20 - Relação dos pontos de coleta urbana/rural 

Ponto Localidade Percurso/km 

1 Perímetro Urbano da cidade – Sede 20 

2 Santa Vitória 19 

3 CAPIL 14 

4 Jaguarão – 3 Bocas 15 

5 Rua Sete 18 

6 Rincão dos Cravos 07 

7 CAMAL 11 

8 Engenho do Iraci 03 

9 Tábua 06 

 
Total 113 

Fonte: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 2019. 

 

 
São considerados no total da quilometragem os pontos com retorno ao 

itinerário, considerando à movimentação de descarga dos resíduos e o retorno a sede 

do município para início das atividades nos dias subsequentes. 

Os resíduos são coletados por um caminhão tipo coletor de compactação 

mecânica de propriedade da empresa Meioeste Ambiental Ltda, a realização do 

trabalho é constituída por um motorista e dois coletores. 

A coleta na sede as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras com envio 

de resíduos para fora do município, totalizando com o envio e retorno do veículo até 

o limite do município 1.416 km por mês. 

A Coleta Seletiva nos pontos 01 (distrito sede), 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 

as terças-feiras com 724 km rodados e coleta aos sábados no ponto 01 (distrito sede), 

07,08,09 com total mês de 504 km, totalizando 1.228 km. 
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Figura 31 – Folder de divulgação do programa Aceguá mais Limpa 

 
 

A Figura 31 apresenta folder de divulgação do Programa Aceguá Mais Limpa, 

implementado em 2016. O folder é de caráter informativo, contendo os dias da semana 

do recolhimento de resíduos convencionais e de resíduos recicláveis, bem como os 

pontos de coleta. 

 

 
7.3.1 Aspectos quantitativos e Aspectos qualitativos 

 
 

A caracterização dos resíduos de um município é uma ferramenta de 

planejamento indispensável para o poder público, pois é através dela que se 
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proporcionará o dimensionamento do sistema necessário para a implantação da 

coleta seletiva no futuro, pois sem saber qual a porcentagem de resíduos do município 

que corresponde ao resíduo reciclável é difícil prever o quanto de estrutura como: 

caminhões coletores, funcionários, volume necessário em aterro, custos do processo, 

entre outros. A caracterização dos resíduos auxilia também na seleção de novas 

tecnologias a serem aplicadas, na verificação dos potenciais impactos ambientais 

existentes, e em uma melhor previsão dos custos envolvidos durante todo esse 

processo. 

Estima-se que sejam geradas, aproximadamente 42 toneladas de Resíduos 

Sólidos urbanos por mês, sendo 500 quilos de resíduos recicláveis, estes realizados 

pela empresa contratada, e a empresa realiza ações de limpeza de pontos pelo interior 

do município que geram em torno de 20 toneladas de média do mês. 

 
 

7.4 Caracterização de Resíduos Gerados em Aceguá 
 
 

No Município de Aceguá são gerados os seguintes tipos de resíduos: 

● Resíduos Sólidos urbanos: destinação é realizada pela empresa 

Meioeste Ambiental Ltda que dispõe os resíduos domésticos em aterro 

sanitário, localizado no Município de Candiota. 

● Resíduos Recicláveis: Há coleta diferenciada para este tipo de resíduo 

no município, e os mesmos são destinados no aterro sanitário, juntamente com 

os resíduos domésticos. 

● Resíduos Pneumáticos: Não há coleta diferenciada para este tipo de 

resíduo no município, indica-se a logística reversa. 

● Resíduos da Construção Civil: Não há geração em quantidade, sendo 

que estes não são encaminhados ao aterro sanitário. Projeção da geração por 

habitante de Aceguá é de, em Média, 0,20 kg/dia*hab. considerando a 

população fixa. Ou seja, podemos estimar uma geração anual de, 

aproximadamente, 60 m³/ano (considerando peso específico e produção per 

capita). 

● Resíduos de Serviços da Saúde: Existem 03 unidades de saúde 

(Unidade Básica, Posto de Saúde e Hospital da Colônia Nova) no município. A 
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coleta e destinação destes resíduos ficam a cargo da empresa terceirizada 

Stericycle do Brasil Ltda. 

● Resíduos Eletrônico: realiza-se campanhas de coleta dessa tipologia, 

uma vez por ano. 

● Resíduos Sólidos Industriais: não há grande geração no município. 

 
 

7.4.1 Classificação dos Resíduos Sólidos 
 
 

Considerando aspectos práticos e de natureza técnica ligados principalmente 

às possibilidades de tratamento e disposição dos resíduos em condições satisfatórias 

dos pontos de vista ecológico, sanitário e econômico, a norma brasileira anteriormente 

referida (NBR 10 004) distingue-os em três classes: 

● Resíduos Classe I– Perigosos: são aqueles resíduos ou misturas dos 

mesmos, que apresentam periculosidade, ou qualquer característica de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. Estes 

resíduos podem apresentar risco a saúde pública, provocando ou contribuindo 

para um aumento da mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar 

efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de 

maneira inadequada. 

● Resíduos Classe II– Não Perigosos, divididos em: 

● Resíduos Classe II A– Não Inertes: aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos Classe I ou Classe II B nos termos da Norma. Estes 

resíduos podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

● Resíduos Classe II B– Inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados de 

uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007, e submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura 

ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 
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7.5 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 
 

A coleta e a destinação final dos resíduos sólidos, classificados conforme 

apresentados anteriormente, são atribuições das prefeituras, em grande parte. Mesmo 

não sendo, por vezes, a prefeitura opta por executá-las. 

Na Tabela 21 é indicada a responsabilidade pelo gerenciamento de alguns tipos 

de resíduos. 

 

 
Tabela 21 - Responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

Tipos de Resíduos Destinação final 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

Serviços de limpeza pública Prefeitura 

Serviços de Saúde Prefeitura 

Agrícola Gerador 

Construção civil e demolição Gerador 

Industrial Gerador 

Portos, aeroportos e terminais ferroviários e rodoviários Gerador 

 

Segundo a Lei nº 12.305/2010, sobre a responsabilidade compartilhada o 

Artigo 33 obriga a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de: pneus, agrotóxicos, pilhas e baterias, 

pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e equipamentos eletroeletrônicos. 

 

 
7.5.1 Serviço de Coleta Regular 
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A coleta de resíduos domiciliares no município é realizada pela empresa 

Meioeste Ambiental Ltda, que conta com funcionários, coletores e motoristas 

condutores de caminhões, para realizar o serviço de coleta dos resíduos sólidos 

urbanos do município. Os resíduos urbanos são coletados nas áreas urbanas e rurais 

do município, ao longo das rodovias na área rural que liga as comunidades. O serviço 

é realizado através de um caminhão tipo coletor de compactação mecânica que 

realizando o recolhimento dos resíduos através de um roteiro pré-estabelecido. Após 

a coleta, os RSU são encaminhados a cidade de Candiota. O transporte e a 

destinação final estão a cargo da empresa Meioeste Ambiental Ltda. 

 

7.5.2 Transbordo e transporte 
 
 

O município não possui Estação de Transbordo, os resíduos oriundos da coleta 

domiciliar são transportados e enviados sem transbordo pela empresa Meioeste 

Ambiental Ltda para o aterro. Os resíduos de serviços de saúde são de encargo da 

empresa Stericycle do Brasil Ltda, que realiza a coleta, transporte e destinação final 

dos resíduos coletados. 

 

7.5.3 Destinação Final 
 
 

O Município de Aceguá dispõe seus os resíduos gerados na cidade para o 

Aterro Sanitário Metade Sul, localizado no Município de Candiota, onde é realizada 

sua destinação final conforme as normas e práticas de engenharia vigentes. O aterro 

possui licença ambiental pela FEPAM. 

 
 

7.5.4 Taxa de Coleta de Lixo 

 
A Lei Municipal nº 1.722, de 21 de outubro de 2019 institui a taxa de coleta de 

lixo (resíduos urbanos e recicláveis) e serviços de remoção de resíduos no Município 

de Aceguá, fica autorizada a cobrança da taxa junto ao Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU. O valor cobrado será mensalmente na proporção de 1/12 ao mês, 

aplicando-se o índice para imóveis residências de 0,675 da Unidade Referencial 
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Padrão – URP por ano, e para imóveis comerciais 0,945 da Unidade Referencial 

Padrão – URP por ano. No ano de 2019 URP equivale a R$ 480,38. 

O gasto para cada tonelada transportada e disposta é de R$ 76,78 no total são 

gastos aproximadamente R$ 35.934,77 com RSU por mês. 

 

7.5.5 Análise da Evolução da Geração de Resíduos 
 
 

O Município de Aceguá apresenta uma geração de 0,38 kg/hab/dia, sendo um 

volume gerado no município relativamente baixo. 

Com este valor, estimou-se a população total e a quantidade de resíduos 

coletados para os próximos anos, inserindo uma taxa anual de incremento na 

quantidade de resíduos coletados de 1%, devido a economia crescente do Município 

de Aceguá. A Tabela 22 apresenta a estimativa de população e também dos resíduos 

sólidos para o Município de Aceguá. 

 
Tabela 22 – Projeção para Aceguá da geração de resíduos sólidos domésticos 

Ano Projeção 

Populacional (hab) 

Estimativa de Geração 

de Resíduos (kg/dia) 

Estimativa de Geração 

de Resíduos (T/ano) 

2019 4.861,6 1154,7 421,47 

2020 4.916,5 1167,8 426,23 

2021 4.972,1 1181,0 431,05 

2022 5.028,3 1194,3 435,92 

2023 5.085,1 1207,8 440,85 

2024 5.142,6 1221,4 445,83 

 
 

Observou-se que no município a possível quantidade de materiais reciclados 

por ano seria de 3,72 t de alumínio, 8,9 t de vidro, 27,4 t de papelão e 16,9 t de plástico, 

totalizando 56,86 t/ano. 
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7.6 Descrição dos serviços de Limpeza Urbana 
 
 

A situação atual dos diversos serviços de limpeza urbana existentes no 

município do Aceguá consiste em varrição de vias e logradouros, serviços de limpeza 

em eventos, serviços de capina e roçada, serviços de limpeza e desobstrução do 

sistema de drenagem. O serviço de varrição é de responsabilidade do poder público 

municipal, sendo efetuado por funcionários da prefeitura. O serviço é realizado em 

toda área urbana do município, é prestado sem planejamento definido, isto é, as ações 

são feitas por demanda, e não por intervenções periódicas (Figura 32). 

 
Figura 32 – Limpeza Urbana 

 

Os equipamentos utilizados para a prestação dos serviços de limpeza urbana 

são vassouras, alicates, roçadeiras, carrinhos, etc. 

 
● Serviços de Limpeza de Feiras e Eventos 

Não há no Município de Aceguá a prestação de serviços de limpeza de feiras, 

pois, não é realizado este tipo de ação no município, e eventos públicos a secretaria 

de obras e serviços públicos realiza a limpeza do local. 
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● Serviços de Capina e Roçada 

O serviço de capina e roçada é de responsabilidade do poder público 

municipal, sendo efetuado por funcionários da prefeitura municipal. O serviço é 

executado de maneira manual e mecanizado. Não há a realização de capina química 

por parte da prefeitura municipal de Aceguá, prática essa desaconselhada pela 

ANVISA. A realização do serviço é conforme demanda e não há um roteiro definido, 

nem um planejamento específico. Os resíduos oriundos do serviço de capina e roçada 

são depositados em áreas verdes do município. 

 
● Serviços de Limpeza e Desobstrução do Sistema de Drenagem 

O serviço de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem é realizado pela 

Prefeitura Municipal, mais precisamente pela Secretaria de Obras do município. O 

serviço é efetuado por funcionários da prefeitura que atuam no recolhimento manual 

dos resíduos depositados junto ao sistema de drenagem (bocas de lobo, bueiros, etc.). 

O trabalho é realizado por demanda, conforme a solicitação da população local. 

 
● Serviços de Coleta de Resíduos de Podas 

No Município de Aceguá a prestação de serviços de coleta de resíduos de 

podas é realizada por funcionários da prefeitura municipal. Os resíduos deste serviço 

são depositados em áreas verdes do município. 

● Serviços de destinação de animais mortos 

O serviço não é prestado pelo município, a destinação correta segundo 

indicações da FEPAM deve seguir as seguintes orientações: 

1. Destinados às composteiras para animais mortos; 

2. As centrais de compostagem de dejetos líquidos e os pátios de 

compostagem de estercos, ou esterqueiras; 

3. Centrais de tratamento de dejetos orgânicos de origem industrial licenciada; 

4. Caso as orientações acima sejam esgotadas, excepcionalmente os animais 

mortos poderão ser enterrados nas seguintes condições: 

- a cota do local deve estar do lençol freático a pelo menos dois metros de 

profundidade, afastado pelo menos 30 metros de residências vizinhas. 
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- a vala deve ter o fundo impermeabilizado. Na base ser colocada uma cama 

de no mínimo 20 a 30 cm de serragem. Sobre esta dispor os animais cobertos 

com cal. Sobre eles deve ser colocada uma cama de pelo menos um metro de 

altura de terra que se sobressai do terreno, no mínimo 50 cm. 

- o local deve ser licenciado com a data do enterro e a quantidade de animais 

acomodados no local. 

 

7.7 Resíduos Do Meio Rural 
 
 

Os resíduos gerados no meio rural são amplos, um enfoque é a situação da 

geração de dejetos da bovinocultura leiteira pela expressão sanitária e capacidade de 

aproveitamento econômico e ambiental. 

O Município de Aceguá apresenta um significativo rebanho leiteiro e atrelado a 

essa tipologia de rebanho esta atividade de extração do fluido que obriga o produtor 

manter os animais estabulados no tempo da atividade extrativa (ordenha). Nesse 

período é onde o produtor concentra a grande quantidade de dejetos orgânicos e, na 

grande maioria, são despejados direto para o solo. 

Estudos nos fornecem números relacionados a produção de esterco, urina e 

fezes na ocasião da ordenha. Informações de campo da EMATER indica que um 

animal em ordenha produz de 13 a 16 Kg de efluente bruto (esterco + urina + água de 

limpeza). Se fixarmos a produção de 15/animais/dia, projetamos uma produção 

potencial de 32.850 m³/ano de efluentes coletados das salas de ordenha do território 

de Aceguá. 

Associado ao potencial de geração de insumos orgânicos para adubar a terra, 

a geração de esterco sem o devido aproveitamento nos coloca em alto risco de 

contaminação das águas para o consumo humano. Situação que já possui indicadores 

bastante graves, e promotor de um quadro epidemiológico restritivo para população 

de Aceguá. 

Foi relatado que nas regiões dos Assentamentos e do Espantoso não há coleta 

de lixo doméstico. Deve o município melhor, ampliar e resolver pontos desconformes 

apresentados. 
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Figura 33 – Coletoras em desconformidades 
 

 

 
Na Figura 33 em A representa coletora localizada nos Assentamentos, cuja 

necessita de coleta regular pela Meioeste, na B apresenta disposição incorreta de 

resíduos. 

Os moradores de Aceguá representes nas audiências públicas relatam que 

existe falta de conscientização de alguns moradores, pois esses descartam 

geladeiras, sofás, eletrônicos entre outros resíduos de diferentes tipologias em 

coletoras de Coleta Seletiva. 

 

 
7.8 AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS À POPULAÇÃO DE ACEGUÁ 

QUANTO AO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Foram aplicados questionários na população para avaliar a prestação do 

serviço de coleta de resíduos, com vistas na proposição de melhorias do sistema. 

Segundo a aplicação dos questionários o serviço foi considerado satisfatório, 

apresentando 62,3% de avaliações positivas, grande maioria na zona urbana, quanto 

a regularidade da coleta de resíduos. 
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Gráfico 15 – Há coleta de resíduos em sua rua? 

 

 

Apesar de uma grande maioria responder que há coleta de resíduos em sua 

rua, em diagnóstico local observa-se que não há coleta em diversos pontos na área 

rural, necessitando assim atenção e propostas de melhorias tratadas no prognóstico. 

A eficiência do serviço passa pelo número de vezes que o serviço de coleta de 

lixo é desenvolvido na zona urbana/rural. Ao ser perguntado “Com que frequência o 

lixo é coletado?” o serviço é considerado bom, para a zona urbana. 

 
Gráfico 16 – Com que frequência o lixo é coletado? 

 

 
Moradores da área rural avalia como insuficiente o número de vezes que o 

caminhão de coleta de resíduos circula, segundo levantamento da situação atual. 

Quando perguntado ao usuário se “Existe próximo a sua casa terrenos baldios 

com lixo?” 79% dos questionados responderam que não existem problemas de 

descarte irregular de resíduos em terrenos baldios do município. 
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Gráfico 17 – Existe próximo a sua casa terrenos baldios com lixo? 
 

 

 
Quando perguntado se “Existe coleta seletiva na cidade?” apenas 23,5% dizem 

saber que há coleta seletiva de resíduos na cidade, em contrapartida 41,6% dizem 

não saber que há coleta seletiva, o que implica em falta de informação dos moradores. 

 
Gráfico 18 – Existe coleta seletiva na cidade? 

 

 
 

Verifica-se que a coleta seletiva atende toda a área urbana do município, entre 

outros poucos pontos na zona rural, como exemplo, na Colônia Nova. E não menos 

importante, verificou-se que não há local para a disposição de resíduos na região do 

Espantoso e Vila da Lata. 
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Gráfico 19 – Quais serviços de limpeza urbana existem? 
 

 
 

 
A perspectiva dos moradores quanto a limpeza urbana, apenas os usuários na 

zona urbana responderam que existe variação (43%), podas de árvores (36,6%) e 

coleta das sobras de materiais da obra (20,4%). 
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8 DIAGNÓSTICO DOS 4 SETORES DO SANEAMENTO BÁSICO NA 

VILA DA LATA 

 
A comunidade Vila da Lata como já citado no item 2.2.1 - Comunidades 

Tradicionais de Aceguá - apresenta características de comunidade quilombola. 

 
Abastecimento de Água 

 
 

O abastecimento de água da comunidade da Lata é composto por uma cisterna 

e por um poço artesiano. A cisterna capta água da chuva, e através de uma rede, 

distribui a água nas residências da comunidade, sendo esta água utilizada para 

consumo humano. 

Além desta, a comunidade conta com um poço artesiano, cujo está 

desautorizado para uso por apresentar alto teor de flúor, o que prejudica a saúde dos 

consumidores. Segundo relato dos moradores a água do poço artesiano é salobra, e 

mesmo estando proibido o uso, os moradores utilizam desta água para limpeza e 

cozinhar os alimentos. 

 
Figura 34 – Sistema de abastecimento de água na Vila da Lata 
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A Figura 34 apresenta o sistema de abastecimento de água da comunidade na 

Vila da Lata, em A as duas caixas d’água em destaque são os reservatórios que 

abastecem atualmente a comunidade, e em B em destaque o poço artesiano. 

Apesar de existir uma cisterna na comunidade, muitas vezes a quantidade de 

água disponível é pouca, fazendo com que os moradores usem a água do poço. 

A fim de resolver o problema, cisternas estão sendo implementadas para 

abastecer as famílias, esta solução se dá através de um projeto de convênio com o 

CIDEJA. 

As cisternas serão implementadas nas residências do beneficiário, apenas 

após a confirmação da participação do morador na capacitação em gestão da água 

para o consumo humano. A cisternas são de concreto, representando um reservatório 

de água cilíndrico com capacidade 16 mil litros, coberto e semienterrado, que permite 

a captação e o armazenamento de águas das chuvas a partir do seu escoamento nos 

telhados das casas, por meio da utilização de calhas de zinco ou PVC. 

Na Figura 35 representa a primeira etapa para a construção de novas cisternas, 

consiste na escavação do buraco que receberá armazenamento de águas da chuva. 

 
Figura 35 – Implementação de novas cisternas pelo convênio CIDEJA 

 

Após a implementação das cisternas, espera-se que as famílias beneficiadas 

possam melhorar suas condições de vida, facilitando o acesso à água de qualidade 

para consumo humano, porém esta água necessita de alguns cuidados, que serão 

tratados no prognóstico deste plano. 
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Esgotamento Sanitário 
 
 

O esgotamento sanitário da comunidade é inexistente, conforme relatado 

algumas casas possuem fossa séptica, entretanto, o tratamento encontra-se 

inoperante, pois existe retorno de esgoto, não obstante disso, em algumas residências 

o esgoto corre a céu aberto. 

Na Figura 36 apresenta em A o tratamento de esgoto individual, ou seja, fossa 

séptica, porem o esgoto transborda correndo a céu aberto, isto também pelo motivo 

que o solo é impermeável, em B retrata o esgoto correndo a céu aberto na rua central 

da comunidade Vila da Lata. 

 
Figura 36 – Esgotamento sanitário na Vila da Lata 

 

 

Os moradores se sentem incomodados com o mau cheiro do esgoto, além 

disso muitas crianças brincam nos pátios de suas casas, e estão sujeitas a essas 

condições, que são precárias. O contato com o esgoto pode causar doenças como 

hepatite A, cólera, febre tifoide, diarreia aguda, entre outras, pois nesses locais há 

muitas bactérias e insetos que transmitem doenças e infecções para as pessoas. 

 
Gestão de Resíduos 

 
 

Logo na entrada da comunidade existe um ponto de coleta de resíduos 

colocado pela Prefeitura (Figura 37). 
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Figura 37 – Ponto de coleta de resíduos na Vila da Lata 
 

 

 
Apesar na comunidade contar com um ponto de coleta, segundo os moradores 

não há transporte que colete os resíduos, o que causa acúmulos e os moradores 

acabam incinerando os resíduos (Figura 38). 

 
Figura 38 – Incineração dos resíduos na Vila da Lata 

 
 

O maior problema da incineração são os poluentes gerados e lançados na 

atmosfera. Como exemplo o dióxido de carbono, que é produzido na combustão 

completa de materiais orgânicos, e é o grande responsável pelo efeito estufa. Outros 

gases podem ser produzidos como o dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que 

contribuem para a formação de chuvas ácidas. 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
Aceguá/RS 

118 

 

 

 

 

Drenagem Urbana 
 
 

Não há estrutura de drenagem urbana nas ruas da comunidade. 

Conforme relatos dos moradores quando chove ocorre alagamento nas 

residências, com acúmulos de águas. 

O grande problema é que em períodos de chuva existe retorno de esgoto nas 

residências. Portanto os moradores da Vila da Lata estão sujeitos ao contato de 

esgoto novamente, podendo causar diversos problemas à saúde conforme já citado 

no item Esgotamento Sanitário deste capítulo. 

Vale ressaltar que as residências foram construídas em cota inferior ao leito 

carroçável, sendo assim, o acúmulo das águas é direcionado para o pátio das casas 

(Figura 39). 

 
Figura 39 – Moradias na Vila da Lata abaixo nível da rua 
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9 PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO 
 

A fase de prognóstico envolve a definição de alternativas de intervenção 

visando à prestação dos serviços de saneamento básico com o estabelecimento de 

metas do Plano e de acordo com as tendências de desenvolvimento socioeconômico 

e das características do município. 

Conforme disposto na Política Nacional de Saneamento Básico, o principal 

objetivo do Plano Municipal de Saneamento Básico é promover a prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico estabelecidos no art. 2 da Lei Federal nº 

11.445/2007. Esta etapa envolve a formulação de estratégias para o abastecimento 

das diretrizes para alcançar os objetivos e metas definidas para o PMSB como sendo 

necessidades de serviços públicos de saneamento básico. 

O prognóstico é coerente com o diagnóstico, de situação atual do município, as 

metas foram definidas a partir de discussões com os diversos segmentos da 

sociedade, com o Comitê Executivo e de Coordenação do PMSB. 

 
 

9.1 METAS DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACEGUÁ 
 

As metas foram estabelecidas embasadas pela metodologia SMART, a 

abreviatura significa S – específico, M – mensurável, A – atingível, R – relevante e T 

– temporal. Qualquer meta ou objetivo pode ser criado por meio dessa ferramenta, 

cuja facilita na definição de objetivos e metas realistas. 

De forma coerente e orientada, foram propostos objetivos e metas de diferentes 

três prazos: curto, médio e longo. 

● Curto prazo: anual ou até 4 anos; 

● Médio prazo: entre 4 e 8 anos; 

● Longo prazo: acima de 8 e até 20 anos. 

 

As metas foram elaboradas a fim de cumprir o princípio da Lei de Saneamento 

Básico, a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a 

compatibilidade com os demais Planos. 
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9.1.1 OBJETIVOS E METAS PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
POTÁVEL 

 
 

O Plano Municipal de Saneamento Básico no eixo “Abastecimento de Água 

Potável” tem como objetivo principal definir as diretrizes para a expansão, as ações 

em abastecimento de água. Com isso, pretende criar um plano de ação adequado a 

situação atual do município, adequando com o crescimento da área de abastecimento, 

estabelecendo as prioridades e levantamento as intervenções necessárias à 

adequação da infraestrutura existente ou a implantar. 

A partir da atual situação do sistema de abastecimento de água, definiram-se 

as ações para a universalização dos serviços de abastecimento em regime 

permanente, nas condições ideais de funcionamento, com eficiência na implantação 

e na manutenção das unidades operacionais, de modo a gerir com eficácia os 

recursos oriundos da comunidade através das tarifas. 

A Tabela 23 abaixo apresenta a relação de objetivos de metas em definido 

horizonte temporal. 

 
Tabela 23 – Objetivos e Metas para o abastecimento de água potável 

Objetivos e Metas Horizonte Temporal 

Curto Médio Longo 

Atendimento com abastecimento de água potável para 100% da 
população urbana. 

   

Instalação alternativas de abastecimento com água potável para 
100% da população rural. 

   

Atendimento com abastecimento de água potável para 100% da 
população dos Assentamentos e comunidades adjacentes. 

   

Atendimento com abastecimento de água potável para 100% da 
população de comunidades Quilombolas. 

   

Manter a qualidade de água, a qualquer tempo, dentro dos 
padrões de potabilidade, no atendimento à Portaria n°518/2011 
do Ministério da Saúde. 

   

Garantir a universalização dos serviços de abastecimento de 
água potável. 

   

Monitorar e fiscalizar a qualidade dos serviços de abastecimento 
concedidos. 
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Objetivos e Metas Horizonte Temporal 

Curto Médio Longo 

Atualizar os mapas da rede hidrográfica do município em escala 
menor da atual 

   

Realizar análises do solo no entorno das barragens de captação 
da CORSAN e CAMAL - para detecção de possível 
contaminação nas águas subterrâneas 

   

 

As metas visam universalizar o acesso à água potável na Zona Urbana e Rural 

do Município. Para tanto, todos os habitantes deverão ter acesso à água potável em 

quantidade suficiente para o suprimento de suas necessidades e dentro dos padrões 

vigentes de potabilidade instituídos pelos órgãos competentes. 

 

9.1.2 OBJETIVOS E METAS PARA O SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
São apresentados objetivos e metas para o atendimento das melhorias do 

sistema de esgotamento sanitário, com conformidade com as metas de 

universalização dos serviços de saneamento básico impostas pela Lei Federal nº 

11.445/2007. 

A fim de possibilitar a melhor visualização possível das inter-relações entre 

objetivos e metas com o período temporal, a Tabela 24 será apresentado abaixo. 

 
Tabela 24 – Objetivos e Metas para o esgotamento sanitário 

Objetivos e Metas Horizonte Temporal 

Curto Médio Longo 

Atendimento de esgotamento sanitário para 100% da população 
urbana. 

   

Realizar limpeza de fossa sépticas em comunidades Quilombolas 
– Vila da Lata 

   

Tratamento alternativo de esgotamento sanitário para a área 
rural, de unidades geradoras específicas, tais como escolas, 
centros comunitários e edificações que concentram, 
simultaneamente, mais de 50 pessoas – Plurifamiliar. 

   

Tratamento alternativo para as comunidades Quilombolas entre 
outras comunidades de baixa renda 
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Objetivos e Metas Horizonte Temporal 

Curto Médio Longo 

Tratamento alternativo de esgotamento sanitário para a área 
rural, de unidades tais como casas familiares – Unifamiliar. 

   

Proteger e valorizar os mananciais em especial interesse, com 
destaque para os destinados ao consumo humano. 

   

Garantir a universalização dos serviços de esgotamento 
sanitário. 

   

Monitorar e fiscalizar a qualidade dos serviços de esgotamento 
sanitário instalados e operando. 

   

Realizar mapeamento de esgotamento sanitário do município.    

 

 

9.1.3 OBJETIVOS E METAS PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
O Plano Municipal de Saneamento Básico no eixo “Resíduos Sólidos” tem 

como objetivo principal definir as diretrizes para a expansão, as ações e os 

investimentos na gestão de resíduos sólidos urbanos. 

Prognosticar a geração futura de resíduos sólidos constitui-se em exercício 

fundamental para um adequado planejamento, pois a geração qualitativa e 

quantitativa modifica-se ao longo do tempo. 

Na Tabela 25 são apresentados objetivos e metas estipulados para melhorias 

do serviço prestado a comunidade, além de otimização na geração e destinação de 

resíduos sólidos. 

 
Tabela 25 – Objetivos e Metas para a Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Objetivos e Metas Horizonte Temporal 

Curto Médio Longo 

Garantir acesso à limpeza pública para toda a população.    

Gerenciar as podas domésticas e licenciar o seu destino.    
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Objetivos e Metas Horizonte Temporal 

Curto Médio Longo 

Qualificar a geração de resíduos domésticos.    

Criar uma infraestrutura disponível para triagem e reciclagem dos 
resíduos sólidos. 

   

Criar ecopontos para coleta de pilhas, baterias, lâmpadas 
fluorescentes, etc. 

   

Reforçar a comunicação com a comunidade e promover a 
educação ambiental a respeito da gestão de resíduos urbanos 

   

Conceber serviço de coleta e transporte de resíduos na 
comunidade Quilombola – Vila da Lata e para o Espantoso 

   

Garantir a universalização dos serviços de gerenciamento dos 
resíduos sólidos. 

   

 

 

9.1.4 OBJETIVOS E METAS PARA O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
DRENAGEM URBANA 

 
O Plano tem como objetivo principal definir diretrizes para a adequação do 

sistema de drenagem urbana no Município de Aceguá, abrangendo zona urbana e 

rural. 

Para fins de definição de prognóstico os estudos do Plano de Saneamento na 

fase de diagnóstico levaram em consideração informações de problemas relacionados 

ao manejo de águas pluviais. 

Na Tabela 26 aponta os objetivos e metas para o manejo de águas pluviais e 

drenagem urbana, de acordo com o horizonte temporal. 

 
Tabela 26 – Objetivos e Metas de Água Pluviais e Drenagem Urbana 

Objetivos e Metas Horizonte Temporal 

Curto Médio Longo 

Instalação de estruturas de drenagem em 100% na zona 
urbana. 

   

Analisar historicamente a ocorrência de eventos hidrológicos na 
microdrenagem e macrodrenagem. 
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Objetivos e Metas Horizonte Temporal 

Curto Médio Longo 

Reforçar a comunicação com a comunidade e promover a 
educação ambiental a respeito da drenagem urbana. 

   

Garantir a universalização dos serviços de manejo de águas 
pluviais. 

   

Realizar mapeamento de áreas de risco quanto a drenagem do 
município. 

   

 
 
 

9.2 PROGRAMAS DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACEGUÁ 
 
 

9.2.1 PROGRAMA ACEGUÁ MAIS LIMPA 

 
O programa Aceguá Mais Limpa, surgiu em 2016 através de uma parceria entre 

a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Aceguá, 

buscando atuar de maneira planejada através de ações de educação ambiental que 

fomentem o sistema de manejo de resíduos sólidos do Município de Aceguá. 

As maiores expectativas do programa são: fortalecer uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental e social e incentivar a participação individual e 

coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania. 

 
Objetivo geral 

Realizar campanha de Educação Ambiental para comunidade de Aceguá com 

foco no manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares. 

Objetivos específicos 

● Ação de divulgação e treinamento para agentes do governo; 

● Propiciar condições para implementação do sistema de coleta seletiva de 

resíduos nos prédios públicos municipais. 

● Divulgar o sistema de manejo de resíduos sólidos domiciliares de Aceguá para 

todos os servidores municipais, municiando os servidores municipais com as 
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informações necessárias para orientar a comunidade sobre o novo sistema de 

manejo de RSU do município. 

 
Justificativa 

O programa vem ao encontro da necessidade de trabalhar a consciência 

ambiental dos servidores públicos, estudantes, empresários, produtores e dos demais 

moradores de Aceguá com o intuito de reforçar as principais ações que estão sendo 

realizadas pela prefeitura, assim como, especificar o papel de cada um nesse contexto 

socioambiental. 

 
Metodologia 

Com a reformulação do contrato de coleta de resíduos domiciliares realizado 

pela Secretaria de Obras, surgiu a necessidade de trabalhar a divulgação desse 

sistema, criou-se uma parceria entre Secretaria de Obras e Serviços Públicos e 

Secretaria de Planejamento e Meio para proporcionar a comunidade Aceguaense o 

conhecimento do sistema de recolhimento de RSU realizado em suas residências, 

devido a este, formulou-se um programa de educação ambiental a fim de alcançar os 

seus objetivos. 

Primeiramente teve a elaboração e confecção de material gráfico, juntamente 

com a divulgação do trabalho e orientação para os servidores municipais. Após isso 

foi realizada a divulgação e a visitação porta a porta nas residências do município, as 

visitas foram realizadas por técnicos da Seplan, com intuito de expor a comunidade o 

novo método de trabalho. Também foi realizada a divulgação para empreendimentos 

com fixação de cartaz explicativo. O principal objetivo é trabalhar a sustentabilidade 

nos moradores de Aceguá, conscientizando quanto aos 3 R’s Reduzir, Reciclar e 

Reaproveitar. 
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9.2.2 PROGRAMA LIXEIRAS COMUNITÁRIAS DE RESÍDUOS SECOS NO MEIO 
RURAL 

 
Objetivos Gerais 

O objetivo geral do Programa Lixeiras Comunitárias de Resíduos Sólidos no 

Meio Rural tem o propósito recuperar as lixeiras já existentes e viabilizar novos em 

locais necessários. 

 
Objetivos Específicos 

● Realizar manutenção e limpeza a fim de retirar os resíduos espalhados no 

entorno das lixeiras; 

● Instalar lixeiras nos locais inexistentes e que necessitam destas lixeiras; 

● Realizar a troca de lixeiras quebradas ou que não possam ser restauradas; 

● Projetar a periodicidade de coleta e destinação. 

 

Justificativa 

Reduzir e controlar os problemas ambientais provenientes da destinação 

incorreta dos resíduos sólidos, através da instalação e recuperação de lixeiras no meio 

rural. Tendo em vista o melhoramento da qualidade ambiental da população residente 

da zona rural do Município de Aceguá. 

 

 
Metodologia 

A metodologia empregada constitui na recuperação das lixeiras já existentes 

na zona rural do município, pois muitas estão precisando de manutenção e limpeza a 

fim de retirar os resíduos espalhados pelos animais domésticos que acabam furando 

as sacolas em busca de alimentos orgânicos, depositadas nas mesmas. Como 

também implantação de novas lixeiras onde a restauração não for possível e 

instalação das mesmas em pontos com deficiência no armazenamento dos resíduos. 

Como exemplo no Espantoso. 

Serão dotadas medidas de segurança para que não ocorra dispersão dos 

materiais e placas informativas de uso e método de acondicionamento dos resíduos, 

bem como a programação de periodicidade de coleta e destinação. 
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9.2.3 PROGRAMA DE GESTÃO DA CENTRAL PÚBLICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 

Objetivos Gerais 

O objetivo geral do Programa de Gestão da Central Pública de Resíduos 

Sólidos é agregar valor aos materiais recicláveis da coleta seletiva sejam elas de 

origem espontânea, doação ou compra através de procedimentos padronizados. 

 
 

Objetivos Específicos 

● Implantar em um local adequado a Central de Valorização dos Recicláveis – 

CVR; 

● Cadastrar e capacitar os catadores do município, bem como colaboradores de 

serviço para a Central; 

● Diminuir os resíduos destinados ao aterro sanitário. 

 

Justificativa 

O cenário atual da coleta dos materiais recicláveis se dá pela ação isolada de 

coletor privado de recicláveis no comércio da cidade. Onde não há separação, os 

recicláveis vão misturados com os resíduos sólidos, e destinados ao aterro sanitário. 

Aumentando o volume de resíduos depositados em aterros e deixando de se gerar 

lucros a partir destes materiais e de auxiliar o meio ambiente. 

A implantação do CVR contribui com a geração de emprego e renda de 

catadores, melhora a qualidade de vida destas pessoas e auxilia a repor no mercado 

matéria prima proveniente destes materiais. 

 
Metodologia 

A metodologia empregada para a elaboração do programa consiste na 

aplicação de dois módulos para a implantação do sistema. 

 
a) Logística do Sistema de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis 

A Coleta Seletiva dos recicláveis deverá ser feita por um sistema planejado que 

integre as ações da Prefeitura e trabalhadores organizados coletivamente e 

individualmente. É indispensável fundamentar a nossa proposta sobre pilares 
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diretivos, que são: Controle Público, Inclusão Social, Geração de Trabalho e Renda, 

Resultados Sanitários e Qualidade de Vida da população envolvida direta e 

indiretamente no processo. 

b) Central de Valorização dos Recicláveis (CVR) 

O Centro de Valorização de Recicláveis tem como proposta funcionar como 

uma usina de Triagem, que será encarregada pela separação dos recicláveis que 

forem misturados com o lixo doméstico. A Central de Resíduos Sólidos Recicláveis 

funcionará através de sistema de cooperação e integração com o poder público como 

facilitador da venda dos resíduos recicláveis. 

A Central será o facilitador e organizador do sistema de coleta de materiais 

recicláveis, serão necessários investimentos públicos em incentivos para o novo 

sistema, tais como equipamentos, instalações e capacitação, como também 

cadastramento dos catadores do município, bem como colaboradores de serviço para 

a Central. Os coletores passarão a ser autônomos (formais) no processo de coleta e 

obedecendo aos limites ordenados pelo Poder Público Municipal. 

Existirá um controle público para os usuários cadastrados e capacitados para 

enviar, manejar e vender os resíduos sólidos segregados, embalados e até pré- 

beneficiados. O poder público concederá, mediante regras pré-estabelecidas de 

manejo, transporte e postura, o serviço de coleta seletiva de recicláveis no perímetro 

urbano. Para a área urbana os veículos coletores serão carrocerias adaptadas com 

as laterais elevadas para aperfeiçoar sua capacidade volumétrica. 

Como ação imediata deverá ser implementada a estrutura física, dotada com 

um local para a realização das atividades, EPI’s e equipamento para realização da 

triagem e acondicionamento. Após, deverá ser analisada a possibilidade da aquisição 

de prensas para papéis, plásticos e latas. 

A estrutura física da Central de Valorização dos Recicláveis deve atender 

objetivos fundamentais do ponto de vista da gestão, do meio ambiente, do social e do 

econômico. 
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9.2.4 PROGRAMA ESTERQUEIRAS 
 
 

O escritório Municipal da Emater de Aceguá desenvolveu em 2015 um trabalho 

sobre destino correto de dejetos de bovinos em propriedades leiteiras de Aceguá. Ao 

longo dos anos, realizou-se reuniões em diversas localidades trazendo técnicos da 

área, empresas privadas e colegas da Emater para trabalhar essa questão. 

Objetivo geral 

O objetivo geral do Programa visa evitar a poluição ambiental e contaminação 

das águas gerada pelos efluentes da atividade de ordenha contido no universo da 

bacia leiteira do município. 

 
Objetivos específicos 

● Realizar o levantamento das propriedades que necessitam da instalação de 

tanques de contenção, estabilização e uso agrícola dos efluentes oriundos do 

confinamento temporário da criação de gado leiteiro. 

● Qualificar a geração e destinação adequada dos efluentes da ordenha. 

● Estabelecer procedimentos padrão para o manejo do efluente das salas de 

ordenha através do licenciamento ambiental específico para todos os 

estabelecimentos geradores que não faz a contenção, estabilização e uso 

racional em solo agrícola. 

 
Justificativa 

As alternativas ambientais para a gestão de resíduos e efluentes constituem 

um investimento na qualidade de vida e na futura sustentabilidade ambiental das 

cidades. É expressivo o número de propriedades rurais em Aceguá, levando em 

consideração a situação atual do município em relação a qualidade de águas, por 

apresentarem contaminações por agentes biológicos são oriundos do solo 

contaminado com efluentes e sólidos orgânicos. 

 

 
Metodologia 

O programa será instrumentalizado por investimentos externos através do 

orçamento da União e investimentos internacionais. 
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O programa será viabilizado em sistema de parceria com prefeitura e órgãos 

de extensão rural, onde a Prefeitura será a facilitadora, agentes financeiros e os 

geradores serão os produtores, garantirão os recursos financeiros, materiais e 

humanos para operação regular e sustentável ao longo da sua implantação e 

operação. 

 
 
 

9.2.5 PROGRAMA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS ORGÂNICOS (VEGETAIS) 

 
 

Objetivos gerais 

O objetivo geral do Programa visa à implantação de um sistema de 

compostagem no município para a ciclagem da matéria orgânica gerada pela cidade, 

especialmente os resíduos oriundos das podas e de varreduras da vegetação de 

áreas públicas e da iniciativa privada dos pátios residências, comerciais e industriais. 

 
 

Objetivos específicos 

● Selecionar uma área para implantação da compostagem, dimensionamento da 

mesma e proposição de estrutura física; 

● Construir uma área para implementação do sistema de compostagem e/ou 

deposição temporária de resíduos verdes beneficiados (triturado) para uso na 

agricultura como cobertura morta. 

● Gerar materiais para uso imediato como cobertura morta na agricultura; 

● Selecionar mão de obra para manutenção do sistema e destinação do 

composto gerado. 

● Realizar divulgação da técnica e de sua importância, através de atendimento e 

de palestras in loco às comunidades urbanas e possivelmente à comunidade 

rural. 

● Potencializar o uso do produto compostado em hortas escolares e comunitárias 

como fertilizante orgânico de alto valor ambiental. 
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Justificativa 

Existem muitas formas de tratar os resíduos, porém ainda não há divulgação 

suficiente para conscientizar a população sobre o grande impacto que o lixo pode 

causar ao meio ambiente. 

Destaca-se a importância da biomassa gerada na cidade com potencial uso 

agrícola, excluindo-se a possibilidade de poluição dos mananciais hídricos e a racional 

destinação dos materiais biodegradáveis. 

 

 
Metodologia 

Licenciar e Instalar pátio de compostagem pública para recebimento, trituração, 

compostagem e outros destinos da matéria orgânica composta por resíduos do 

manejo de vegetais da zona urbana. 

Viabilizar o Projeto de Pátio de Compostagem Integrado ao Beneficiamento dos 

Resíduos Vegetais. 

Será componente do sistema uma legislação compatível com a logística que se 

deseja. Desta forma a população incorporará no seu dia a dia a cultura de manejo e 

destinação do referido resíduo. 

O resíduo verde beneficiado também poderá ser adotado numa rota alternativa 

na cadeia de produção energética. 

 

9.2.6 PROGRAMA DE APOIO À LOGÍSTICA REVERSA DE PNEUMÁTICOS 
INSERVÍVEIS 

 
 

Objetivo geral 

O objetivo geral do Programa visa destinar adequadamente os pneus 

inservíveis, gerado em estabelecimentos comerciais, industriais e residências da 

cidade, encaminhando-o à reciclagem. 

 
 

Objetivos específicos 

● Articular a operação de coleta com as iniciativas de economia solidária de 

catadores de resíduos sólidos da cidade; 
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● Estabelecer procedimentos padrões de disposição dos pneus inservíveis 

através de campanhas publicitárias e formação de agentes comunitários de 

saúde; 

● Divulgar posto de coleta e de procedimentos para a comunidade local. 

● Manter o cadastro das empresas responsáveis pela coleta/reciclagem dos 

pneus inservíveis; 

● Promover a pesquisa através de parcerias com universidades e organizações 

não governamentais para o beneficiamento dos pneus inservíveis. 

 
Justificativa 

O pneu alocado nos cursos hídricos, como córregos, rios, lagos, lagoas, diminui 

a vazão admissível da calha natural desses ambientes, causando entupimento em 

estrutura de drenagem urbana e assoreamento, aumentando a chance de 

transbordamentos, enchentes e calamidades. 

Além disso, o pneu armazenado de forma inadequada é propenso ao acúmulo 

de água, que é condição ideal para criadouro do mosquito Aedes aegypt, transmissor 

da Dengue, bem como a proliferação de outros vetores como o da Malária e Febre 

Amarela. 

A queima do pneu cuja ação infelizmente é comum, também é um ato 

extremamente perigoso, pois libera uma fumaça carregada de produtos químicos 

tóxicos, que é capaz de produzir efeitos adversos à saúde, ressaltamos que essas 

substâncias atingem o lençol freático e se disseminam em longas distâncias, 

contaminando solo, água e ar. Pesquisas afirmam que a contaminação das águas 

causada pela poluição do material derivado da queima de pneus pode durar 100 anos. 

 
Metodologia 

Instalação de Eco Ponto para o recebimento, armazenamento e envio para as 

indústrias de reciclagem. Um procedimento bastante viável uma vez que o Município 

de Aceguá pode firmar convênio com a ANIP, Associação Nacional das Indústrias de 

Pneumáticos. 

Estimamos a necessidade de uma área coberta com 150 m² para armazenar, 

aproximadamente, 3500 (três mil e quinhentos) unidades inservíveis. 
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O incentivo para destinação dos pneus inservíveis ao Ecoponto será realizado 

através de campanhas educativas. 

A iniciativa privada geradora deste tipo de resíduo deve participar na 

viabilização do Eco Ponto. O instrumento de parceria deve contemplar as 

responsabilidades dos entes privados e da Prefeitura de Aceguá. Os setores privado 

e público, gerador dos pneus inservíveis, responsáveis direto, devem construir 

soluções gerenciais estáveis e perenes. 

 
 
 

9.2.7 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 

Objetivo geral 

Promover a Educação Ambiental em todas as Escolas de Ensino Fundamental 

do município; 

 

 
Objetivo específico 

Desenvolver a Educação Ambiental através das questões relacionadas aos 

setores do Saneamento Básico do município como tema gerador de ações de 

pesquisas transversais aos conteúdos desenvolvidos na escola. 

 
Justificativa 

É fundamental promover o Projeto de Educação Ambiental em escolas 

municipais, dando cada vez mais ênfase nos Resíduos Sólidos como tema os pilares 

da sustentabilidade, ou seja, os 3 R’s, entre outros setores do Saneamento Básico. 

A Educação Ambiental, como componente essencial no processo de formação 

e educação permanente, com uma abordagem direcionada para a resolução de 

problemas, contribui para o envolvimento da população, torna o sistema educativo 

mais relevante e mais realista e estabelece uma maior interdependência entre estes 

sistemas e o ambiente natural e social, com o objetivo de um crescente bem estar das 

comunidades humanas. 

Se existe inúmeros problemas que dizem respeito ao meio ambiente, isto se 

devem em parte ao fato de as pessoas não serem sensibilizadas para a compreensão 
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do frágil equilíbrio da biosfera e dos problemas da gestão dos recursos naturais. Elas 

não estão e não foram preparadas para delimitar e resolver de um modo eficaz os 

problemas concretos do seu ambiente imediato. 

 
Metodologia 

Os alunos realizarão pesquisas relacionadas aos setores do Saneamento 

Básico, como exemplo, à geração, tratamento e destinação dos resíduos sólidos no 

meio onde vivem, observando a realidade de cada aluno. O tema deve ganhar 

transversalidade em todas as disciplinas da escola. O propósito das pesquisas será 

de fornecer dados à estratégia didática de apreender observando, identificando, 

propondo e agindo. Fornecendo instrumento pedagógico para uso permanente, com 

a meta de contribuir com a formação de uma juventude consciente com a produção e 

destinação dos resíduos sólidos, por exemplo. 

 
 
 

9.2.8 PROGRAMA ESPECIALIZADO DE MONITORAMENTO, CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do Programa é acompanhar os empreendimentos licenciados 

do Município de Aceguá, condicionando aos empreendedores apresentação de 

Planilhas de Geração de Resíduos Sólidos. 

 
Objetivos Específicos 

● Fiscalizar e monitorar a gestão dos resíduos sólidos de cada empreendimento 

licenciado; 

● Realizar o licenciamento ou autorização ambiental de atividades com potencial 

poluidor gerador de resíduos sólidos; 

● Preservar, planejar e consolidar as Unidades de Conservação; 

● Coletar dados, realizar estudos e acompanhar continuamente e 

sistematicamente as variáveis ambientais; 
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Justificativa 

Reduzir e controlar os problemas ambientais, através do licenciamento ou 

autorização, fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente causadoras 

de degradação ambiental devido à geração de resíduos sólidos com diferentes 

graduações de periculosidade, através da aplicação de instrumentos legais e técnicos 

visando uma melhor qualidade ambiental e sustentabilidade dos empreendimentos 

instalados e operando no Município de Aceguá. 

 

 
Metodologia 

Estabelecer procedimentos administrativos de controle das atividades 

licenciadas ou autorizadas para segregar, identificar, classificar e acondicionar os 

resíduos sólidos gerados para a armazenagem provisória na área da empresa, 

observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em conformidade com o tipo de 

resíduo, até posterior destinação final dos mesmos sem causar impacto ambiental. 

Condicionar os empreendimentos licenciados ou autorizados para enviar ao 

órgão ambiental municipal, a cada três meses, um “Relatório de Resíduos Sólidos 

Gerados" para a totalidade dos resíduos gerados devidamente assinada pelo 

responsável legal da empresa, durante o período de validade da licença ou 

autorização ambiental municipal. 

 

 
9.2.9 PROGRAMA PARA MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA RURAL 

 

 
Objetivo Geral 

O objetivo geral do Programa é elaborar e implantar monitoramento da 

qualidade da água destinada ao consumo humano do Município de Aceguá, na zona 

rural. Atender a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017, que 

dispõe sobre os procedimentos para o controle e a vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e estabelece padrões de potabilidade. 

 
Objetivos Específicos 

● Fiscalizar e monitorar a qualidade da água em pontos estratégicos; 
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● Realizar coletas e análises de amostras de águas; 

● Monitoramento de qualidade de água. 

 

Justificativa 

O Programa visa auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde associados à 

qualidade da água para consumo humano, com a implementação das ações de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano. O Programa consiste no 

conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para 

garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade 

compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente, como 

parte integrante das ações de promoção da saúde e prevenção dos agravos 

transmitidos pela água. 

O Programa tem em vista o melhoramento da qualidade da água disponível 

para a população residente, principalmente em zona rural do Município de Aceguá. 

 

 
Metodologia 

Estabelecer procedimentos administrativos de monitoramento de água, cuja 

amostragem ocorra em periodicidade diferentes para as coletas de águas, em primeiro 

momento as coletas deverão ser uma vez por mês, e em um segundo momento as 

coletas poderão acontecer semestralmente, dependendo dos resultados das 

amostras. 

Os pontos de coletas deverão ser distribuídos de forma estratégica, que abranja 

todas as áreas de Aceguá, principalmente na região dos Assentamentos, Vila da Lata 

e no Espantoso. Vale ressaltar, que essas regiões possuem soluções alternativas para 

o consumo de água, como cisternas e poços artesianos. 

Após realizar as análises os resultados deverão ser disponibilizados para a 

comunidade de interesse. Vale ressaltar que, o laboratório que realizará as análises 

deverá obedecer ao sistema de gestão de qualidade NBR 17025/2005 (Art. 21). 

Deverão ser criados peculiaridades que atenda ao padrão de potabilidade 

estabelecido na legislação vigente, pelas diferentes regiões de Aceguá. 
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9.2.10 PROGRAMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – SOLUÇÕES 
ALTERNATIVAS PLURIFAMILIARES E UNIFAMILIARES NAS ÁREAS 
RURAIS 

 

 
Objetivo geral 

Tratar o efluente gerado por algumas comunidades do município localizadas 

em área rural, para após ser lançado ao corpo hídrico mais próximo, sem que ocorra 

alteração de sua qualidade. 

 
Objetivo específico 

● Oferecer soluções plurifamiliares, ou seja, com aglomero de pessoas, por 

exemplo nos novos loteamentos da Colônia Nova; 

● Oferecer soluções unifamiliares, ou seja, para residências isoladas, em zonas 

rurais. 

 
Justificativa 

É fundamental promover a remoção dos principais poluentes presentes em 

águas residuais, e por fim retornarem ao corpo hídrico, sem que ocorra alterações de 

características. As águas residuais de uma cidade compõem-se dos esgotos 

sanitários e industriais. 

Existe inúmeros problemas que dizem respeito ao lançamento de esgoto em 

drenagens naturais no município, segundo a avaliação da comunidade nos 

questionários, os moradores se sentem incomodados como mau cheiro de esgoto. 

Além do mau cheiro a sociedade exposta a essas condições (inexistência de 

tratamento de esgoto) está sujeita a inúmeras problemas de saúde. 

 
Metodologia 

 
 

Soluções Plurifamiliares em áreas rurais 
 
 

O sistema de tratamento indicado para aglomero de pessoas, que geram maior 

quantidade de efluente, consiste nas seguintes etapas: 
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a) Tratamento preliminar: Constituído por fossas sépticas no ponto de geração 

(comércios e mercados), gradeamento e desarenador. Nesse estágio há separação 

do material mais grosseiro como sólidos suspensos: trapos, escovas de dente, tocos 

de cigarro, excretas e os sólidos decantáveis como areia e gordura (NBR 7229/93). 

b) Tratamento primário: Constituído por um tanque de estabilização. Tem como 

objetivo remover o material em suspensão, não grosseiro, que flutue ou decante, mas 

que requer o emprego de equipamentos ou compartimentos com tempo de retenção 

maior que no tratamento preliminar (NBR 7229/93). 

c) Tratamento secundário: Formado pelo Filtro Anaeróbio seguido de 

Tratamento Biológico em Zona de Raízes. 

O esgoto, após passar pelos tratamentos preliminares, primário e filtro 

anaeróbio que é parte do tratamento secundário, é distribuído dentro de uma caixa 

impermeabilizado com lona plástica, por meio de uma rede de tubulações perfuradas 

e instaladas logo abaixo de uma área plantada com Marrequinha, Salvínia (nomes 

populares) Salvinia sp (nome cientifico). 

O sistema em funcionamento não apresenta emissão de odores nem atrai 

vetores e ao mesmo tempo age como fonte paisagística. Como o processo de 

tratamento de esgoto acontece basicamente nas raízes dessas plantas, a estação é 

conhecida como Estação de Tratamento de Esgoto por Zonação de Raízes. A estação 

é dimensionada de acordo com a demanda de tratamento de esgoto no período do 

ano, pois durante a baixa temporada (inverno) o sistema deve operar, em alguns 

casos, com baixos volumes de efluentes, sem perder a eficácia. 

Esta ETE é idealizada segundo a lógica do biofiltro, onde o esgoto passa, 

primeiramente, por um tratamento preliminar, composto por uma fossa séptica, 

gradeamento e desarenador, em seguida, por tratamento primário, constituído por 

uma Câmara de Estabilização, que funciona como decantador, e, por fim, por 

tratamento secundário, que corresponde ao filtro anaeróbio e Zonação de Raízes. 

As plantas que compõem o tanque biológico são plantadas sobre um filtro físico 

estruturado por uma camada de brita nº 02 de 50 cm de altura. Essa camada de brita 

encontra-se sobre outra camada, também, de 50 cm de altura, de areia de 

granulometria grossa e que preenche o fundo do filtro. No fundo ficam acomodadas 
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as tubulações que captam o efluente tratado, conduzindo-o para fora da estação. Para 

uma melhor eficiência do sistema, e considerando volume de esgoto bruto gerado na 

instalação, optou-se por distribuir o efluente tratado em um tanque de infiltração. 

 
Soluções Unifamiliares em zonas rurais 

 
 

A solução para tratamento individual é constituída por uma caixa de inspeção, 

caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro. Esse sistema poderá ser aplicado em 

locais onde o solo seja adequado para a infiltração do efluente tratado. 

A caixa de inspeção é instalada com o objetivo de descontinuar as tubulações, 

facilitando assim as operações de limpeza e evitando possíveis obstruções. 

A caixa de gordura é uma caixa que separa as gorduras e óleos do esgoto que 

vêm da cozinha, podem ser construídas em alvenaria de tijolos, fibra, concreto, devem 

ser inspecionadas e a limpeza deve ser feita periodicamente. 

A fossa séptica é um sistema individual de tratar o esgoto doméstico, consiste 

em um tanque fechado que realiza o tratamento, diminuindo inúmeras disposições de 

esgotos inadequadas, assim protege o meio ambiente. 

O sumidouro é um buraco cavado no solo, que recebe o esgoto da fossa 

séptica. As paredes do sumidouro devem ser anéis de concentro com furos, de 

alvenaria, essas frestas permitem a saída do esgoto e a infiltração no terreno. O fundo 

deve ter uma camada de pedra britada. A estrutura terá cobertura de modo promover 

a segurança dos moradores. 

 

 
9.2.11 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DOS MANANCIAIS SUPERFICAIS 

E SUBTERRÂNEOS DO MUNICIPIO 

 
Objetivo geral 

O objetivo geral é proteger, controlar e identificar os mananciais presentes no 

município de Aceguá. 

 
Objetivos específicos 

● Implantar programa de proteção dos mananciais; 
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● Recompor a mata ciliar dos mananciais 

● Divulgar posto de coleta e de procedimentos para a comunidade local. 

● Realizar o cadastro dos mananciais existentes no município (incluindo os 

mananciais identificados na fase de diagnóstico) 

● Elaborar campanhas e atividades com a participação da comunidade quanto à 

importância da proteção e controle dos mananciais. 

 
Justificativa 

Os mananciais é a fonte de alimentação, fornecendo água ao abastecimento 

de água na comunidade, podendo ser de origem superficial, constituído por barragens, 

lagos, etc ou por captação subterrânea constituído por poços artesianos, entre outros. 

Com o crescimento populacional desordenado, o aumento de loteamentos 

irregulares, resulta em lançamentos de efluente sem o devido tratamento em corpos 

hídricos, consequentemente ocorre a degradação das bacias hidrográficas. 

 
 

Metodologia 

 
 

A implementação do Programa irá preservar a qualidade dos atuais mananciais 

quanto aos despejos de efluentes in natura. A metodologia consiste em estabelecer 

procedimentos administrativos de proteção dos mananciais, podendo acontecer 

através de amostragem de água e submetidas a análises. 

Os pontos de coletas deverão ser distribuídos de forma estratégica, que abranja 

todas as áreas de Aceguá, principalmente os mananciais utilizados para o 

abastecimento de água e consumo humano. 

O laboratório que realizará as análises deverá obedecer ao sistema de gestão 

de qualidade NBR 17025/2005 (Art. 21). 

Além desse, elaborar campanhas periódicas e atividades com a participação 

da comunidade relacionadas à importância da proteção e controle dos mananciais. 
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9.2.12 VISÃO GERAL DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE ACEGUÁ 

 

 
A Tabela 27 abaixo apresenta a visa geral dos programas do Plano de 

Saneamento Básico de Aceguá, conforme suas ações e respectivos horizontes 

temporais. 

 
Tabela 27 – Programas e ações do Plano de Saneamento Básico 

 

 
Item 

 

 
Programa 

 

 
Ações 

 

Horizonte Temporal 

Curt 
o 

 

Médio 
Long 

o 

 
 
 

 
1 

 
 
 

Aceguá Mais 
Limpa 

1.1 Implantação de novos pontos de coleta de 
resíduos sólidos nos Assentamentos e Vila da Lata 

   

1.2 Aumentar pontos de coleta e transporte de 
resíduos sólidos 

   

1.3 Divulgar o programa por meio de autofalantes 
nos caminhões de coleta 

   

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Lixeiras 

Comunitárias 
de Resíduos 

Secos no Meio 
Rural 

2.1 Instalação de lixeiras nos locais inexistentes e 
que necessitam destas lixeiras 

   

2.2 Realizar a troca de lixeiras quebradas ou 
restauradas 

   

2.3 Planejar coletas e transporte com 
periodicidades diferentes 

   

2.4 Realizar manutenção e limpeza a fim de 
retirar os resíduos espalhados no 
entorno dos pontos de coleta 

   

 
 
 

3 

 
Gestão da 

central pública 
de resíduos 

sólidos 

3.1 Implantação de local adequado para realizar 
triagem dos resíduos 

   

3.2 Cadastrar e capacitar os catadores do 
município 

   

 

4 
 

Esterqueiras 
4.1 Implantação de projeto de tratamento de 
dejetos de bovinos 
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Item 

 

 
Programa 

 

 
Ações 

 

Horizonte Temporal 

Curt 
o 

 

Médio 
Long 

o 

4.2 Capacitação dos produtores rurais 
   

 

4.3 Quantificar a geração e destinação adequada 
dos efluentes da ordenha 

   

 

 

 

 
5 

Programa de 
coleta, 

tratamento e 
destinação dos 

resíduos 
sólidos 

orgânicos 
(Vegetais) 

5.1 Implantação de composteira no município 
   

5.2 Destinação correta de resíduos sólidos 
orgânicos 

   

 

5.3 Realizar oficinas nas escolas a fim de divulgar a 
importância de uma composteira 

   

 

 

 

 

6 

 

 

Apoio à 
logística 

reversa de 
pneumáticos 

inservíveis 

6.1 Estabelecer pontos de coletas de pneus 
   

6.2 Realizar cadastro das empresas que 
coletam/reciclam os pneus 

   

 

 

6.3 Destinar corretamente esse tipo de resíduo 
gerado no município 

   

 

 

7 

 

 
Educação 
Ambiental 

7.1 Divulgar projetos do Saneamento Básico nas 
escolas 

   

 

7.2 Promover conhecimento da população sobre o 
Saneamento Básico 

   

 

 

 
8 

Monitorament 
o controle e 

fiscalização de 
geração de 

resíduos 
sólidos 

8.1 Elaboração de condicionante nas licenças 
ambientais com geração de "Planilha de Geração 
de Resíduos Sólidos" 

   

 

8.2 Controlar geração de resíduos e destinação dos 
mesmos nos empreendimentos do município 

   

 

 
 

9 

 
 

Monitorament 
o de qualidade 
da água rural 

9.1 Implantação de monitoramento de qualidade 
da água 

   

9.2 Realizar análises laboratoriais em 
periodicidade diferente 
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Item 

 

 
Programa 

 

 
Ações 

 

Horizonte Temporal 

Curt 
o 

 

Médio 
Long 

o 

 

 

10 

Tratamento de 
efluentes – 

soluções 
alternativas em 

áreas rurais 

10.1Elaboração de projetos para soluções 
alternativas para o tratamento de efluentes 

   

10.2 Tratar o efluente gerado pelas comunidades 
rurais 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 
Proteção e 

Controle dos 

mananciais 

superficiais e 

subterrâneos 

do município 

 
11.1 Implantar programa de proteção dos 
mananciais; 

   

11.2 Recompor a mata ciliar dos mananciais 
   

11.3 Divulgar posto de coleta e de procedimentos 
para a comunidade local. 

   

11.4 Realizar o cadastro dos mananciais existentes 
no município (incluindo os mananciais 
identificados na fase de diagnóstico) 

   

11.5 Elaborar campanhas e atividades com a 
participação da comunidade quanto à importância 
da proteção e controle dos mananciais. 

   

 

10 INDICADORES 
 

As constantes alterações do meio urbano exigem adequada gestão de 

monitoramento, de modo a garantir o controle das intervenções realizadas sobre o 

meio. Deste modo, ferramentas que traduzam o comportamento do ambiente urbano 

é um fator essencial para o planejamento e execução de ações, monitoramento das 

condições urbanas e sociais, assim como avaliação de programas e projetos. 

Deste modo, os indicadores representam uma forma de avaliar a quantidade e 

qualidade dos serviços de saneamento prestados à população. 

Os indicadores selecionados para o Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Aceguá, é do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, que é 

vinculado os Ministério do Desenvolvimento Regional, dentro do Ministério, à 

Secretaria Nacional de Saneamento, e adaptado para o Município de Aceguá, pela 

equipe responsável pela elaboração da Revisão do PMSB – Aceguá. 
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A seguir são apresentadas propostas para os serviços de abastecimento de 

água, serviço de esgotamento sanitário, serviço de resíduos sólidos e de drenagem 

urbana. 

 

10.1 Indicadores Propostos para os Serviços de Abastecimento de Água 
 
 

A função básica dos indicadores do sistema de abastecimento de água é 

expressar, de forma simples, a avaliação e o acompanhamento dos programas, 

projetos e ações para se atingir as metas. O resultado de um indicador retrata um 

dado momento, e ratifica as ações que estão sendo feitas. 

A utilização de indicadores auxilia no estabelecimento da quantificação de um 

processo e estabelece padrões para analisar o desempenho. 

A seguir reproduzem aspectos mais relevantes em relação ao seu desempenho 

sendo eles: índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado, índice de 

macromedição, consumo micromedido por economia, índice de perdas na 

distribuição, índices de perdas por ligação. A Tabela 28, a seguir apresentamos 

indicadores para abastecimento de água. 

 
 

Tabela 28 – Indicadores Abastecimento de Água 

Ref. Definição do Indicador Expresso 
em 

IAA1 Índice de Micromedição Relativo ao Volume Disponibilizado* 
 

Volume de Água Micromedido 
 

Vol. de Água Disp. para Distribuição (VD)2 – Vol. de Água de Serviços 

Percentual 

IAA2 Índice de Macromedição 
 

Vol. de Água Macromedido + Vol. de Água Tratado Exportado 
Vol. de Água Disp. para Distribuição (VD)2

 

Percentual 

IAA3 Consumo Micromedido por Economia 
 

  Volume de Água Micromedido_ _ 
Quantidade de Economias Ativas de Água Micromedidas 

(m³/mês)/ 
economia 

IAA4 Índice de Perdas na Distribuição Percentual 
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Volume de Água (Produzido-de Serviço)-Volume de Água Consumido 
Volume de Água (Produzido - de Serviço) 

IAA5 Índice de Perdas por Ligação (l/dia)/ 
ligação 

Volume de Água (Produzido-de Serviço)-Volume de Água Consumido 
Quantidade de Ligações Ativas de Água 

* VD = Volumes de água (produzido – tratado exportado) 
Fonte: SNIS 

 

10.1.1 Informações utilizadas na Base de Dados do SNIS 
 
 

Quantidade de ligações ativas de água: Quantidade de ligações ativas de 

água à rede pública, providas ou não de hidrômetro, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano de referência. Expressa por ligação. 

Volume de água produzido: Volume anual de água disponível para consumo, 

compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, 

ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou 

estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s). Esse volume pode ter parte dele exportada para 

outro(s) municípios(s) atendido(s) ou não pelo mesmo prestador de serviços. 

Expressa por 1.000 m3/ano. 

Volume de água micromedido: Volume anual de água medido pelos 

hidrômetros instalados nas ligações ativas de água. Não deve ser confundido com o 

volume de água consumido, pois nesse último incluem-se, além dos volumes 

medidos, também aqueles estimados para os usuários de ligações não medidas. O 

volume de água consumido deve ser maior ou igual ao volume de água micromedido. 

Expressa por 1.000 m3/ano. 

Volume de água consumido: Volume anual de água consumido por todos os 

usuários, compreendendo o volume micromedido, o volume de consumo estimado 

para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do 

volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços. Não deve ser 

confundido com o volume de água faturado, pois para o cálculo desse último, os 

prestadores de serviços adotam parâmetros de consumo mínimo ou médio, que 

podem ser superiores aos volumes efetivamente consumidos. Expressa por 1.000 

m3/ano. 
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Volume de água faturado: Volume anual de água debitado ao total de 

economias (medidas e não medidas), para fins de faturamento. Inclui o volume de 

água tratada exportado para outro prestador de serviços. Expressa por 1.000 m3/ano. 

Volume de água macromedido: Valor da soma dos volumes anuais de água 

medidos por meio de macromedidores permanentes: na(s) saída(s) da(s) ETA(s). 

Expressa por 1.000 m3/ano. 

Quantidade de economias ativas de água micromedidas: Quantidade de 

economias ativas de água, cujas respectivas ligações são providas de hidrômetro, que 

estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Expressa em 

economia. 

Volume de água tratada exportado: Volume anual de água potável, 

previamente tratada em ETA(s), transferido para outros agentes distribuidores. Deve 

estar computado nos volumes de água consumido e faturado, nesse último caso se 

efetivamente ocorreu faturamento. A receita com a exportação de água deve estar 

computada em receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada). 

Expressa por 1.000 m3/ano. 

Volume de água de serviço: Valor da soma dos volumes anuais de água 

usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de água 

recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) não devem ser consideradas. A receita 

com água recuperada deve estar computada na informação. Expressa por 1.000 

m3/ano. 

 
10.2 Indicadores Propostos para os Serviços de Esgotamento Sanitário 

 
 

A fim de realizar o controle social de maneira a garantir o acesso e 

acompanhamento das ações planejadas no PMSB, tanto pelo setor público como pela 

sociedade, indicadores devem ser disponibilizados. 

O SNIS apresenta como uma fonte segura com medidas em que possibilitem o 

levantamento de dados. Destacamos três indicadores operacionais, relevantes para a 

prestação de serviços de esgotamento sanitário, conforme informações do SNIS 

(Tabela 29). 
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Tabela 29 – Indicadores Esgotamento Sanitário 

Ref. Definição do Indicador Expresso 
em 

IES1 Índice de Coleta de Esgoto 
 

Volume de Esgoto Coletado_ _ . 
Volume de Água Consumido – Volume de Água Tratado Exportado 

Percentual 

IES2 Índice de Tratamento de Esgoto 
 

Volume de Esgoto Tratado_ _ 
Volume de Esgoto Coletado + Volume de Esgoto Importado 

Percentual 

IES3 Extensão da Rede de Esgoto por Ligação 
 

   Extensão da Rede de Esgoto Coletado_ 
Quantidade de Ligações Totais de Esgoto 

m/ligação 

Observação: As referências IES1, IES2 e IES3 correspondem no SNIS as IN015, IN016 e IN021, 
respectivamente. 
Fonte: SNIS 

 
 

10.2.1 Informações Utilizadas na Base de Dados do SNIS 

 
Extensão da rede de esgoto: Comprimento total da malha de coleta de 

esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptores e excluindo ramais 

prediais e emissários de recalque, operada pelo prestador de serviços, no último dia 

do ano de referência. Expressa em km. 

Volume de esgoto coletado: Volume anual de esgoto lançado na rede 

coletora. Em geral é considerado como sendo de 80% a 85% do volume de água 

consumido na mesma economia. Não inclui volume de esgoto bruto importado. 

Expressa por 1.000 m3/ano. 

Volume de esgoto tratado: Volume anual de esgoto coletado na área de 

atuação do prestador de serviços e que foi submetido a tratamento, medido ou 

estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s). Não inclui o volume de esgoto bruto importado 

que foi tratado nas instalações do importador, nem o volume de esgoto bruto 

exportado que foi tratado nas instalações do importador. Expressa em 1.000 m3/ano. 

Quantidade de ligações totais de esgoto: Quantidade de ligações totais (ativas e 

inativas) de esgoto à rede pública, existentes no último dia do ano de 

referência. Expressa em unidades. 
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Volume de esgoto importado: Volume de esgoto bruto recebido de outro(s) 

agente(s). A receita com a importação do esgoto deve estar computada na 

informação. Expressa em 1.000 m3/ano. 

Volume de água consumido: Volume anual de água consumido por todos os 

usuários, compreendendo o volume micromedido, o volume de consumo estimado 

para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do 

volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços. Não deve ser 

confundido com o volume de água faturado. Expressa em 1.000 m3/ano. 

Volume de água tratada exportado: Volume anual de água potável, 

previamente tratada, transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar 

computado nos volumes de água consumido e faturado. Expressa em 1.000 m3/ano. 

 

10.3 Indicadores Propostos para os Serviços de Resíduos Sólidos 
 
 

Os indicadores propostos possibilitam acompanhar os serviços prestados para 

os resíduos sólidos. Na Tabela 30 são apresentados os indicadores. 

 
 

Tabela 30 – Indicadores de Serviços de Resíduos Sólidos 

Ref. Definição do Indicador Expresso 
em 

IRS1 Coleta domiciliar de rejeitos 
 

  Número de ruas com coleta _ 
Número total de ruas do município 

Percentual 

IRS2 Preço médio da coleta domiciliar de rejeitos 
 

  R$_  
Tonelada coletada 

Reais 

IRS3 Preço do serviço de varrição/roçada/capina 
 

  R$  Km 
varrido/roçado/capina 

Reais 

IRS4 Coleta de resíduos públicos 
 

    Tonelada_ 
Ano coletado 

Tonelada 
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IRS5 Preço do transporte de resíduos sólidos coletados ao destino final Reais 
 

  R$  
Tonelada transportada 

IRS6 Destino final dos resíduos sólidos Percentual 
 

Toneladas destinadas 
Toneladas coletadas 

IRS7 Preço do destino final dos resíduos sólidos Reais 
 

  R$_  
Tonelada destinada 

IRS8 Percentual da população atendida pela coleta seletiva Percentual 
 

Número de ruas atendidas com coleta seletiva 
Número total de ruas do município 

IRS9 Percentual de resíduos recicláveis coletados que são reaproveitados e Percentual 
reciclados 

 
Massa total de resíduos encaminhados ao reaproveitamento e à reciclagem 

Massa total de resíduos coletados pela coleta seletiva 

IRS10 Massa total de resíduos recicláveis coletados que são reaproveitados Tonelada 
e reciclados 

 
Massa total de resíduos encaminhados ao reaproveitamento e à reciclagem 

Ano 

IRS11 Percentual dos domicílios que pagam taxa para coleta e destinação de Percentual 
resíduos 

 
Número de domicílios que pagam a taxa 

Número total de domicílios 

 

10.4 Indicadores Propostos para os Serviços de Drenagem Urbana 
 
 

Os indicadores de desempenho do sistema de águas pluviais são definidos de 

forma que o município disponha de uma ferramenta eficiente não apenas para 

avaliação do funcionamento de seu sistema de drenagem, mas também para o 

acompanhamento da elaboração e da eficácia dos programas e projetos de 

drenagem, bem como para definição das propriedades de investimentos no setor. 

Na Tabela 31 são apresentados os principais indicadores de desempenho para 

o sistema de desempenho do sistema de águas pluviais. 
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Tabela 31 – Indicadores para os Serviços de Drenagem Urbana 

 

Ref. Definição do Indicador Expresso 
em 

IMAP1 Índice de atendimento urbano de águas pluviais 
 

População atendida pela coleta de esgotos pluviais no município 
População total do município 

Percentual 

IMAP2 Cobertura do sistema de drenagem 
 

Área beneficiada com sistema de drenagem no município 
Área total do município 

Percentual 

IMAP3 Investimento per capita em drenagem urbana 
 

Valor investido em drenagem urbana no período 
População total do município 

(R$/hab./ 
ano) 

IMAP4 Limpeza de bocas-de-lobo 
 

Número de BLs limpas no período 
Número de BLs existentes 

Percentual 

IMAP5 Ocorrência de alagamentos no município 
 

Número de dias com inundação no período 
Período de tempo analisado 

(dias/ano) 

 

Os indicadores propostos no presente Plano são índices que apontam 

desempenho do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais e assim, 

possibilitam a avaliação e acompanhamento de planos, programas e projetos. 

Vale ressaltar, que a utilização de indicadores está vinculada à obtenção de 

dados e ao monitoramento dos parâmetros específicos de cada sistema. Dessa forma, 

a representatividade de um lado indicador estará relacionada à confiabilidade dos 

dados utilizados para sua obtenção. 
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11 AÇÕES EMERGÊNCIAIS E DE CONTINGÊNCIA 
 

Os serviços de saneamento básico são fundamentais para a população, sendo 

que o comprometimento da prestação destes seus serviços pode trazer riscos aos 

usuários e ao meio ambiente. Tais sistemas podem ser comprometidos devido à 

estiagem, demandas temporárias, acidentes químicos e biológicos, enchentes, 

sabotagens, entre outros fatores. 

As ações de contingência e emergência possuem finalidade preventiva e 

corretiva, tendo como objetivo evitar possíveis acidentes, utilizando métodos de 

segurança a fim de evitar o comprometimento ou a paralisação do sistema de 

saneamento básico, aumentando o nível de segurança quanto ao atendimento da 

população. 

Portanto, é necessário prever as ações de emergência e contingência 

relacionadas ao saneamento básico, abrangendo os principais riscos que envolvem 

as componentes do setor. O objetivo destas ações é estabelecer medidas de controle 

para reduzir ou eliminar os possíveis riscos aos usuários e ao meio ambiente 

decorrentes de situações de sinistros e interrupções na prestação dos serviços. 

A seguir são apresentadas ações de emergência e contingência a adotar para 

os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

drenagem urbana. 

 

11.1 Ações para Emergências e de Contingências: Abastecimento de Água Potável 
 
 

As ações emergenciais e de contingências na operação do sistema de 

abastecimento de água ocorrem na ocasião de paralisações na produção, na adução 

e na distribuição. Para tanto, recomendam-se intervenções conforme segue: 

● Comunicar ao Responsável pela prestação dos Serviços; 

Telefone para contato 0800-646-6444 

 
● Comunicar o problema aos Usuários atingidos; 

● Comunicar a Administração Municipal; 

● Comunicar ao Corpo de Bombeiros; 
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● Comunicar ao Órgão Ambiental; 

● Comunicar a Equipe de Manutenção; 

● Isolamento da área; 

● Substituição dos equipamentos defeituosos; 

● Solicitação de apoio externo para resolução da questão (se necessário); 

● Restabelecimento do fornecimento de água; 

● Comunicar a população atingida sobre o restabelecimento (quando 

fornecida água em quantidade e qualidade suficiente); 

● Esclarecimentos a população sobre o ocorrido; 

● Reabilitar as estruturas para a próxima solicitação. 

● Comunicação adequada com os usuários afetados e garantia de suprimento 

de água por carro pipa para casas de saúde; 

● Manutenção de volume adequado de reservação; 

● Disponibilidade de carro pipa para atendimento onde são desenvolvidas 

atividades essenciais; 

● Implementação de rodízio de abastecimento; 

● Executar reparo da área danificada com urgência. 

● Deslocamento de frota grande de caminhões tanque; 

 

As principais situações de emergência que podem ser encontradas no sistema 

de abastecimento de água, juntamente com suas soluções são: 

1. Casos de enxurradas bruscas que comprometam o funcionamento de 

unidades operacionais: 

• Diagnóstico de risco; 

• Proteção de motores e instalações elétricas; 

• Adequação de equipamentos de proteção individual; 

• Treinamento de pessoal; 

• Divulgação adequada. 

 
 

2. Deslizamento de encostas, movimentação do solo, solapamento de apoios 

de estruturas com arrebentamento da adução de água bruta: 

• Comunicação às autoridades e defesa civil; 

• Evacuação do local e isolamento da área como meio de evitar acidentes. 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
Aceguá/RS 

153 

 

 

 

 

3. Em casos de contaminações de mananciais: 

• Treinamento adequado de pessoal para identificação de anomalias no 

manancial; 

• Interrupção no funcionamento da unidade de produção até confirmação da 

inexistência de riscos à saúde; 

• Implementação de rodízio de abastecimento; 

• Comunicação adequada da ocorrência. 

 
 

4. Situação de seca, vazões críticas de mananciais: 

• Controle da água disponível em reservatórios; 

• Deslocamento de caminhões tanque; 

• Ação com a gestão de recursos hídricos para controle da demanda. 

 
 

O estabelecimento de ações para lidar com eventuais emergências ou 

contingências que possam interromper a prestação dos serviços de abastecimento de 

água são extremamente importantes para garantir a saúde e segurança da população. 

Entende-se como emergencial o evento perigoso, que leva a situações críticas, 

incidental ou urgente. 

 

11.2 Ações para Emergências e Contingências: Esgotamento Sanitário 
 

As ações emergenciais da operação do sistema de esgotamento sanitário 

ocorrem na ocasião de entupimento de redes coletoras, sobrecargas de vazões 

parasitárias e defeitos nas estações elevatórias e de tratamento de esgotos, 

vazamento de esgoto, acidente ambiental, depredação ou incêndio que ocasionem 

falhas no sistema de esgotamento sanitário, ou mesmo quando ocorrer uma situação 

crítica. Sendo assim, recomendam-se as ações emergenciais, conforme segue: 

● Comunicação ao Responsável; 

Telefone para contato 0800-646-6444 

 
● Paralisação completa da operação; 

● Paralisação parcial da operação; 

● Comunicação à administração; 
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● Comunicação ao corpo de bombeiros; 

● Comunicação ao Órgão ambiental; 

● Comunicação a população; 

● Substituição de equipamento; 

● Substituição de pessoal; 

● Manutenção corretiva; 

● Uso de equipamento ou veículo reserva; 

● Solicitação de apoio a municípios vizinhos; 

● Manobra operacional; 

● Descarga da rede; 

● Isolamento da área e remoção das pessoas. 

 

 
As principais situações de emergência que podem ser encontradas no sistema 

de esgotamento sanitário, juntamente com suas soluções são: 

1. Caso de inundações e enxurradas bruscas que impeçam a operação de 

unidades operacionais: 

• Proteção de motores e instalações elétricas; 

• Treinamento de pessoal; 

• Divulgação adequada. 

 
 

2. Entupimento de redes de coleta de esgoto: 

• Contratação de caminhão equipado com hidrojateamento ou outros 

equipamentos de desentupimento. 

• Manutenção periódica da rede. 

 
 

3. Desmoronamento de taludes ou paredes de canais: 

• Comunicar a responsável pela prestação do serviço de esgotos; 

• Executar reparo da área danificada com urgência; 

• Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes. 

Estes eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de 

manutenção e serviços de eliminação de ligações clandestinas de águas pluviais nas 

redes coletoras. A eficácia da prestação destes serviços é extremamente importante 
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para garantir a saúde e segurança da população, principalmente em torno das 

Estações Elevatório de Esgoto e da Estação de Tratamento de Esgoto. 

Evidencia-se que quanto melhor for mantido o sistema, e quanto mais ampla 

for a capacidade de atendimento, as situações de emergência e de contingência serão 

reduzidas. 

 
 

11.3 Ações para Emergências e Contingências: Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. 

 
O estabelecimento de ações para lidar com eventuais emergências ou 

contingências que possam interromper a prestação dos serviços de coleta de resíduos 

é extremamente importante para garantir a saúde e segurança da população, 

principalmente em na área urbana que pela sua proximidade das pessoas, podem 

aumentar os riscos à saúde. 

A limpeza das vias através da varrição trata-se de serviço primordial para a 

manutenção de uma cidade limpa. A paralisação dos serviços de destinação de 

resíduos ao aterro controlado interfere no manejo do mesmo, provocando mau cheiro, 

formação excessiva de chorume, aparecimento de vetores transmissores de doenças 

comprometendo a saúde pública. Há de se considerar ainda, deficiência dos 

equipamentos, por desorganização na sua prestação, ou por greves de trabalhadores. 

Diante disso, recomendam-se as ações emergenciais, conforme segue: 

● Comunicar imediatamente a empresa prestadora de serviços – 

Meioeste Ambiental Ltda 

Telefone para contato (53) 4141.1419 

Endereço de email contato - pelotas@meioeste.com.br 

 
 

● Comunicar Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 

Telefone para contato (53) 3246-1650 

Endereço para contato - obras@acegua.rs.gov.br 

● Em caso de não haver caminhão reserva nas primeiras 12 horas, deve o 

município dispor de caminhão próprio e realizar a coleta; 

● Divulgação adequada; 

mailto:pelotas@meioeste.com.br
mailto:obras@acegua.rs.gov.br
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● Solicitar ressarcimento de eventuais custos para esta operação junto à 

empresa contratada; 

● Em caso crítico, decretar “estado de calamidade pública”, tendo em vista as 

ameaças à saúde pública; 

● Acionar prefeitura para notificação à equipe responsável para cobertura e 

continuidade do serviço de capina e poda iniciando pelos pontos mais 

críticos. 

 
As principais situações de emergência que podem ser encontradas no sistema 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, juntamente com suas soluções são: 

1. Paralisação do serviço de coleta domiciliar: 

• Empresas e veículos previamente cadastrados seriam acionados para 

assumir emergencialmente a coleta nos roteiros programados, dando continuidade ao 

serviço; 

• Contratação de empresa especializada em caráter de emergência; 

• Em caso crítico, decretar “estado de calamidade pública”, tendo em vista as 

ameaças à saúde pública. 

 
2. Paralisação do serviço de capina e roçagem e do sistema de varrição: 

• Acionar prefeitura para notificação à equipe responsável para cobertura e 

continuidade do serviço iniciando pelos pontos mais críticos; 

• Contratação emergencial do serviço. 

 
 

Estes eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de 

manutenção e reposição de equipamentos e através de gestões administrativas em 

geral, incluindo a do pessoal alocado nos serviços. Evidencia-se que, quanto melhor 

mantido o sistema, e quanto mais ampla fora a capacidade de atendimento, as 

situações de emergência e de contingência serão reduzidas. 
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11.4 Ações para Emergências e Contingências: Manejo de Águas Pluviais e 

Drenagem Urbana. 

 
A ineficiência do sistema de drenagem pode causar problemas como erosões 

e alagamentos, comprometendo o atendimento deste serviço no caso de grandes 

precipitações, emergências, sinistros, ocorrências atípicas ou eventos climáticos 

inesperados. Cabe destacar a necessidade de se adotar medidas de emergência e 

contingência para tais ocorrências. É possível dar-se início a um processo corretivo 

desta situação, com uso de atos previstos em Lei, bem como se recomendam as 

ações emergenciais conforme segue: 

● Comunicar o setor responsável para verificação de danos e riscos a 

população; 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Telefone para contato (53) 3246-1650 

Endereço para contato - obras@acegua.rs.gov.br 

 
 

● Mobilizar os órgãos competentes para a realização da manutenção da 

microdrenagem; 

● Informar ao setor de planejamento a necessidade de ampliação ou 

adequação da rede de drenagem; 

● Retirar população afetada das áreas de risco, por meio de auxílio dos 

órgãos competentes, dando-lhes abrigo e suprindo suas necessidades 

urgentes; 

● Isolar áreas problemáticas até não haver mais qualquer tipo de risco à 

população; 

● Limpeza nas estruturas de drenagem existentes; 

● Aumentar a eficiência e cobertura da limpeza pública. 

 
 

As principais situações de emergência que podem ser encontradas no sistema 

de manejo de águas pluviais e drenagem urbana, juntamente com suas soluções são: 

1. Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana: 

• Verificar o uso do solo previsto para a região, 

mailto:obras@acegua.rs.gov.br
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• Comunicar ao setor de planejamento a necessidade de ampliação ou correção 

da rede de drenagem; 

• Comunicar ao setor de fiscalização para detecção do ponto de lançamento e 

regularização da ocorrência; 

• Limpeza da boca-de-lobo. 

 
 

2. Assoreamento de bocas-de-lobo, bueiros e canais: 

• Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência; 

• Verificar se os intervalos entre as manutenções periódicas se encontram 

satisfatórios; 

• Aumentar a eficiência e cobertura da limpeza pública. 

 
 

Todas estas medidas apresentadas podem ser implantadas pelo poder público, 

por meio de ações legislativas, intensificação da fiscalização, campanhas educativas 

e obras de infraestrutura. Podem, ainda, ser concretizadas por meio de parcerias entre 

o poder público e a sociedade. 
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12 POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO 
 

O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento importante não só 

para o planejamento e avaliação da prestação dos serviços, mas também para 

obtenção de recursos financeiros, as principais fontes de investimento disponíveis 

para o setor de saneamento básico no Brasil são apresentadas na Tabela 32, 

conforme a esfera de possíveis fontes de financiamento. 

 
Tabela 32 – Fonte de Financiamento em diferentes esferas 

Fontes Próprias 

- Tarifas, Taxas e Preços Públicos; 

- Transferências e Subsídios. 

Fontes do Governo Estadual 

- Fundo Estadual de Saneamento; 

- BADESUL. 

Fontes do Governo Federal 

-Recursos do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

- Recursos da OGU – Orçamento Geral da União: 

● Ministério das Cidades; 

● Funasa. 

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES; 

- Ministério da Justiça: 

● Fundo da Defesa de Direitos Difusos – FDDD. 

Outras Fontes 

- Financiamentos Internacionais; 

● Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul - FOCEM 

- Participação do Capital Privado; 
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As fontes primárias de recursos financeiros para o município são utilizadas para 

financiar projetos de infraestrutura, que poderiam incluir obras de melhoria na área de 

abastecimento de água, gestão de resíduos, esgotamento sanitário e manejo de 

águas pluviais. Esses recursos são de caráter obrigatório, e o município tem acesso 

a eles independentemente de possuírem Plano de Saneamento Básico. 

Os recursos provenientes de tarifas compreendem aqueles relativos a efetiva 

cobrança pelos serviços prestados. A origem destes recursos está atrelada aos 

modelos institucionais para a gestão dos serviços. A partir da cobrança de tarifas a 

administração municipal pode obter as receitas para implantação do Plano Municipal 

de Saneamento Básico. 

Incremento de valores às tarifas existentes com o propósito específico pode ser 

também uma ferramenta aplicável, de forma a proporcionar recursos específicos para 

finalidades pré-determinadas. 

A partir da elaboração e aprovação do PMSB, o município pode ter acesso a 

recursos extraordinários provenientes da União, destinados por meio de fomento ou 

de instituições financeiras federais, mediante concessão de linhas de crédito. 

Comunidades tradicionais podem requerer auxílio financeiro especial. A 

Funasa, por exemplo, realiza assessoria técnica e financeira em municípios com até 

50 mil habitantes. A Funasa é o órgão no âmbito do Governo Federal responsável 

pela implementação de ações de saneamento em áreas rurais de todos os municípios 

brasileiros, inclusive no atendimento às populações remanescentes de quilombos, 

assentamentos de reforma agrária, comunidades extrativistas e populações 

ribeirinhas. Para o atendimento das Comunidades Quilombolas, utiliza-se como 

critério de seleção comunidades que sejam certificadas pela Fundação Cultural 

Palmares. 

As fontes de financiamento se caracterizam por ser um recurso oneroso, o qual 

exige retorno (pagamento) e estão vinculados a operações de crédito ou 

financiamentos. A obtenção de recursos onerosos pode ser feita através de convênios 

ou contratos, apresentar-se como uma das alternativas mais comuns para viabilizar 

os investimentos em saneamento (Tabela 33). 
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Tabela 33 – Descrição de Fontes de Financiamento Conforme Esfera 

Esfera Fontes Descrição 

Publica: Gov. 

Municipal 

Prefeitura e Setor da 

Prefeitura Municipal 

Crescimento expressivo do 

Orçamento mantendo para o 

período abarcado pelo PMSB a 

ampliação dos investimentos. 

Publica: Gov. 

Estadual 

Secretaria de Habilitação, 

Saneamento e 

Desenvolvimento Urbano 

Repasse dos Recursos 

Orçamentários Onerosos e não 

Onerosos do Estado. 

Publica: Gov. 

Federal 

Orçamento Geral da União Repasse dos Recursos 

Orçamentários Onerosos e não 

Onerosos da União. 

Privada: 

Prestador de 

Serviço 

Disponibilidade de caixa Investimento do Prestador de 

Serviço 

 
Os serviços de prestação do saneamento básico funcionam de forma incipiente 

no município em termos de uma organização mais efetiva visando a melhoria do meio 

ambiente, deve predominar as taxas, impostos específicos ou gerais. Sobre a parcela 

dos serviços com possibilidades de soluções alternativas de problemas corriqueiros, 

coleta doméstica, hospitalar, inerte de resíduos, deve ser definido preço 

público/taxa/tarifa específico. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Este plano de trabalho apresenta os trabalhos de consultoria a serem 

desenvolvidos no âmbito da Licitação nº 106/2019-DL, assinado entre a 

Prefeitura Municipal de Aceguá e a Etchegaray e Corrêa Consultoria e Projetos 

LTDA. 

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico será elaborada de 

acordo com o Artigo 19 da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 

estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico, contendo 

determinações sobre os Sistemas de: 

o Abastecimento de Água Potável 

o Esgotamento Sanitário 

o Limpeza Urbana 

o Manejo de Resíduos Sólidos 

o Drenagem Urbana e Manejo Das Águas Pluviais. 

Bem como o Desenvolvimento do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, em conformidade com a Lei nº 12.305/10. 

A Política Pública de Saneamento Básico define as funções de gestão e 

estabelece a garantia do atendimento essencial à saúde pública, os direitos e 

deveres dos usuários, o controle social e o sistema de informação. 

O objetivo deste Plano de Saneamento é a caracterização e diagnóstico 

das condições atuais dos sistemas existentes, apontando as causas das 

deficiências encontradas, bem como a definição, e respectivo cronograma de 

implantação, dos programas, projetos e ações necessárias, para atendimento 

das necessidades futuras. 

Este plano procura atender aos quesitos da legislação vigente que trata 

dos Planos de Saneamento, atendendo aos seguintes objetivos específicos: 

• Diagnóstico da situação atual apontando as causas das deficiências 

detectadas; 

• Identificação das necessidades futuras; 

• Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para 

atendimento das necessidades futuras (cronograma de intervenções); 
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• Definição dos mecanismos para a avaliação sistemática da eficiência 

e eficácia das ações programadas. 

O planejamento é um meio sistemático de se determinar a situação atual 

de um processo, onde se deseja chegar e qual o trajeto que deverá ser 

percorrido. A determinação da situação atual de um processo depende da 

identificação dos fatores que compõem esta realidade, de forma que este 

levantamento deva ser o mais representativo possível da realidade. Este 

levantamento pode ser utilizado como base na tomada de decisão acerca das 

possibilidades futuras, determinando, com isso, o caminho que deverá ser 

percorrido para se chegar à situação almejada. 

Proporcionar a universalização do acesso ao saneamento básico com 

qualidade, equidade e continuidade é uma das questões fundamentais do 

momento atual, e um desafio para as políticas sociais. Desafio que coloca a 

necessidade de se buscar as condições adequadas para a gestão dos serviços. 

 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Aceguá será uma revisão 

e complementação do atual Plano. As etapas desenvolvidas serão de acordo 

com o conteúdo do Plano de Saneamento, conforme art. 19 da Lei nº 

11.445/2007. Atendendo as seguintes etapas: 

I. Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de 

vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômico e apontando as 

causas das deficiências detectadas; 

II. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a 

universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, 

observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III. Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos 

e as metas, de modo compatível com os respectivos planos 

plurianuais e com outros planos governamentais correlatos 

identificando possíveis fontes de financiamento; 
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IV. Ações para emergências e contingenciais; 

V. Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência e eficácia das ações programadas. 

Sendo assim, será necessário desempenhar relações entre a 

caracterização municipal com o diagnóstico dos sistemas existentes, e realizar 

mecanismos de avaliação, regulação e Controle Social. 

 
3. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia a ser empregada no processo de execução da revisão do 

plano e as atividades obedecerá a uma série de processos, que foram 

consistidos nesta metodologia de planejamento, de forma a atingir os objetivos 

finais. 

As atividades foram divididas em cinco elementos, apresentados no 

cronograma abaixo. 

Para cada item exposto descreve-se, logo a seguir do cronograma, suas 

respectivas definições de processo e descrições das atividades. 

 
 

Atividades Setembro Outubro Novembro 
 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Plano de Trabalho             

Avaliar a situação atual do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de 2015 

            

Analisar os apontamentos do Ministério Público             

Realizar mobilização social             

2. Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico             

Coleta de dados             

Caracterização geral do município             

Situação dos serviços de abastecimento de água             

Situação dos serviços de esgotamento sanitário             

Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e de resíduos dos serviços de saúde 

            

Situação dos serviços de manejo de águas pluviais e 
drenagem urbana 

            

Situação ambiental e de recursos hídricos             

3. Prognóstico e alternativas para serviços de 
saneamento básico/metas e objetivos 

            

4. Ações emergenciais e de contingências             

5. Relatório Final do Plano             
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1. Plano de Trabalho 

 
O Plano de Mobilização Social visa desenvolver ações para a 

sensibilização da sociedade quanto à relevância do Plano e da sua participação 

no processo de sua elaboração. Para tanto, organiza-se o processo e os canais 

de participação na elaboração do Plano e na avaliação dos serviços públicos de 

saneamento básico. Conforme inciso IV, do art. 3°, da Lei nº 11.445/07 o controle 

social é definido pelo conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 

sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos 

de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 

serviços públicos de saneamento básico. 

O controle social será realizado através de mecanismos de divulgação e 

comunicação para a disseminação e o acesso às informações sobre o 

diagnóstico e estudos do Plano. A realização de eventos abertos à comunidade 

local, como debates, seminários e audiências públicas para a discussão e 

participação popular na formulação do Plano, será de supra importância para um 

levantamento de informações baseadas na comunidade. 

 
2. Diagnóstico da Situação atual do Saneamento Básico 

Situação dos serviços de abastecimento de água potável (SAA). 

As unidades básicas que compõem o sistema de abastecimento de água 

são os mananciais superficiais e subterrâneos de captação de água bruta, as 

adutoras de águas bruta, as Estações de Tratamento de Água (ETAs), os 

reservatórios e adutoras de água tratada, e a rede de distribuição. 

No diagnóstico do sistema de abastecimento de água serão identificados 

a tecnologia empregada, bem como etapas de tratamento. 

Será levantado elementos, como dados de populações não atendidas e 

sujeitas à falta de água, qualidade da água tratada, identificação e quantificação 

de soluções alternativas de abastecimento de água, individuais e coletivas, 

utilização pela população, nas áreas urbanas e rurais. 
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Situação dos serviços de esgotamento sanitário (SES) 

 
 

As principais unidades que compõem o SES são a rede coletora, os 

coletores troncos, os interceptores, os emissários ou linhas de recalque, as 

elevatórias existentes ao longo de todo o sistema, as Estações de Tratamento 

do Esgoto Coletado (ETEs), os corpos receptores do lançamento do esgoto e os 

pontos de monitoramento. 

No diagnóstico do SES, serão levantadas as áreas atendidas pela rede 

coletora em número de domicílios, cujo sistema encontra-se em fase de 

implementação. Será levantado a visão geral dos sistemas infraestruturas, 

tecnologia e operação de esgotamento sanitário quanto à capacidade instalada 

frente à demanda e ao estado das estruturas implantada. 

 
Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de 

resíduos as construções civis e de resíduos dos serviços de saúde 

 
O diagnóstico da limpeza pública urbana envolverá os serviços de 

varrição, capina, podas, manutenção de áreas verdes e áreas públicas, remoção 

de cadáveres de animais, de veículos abandonados, entre outros. 

Nesse caso, serão levantadas as áreas atendidas pelo serviço de coleta, 

a frequência de varrição e manutenção de áreas públicas, as características da 

frota de coleta específica, quando houver, destacando a capacidade de coleta, 

os tipos e quantidades de resíduos coletados. 

 
Situação dos serviços de drenagem urbana 

 
 

A finalidade da drenagem urbana é coletar e afastar as águas pluviais 

urbanas, combater inundação e acúmulos de água, e também prevenir doenças. 

O objetivo do diagnóstico da drenagem urbana é detectar os pontos mais sujeitos 

à inundação e sua causa, se por excessiva impermeabilização do solo ou devido 

às interferências, como travessias e estrangulamentos. 

Será feita uma análise crítica do plano diretor de drenagem urbana e/ou 

recursos hídricos, caso exista, quanto à implantação, atualidade e demandas 
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futuras. Bem como a verificação da separação entre os sistemas de drenagem 

e de esgotamento sanitário. 

 
3. Prognóstico e alternativas para serviços de saneamento 

básico/metas e objetivos 

 
O PMSB é um instrumento de planejamento da ação do município para 

universalizar os serviços de saneamento, entendendo-se como universalização 

a “ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico”. Nesta etapa, serão estabelecidos os objetivos gerais e 

específicos a serem alcançados no horizonte de duração do plano, considerando 

o diagnóstico dos principais problemas. 

Nesta etapa deverá contemplar metas de curto prazo (anual ou até 4 

anos); médio prazo (entre 4 e 8 anos); e longo prazo (acima de 8 e até 20 anos). 

As metas serão elaboradas elencadas ao diagnostico local, observando (quando 

existir) a população de baixa renda, comunidades indígenas, remanescentes de 

quilombo e catadores de materiais recicláveis. 

 
4. Ações para emergências e contingenciais 

 
 

As ações de emergências e contingencias serão previstas considerando 

eventuais problemas observados na prestação de serviços nos quatros 

componentes do saneamento básico (consoante art. 19, da Lei nº11.445/2007). 
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CONSIDERAÇÃO FINAL 
 

 

Por fim o Plano de Trabalho tem o objetivo de guia orientativo para o 

município, além de servir como norteador das etapas a serem desenvolvidas no 

decorrer da prestação de serviços, ressaltando a importância da participação 

social. 

O Plano de Trabalho tem por objetivo estabelecer os direcionadores 

estratégicos assim como a agenda das ações e atividades que deverão orientar 

os trabalhos; planejar as atividades para um dado período de tempo, primeiro 

para aprovar junto aos tomadores de decisão, depois como documento-guia para 

atividades que serão realizadas durante o ciclo de planejamento e permitindo 

assim o respectivo acompanhamento e participação do município. 



 

 

 
 
 
 
 

 

Plano de Mobilidade Social – 
PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACEGUÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiental – Consultoria & Projetos 

“Soluções Inteligentes para o Meio Ambiente” 

www.ambientalbage.com.br 

http://www.ambientalbage.com.br/
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COORDENAÇÃO GERAL: 

Prefeito: Gerhard Martens 

 
 

COORDENAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
 
 

PESSOA JURÍDICA: 

Razão Social: Etchegaray e Corrêa Consultoria e Projetos LTDA 

Título do Estabelecimento: Ambiental – Consultoria & Projetos 

CNPJ: 09497658/0001-25 

Endereço: Rua Brigadeiro Mércio nº 201 

Bairro: Centro CEP: 96.408-840 Município: Bagé/RS 

Contato: (53) 3242-6240 E-mail: contato@ambientalbage.com.br 

 
 

COORDENAÇÃO TÉCNICA: 

• Luiz Henrique Pacheco Corrêa 

Engenheiro Agrônomo – CREA/RS nº 46.406D 

 
 

EQUIPE TÉCNICA: 

• Bruna Silva 

Engenheira Ambiental e Sanitarista – CREA/RS nº 241161 

• Daniel Tort Rodrigues 

Engenheiro Agrônomo, Esp. Geoprocessamento e Gestão Ambiental – CREA/RS 
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• Enrique Etchegaray Corrêa 

Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Segurança do Trabalho – CREA/RS nº 

226258 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O Plano de Mobilidade Social visa desenvolver ações para a sensibilização 

da sociedade quanto à relevância e participação no processo de sua elaboração do 

Plano de Saneamento Básico. Detalhando o planejamento de cada ação de 

mobilização e participação social, tem a preocupação de atender as diretrizes sobre 

a participação e controle social estabelecidas na Lei de Saneamento Básico, Lei 

Federal nº 11.445/2007. 

A Lei define as diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelece o 

controle social como um de seus princípios fundamentais e o define como “conjunto 

de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, 

de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento”. 

O objetivo deste Plano é mobilizar a sociedade para a sensibilização e 

participação no Plano Municipal de Saneamento Básico, uma vez que, é importante 

que a sociedade se envolva nas discussões acerca do plano, tendo a oportunidade 

de conhecerem e entenderem o que acontece com o saneamento da sua cidade, 

discutirem as causas dos problemas e buscar soluções coerentes. 

Para que os objetivos sejam atingidos de forma satisfatória é importante 

destacar a participação e o envolvimento da sociedade durante a construção de 

ações. 

As ações a serem executadas são: 

• Apresentar informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares no 

município, sobre os serviços prestados; 

• Criar canais para recebimento de críticas e sugestões, garantindo-se a 

avaliação das propostas; 

• Concepção dos eventos abertos à comunidade local, a exemplo das 

audiências públicas para a discussão e participação popular na formulação 

do Plano, incluindo a discussão das propostas e instrumentos do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e a recepcionados dados de saneamento. 
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Portanto, a participação e envolvimento da sociedade civil desenvolve-se por 

toda a elaboração e implementação do PMSB. 

 
2. METODOLOGIA 

 
 

As metodologias de mobilização social deverão facilitar situações que 

contribuam para processos de conhecimento da atual situação, de forma que os 

participantes tomem consciência dos problemas que os afetam, conheçam suas 

causas e procurem implementar ações de melhoria, sempre tendo em vista o papel 

do município, dos cidadãos e da sociedade civil nesse processo. 

A mobilização social e os canais de comunicação devem ser usados como 

estratégia, não somente como difusão das políticas públicas setoriais, mas como 

um instrumento de estimulo à corresponsabilidade da sociedade nas ações da 

administração pública, ainda garantir à população o acesso às informações, 

representação técnica e participação no processo de elaboração e planejamento 

do Plano. 

Portanto, a metodologia deste Plano envolve ações de divulgação, 

sensibilização, mobilização, visando fortalecer a democracia participativa no PMSB 

de Aceguá. 

O processo de mobilização social ocorrerá da seguinte forma: 

• Participação do Comitê de Coordenação e de Execução; 

• Reuniões com os técnicos sobre os quatro setores do saneamento 

básico, para entendimentos e discussões do PMSB. 

• Questionários participativos com a comunidade, por amostragem de 

diferentes regiões, para o levantamento de dados sobre o 

saneamento básico do município (em anexo); 

• Audiências públicas em diferentes regiões abertas à participação da 

sociedade civil; 

• Audiência pública final. 
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Figura 01 – Processo de Mobilidade Social 

 
 

Para o desenvolvimento dos eventos citados acima, algumas secretarias do 

município podem ser acionadas para o auxílio da mobilização e divulgação do 

PMSB. 

Neste sentido, a secretaria de Saúde e Assistente Social tem a competência 

em identificar os locais, as lideranças comunitárias e maior proximidade com a 

sociedade para um bom desenvolvimento do Plano. O conhecimento da secretaria 

e sugere-se que aproveite o público das reuniões realizadas pelo grupo para 

participarem nas audiências públicas ou coletar dados através do questionário 

participativo. 

A secretaria da Saúde, pode utilizar-se da abrangência pelo Programa 

Saúde da Família (PSF) como auxiliar na disseminação do PMSB, e na aplicação 

do questionário em determinados distritos. 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Bagé - EMATER 

pode contribuir, significativamente, na aproximação com a população rural, visto 

que, o município tem aproximadamente 75% da população residentes em zona 

rural. 
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Desta forma, o PMSB prevê disseminar o acesso às informações, sobre a 

situação atual do município conforme a prestação de serviço do saneamento 

básico. Estabelecendo assim, canais de comunicação para obter críticas ou 

sugestões, assegurando a avaliação populacional para as propostas apresentadas. 

As audiências públicas serão amparadas por ferramentas de planejamento 

participativo e de contribuição que as atividades exigirem. Materiais para a 

divulgação das audiências como folder, banner, texto de divulgação nas rádios, lista 

de presença (anexo 03), blocos de anotações, entre outros materiais serão 

utilizados para a devida interação do evento. Alguns modelos de materiais 

utilizados pela Ambiental Consultoria e Projetos em atividades durante a audiência 

pública seguem abaixo: 

 
 

Figura 02 – Modelo de Folder/Banner 
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"A Prefeitura do Município de Aceguá convida a população para participar 

de AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO, a serem realizadas nas regiões: Assentamentos, 

Sede Municipal, Espantoso e Colônia Nova. Neste mês de outubro. 

 
No dia 16 às 14 horas, no Centro Comunitário de Santa Vitória para 

região dos Assentamentos. 

 
Ainda no dia 16 às 20 horas, na Câmara Municipal para região da Sede. 

 
No dia 17 às 14 horas, no Centro Comunitário Medianeira para região do 

Espantoso. 

 
E no dia 17 às 20 horas, na Escola Menno Simons para região da Colônia 

Nova. 

 
 

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como principal objetivo 

garantir à população universalização dos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e limpeza 

urbana. 
 

Sua participação é muito importante!" 

 
 
 

Figura 03 - Modelo de texto para divulgação em Rádios 
 

 

 
Figura 04 – Modelo de Lista de Presença 
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Através desses meios de comunicação as audiências foram divulgadas, nas 

escolas, comercio local, em todos as secretarias da Prefeitura, além desses, 

através de um canal de rádio foi realizado uma roda de conversas a respeito do 

Plano, e também convidando a comunidade para participar das audiências 

públicas. 

A participação popular na construção das políticas é um elemento central da 

Lei de Saneamento Básico, o processo participativo da sociedade civil contribui na 

conscientização e esclarece o funcionamento das etapas que constituem o PMSB 

de Aceguá. 

Após a realização das audiências públicas nas quatro regiões diferentes, 

uma audiência pública final foi realizada na Câmara Municipal a fim de apresentar 

a comunidade o prognóstico no Plano Municipal de Saneamento Básico de Aceguá. 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

Aceguá/RS 

 

 

 
 
 

ANEXO 01 – MEMORIAL FOTOGRÁFICO 
 

 

Reunião Comitê Executivo – Apresentação do Plano de Trabalho 

  
Data: 11/09/2019 

Reunião com agentes de saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: 13/09/2019 

 
Divulgação das audiências públicas nas escolas e prefeitura 

  
Data: 09/10/2019 
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Divulgação das audiências públicas nas escolas 

  
Data: 10/10/2019 

 
 

Reunião Comitê Executivo – Apresentação do Roteiro das Audiências Públicas 

  
Data: 16/10/2019 

 
Audiência Pública no Assentamento Santa Vitória 

  
Data: 16/10/2019 às 14h 
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Audiência Pública na Câmara Municipal 

  
Data: 16/10/2019 às 20h 

 
 

Audiência Pública no Espantoso 

  
Data: 17/10/2019 às 14h 

Audiência Pública na Colônia Nova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: 17/10/2019 às 20h 
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ANEXO 02 – QUESTIONÁRIO 
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ANEXO 03 – LISTA DE PRESENÇA  

 

 

 

 

 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

Aceguá/RS 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/NVtC 

 

 

Comprovante Nº 2017/020.667-1 SIOUT 0002 
 

 

COMPROVANTE DE CADASTRO DE USO DA ÁGUA - SIOUT 0002 
 

 

Este é o Comprovante de Cadastro de Uso da Água de código 2017/020.667, sob responsabilidade 
do(a) Usuário(a) de Água: Companhia Riograndense de Saneamento, CNPJ n º 92.802.784/0001-90, na 
propriedade de Companhia Riograndense de Saneamento - 92.802.784/0001-90, realizado no Sistema de 
Outorga de Água da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. 

Estes dados também serão enviados para o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – 
CNARH, da Agência Nacional de Águas – ANA. 

ATENÇÃO! Esse comprovante NÃO é uma outorga de água ou uma dispensa de outorga. Para 
obter estes documentos, é necessário solicitar a Outorga de Água no Sistema de Outorga de Água do Rio 
Grande do Sul – SIOUT RS – e seguir as orientações fornecidas pelo sistema. 

As informações contidas neste relatório, gerado dia 26/07/2019 às 11:07:44, referem-se ao extrato 
dos dados do Uso da Água de código 2017/020.667, incluídos no Sistema de Outorga de Água do Rio 
Grande do Sul – SIOUT RS, sob responsabilidade do(s) próprio(s) usuário(s) de água. Se comprovado que 
as informações contidas nesse cadastro são falsas, o(s) usuário(s) de água estará(ão) sujeito(s) às 
penalidades previstas no art. 36 da Lei 10.350 e no art. 299 do Código Penal que prevê que a declaração 
falsa constitui-se de crime. 

Senhor (a) usuário (a): a fase de cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul foi 
concluída com sucesso. Essa é a primeira etapa e somente o cadastro não permite o uso da água. Para obter 
a outorga ou a dispensa de outorga é necessário seguir para os próximos módulos do SIOUT. 

Este comprovante revoga o comprovante de número 2017/020.667. 
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/NVtC 

 

 

Identificação do Usuário de Água 

Localização da Intervenção 

Dados da Intervenção 

Comprovante Nº 2017/020.667-1 SIOUT 0002 
 

 

CADASTRO DE USO DA ÁGUA 
 

 
Abaixo está o resumo dos dados informados no cadastro de uso da água 

 

 

Nome: Companhia Riograndense de Saneamento - CNPJ nº 92.802.784/0001-90 
 

 

Tipo da Área: Área Urbana 
Tipo do Vínculo do Usuário de Água com a Localização Intervenção: Proprietário/Posseiro 
Nome da Localização da Intervenção: Barragem Arroio da Mina 
Nome/Razão Social do Proprietário: Companhia Riograndense de Saneamento 
CPF/CNPJ do Proprietário: 92.802.784/0001-90 
Município: Aceguá/RS 
Existe rede pública disponível para conexão nesta localização? Não 

 

 

Natureza da Intervenção: Água Superficial 
Situação Atual da Intervenção: Operação 
Tipo da Fonte de Captação: Barragem de acumulação 
Tipo de Intervenção: Bombeamento 
Número do Cadastro: Barragem de acumulação - 2017/020.663 
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/NVtC 

 

 

Informações da(s) geometria(s) adicionada(s) 

Finalidades 
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Geometria: Ponto 2 

Latitude: -31,8686 

Região Hidrográfica: Litoral 

Município: Aceguá - RS 

Dominialidade: Estadual 

Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000 

Longitude: -54,1481 

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim e do Canal 
São Gonçalo 

Rio ou curso d'água: Sanga do Peixe 

Classe de enquadramento: Consultar comitê de bacia 

Sistema Aquiféro: Aquitardos permianos 
 

 

 

 
 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Dias/Mês 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Horas/Dia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 

Vazão (m³/s) 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 

Volume (m³/mês) 12.960 12.096 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 

 

Total de Dias/Ano: 358 dias Total de Horas/Ano: 8592 horas 

Volume Médio Mensal: 12.888 m³ Volume Total Anual: 154.656 m³ 

Vazão Média Mensal: 0,005 m³/s Vazão Média Diária: 432 m³/dia 

Vazão Máxima Diária: 432 m³/dia 
 

 

Abastecimento público 
 

 

Finalidades de uso 
Porcentagens mensais da vazão captada 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
             

Quadro de Vazão 
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Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/NVtC 
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Abastecimento público 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://goo.gl/AiaJun 

 

 

Cadastro Nº 2018/001.480 SIOUT 0002 
 
 

COMPROVANTE DE CADASTRO DE USO DA ÁGUA - SIOUT 0002 

 

 
Este é o Comprovante de Cadastro de Uso da Água de código 2018/001.480, sob responsabilidade 

do(a) Usuário(a) de Água: companhia riograndense de saneamento, CNPJn º 92.802.784/0001-90, 
realizado no Sistema de Outorga de Água da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Grande do Sul. 

Estes dados também serão enviados para o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – 
CNARH, da Agência Nacional de Águas – ANA. 

 

ATENÇÃO! Esse comprovante NÃO é uma outorga de água ou uma dispensa de outorga. Para 
obter estes documentos, é necessário solicitar a Outorga de Água no Sistema de Outorga de Água do Rio 
Grande do Sul – SIOUT RS – e seguir as orientações fornecidas pelo sistema. 

 

As informações contidas neste relatório, gerado dia 18/01/2018 às 08:59:20, referem-se ao extrato 
dos dados do Uso da Água de código 2018/001.480, incluídos no Sistema de Outorga de Água do RioGrande 
do Sul – SIOUT RS, sob responsabilidade do(s) próprio(s) usuário(s) de água. Se comprovado que as 
informações contidas nesse cadastro são falsas, o(s) usuário(s) de água estará(ão) sujeito(s) às penalidades 
previstas no art. 36 da Lei 10.350 e no art. 299 do Código Penal que prevê que a declaração falsa constitui-se 
de crime. 

 

Senhor (a) usuário (a): a fase de cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul foi 
concluída com sucesso. Essa é a primeira etapa e somente o cadastro não permite o uso da água. Para obter a 
outorga ou a dispensa de outorga é necessário seguir para os próximos módulos do SIOUT. 
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Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://goo.gl/AiaJun 

 

 

Identificação do Usuário de Água 

Localização da Intervenção 

Dados da Intervenção 

Cadastro Nº 2018/001.480 SIOUT 0002 
 
 

CADASTRO DE USO DA ÁGUA 

 

 
Abaixo está o resumo dos dados informados no cadastro de uso da água 

 

 

Nome: companhia riograndense de saneamento - CNPJ nº 92.802.784/0001-90 
 

 

Tipo da Área: Área Urbana 
Tipo do Vínculo do Usuário de Água com a Localização Intervenção: Administrador Público 
Nome da Localização da Intervenção: COR ACE 02 

Município: Aceguá/RS 
 

 

Natureza da Intervenção: Água Subterrânea 

Tipo de Poço: Poço tubular 
Poço já existente? Sim 
Residência unifamiliar? Não 

Características do poço 

Diâmetro do poço: 20 cm 
Profundidade do poço: 31.5 m 
Equipamento de bombeamento: Bomba submersa 
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SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://goo.gl/AiaJun 

 

 

Informações da(s) geometria(s) adicionada(s) 

Finalidades 
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Geometria: COR ACE 02 

Latitude: -31,8748 

Região Hidrográfica: Litoral 

Município: Aceguá - RS 

Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000 

Longitude: -54,1571 

Bacia Hidrográfica: Mirim-São Gonçalo 

 

 
 

 

 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Dias/Mês 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Horas/Dia 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 

Vazão (m³/h) 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 7,5000 

Volume (m³/mês) 2.700 2.520 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 

 

Total de Dias/Ano: 358 dias Total de Horas/Ano: 4296 horas 

Volume Médio Mensal: 2.685 m³ Volume Total Anual: 32.220 m³ 

Vazão Média Mensal: 7,5 m³/h Vazão Média Diária: 90 m³/dia 

Vazão Máxima Diária: 90 m³/dia 

 

 

Abastecimento público 
 

 

Finalidades de uso 
Porcentagens mensais da vazão captada 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Abastecimento público 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Quadro de Vazão 
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Informações Adicionais 
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Análise da Água 
 

Já realizou análise físico-química e bacteriológica da água do poço? Sim 

Estas análises são realizadas com frequência? Sim 

Qual a frequência de realização? Semestral 

 

 

 
Licenças Ambientais 

 

O seu empreendimento onde está localizado o poço 
exerce uma atividade passível de licenciamento? Não 
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Comprovante Nº 2018/028.756-2 SIOUT 0002 
 

 

COMPROVANTE DE CADASTRO DE USO DA ÁGUA - SIOUT 0002 
 

 

Este é o Comprovante de Cadastro de Uso da Água de código 2018/028.756, sob responsabilidade 
do(a) Usuário(a) de Água: Cooperativa Agrícola Mista Aceguá Ltda , CNPJ n º 87.398.160/0001-19, na 
propriedade de Cooperativa Agrícola Mista Aceguá Ltda - 87.398.160/0001-19, realizado no Sistema de 
Outorga de Água da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. 

Estes dados também serão enviados para o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – 
CNARH, da Agência Nacional de Águas – ANA. 

ATENÇÃO! Esse comprovante NÃO é uma outorga de água ou uma dispensa de outorga. Para 
obter estes documentos, é necessário solicitar a Outorga de Água no Sistema de Outorga de Água do Rio 
Grande do Sul – SIOUT RS – e seguir as orientações fornecidas pelo sistema. 

As informações contidas neste relatório, gerado dia 08/01/2020 às 14:31:23, referem-se ao extrato 
dos dados do Uso da Água de código 2018/028.756, incluídos no Sistema de Outorga de Água do Rio 
Grande do Sul – SIOUT RS, sob responsabilidade do(s) próprio(s) usuário(s) de água. Se comprovado que 
as informações contidas nesse cadastro são falsas, o(s) usuário(s) de água estará(ão) sujeito(s) às 
penalidades previstas no art. 36 da Lei 10.350 e no art. 299 do Código Penal que prevê que a declaração 
falsa constitui-se de crime. 

Senhor (a) usuário (a): a fase de cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul foi 
concluída com sucesso. Essa é a primeira etapa e somente o cadastro não permite o uso da água. Para obter 
a outorga ou a dispensa de outorga é necessário seguir para os próximos módulos do SIOUT. 

Este comprovante revoga o comprovante de número 2018/028.756-1. 
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Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 
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Identificação do Usuário de Água 

Localização da Intervenção 

Dados da Intervenção 
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CADASTRO DE USO DA ÁGUA 
 

 
Abaixo está o resumo dos dados informados no cadastro de uso da água 

 

 

Nome: Cooperativa Agrícola Mista Aceguá Ltda - CNPJ nº 87.398.160/0001-19 
 

 

Tipo da Área: Área Rural 
Tipo do Vínculo do Usuário de Água com a Localização Intervenção: Proprietário/Posseiro 
Nome da Localização da Intervenção: CAMAL BARRAGEM 
Nome/Razão Social do Proprietário: Cooperativa Agrícola Mista Aceguá Ltda 
CPF/CNPJ do Proprietário: 87.398.160/0001-19 
Município: Aceguá/RS 
Existe rede pública disponível para conexão nesta localização? Não 

 

 

Natureza da Intervenção: Água Superficial 
Situação Atual da Intervenção: Operação 
Tipo da Fonte de Captação: Barragem de acumulação 
Tipo de Intervenção: Cadastro apenas da barragem 
Volume Normal Armazenado: 191.405,50 m³ 
Comprimento da taipa: 232,00 m 
Altura máxima da taipa: 16,50 m 
Altura máxima do nível d'água: 15,80 m 
Altura normal do nível d'água: 15,50 m 
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dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 
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Informações da(s) geometria(s) adicionada(s) 

Finalidades 
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Geometria: Ponto 1 

Latitude: -31,6831 

Região Hidrográfica: Litoral 

Município: Aceguá - RS 

Dominialidade: Estadual 

Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000 

Longitude: -54,0821 

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim e do Canal 
São Gonçalo 

Rio ou curso d'água: Sem denominação 

Classe de enquadramento: Consultar comitê de bacia 

Sistema Aquiféro: Aquitardos permianos 
 

 

 

Geometria: Polígono 1 

Latitude: -31,6834 

Região Hidrográfica: Litoral 

Município: Aceguá - RS 

Dominialidade: Estadual 

Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000 

Longitude: -54,0822 

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim e do Canal 
São Gonçalo 

Rio ou curso d'água: Sem denominação 

Classe de enquadramento: Consultar comitê de bacia 

Sistema Aquiféro: Aquitardos permianos 
 

 

 

 

Abastecimento público 



 

 

 


